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 เนื่องจากกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ มีการกําหนดเงื่อนไขการเลิกกองทุนก่อนกําหนดผู้ลงทุนควรตระหนักว่าการ

กําหนดอัตราผลตอบแทนในเงื่อนไขการเลิกกองทุนก่อนกําหนด มิได้เป็นการรับประกันหรือทําให้คาดหวังว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทน
ตามอัตรานั้น 

 กองทุนอาจเข้าทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ 
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลั ง  
เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปล่ียน ผู้ลงทุนจึงอาจได้รับผลกระทบจากสกุลเงินที่ลงทุน โดยอาจขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตรา
แลกเปล่ียนหรือได้รับเงินคืนตํ่ากว่าเงินทุนเร่ิมแรกได้ และการทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทําให้ผลตอบแทนของกองทุนรวม
โดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มข้ึน 

 กองทุนอาจนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ ทําให้กองทุนมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม สภาวะตลาด สภาพคล่อง มาตรการทางการเงินในภาวะที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ รวมถึงข้อจํากัดต่างๆ ในประเทศที่
กองทุนไปลงทุน ทําให้มีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรืออาจจะทําให้กองทุนไม่สามารถนําเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่ง
อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กําหนด 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 
ฟันด์ เอ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากการลงทุนได้ 

 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management (EPM)) กองทุนนี้จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุน ที่ต้องการผลตอบแทน
สูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะ
การเงินของผู้ลงทุนเอง 

 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 
 ในกรณีที่กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ ไม่สามารถดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. กําหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคําสั่งไว้ 
 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติกรณีเลิกกองทุนตามเงื่อนไข บริษัทจัดการขอสงวนสิทธินําเงินคงเหลือทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน  

ทุกราย ไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ  
 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัย  

ให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน  
 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ (“กองทุน”) การเสนอขายหน่วยลงทุนของ

กองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียง     
ผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุนหรือรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึง
แต่ไม่จํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่น ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของ
บุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือมีความจําเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่า
ที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดําเนินการต่างๆ เพื่อให้
เป็นไปตาม พันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดําเนินการอื่นใดเท่าที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง 
หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ 

 

  
 

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ 
SCB SMART TRADE 555 FUND A (SCBST555A) 
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รายละเอียดกองทนุรวม 
ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ  

                                                   SCB SMART TRADE 555 FUND A (SCBST555A) 

อายุโครงการ   : ไม่กําหนดอายุโครงการ  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยุติโครงการในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
หรือหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หากกองทุน 
ระดมทุน ได้จํานวนไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุนและ/หรือกองทุนไม่สามารถ
ลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม อันเน่ืองจากปัจจัยอื่นใดท่ี
ทําให้ผลตอบแทนของตราสารท่ีกองทุนจะเข้าไปลงทุนปรับตัวลดลงอย่างมี
นัยสําคัญ ท้ังน้ี ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะคืนเงิน
ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามรายละเอียดการคืนเงินค่าสั่งซื้อแก่ผู้สั่ งซื้อหน่วย
ลงทุนใน ตามที่ระบุไว้ในโครงการ 
อย่างไรก็ตาม  บริษัทจัดการจะทําการเลิกกองทุนภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม เมื่อเกิดเหตุการณ์
ดังต่อไปน้ี แล้วแต่กรณี ท้ังนี้ ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
1. กรณีหากมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 11.3626 บาทต่อหน่วย       
เป็นเวลา 3 วันทําการติดต่อกัน  และสามารถรับซื้อคืนอัตโนมัติได้ไม่ต่ํากว่า 

11.1486 บาทต่อหน่วย ท้ังน้ี ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาขายทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/ห รือ
ทรัพย์สินอื่นใดท่ีเทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือท้ังหมดได้ หรือ 
2. กรณี ณ วันทําการใดก็ตามท่ีทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด และ/หรือ       
เงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดท่ีเทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือท้ังหมด และ
สามารถรับซื้อคืนอัตโนมัติได้ไม่ต่ํากว่า 11.1486 บาทต่อหน่วย หรือ 
3. กรณี ณ วันทําการใดท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 9.5000  บาท 
ต่อหน่วย  
ท้ังนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงตามข้อ 1 หรือข้อ 2 แล้วแต่กรณี  บริษัท
จัดการจะพิจารณารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในอัตราไม่ต่ํากว่า 11.1486 
บาทต่อหน่วย โดยจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทํา
การนับแต่วันท่ีเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว และหากเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 3 บริษัท
จัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันท่ีเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเช่นกัน 

อย่างไรก็ตาม หากครบกําหนดระยะเวลา 1ปีนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
ของโครงการเป็นกองทุนรวมแล้ว ไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการ
จะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื้อขาย
หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด และหาก ณ วันทําการใดก็ตามท่ีทรัพย์สิน
ของกองทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดท่ีเทียบเท่าเงิน
สดบางส่วนหรือท้ังหมด และสามารถรับซื้อคืนอัตโนมัติได้ไม่ต่ํากว่า 11.1486 
บาทต่อหน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะทําการเลิกกองทุนโดยจะรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันท่ีเกิดเหตุการณ์
ดังกล่าว  
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จ านวนเงินทุนของโครงการ   : 5,000 ล้านบาท 

วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดต้ัง/จัดการกองทุนรวม     : วันท่ี 26 มกราคม 2559 

วันที่เสนอขาย : วันท่ี 16-23 กุมภาพันธ์ 2559 

 

ประเภทและนโยบายการลงทนุของกองทนุรวม 

ประเภทโครงการ 

 กองทุนรวมผสมแบบไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน  

นโยบายการลงทุนของกองทุน 
 กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือตราสารแห่งหน้ี และ/หรือตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก 

และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น กองทุนรวมทองคํา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
(REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอก
ผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดย
กองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดส่วนการ
ลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ท้ังน้ี  กองทุนอาจลงทุนใน
ต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

นอกจากน้ีกองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน เช่น 
การทําสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
หรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
(Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะ
พิจารณาจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงอาจ
ลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/
หรือการบริหารความเสี่ยง ท้ังน้ี เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน อีกท้ัง 
อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความ
น่าเชื่อถือต่ํากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหน้ีท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated 
Securities) และหลักทรัพย์ของบริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงอาจทําธุรกรรมการให้ยืม
หลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด 

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 

 ผู้ลงทุนมีโอกาสท่ีจะได้รับกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีเพิ่มขึ้นจากผลตอบแทนท่ีกองทุนจะได้รับจาก ส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ 
เงินปันผล (ถ้ามี) รวมถึงโอกาสสร้างผลตอบแทนจากแนวโน้มเงินบาทอ่อนค่าเทียบกับเงินสกุลต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุน 

ท้ังนี้  สําหรับผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาเงินกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีเพิ่มขึ้นดังกล่าวจะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา 
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ระดับความเสี่ยงของกองทุน 
 

Risk Spectrum ของประเภทตราสารที่ลงทุน 
 

 

 

 

 

 
 

 

หมายเหตุ : กองทุนน้ีมีระดับความเสี่ยงของการลงทุนอยู่ในระดับท่ี 5 ซึ่งมีความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง 
 
 

ลักษณะที่ส าคัญของกองทนุรวม 

Q: กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร? 

A: กองทุนน้ีเป็นกองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนท่ัวไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 
 
Q: กองทุนรวมนี้มีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด? 

A: จํานวนเงินทุนของโครงการเท่ากับ 5,000 ล้านบาท โดยในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขาย
หน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 750 ล้านบาท หรือคิดเป็นจํานวนหน่วยลงทุนไม่เกิน 75,000,000 หน่วย 

  
Q: กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกส าหรับเงินลงทุนลักษณะใดและผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด? 

A: เหมาะสําหรับผู้ลงทุนท่ียอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง ผลตอบแทนท่ีกองทุนจะได้รับส่วนใหญ่จะมา
จากกําไรจากส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ เงินปันผล (ถ้ามี) และ/หรือดอกเบี้ยรับ รวมถึงผลตอบแทนจากแนวโน้มเงินบาทอ่อนค่าเทียบกับ
เงินสกุลต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุน 

 
Q: ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน? 

A: ปัจจัยท่ีมีผลกระทบท่ีสําคัญ ได้แก่ 

 ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ตราสารทุนและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีกองทุนลงทุนอยู่ 

 ความสามารถในการดําเนินธุรกิจและความสามารถในการชําระหน้ีของผู้ออกตราสาร 

 การผิดนัดชําระหน้ีของผู้ออกตราสารในตราสารแห่งหน้ี  

 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อาจส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปลี่ยนแปลง  ซึ่งอาจทําให้เงินต้น
และผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวนตามไปด้วย  

 
 
 

กองทุนรวม 
ตลาดเงิน 

ท่ีลงทุนเฉพาะใน
ประเทศ 

กองทุนรวม 
ตลาดเงิน 
ท่ีลงทุนใน

ต่างประเทศ
บางส่วน 

กองทุนรวม 
พันธบัตร 
รัฐบาล 

กองทุนรวม   
ตราสารหน้ี 

กองทุนรวมผสม 
 

กองทุนรวม 
ตราสารแห่งทุน 

 

กองทุนรวม 
หมวดอุตสาหกรรม 

 

กองทุนรวม 
ท่ีเน้นลงทุน 
ในทรัพย์สิน 
ทางเลือก 

ความเส่ียง/มีความซับซ้อนต่่า ความเส่ียง/มีความซับซ้อนสูง 
SCBST555A 
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Q: กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่? อย่างไร ? 

A: กองทุนน้ีไม่มีผู้ประกันเงินลงทุนและคุ้มครองเงินต้น 
 
Q: กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร? 

A: วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชี :  ประมาณ 1 ปีนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม        
       
Q:   การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง หรือลงทุนในสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนมีการก าหนดอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวไว้อย่างไร?  

A:  กองทุนรวมมีการกําหนดอัตราส่วนการลงทุนในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) ท่ีมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
หรือลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ไม่เกิน 50% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

 
Q:   ผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการลงทุนใน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง 

หรือลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต่อเงินทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างไร? 

A:   ผลกระทบทางลบจากการลงทุนดังกล่าวติดลบไม่เกิน 20% ในระยะเวลา 1 ปีท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% (ภายใต้สมมติฐานค่าความผันผวน 
(Volatility) 24.65%) 

 
Q:  ชื่อและลักษณะของสินค้าหรือตัวแปร องค์ประกอบของดัชนี หรือแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของดัชนี?  

A:   SET50 Index Future ซึ่งเป็นดัชนี SET50 ท่ีคํานวณและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
Q:  กลยุทธ์การลงทุนของดัชนี ในกรณีที่เป็นดัชนีที่ค านวณผลตอบแทนโดยอ้างอิงกลยุทธ์การลงทุน? 

A:  กองทุนจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนเพื่อให้พอร์ตการลงทุนมีสัดส่วนการลงทุนตามต้องการโดยมีสัดส่วน ฐานะการลงทุนในหุ้น 
(Equity Exposure) อยู่ระหว่าง -50% ถึง 140%  

 
Q:  กรณีมีเหตุในการเปลี่ยนแปลงวิธีการหรือยกเลิกการค านวณดัชนี และแนวทางการด าเนินการของกองทุนในกรณีที่ปรากฏ

เหตุดังกล่าว?  

A:  กองทุนจะใช้สินค้าหรือดัชนีอื่นท่ีมีค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) ใกล้เคียงกับดัชนี SET เพื่อใช้ในการป้องกันความเสียงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการลงทุนของพอร์ตการลงทุนแทนท่ี SET50 Index Future  

 
Q:  ข้อมูลราคาหรือผลการด าเนินงานของสินค้าหรือตัวแปรย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี?  

A:   ข้อมูลผลตอบแทนย้อนหลังของดัชนี SET50 ตั้งแต่ปี 2001 ถึงปี 2015 
ป ี ผลตอบแทน SET50 

2001 5.85% 
2002 15.79% 
2003 122.88% 

2004 -7.93% 
2005 7.29% 
2006 -5.88% 
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ป ี ผลตอบแทน SET50 
2007 33.27% 
2008 -49.83% 
2009 64.54% 

2010 38.31% 
2011 -0.25% 
2012 31.60% 

2013 -6.56% 
2014 13.31% 
2015 -18.73% 

ค่าเฉลี่ยน 16.24% 
 
A:   ความผันผวนของราคาหรือผลการด าเนินงานของสินค้าหรือตัวแปรท่ีสัญญาหรือตราสารอ้างอิง? 

Q:   ค่าความผันผวนของดัชนี SET50 หรือ Volatility ตั้งแต่ปี 2001 ถึงปี 2015 โดยคํานวนจากผลตอบแทนรายเดือนมีค่าประมาณ 24.65% 
 
หมายเหตุ : ท้ังน้ี ข้อมูลของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) ท่ีมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง หรือลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ในอดีตหรือข้อมูลจําลองท่ีจัดทําขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความเข้าใจในสินค้าหรือตัวแปรเท่าน้ัน ดังน้ัน 
ราคา ผลการดําเนินงาน หรือความผันผวนของสินค้าหรือตัวแปรในอนาคตอาจเคลื่อนไหวในทิศทางท่ีไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีตได้ 

 
กราฟแสดงผลตอบแทนย้อนหลังภายในระยะเวลา 5 ปีของดัชนีราคา SET INDEX  

 
หมายเหตุ : 
(1) ท่ีมา Bloomberg ตั้งแต่วันท่ี 31 มกราคม 2554 – 31 มกราคม 2559 
(2) ผลตอบแทนในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนใน

อนาคต 
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กราฟแสดงดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (BBB) ที่มีอายุคงที่ 1 ปี 
ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (1-year Thai BMA Corporate Zero Rate Return Index – BBB) 

 

หมายเหตุ :  
(1) ท่ีมา www.ibond.thaibma.or.th  ตั้งแต่วันท่ี 4 มกราคม 2554 – 31 มกราคม 2559 

(2) ผลตอบแทนในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนใน
อนาคต 

 

มุมมองการลงทุนของผู้จัดการกองทุน 
 สําหรับปี 2559 แบ่งได้ออกเป็นสามประเด็นหลัก 
1. การดําเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) คาด Fed จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกเพียง 1 ครั้งในช่วงครึ่งปีแรก 
เพราะยังมีข้อจํากัดในเรื่องค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าจะกระทบต่อภาคธุรกิจ และการผิดนัดชําระหน้ีของกลุ่ม High Yield ท่ีขยายวงกว้าง 
จากการท่ีราคานํ้ามันยังคงอยู่ท่ีระดับต่ําต่อเน่ือง 
การลงทุนต้องเน้นเลือกเป็นรายอุตสาหกรรมมากกว่าการลงทุนแบบกระจายตามตลาด ซึ่งอุตสาหกรรมท่ีคาดว่าน่าจะมีผลประกอบการดีในปี 
2559 คือ กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอุปโภคบริโภค และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. การสนับสนุนทางการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) จากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed ย่อมเป็นปัจจัยกดดันต่อตลาดหุ้นยุโรป
โดยรวม เป็นแรงกระตุ้นให้ ECB พร้อมดําเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนปรนมากยิ่งขึ้น และด้วยความสามารถในการดําเนินมาตรการ ต่างๆ ได้
อย่างไม่จํากัด ประกอบกับเศรษฐกิจยุโรปท่ีกําลังขยายตัว เป็นปัจจัยหนุนให้ตลาดหุ้นยุโรปมีแนวโน้มท่ีจะมีผลการดําเนินงานดีกว่าภูมิภาคอื่น  

3. ราคานํ้ามันอยู่ที่ระดับต่ําอย่างต่อเน่ือง ด้วยการผลิตท่ีเพิ่มขึ้นจากอิหร่าน สหรัฐฯ ขยายโควต้าการส่งออก รวมถึงกลุ่ม OPEC ท่ีระดมผลิต
เกินโควต้าท่ีกําหนด ส่งผลให้อุปทานล้นตลาด ซึ่งการท่ีนํ้ามันมีราคาท่ีระดับต่ําเช่นน้ี จะส่งผลดีต่อกลุ่มอุปโภคบริโภคในประเทศพัฒนาแล้ว 
รวมถึงกลุ่มผู้นําเข้านํ้ามันในประเทศเกิดใหม่ 

 
 
 

http://www.ibond.thaibma.or.th/
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ข้อก าหนดในการซือ้ขายและโอนหนว่ยลงทุน 

Q: กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร? 

A: การเสนอขายหน่วยลงทุน 
 ส ำหรับกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก  (IPO) : ผู้ลงทุนต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 10,000 บาท คํานวณเป็นหน่วยลงทุนได้

โดยนําจํานวนเงินท่ีสั่งซื้อหน่วยลงทุนหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งเท่ากับ 10 บาทต่อหน่วยบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน และภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น หากผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ เท่ากับ 10,000 
บาท จะได้รับจํานวนหน่วยลงทุน เท่ากับ 989.4132 หน่วย (10,000 / 10.1070) หรือกรณีผู้ลงทุนต้องการซื้อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย 
ต้องชําระค่าซ้ือหน่วยลงทุน 10,107 บาท (10,107/10.1070) 

 ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ในระหว่างการเสนอขายครั้งแรก ระหว่างวันท่ี 16-23 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ท่ี 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  โทร.    0-2544-3866-7, 0-2544-3871-2, 0-2544-3874-6, 0-2544-3900, 

 0-2544-3907, 0-2544-3909, 0-2544-3941, 0-2544-3998 
   และสํานักงานสาขาทุกแห่ง เวลา 8.30 - 15.30 น. 

 บลจ. ไทยพาณิชย์ จํากัด โทร 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปิดทําการ – 15.30 น. 
 บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต SCB EASY FUND ภายใต้ SCB EASY NET www.scbeasy.com เวลา เริ่มให้บริการ -16.00 น. 
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด  

ท้ังนี้ บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนใน
ภายหลังได้ 

ส ำหรับกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนภำยหลังกำรเสนอขำยครั้งแรก  (หลังIPO) : กองทุนจะไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขาย
ครั้งแรก 

         การช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 
 ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

   กรณีผู้ลงทุนทํารายการผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และสาขาของธนาคาร 
o ชําระเป็นเช็ค หรือดราฟต์ลงวันท่ีเดียวกับวันท่ีสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม  

"ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด” 
 กรณีผู้ลงทุนทํารายการผ่านบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนรายอื่นท่ีได้รับการแต่งตั้ง 

 นําเช็คหรือเงินสดเข้า “บัญชีจองซื้อกองทุนบลจ.ไทยพาณิชย์ จํากัด” โดยมีรายละเอียดธนาคารดังต่อไปน้ี 

ธนาคาร เลขที่บัญชี 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 049-3-14025-7 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 745-1-03996-7 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 777-0-05798-9 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 129-3-16153-3 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 001-1-53664-6 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 051-1-07501-9 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 00011300000058 

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

http://www.scbeasy.com/
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ธนาคาร เลขที่บัญชี 
ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 080-0-35104-9 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 039-6-03711-9 

 
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
กรณีรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและยินยอมให้
บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม 
เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี แล้วแต่กรณี  

กรณีท่ี 1 ณ วันทําการใดท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 9.5000 บาทต่อหน่วย 

กรณีท่ี 2 เมื่อเข้าเงื่อนไขมูลค่าหน่วยลงทุนมีมูลค่าตามที่กําหนด ดังต่อไปน้ี 

ครั้งที่ 1 หากมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.50 บาทต่อหน่วย ณ วันทําการใด ซึ่งบริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.00 ของมูลค่าท่ีตราไว้ (10 บาท) ท้ังน้ี ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาขาย
ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดท่ีเทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือท้ังหมดได้  โดยจะรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันท่ีเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นจํานวนเงินท่ีไม่เกินจํานวนเงินสด รับท่ีได้รับจากดอกเบี้ย      
และ/หรือกําไรจากการลงทุน หลังจากกันสํารองสําหรับค่าใช้จ่ายต่างๆของกองทุน (ถ้ามี) 

ครั้งที่ 2 ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  

- กรณีหากมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 11.3626 บาทต่อหน่วย เป็นเวลา 3 วันทําการติดต่อกัน และสามารถรับซื้อคืน
อัตโนมัติได้ไม่ต่ํากว่า 11.1486 บาทต่อหน่วย ท้ังน้ี ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาขายทรัพย์สินของกองทุนเป็น
เงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดท่ีเทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือท้ังหมดได้ หรือ  

- กรณี ณ วันทําการใดก็ตามท่ีทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดท่ีเทียบเท่าเงินสดบางส่วน
หรือท้ังหมด และสามารถรับซื้อคืนอัตโนมัติได้ไม่ต่ํากว่า 11.1486 บาทต่อหน่วยโดยจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันท่ีเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่ท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

กรณีท่ี 3 หากครบกําหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมแล้ว ไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
ข้างต้น บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด 
และหาก ณ วันทําการใดก็ตามที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดท่ีเทียบเท่าเงินสดบางส่วน
หรือท้ังหมด และสามารถรับซื้อคืนอัตโนมัติได้ไม่ต่ํากว่า 11.1486 บาทต่อหน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะทําการเลิกกองทุนโดย
จะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันท่ีเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว  

กรณีรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 
บริษัทจัดการจะเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด หากกองทุนน้ีไม่สามารถเลิก
กองทุนก่อนครบกําหนดอายุกองทุนตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ โดยเริ่มตั้งแต่วันทําการถัดจาก 1 ปีนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น
กองทุน 
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 บริษัทจัดการจะเริ่มเปิดรับคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทุกวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทําการจนถึงเวลาท่ีบริษัทจัดการ
กําหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการขายคืน โดยมีมูลค่าขั้นต่ําในการขายคืน 1,000 บาท และมูลค่าขั้นต่ําคงเหลือในบัญชี 1,000 
บาท ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะชําระเงินคืนให้ผู้ลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุนราคาขายและ
ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันทําการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายชื่อผู้ลงทุน 
ตามที่ผู้ลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

ผู้ลงทุนสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน ได้ท่ี  : 
 บลจ. ไทยพาณิชย์ จํากัด โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปิดทําการ - 15.30 น. 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ผู้ลงทุนสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนได้ท่ี 

o ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  โทร. 0-2544-3866-7, 0-2544-3871-2, 0-2544-3874-6, 0-2544-3900, 
     0-2544-3907, 0-2544-3909, 0-2544-3941, 0-2544-3998  
        และเฉพาะช่องทางที่ธนาคารกําหนด เวลา 8.30-15.30 น. 
o บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต SCB EASY FUND ภายใต้ SCB EASY NET www.scbeasy.com  
 เวลาเริ่มให้บริการ - 16.00 น. 

อน่ึง บริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง 
             

Q: กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน? 

A: บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิกการทําธุรกรรมของ           
ผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จําต้องแจ้งให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์
ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี  
(ก) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบคําขอใช้บริการกองทุน และ/หรือ ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตน

ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกําหนด ไม่ครบถ้วนเพียงพอสําหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามท่ี
บริษัทจัดการกําหนด 

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

(ค)  บริษัทจัดการเห็นว่า การสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้ สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายอื่น หรือ
ความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ  

(ง)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่    
เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือท้ังหมดเสียชีวิต 

(ฉ)   เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ (“กองทุน”) การเสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็
ได้ โดยบุคคลท่ีบริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้
น้ัน รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา 
รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  

http://www.scbeasy.com/
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(ช)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสํานักงาน   
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ 

 
Q: กองทุนรวมนี้มีข้อก าหนดเกี่ยวกับการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วย

ลงทุนตามค าสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับค าสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร? 

A: การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้
แล้วได้ เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปน้ี  
(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตุดังต่อไปน้ี โดยความเห็นชอบ ของผู้ดูแล

ผลประโยชน์แล้ว  
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ  
(ข)  มีเหตุท่ีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่

นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ  
(2)  มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย

ลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรอ งข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องน้ันต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่หน่ึงสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง  

(3)  มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยัง
ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องน้ัน
ต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่หน่ึงสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนท่ีถูกต้อง 

ท้ังน้ี การเลื่อนกําหนดชําระเงินค่าขายคืนข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการตามท่ีระบุในรายละเอียดโครงการและหลักเกณฑ์ท่ี
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง 
บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้วหรืออาจหยุดรับคําสั่งซื้ อ
หรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปน้ี  
(1)   ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื้อขายได้ตามปกติ  
(2)   บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปน้ี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแล

ผลประโยชน์แล้ว  
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล  
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  
(ค)  มีเหตุจําเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  
ท้ังนี้ การไม่ขาย หรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งท่ีได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตาม 
(ก) (ข) หรือ (ค) สามารถกระทําไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน  

(3)  ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปน้ีเกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมดังกล่าวอย่างมีนัยสําคัญ  
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(ก)  ตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดทําการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวมได้ลงทุนใน
หลักทรัพย์ท่ีซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งน้ันเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม  

(ข)  มเีหตุการณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือ
รับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ  

(ค)  มีเหตุท่ีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว  

(4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริง ดังต่อไปน้ี  
(ก)  บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายน้ันๆมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปน้ี  

1. การกระทําท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปรามการ      
ฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ  
3. การกระทําท่ีเป็นการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ 
ท้ังน้ี การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่งข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการตามท่ีระบุในรายละเอียด
โครงการและหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

การหยุดรับค าสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือ คําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็น
การชั่วคราว ตามระยะเวลาท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ท้ังน้ี ไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้ 
 

Q: วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

A:      ในช่วงภายในระยะเวลา 1 ปนัีบแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม กองทุนจะไม่เปิดรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
แต่จะเปิดรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเฉพาะช่วงเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกเท่าน้ัน ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด 
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น อย่างไรก็ตามหากกองทุนน้ีไม่สามารถเลิกกองทุนภายใน 1 ปีนับแต่วันจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม กองทุนจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ทุกวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน 
ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น โดยเริ่มตั้งแต่วันทําการถัดจาก 1 ปีนับแต่
วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม โดยผู้ถือหน่วยสามารถติดต่อท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ซึ่งสามารถรับคําสั่งซื้อหรือขายหน่วยลงทุน หรือเป็นผู้ทําหน้าท่ีในการ
เสนอขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) หรือช่องทาง
ให้บริการอื่นใดท่ีบริษัทจัดการกําหนด ตามกําหนดการและช่องทางที่สอดคล้องกับการทํารายการสั่งซื้อ และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียด
โครางการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่
และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทําการก่อนการเปลี่ยนแปลงการให้บริการดังกล่าว 
ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ 
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Q: กองทุนรวมนี้ก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดการโอนไว้อย่างไร? 

A:  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปน้ี   
(1)  การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน 
(2)  การโอนหน่วยลงทุนตามคําสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย (ซึ่งไม่รวมถึงกรณีท่ีผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่

ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือท้ังหมดเสียชีวิต เว้นแต่ศาลจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น) 
(3)  การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ ท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้ 
ท้ังนี้ ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคําขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองท่ีสํานักงานทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผู้รับโอนยังไม่ได้เป็น
ผู้ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําขอใช้บริการกองทุนและยื่นต่อนายทะเบีย นหน่วยลงทุน
พร้อมคําขอโอนหน่วยลงทุน และชําระค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)   
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุน พร้อมหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนให้ผู้รับโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันท่ี 
นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคําขอโอนหน่วยลงทุน   
 ท้ังนี้  สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว 
อน่ึง เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ (“กองทุน”) การรับลงทะเบียนการ
โอนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ /ปฏิเสธ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลท่ีบริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่รับลงทะเบียนการโอน
หน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ี อยู่
ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 
  

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้
จากช่องทางใด? 

A:  ในกรณีท่ีกองทุนอยู่ภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ใน Website ของบริษัทจัดการ: www.scbam.com หรืออื่นๆ (ถ้ามี) ทุกวันทําการ
แรกของเดือน  

หากในกรณีท่ีกองทุนไม่เกิดเหตุการณ์ให้เลิกกองทุนตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ บริษัทจัดการจะเปิดให้ขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื้อขาย
หน่วยลงทุน และจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ใน Website ของบริษัทจัดการ: www.scbam.com 
หรืออื่นๆ (ถ้ามี) ทุกวันทําการ  

 

สิทธขิองผู้ถือหนว่ยลงทุน 

Q: กองทุนรวมมีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร? 

A:  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีการ         
ทํารายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการทํารายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุนของ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน  โดยในกรณีท่ีเป็นการสั่งซื้อในระหว่างช่วงการเสนอขายครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบยืนยันการซื้อหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี
สําหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันจด
ทะเบียนกองทุน ส่วนในกรณีการทํารายการภายหลังช่วงเสนอขายครั้งแรก หากกองทุนไม่สามารถเลิกกองทุนได้ภายในระยะเวลา    
7 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขาย

http://www.scbam.com/
http://www.scbam.com/
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หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบยืนยันการทํา
รายการดังกล่าว ใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือใบเสร็จรับเงิน ให้แก่   
ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนของวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน ท้ังนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดําเนินการเป็นอย่างอื่น 

 
Q:  ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจ ากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร? 

A:  สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :   

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนเองก่อนครบกําหนดอายุโครงการตามเงื่อนไข โดยบริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ ท้ังน้ี หากครบกําหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมไม่เกิด
เหตุการณ์ให้เลิกกองทุนตามเงื่อนไข ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ โดยผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการแต่งตั้ง (ถ้ามี) ท้ังน้ี ให้เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนส่วน
โครงการ ข้อ 7 "การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน" ท้ังนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

สิทธิในการไม่ได้รับจัดสรรหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลท่ีซื้อหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรม การกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจัดการ 

สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :   

ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมด 
บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ท่ีเป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียง
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันน้ันในส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมด 

 

Q: ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม? 

A:  ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะทําการติดประกาศ     
ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

 
Q: กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร? 

A:  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําส่งข้อรอ้งเรียนมาได้ท่ี 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2777-7777 กด 0 กด 6  

 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร.0-2263-6000 

 ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)   โทรศัพท์ 0-2470-3207   

การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดต้ังกองทุนรวมและการฝ่าฝืนหรือการไม่
ปฏิบัติน้ันก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า   
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โดยในกรณีท่ีเกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นําข้อ พิพาทเข้าสู่การ
พิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 
 

บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนนิการของกองทุนรวม 

Q: ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม? 

A:        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ท่ี
ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และ 
กองทุนส่วนบุคคล ปัจจุบันบริษัทจัดการ มีกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการจํานวนท้ังหมด 170 กองทุน และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม เท่ากบั 796,993,970,955.93 (ข้อมูล ณ วันท่ี 29 มกราคม 2559) 

 รายช่ือคณะกรรมการจัดการ 
 1. นายสมิทธ์ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

- รักษาการ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจตัวแทนจําหน่าย 
 2. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย - กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการลงทุน 

- รักษาการ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มการลงทุนตราสารทุน 
- รักษาการ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มการลงทุนตราสารหน้ีและจัดสรรสินทรัพย์การลงทุน 

3. นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการลงทุนต่างประเทศและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุน 
4. นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม ผู้อํานวยการอาวุโส กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน 

 5. นางสาววริษา ลพานุกรม ผู้อํานวยการอาวุโส กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน 
 6. นางสาวพิณแก้ว ทรายแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 7. นางสาวสมใจ โรจน์เลิศจรรยา ผู้อํานวยการอาวุโส กลุ่มบัญชีและปฏิบัติการกองทุน 
 8. นางปิ่นสุดา ภู่วิภาดาวรรธน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มกลยุทธ์และวางแผน 

  รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 
 1. นายอนุชา เหล่าขวัญสถิตย์ ประธานกรรมการบริษัท 
 2. นางสาวเอเลน นอร์ราห์ ไรอัน กรรมการ 

 3. นายชลิตติ เน่ืองจํานงค์ กรรมการ 

 4. นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

 5. นางสาวศรัณยา เวชกุล กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

 6. นายสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการผู้อํานวยการ 
 
Q: รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน  
A:    1.  นายสมิทธ์ พนมยงค์   
 2. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย 

3. นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส 
4. นายอาชวิณ อัศวโภคิน 

 5. นางสาวจารุภัทร ทองลงยา 
6. นายพูนศักดิ์ โล่ห์สุนทร 
7.     นายเอกชัย ธาราพรทิพย์ 
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8. นายยุทธพล วิทยพาณิชกร 
 9. นายชาตรี โรจนอาภา 
 10. นางสาวสุพรรณิการ์ เกียรติดุริยกุล 

11.   นายปรเมศวร์ แสงผ่องแผ้ว 
 12. นางสาวคุณากร จิรานุกรสกุล 
 
Q: รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

A:        รายขื่อและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับผู้จัดการกองทุน แสดงได้ดังน้ี 

ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน 

ล าดับ ช่ือ-สกุล หน้าท่ีและความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน 

1 นายณรงค์ศักดิ ์ ปลอดมีชัย ทบทวนนโยบายและหลัก 
ปฎิบัติในการบริหารจัดการ 
กองทุน (Investment Policy 
Guide) 

- ปริญญาโท Master of 
Economics Western Michigan 
University 

- ปริญญาตรี สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  -   คุณวุฒิพิเศษ Fund Manager 

-   กรรมการผู้จัดการ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน 

-   รักษาการ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มการ
ลงทุนตราสารทุน 

-   รักษาการ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มการ
ลงทุนตราสารหนี้และจัดสรรสินทรัพย์
การลงทุน 

- รองกรรมการผู้อํานวยการและ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารการลงทุน 
กลุ่มจัดการลงทุน ตราสารทุน 

- รองประธานฝ่ายการลงทุน บริษัท 
อเมริกันอินเตอร์แนชช่ันแนล แอสชัว
รันส์ จํากัด 

- ผู้อํานวยการอาวุโส กองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ (กบข.) 

- หัวหน้าผู้จัดการกองทุน ธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

- ผู้จัดการกองทุน ตราสารทุน บริษัท
กองทุนรวมไทยพาณิชย์ 

- นักค้าหลักทรัพย์ตา่งประเทศ บริษทั
หลักทรัพย์วอล์เบริก์พรีเมียร์ 

- นักวิเคราะห์ บล.ธนสยาม 
2 นางสาวจารุภัทร ทองลงยา 

 
บริหารการลงทุนในตราสาร ทุน 
และแสวงหาโอกาส ในการสร้าง
ผลตอบแทน จากการลงทุนใน
ตราสารทุน 
 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา
การเงิน สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี Botany จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

-   คุณวุฒิพิเศษ Grand Fathering 

-   ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการ   
    ฝ่ายจัดการลงทุนตราสารทุน        

บลจ.ไทยพาณิชย์ จํากัด 
- ผู้อํานวยการ อาวุโส ฝา่ยการลงทุน

ตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย์   
- ผู้บริหารงานฝ่ายบริหารความเสี่ยง  

บลจ.กสิกรไทย จํากัด 
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ล าดับ ช่ือ-สกุล หน้าท่ีและความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน 

- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ. กสิกรไทย 
จํากัด  

- Manager Investment บลจ.ภัทรธนกิจ 
3 นางสาวนิภาพร ทิพย์อาภรณ์ บริหารการลงทุนในตราสาร ทุน 

และแสวงหาโอกาส ในการสร้าง
ผลตอบแทน จากการลงทุนใน
ตราสารทุน 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

- ปริญญาตรี บญัชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- คุณวุฒิพิเศษ CISA Level I 
 

- รองผู้อํานวยการ ฝ่ายการลงทุนตรา
สารทุน บลจ.ไทยพาณิชย์   

- รองผู้อํานวยการ ฝ่ายสนบัสนุนการ
ลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย์   

- ผู้จัดการกองทุน บลจ.ทหารไทย 
- Portfolio Administration Officer 

บลจ. ทหารไทย 
- เจ้าหน้าที่การเงิน บลจ.ทหารไทย 

4 นายสมหวัง  จิรัฐิติอําไพวงศ์ บริหารการลงทุนในตราสาร ทุน 
และแสวงหาโอกาส ในการสร้าง
ผลตอบแทน จากการลงทุนใน
ตราสารทุน 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) 
George Washington University 

- ปริญญาตรี  บัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- คุณวุฒิพิเศษ CFA Level  II 

- ผู้จัดการกองทุน  ฝ่ายการลงทุน 
ตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย์   

- ผู้จัดการกองทุน บลจ.กรุงไทย 

5 นายณัฐดนัย  ประทานพรทิพย ์ บริหารการลงทุนในตราสาร ทุน 
และแสวงหาโอกาส ในการสร้าง
ผลตอบแทน จากการลงทุนใน
ตราสารทุน 

- ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ (การเงิน) 
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร ์
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 - คุณวุฒิพิเศษ CFA Level III 

- รองผู้อํานวยการ ฝ่ายการลงทุน    
ตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย ์

- ผู้อํานวยการ ฝ่ายลงทุน บลจ. ฟินันซ่า 
- ที่ปรึกษา บ. เกวินน์ คอนซัลติ้ง จํากัด 
- วิศวกร  บ. ควอลิเทค เอนจิเนียริ่ง 

แอนด์คอนสตัคชั่น จก. 
6  นางสาวพักตร์พริ้ง  พู่ไพจิตรกุล บริหารการลงทุนในตราสาร ทุน 

และแสวงหาโอกาส ในการสร้าง
ผลตอบแทน จากการลงทุนใน
ตราสารทุน 

-  ปริญญาโท  การเงิน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

-   ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ (การเงิน) 
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-   คุณวุฒิพิเศษ CISA Level I 
 

-   ผู้จัดการกองทุน  ฝ่ายจัดการลงทุน
ตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จํากัด   

-   ผู้จัดการกองทุน  ฝ่ายจัดการลงทุน
ตราสารทุน  บลจ.ภัทร จํากัด   

-   ผู้จัดการกองทุน  ฝ่ายการลงทุนสว่น
บุคคล บล.ภัทร จํากัด (มหาชน) 

-   ผู้จัดการกองทุน  ฝ่ายกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ บริษัท อเมริกันอินเตอร์เนช่ัน
แนล จํากัด 

-   ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บลจ. ทหารไทย  
-   เจ้าหน้าที่บริหารสินเช่ือพิเศษ  

ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  
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ฝ่ายการลงทุนตราสารทุนเชิงกลยุทธ์ 

ล าดับ ช่ือ-สกุล หน้าท่ีและความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน 

1 นายพูนศักดิ์  โล่ห์สุนทร บริหารการลงทุนในตราสารทุน 
เชิง Quantitative 

- ปริญญาเอก Ph.D.Electrial 
Engineering University of 
Southern California 

- ปริญญาโท  
 M. Electrial Engineer University 

of Southern California 
 M.S. Mathematical Finance 

University of Southern California 
 M.A. Mathematical University of 

Southern California 
- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์

บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- คุณวุฒิพิเศษ CAIA,CFA Level 

II,FRM 

- ผู้อํานวยการ ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน 
เชิงกลยุทธ์ บลจ.ไทยพาณิชย์   

- ผู้อํานวยการ ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน 
บลจ.ไทยพาณิชย์   

- ผู้อํานวยการ ฝา่ยจัดสรรสนิทรัพย์และ
กลยุทธ์การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย์   

- ผู้จัดการฝา่ยตราสารหนี้ กองทุน
บําเหน็จบํานาญขา้ราชการ (กบข.) 

2 นายไพริชน์  นิตยานุภาพ บริหารการลงทุนในตราสารทุน 
เชิง Quantitative  

-  ปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตร์
มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

-   ปริญญาตร ี วิศวกรรมศาสตร์
บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

-   ผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุนตราสารทุน
เชิงกลยุทธ์ บลจ.ไทยพาณิชย์ จํากัด 

-  หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ด้านตลาด ธนาคารกสิกรไทย จํากดั 
(มหาชน) 

-   นักวิเคราะห์ข้อมูลและโปรแกรม  
บริษัท เคซีเอส จํากัด 

 
ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์และกลยุทธ์การลงทุน 

ล าดับ ช่ือ-สกุล หน้าท่ีและความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน 

1 นายชาตรี โรจนอาภา วิเคราะห์ และตัดสินใจการ
ลงทุน /กําหนดสดัส่วนการ
ลงทุนและกลยุทธ์การลงทุน 

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาการเงินการ
ธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์
บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- คุณวุฒิพิเศษ  CFA Level III, FRM 

- ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายจัดสรร
สินทรัพย์ และกลยุทธ์การลงทุน  
บลจ.ไทยพาณิชย ์

- ผู้อํานวยการ ฝา่ยจัดสรรสนิทรัพย์ 
และกลยุทธ์การลงทุน บลจ.ไทย
พาณิชย์ 

- รองผู้อํานวยการ ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์ 
และกลยุทธ์การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ 

- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายตราสารทุน 
บลจ.เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน
ผสม  บลจ.กสิกรไทย จํากัด 

- เจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน ฝ่ายธุรกิจ
ตลาดทนุ ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) 
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ล าดับ ช่ือ-สกุล หน้าท่ีและความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน 

2 นายภคสุนาท  จิตมั่นชัยธรรม วิเคราะห์ และตัดสินใจการ
ลงทุน /กําหนดสดัส่วนการ
ลงทุนและกลยุทธ์การลงทุน 

- ปริญญาโท M.S. Finance 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

- คุณวุฒิพิเศษ  CFA Level III, FRM 

- ผู้อํานวยการ ฝา่ยจัดสรรสนิทรัพย์กล
ยุทธ์การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย ์

- รองผู้อํานวยการ ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์
กลยุทธ์การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย ์

- ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ฝ่ายการลงทุน 
ตราสารทุน ธนาคารกรุงไทยจํากัด 
(มหาชน) 

- ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ Capital  Markets 
Department  ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) 

- ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ (Junior) Capital  
Markets Department  
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

3 นางสุทธินีย์ ลิมปพัทธ ์ วิเคราะห์ และตัดสินใจการ
ลงทุน /กําหนดสดัส่วนการ
ลงทุนและกลยุทธ์การลงทุน 

- ปริญญาโท Master of Science in 
Finance and Investments 

    Universtiy of Edinburgh 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-  คุณวุฒิพิเศษ  CFA Level II, FRM 

- ผู้อํานวยการ ฝา่ยจัดสรรสนิทรัพย์ 
และกลยุทธ์การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ 

-   ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายตราสาร
ทุนในประเทศ บลจ.เอ็มเอฟซีจํากัด
(มหาชน) 

-  ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่าย Private 
Equity บลจ.เอ็มเอฟซีจํากัด(มหาชน) 

-  นักวิเคราะห์ทางการเงิน ฝ่ายทีป่รึกษา
ทางการเงิน บลจ.เอ็มเอฟซีจํากัด
(มหาชน) 

 
ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้และบริหารเงิน 

ล าดับ ช่ือ-สกุล หน้าท่ีและความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน 

1 นายยุทธพล  วิทยพาณิชกร บริหารการลงทุนในตราสารหนี้ 
และแสวงหาโอกาสในการ
สร้างผลตอบแทน จากการ
ลงทุนในตราสารหนี ้

- ปริญญาโท การเงิน มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร ์

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยนานาชาติมหิดล 

- คุณวุฒิพิเศษ  CISA Level I, 
     Single License 

- ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุน
ตราสารหนีแ้ละบริหารเงิน บลจ.ไทย
พาณิชย์   

- ผู้อํานวยการ ฝา่ยการลงทุนตราสาร
หนี้และบริหารเงิน บลจ.ไทยพาณิชย์   

- รองผู้อํานวยการ ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์
และกลยุทธ์การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ 

- ผู้ช่วยผู้จัดการ กองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ (กบข.) 

2 นางสาวนันทรัตน์  ยอดยิ่ง บริหารการลงทุนในตราสารหนี้ 
และแสวงหาโอกาสในการ
สร้างผลตอบแทน จากการ
ลงทุนในตราสารหนี ้

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา
การเงิน สถาบันพัฒนบัณฑิต
บริหารศาสตร ์

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

- ผู้อํานวยการ  ฝ่ายการลงทุนตราสาร
หนี้และบริหารเงิน บลจ.ไทยพาณิชย์   

- ผู้อํานวยการ ฝา่ยกลยุทธ์การลงทุน  
บลจ.ไทยพาณิชย์   
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ล าดับ ช่ือ-สกุล หน้าท่ีและความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน 

- คุณวุฒิพิเศษ  Grand Fathering, 
Derivative License 

- ผู้อํานวยการ ฝา่ยการลงทุนกองทุน
ส่วนบคุคล บลจ.ไทยพาณิชย์ จํากัด 

- Head of Fund Manager ธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

- Senior Fund Manager บลจ. ธนชาติ  
จํากัด  

  -   Senior Marketing  บงล .ศรีมิตร  จํากัด 
3 นางสาวธวุดารา สุรเมฆ บริหารการลงทุนในตราสารหนี้ 

และแสวงหาโอกาสในการ
สร้างผลตอบแทน จากการ
ลงทุนในตราสารหนี ้

- ปริญญาโท MBA Middle 
Tennessee State University 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 

- คุณวุฒิพิเศษ Grand Fathering 
 

- ผู้อํานวยการ  ฝ่ายการลงทุนตราสาร
หนี้และบริหารเงิน บลจ.ไทยพาณิชย์   

- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ บลจ.ไทยพาณิชย์   

- ผู้จัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ฝ่าย
ผลิตภัณฑ์การลงทุน ธนาคารไทย
พาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

- เจ้าหน้าที่การลงทุน Capital Market 
Department ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จํากัด (มหาชน) 

- Management Trainee ธนาคารไทย
พาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

4 นางสาวนภาพรรณ  ลาภวรกิจชัย บริหารการลงทุนในตราสารหนี้ 
และแสวงหาโอกาสในการ
สร้างผลตอบแทน จากการ
ลงทุนในตราสารหนี ้

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
สถาบันพัฒนบัณฑิตบริหาร
ศาสตร ์

- ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

- คุณวุฒิพิเศษ  CFA Level I, 
Derivative License 

- ผู้อํานวยการ  ฝ่ายการลงทุนตราสาร
หนี้และบริหารเงิน บลจ.ไทยพาณิชย์   

- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายบริหารกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จํากัด (มหาชน) 

- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายบริหารกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ บริษัท ไทยประกัน
ชีวิต จํากัด   

- นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บงล.ซิทก้า 
จํากัด (มหาชน) 

5 นายเอกลักษณ์ กระแสเศียร บริหารการลงทุนในตราสารหนี้ 
และแสวงหาโอกาสในการ
สร้างผลตอบแทน จากการ
ลงทุนในตราสารหนี ้

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขา
การเงิน มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์  

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

- คุณวุฒิพิเศษ  CFA Level I, 
Single License 

- รองผู้อํานวยการ  ฝ่ายการลงทุน   
ตราสารหนีแ้ละบริหารเงิน บลจ.ไทย
พาณิชย์   

- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายลงทุนตราสาร
หนี้ และบริหารการเงิน บลจ.ไทย
พาณิชย์ 

- เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้ 
และบริหารการเงิน บลจ.ไทยพาณิชย ์

6 นายรุ่งโรจน์ เสกสรรค์วิริยะ บริหารการลงทุนในตราสารหนี้ 
และแสวงหาโอกาสในการ
สร้างผลตอบแทน จากการ

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขา
การเงิน VANDERBILT 
UNIVERSITY 

- ผู้อํานวยการ ฝา่ยลงทุนตราสารหนี้ 
และบริหารการเงิน บลจ.ไทยพาณิชย ์

- ผู้อํานวยการ ฝา่ยจัดสรรสนิทรัพย์ 
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ล าดับ ช่ือ-สกุล หน้าท่ีและความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน 

ลงทุนในตราสารหนี ้ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- คุณวุฒิพิเศษ  CFA Level I 

กลยุทธ์การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย ์
-   VP, Business and Investment 

Development Thai City Electric 
Co., Ltd 

-   Director of Fixed Income Fund  
    Government Pension Fund 

7 นางสาววรารัตน์ จันทร์ชื่น บริหารการลงทุนในตราสารหนี้ 
และแสวงหาโอกาสในการ
สร้างผลตอบแทน จากการ
ลงทุนในตราสารหนี ้

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- คุณวุฒิพิเศษ  CFA Level I , 
Derivative license 

- ผู้อํานวยการ ฝา่ยลงทุนตราสารหนี้ 
และบริหารการเงิน บลจ.ไทยพาณิชย ์

- ผู้อํานวยการ ฝา่ยสนบัสนุนการลงทุน 
และบริหารการเงิน บลจ.ไทยพาณิชย ์

 -  อํานวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้ 
และบริหารการเงิน บลจ.ไทยพาณิชย ์

-  ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายลงทุน 
ตราสารหนี้ และบริหารการเงิน  
บลจ.ไทยพาณิชย ์

-   ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายลงทุน 
ตราสารหนี้ และบริหารการเงิน  
บลจ.ไทยพาณิชย ์

-   เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายควบคุมดแูล 
การปฏิบัติงาน บลจ.ไทยพาณิชย ์

-   Credit Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จํากัด (มหาชน) 

 
ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศและผลิตภัณฑ์การลงทุน 

ล าดับ ช่ือ-สกุล หน้าท่ีและความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน 

1 นายณรงค์ศักดิ ์ ปลอดมีชัย ทบทวนนโยบายและหลัก 
ปฎิบัติในการบริหารจัดการ 
กองทุน (Investment Policy 
Guide) 

- ปริญญาโท Master of 
Economics Western Michigan 
University 

- ปริญญาตรี สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

-   คุณวุฒิพิเศษ Fund Manager 

-   กรรมการผู้จัดการ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน 

-   รักษาการ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มการ
ลงทุนตราสารทุน 

-   รักษาการ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มการ
ลงทุนตราสารหนี้และจัดสรรสินทรัพย์
การลงทุน 

- รองกรรมการผู้อํานวยการและ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารการลงทุน 
กลุ่มจัดการลงทุน ตราสารทุน 

- รองประธานฝ่ายการลงทุน บริษัท 
อเมริกันอินเตอร์แนชช่ันแนล  
แอสชัวรันส์ จํากัด 

- ผู้อํานวยการอาวุโส กองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ (กบข.) 
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ล าดับ ช่ือ-สกุล หน้าท่ีและความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน 

- หัวหน้าผู้จัดการกองทุน ธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

- ผู้จัดการกองทุน ตราสารทุน บริษัท
กองทุนรวมไทยพาณิชย์ 

- นักค้าหลักทรัพย์ตา่งประเทศ บริษทั
หลักทรัพย์วอล์เบริก์พรีเมียร ์

- นักวิเคราะห์ บล.ธนสยาม 
2 นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ทบทวนนโยบายและหลัก

ปฎิบัติในการบริหารจัดการ
กองทุน (Investment Policy 
Guide) 

- ปริญญาโท Master of Business 
Administration San Francisco 
State University, USA 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (เกียรติ
นิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- คุณวุฒิพิเศษ Fund Manager, 
Derivatives Fund Manager, 
CFA, FRM 

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และหัวหนา้
กลุ่มการลงทุนต่างประเทศและกล
ยุทธ์ผลติภัณฑ์การลงทุน บลจ.ไทย
พาณิชย์ จํากัด 

- ผู้จัดการกองทุนฝ่ายลงทุน
ต่างประเทศ กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ (กบข.) 

- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ ธนาคารกรุงเทพ (มหาชน) 

- ฝ่ายวาณิชธนกิจ  ธนาคารกสกิรไทย 
จํากัด (มหาชน) 

3 นายอาชวิณ อัศวโภคิน บริหารเงินลงทุน - ปริญญาตรี Economics 
Science,  The Wharton School 

- ปริญญาตรี Engineering 
Science,  School of 
Engineering & Applied 
Science 

- คุณวุฒิพิเศษ Fund Manager, 
Derivatives Fund Manager, 
CFA level III Candidate 

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และหัวหนา้
ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศและกล
ยุทธ์ผลติภัณฑ์การลงทุน บลจ.ไทย
พาณิชย์ จํากัด 

- ผู้ช่วยผู้อํานวยการ กองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ 

- ผู้จัดการ กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ 

- รองผู้อํานวยการ ฝ่ายค้าผลติภัณฑ์
การเงิน Bank Thai Public Company 
Limited 

- Research Analyst, Quantitative 
Strategies (QS) Goldman Sachs 
L.L.C., New York 

4 นางสาวกมลรัตน์  ตั้งธนะวัฒน์ บริหารกองทุน - ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร ์

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 
 
 

- ผู้อํานวยการ ฝา่ยการลงทุน
ต่างประเทศและกลยทุธ์ผลิตภัณฑ์
การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย ์จํากัด 

- ฝ่ายวิเคราะห์เครดิต บลจ.ไทย
พาณิชย์ จํากัด 

- ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ บลจ.ไทยพาณิชย์ 
จํากัด 

 



 

                                                                             23            กองทุนเปิดไทยพาณิชย ์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ : SCBST555A 

ล าดับ ช่ือ-สกุล หน้าท่ีและความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน 

- คุณวุฒิพิเศษ Fund Manager, 
Derivatives Fund Manager,  
CFA level II Candidate, CISA 
level 1 

- ฝ่ายจัดสรรเงิน ธนาคาร กรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) 

5 นางสาวอรวี  อุดมพาณิชย์ บริหารกองทุน - ปริญญาโท Master of Science 
in Finance, University of 
Illinois at Urbana Champaign 

- ปริญญาตรี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- คุณวุฒิพิเศษ Fund Manager, 
Derivatives Fund Manager,  
CFA  

- ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ฝ่ายการลงทุน
ต่างประเทศและกลยทุธ์ผลิตภัณฑ์
การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย ์

-   ผู้จัดการผลติภัณฑ์ธุรกรรมสินเช่ือ- 
ธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารทหารไทย 
จํากัด (มหาชน) 

-   ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุนตรา
สารหนี้ กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ 

-   ผู้เช่ียวชาญงานผลติภัณฑ์ธุรกิจ 
ตลาดทนุ ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) 

6 นายศุภกร ตุลยธญั บริหารกองทุน -   ปริญญาโท Master of Arts in 
Internaltional Economics and 
Finance จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

-   ปริญญาตร ีBachelor of 
Science in Psychology 
Washington State University 

-  ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุน
ต่างประเทศและผลิตภัณฑ์การลงทุน 
บลจ.ไทยพาณิชย์ จํากัด 

-  ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายจัดสรร
สินทรัพย์ และกลยุทธ์การลงทุนบลจ.
ไทยพาณิชย์ จํากัด 

-  รองผู้อํานวยการ ฝ่ายจัดการกองทุน
ตราสารทุน บลจ.วรรณ จํากัด 

-  ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน
ตราสารหนี ้บลจ.อเบอร์ดีน จํากัด 

-  เศรษฐกร บล.ทิสโก้ จํากัด 

 
Q: รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 

A:  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เบอร์โทรศัพท์ 

1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  

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

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

3 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) 0-2659-7777 
4 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) 0-2359-0000 
5 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 0-2648-3600 
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ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เบอร์โทรศัพท์ 

6 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด 0-2648-1111 
7 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จํากัด (มหาชน) 0-2724-4000 
8 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 0-2638-5000 

9 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จํากัด (มหาชน) 0-2660-6677 
10 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 0-2659-8000 
11 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด 0-2695-5000 

12 บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชช่ันแนล แอสชัวรันส์ จํากัด 0-2634-8888 
13 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งศ์ จํากัด (มหาชน) 0-2672-1000 
14 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด 0-2657-7799 

15 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จํากัด 0-2697-3875 
16 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 0-2618-1000 
17 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 0-2663-9999 

18 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 0-2627-3100 
19 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด 0-2949-1000 
20 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 0-2658-6300 

21 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) 0-2658-5800 
22 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) 0-2217-8000 
23 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 0-2658-8888 

24 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 0-2205-7000 
25 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 0-2680-3333 
26 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน) 0-2207-0038 

27 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 0-2635-1700 
28 บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด 0-2223-2288 

29 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 0-2658-9000 
30 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) 0-2684-8888 
31 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด 0-2572-5999 

32 ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จํากัด (มหาชน) 0-2286-1010 
33 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 0-2862-9999 
34 บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด 0-2687-9999 

35 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด  0-2680-5000 
36 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด 0-2861-4820 
37 บริษัทหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชั่น จํากัด 0-2101-8550 

38 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) 0-2352-5100 
39 ธนาคารออมสิน 0-2299-8000 

และ/หรือบุคคลอื่นใดท่ีบริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งเพิ่มเติมในภายหลัง 
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นายทะเบียนหน่วยลงทุน 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2256-2331-4 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน)  โทร. 0-2470-3207 
 “นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ด้วย” 

 

ช่องทางที่ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติม 

 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด 
  ท่ีอยู่          ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7 - 8  

  เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร 
  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทรศัพท์ 0-2777-7777 กด 0 กด 6 
 Website www.scbam.com 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา 

 Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6 

 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด 

http://www.scbam.com/
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ปัจจัยความเสี่ยงของกองทนุรวมและแนวทางการบริหารเพือ่ลดความเสี่ยง 

กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือตราสารแห่งหน้ี และ/หรือตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วย
ลงทุนของกองทุน เช่น กองทุนรวมทองคํา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ( REITs) กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น ผู้จัดการกองทุนสามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละ
ขณะ รวมถึงกองทุนอาจลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากน้ีกองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน และ/หรืออาจลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) อีกท้ัง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารท่ีมีลักษณะ
ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) จึงมีความเสี่ยงดังต่อไปน้ี 

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ( Market Risk ) : ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ท่ีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ ซึ่งเป็นความเสี่ยงท่ีบริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถควบคุมได ้ 

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ รวมท้ังติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคา และยังสามารถปรับสัดส่วนการ
ลงทุนไปลงทุนในตราสารหน้ีหรือตราสารทุนได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

 ความเสี่ยงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) : ความเสี่ยงท่ีเกิดจากผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสารท่ี
กองทุนไปลงทุน ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทํากําไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวการณ์แข่งขัน ความผิดพลาด
ของผู้บริหาร เป็นต้น ทําให้ผู้ลงทุนในตราสารต้องสูญเสียเงินลงทุนได้ 

บริษัทจัดการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อราคา และคัดเลือกตราสารที่มีคุณภาพ  รวมท้ังสามารถพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนไป
ลงทุนได้ท้ังตราสารหน้ีและตราสารทุนโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ 

 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารทุน (Liquidity Risk)  : ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการลงทุนในตราสารท่ีมีสภาพคล่องใน
การซื้อขายต่ํา ท้ังน้ี สภาพคล่องดังกล่าวเกิดจากอุปสงค์และอุปทาน และคุณภาพของตราสาร ณ ขณะนั้นๆ    

บริษัทจัดการจะเน้นลงทุนในตราสารท่ีมีคุณภาพและมีสภาพคล่องค่อนข้างสูง 

 ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : ความเสี่ยงจากตราสารหน้ีท่ีกองทุนรวมไปลงทุนท่ี
อาจจะมีการผิดนัดชําระหน้ี คือบริษัทผู้ออกตราสารหน้ีน้ันๆ ไม่สามารถนําเงินต้น/ดอกเบี้ยมาจ่ายเมื่อถึงวันท่ีครบกําหนดท่ีต้องจ่าย โดยมี
สาเหตุมาจากบริษัทประสบสภาวะขาดทุนหรือไม่มีสภาพคล่องพอท่ีจะมาจ่ายคืน เป็นต้น   

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆของผู้ออกตราสาร และคัดเลือกตราสารที่มีคุณภาพ รวมทั้งสามารถพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนไป
ลงทุนได้ท้ังตราสารหน้ีและตราสารทุนโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ 

 ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) : ความเสี่ยงจากการท่ีราคาหลักทรัพย์ท่ีอ้างอิงอยู่มีราคา
เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับท่ีคาดการณ์ไว้ โดยอาจจะเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ  

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ รวมทั้งติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคา และมีการปรับเปลี่ยนสถานการณ์
ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ทันเหตุการณ์ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนั้น และเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนจาก
การลงทุนในตราสารทุน 
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 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง  

- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลค่าของตัวแปรอ้างอิง  : อันเน่ืองจากปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อตัวแปรอ้างอิง
เปลี่ยนไป เช่น ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน (ค่าเงิน) ปริมาณเงินไหลเข้าหรือออก (Fund Flow) 
ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยด้านการเมือง เป็นต้น ดังนั้นกองทุนอาจมีความเสี่ยงท่ีจะได้รับผลตอบแทนน้อยลง หรือเสียโอกาสในการได้รับ
ผลตอบแทนท่ีดีขึ้น หากตัวแปรอ้างอิงน้ันมีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามคาดการณ์ไว้  ท้ังน้ีก่อนพิจารณาลงทุน กองทุนจะคาดการณ์ 
หรือทําการศึกษาและวิเคราะห์ตัวแปรอ้างอิงของตราสารดังกล่าวอย่างรอบคอบ เพื่อให้กองทุนมีความเป็นไปได้ท่ีจะได้รับผลตอบแทนตามเงื่อนไขท่ี
กําหนดไว้โดยมีระดับความเสี่ยง และผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

- ความเสี่ยงด้านการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) : ความเสี่ยงเมื่อกองทุนต้องการนําผลตอบแทน เช่น ดอกเบี้ยรับในรูปกระแสเงิน
สดท่ีได้รับจากตราสาร ฯ ท่ีลงทุนในแต่ละงวดของกองทุน ไปลงทุนต่อ แล้วไม่สามารถได้รับอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนท่ีเท่าเดิม      
ในสถานการณ์ท่ีอัตราผลตอบแทนของตลาดตราสารหน้ี มีแนวโน้มลดลง  เน่ืองจากกระแสเงินสดท่ีได้รับจากดอกเบี้ยเป็นงวด ๆ  จะถูก
นําไปลงทุนใหม่อีกครั้งในตราสารอื่นในราคาตลาดขณะน้ันซึ่งอาจมีอัตราดอกเบี้ยต่ําลง  โดยบริษัทจัดการจะทําการวิเคราะห์สรรหาตรา
สารฯเพื่อนํากระแสเงินสดท่ีได้รับจากดอกเบี้ยในแต่ละงวดไปลงทุนต่อเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทน โดยคํานึ งถึงเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ 

- ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา (Credit Risk) : ในกรณีท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า อันเน่ืองจากภาระความเสี่ยงจากการเข้าทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเพิ่มขึ้นอย่างมาก จนไม่
สามารถปฏิบัติตามภาระท่ีได้ตกลงไว้ในสัญญา แต่อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structure 
note) ท่ีคู่สัญญาได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระดับ Investment Grade จากสถาบันการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

-  ความเสี่ยงจากการไถ่ถอนคืนตราสารที่ลงทุนก่อนครบก าหนด (Call Risk)  : ในกรณีท่ีตราสารดังกล่าวมีเงื่อนไขให้มีการเรียก      
ไถ่ถอนคืนได้ก่อนกําหนด Call option ไว้ล่วงหน้า ผู้ออกตราสารมีสิทธิท่ีจะจ่ายชําระหน้ีได้ก่อนกําหนด ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่ออัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดลดลงหรือการท่ีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออตราสารเพิ่มขึ้น หรือผู้ออกตราสารสามารถหาแหล่งเงินทุนอื่นท่ีมีต้นทุนต่ํา
กว่ามาจ่ายคืน (Refinancing) ทําให้กองทุนถูกบังคับให้ไถ่ถอน และเสียโอกาสในการได้รับอัตราผลตอบแทนในระดับเดิม โดยต้องนําเงิน
ท่ีได้รับคืนน้ันไปลงทุนใหม่ในตราสารอื่นทดแทนซึ่งอาจมีอัตราผลตอบแทนต่ํากว่าอัตราเดิมท่ีเคยได้รับ ในการน้ีบริษัทจัดการจะพิจารณา
ลงทุนตราสารท่ีมีคุณภาพ ตลอดจนความเหมาะสมของเงื่อนไขการชําระเงินคืนของตราสารน้ัน ๆ พร้อมท้ังกําหนดและเจรจาเพื่อให้ได้
อัตราผลตอบแทนท่ีดีขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยงดังกล่าวด้วย 

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

 

 

 

 

 

 

กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเสนอขายในต่างประเทศ โดยลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน กองทุนจึงอาจได้รับผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้อกําหนด กฎเกณฑ์หรือนโยบายต่าง ๆ ของ
รัฐบาลในการบริหารประเทศ อาทิเช่น นโยบายทางการเงินเรื่องข้อจํากัดของการเคลื่อนย้ายเงินตราต่างประเทศเข้า -ออกโดยเสรี 
หลักเกณฑ์และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการจัดต้ังกองทุนรวมที่อาจแตกต่างจากหลักเกณฑ์และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุน
รวมของประเทศไทย เป็นต้น  ท้ังน้ี  ในการพิจารณาลงทุนบริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะ
เศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน  ตลาดทุน  ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ ของประเทศท่ีกองทุนลงทุนอย่างใกล้ชิด  เพื่อประเมินความเสี่ยง
จากการลงทุนในประเทศ  น้ัน ๆ ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงในส่วนของ  Country risk ลงได้บ้าง 
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 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange rate risk) 
คือ ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศท่ีมีสกุลเงินแตกต่างไปจาก
สกุลเงินท่ีระดมทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนใน
ช่วงเวลาน้ัน ๆ ด้วย โดยอัตราแลกเปลี่ยนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะท่ีลงทุนเริ่มแรก ซึ่งอาจมีผล
ทําให้ตัวเลขรายงาน มูลค่าหน่วยลงทุนผันผวน และอาจเกิดกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนได้ 

 

 

 

 

 

 ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า 

คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากวันหยุดทําการของประเทศท่ีกองทุนลงทุนหรือประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับก ารลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุด 
ทําการของประเทศไทย  ทําให้กองทุนอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุนล่าช้า   และ
ส่งผลกระทบต่อการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 ความเสี่ยงจากข้อจ ากัดการน าเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) 

คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ 
ทําให้กองทุนไม่สามารถนําเงินลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศได้ครบถ้วนตามท่ีคาดไว้ ส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์ ผลตอบแทน
การลงทุนของกองทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเสนอขายในต่างประเทศ โดยลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน ซึ่งอาจเป็นสกุลเงินต่างๆท่ีแตกต่างกันและกองทุนอาจเข้าทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ
สกุลเงินต่างประเทศน้ันๆ เทียบกับสกุลเงินบาท ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสขาดทุนหรือกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉพาะส่วน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศท่ีไม่ได้ทําการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว อีกท้ังการทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมี
ต้นทุน ซึ่งทําให้ผลตอบแทนของกองทุนรวมโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น 

 

กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเสนอขายในต่างประเทศ โดยลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน ซึ่งอาจเกิดปัญหาอันเกิดจากวันหยุดทําการของประเทศท่ีกองทุนลงทุนหรือประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุน(ถ้ามี) มี
วันหยุดทําการไม่ตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย กองทุนจึงอาจประสบปัญหาความล่าช้าในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน  โดยบริษัทจัดการจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกรณีการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกตภิายใน 5 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุนราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ของวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และกรณีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัติโนมัติภายใน 5 วันทําการนับแต่วันทําการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน  
 

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการนําเงินลงทุนกลับประเทศของนักลงทุนต่างชาติของ
ประเทศท่ีกองทุนเข้าลงทุนอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ 
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ตารางสรุปอัตราสว่นการลงทนุของกองทนุรวม 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ มีการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน สรุปตาม
อัตราส่วนดังนี้ 

อัตราส่วนการลงทุน SCBST555A เปรียบเทียบกับอัตราส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมทั่วไป 

อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (company limit)  
(1) การลงทุนในเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในประเทศที่มีอันดับ
ความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 

ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 20 

(2) การลงทุนในเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีอันดับ
ความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 

ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 20 

(3) การลงทุนในทรัพย์สินที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่
สามารถลงทุนได้  ซ่ึงธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคาร
พาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล     
ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเม่ือ
คํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายนั้น  

ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 20 

(4) การลงทุนในทรัพย์สินที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่
สามารถลงทุนได้ ที่บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล   
ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเม่ือ
คํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ํา
ประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น  

ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 15 

(5) การลงทุนในทรัพย์สินที่ มี อันดับความน่าเชื่อถือต่ํากว่าที่
สามารถลงทุนได้ ซึ่งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับ
อาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกัน
ทั้งสิ้นเม่ือคํานวณเฉพาะ ผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น 

ลงทุนไม่เกินร้อยละ 5 5  

อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

- การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกิจการหนึ่ง ลงทุนไม่เกินร้อยละ 30 / 
Benchmark +10 

30 / 
Benchmark +10 

อัตราส่วนทีค่ านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 

- การลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ลงทุนไม่เกินร้อยละ 45 45 
- การลงทุนในหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วย
ลงทุนของแต่ละกองทุน 

ลงทุนไม่เกินร้อยละ 10 10 

- การลงทุนในหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วย
ลงทุนของทุกกองทุนรวม 

ลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 20 

-   การลงทุนในทรัพย์สินตามข้อ (5) ข้างต้น เม่ือรวมทุกบุคคลที่
เป็น  ผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน 
หรือคู่สัญญา  

ลงทุนไม่เกินร้อยละ 15 15  

- ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนในนามของกองทุน ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 25 
อัตราส่วนการลงทุนอ่ืนๆ 

-  การลงทุนในต่างประเทศ ลงทุนไม่เกินร้อยละ 79 79 
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ตารางค่าธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมและผู้ถือหนว่ยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม* 

 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน** 

 
 
 
 
 
 
 

 อัตราตามโครงการ 
ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินรวม หักด้วย หน้ีสินรวม ก่อนหัก
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์    

(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษา
การลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีเรียกเก็บจากกองทุน
รวมท่ีมีฐานในการค านวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี)       

ณ วันท่ีค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (ต่อปี)****** 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมท้ังหมดที่ประมาณการได้ ไม่เกิน 3.00 
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)  ไม่เกิน 2.00 

(ในกรณีท่ีมีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน
ระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของ
โครงการเป็นกองทุนรวมตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไว้ (ยกเว้น 
เงื่อนไขการเลิกกองทุนด้วย กรณี ณ วันทําการใดท่ีมูลค่า
หน่วยลงทุนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 9.5000 บาทต่อหน่วย)   
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติม
จากระยะเวลาท่ีเหลือจนครบ 1 ปีนับแต่วันจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมในอัตราไม่เกินร้อยละ 
2.00 ต่อปีของจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ณ 
วันท่ีจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ท้ังน้ี ขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ) 

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee) ไม่เกิน 0.10 
 ค่านายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar fee) รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ 
 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายท่ีเรียกเก็บ

จากกองทุนรวม (Advertising Expenses) 
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก **** 
- ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

 

รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ 
ไม่มี 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้ ตามที่จ่ายจริง 
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*** ตามที่จ่ายจริง 

  

 อัตราตามโครงการ 
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)*****  ไม่เกินร้อยละ 1.00 (เก็บจริงร้อยละ 1.00) 
 ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ไม่มี 
 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) ***** - สับเปลี่ยนเข้า  : ไม่เกินร้อยละ 1.00 (เก็บจริงร้อยละ 1.00)  

- สับเปลี่ยนออก : ไม่มี 
 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย (Unit Transfer Fee) 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
 ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กําหนดไว้ใน

โครงการ (Exit Fee) 
ไม่มี 
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หมายเหตุ :   

*      ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าว
จะถือเป็นภาระของกองทุนรวม 

** ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ยังไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ ภาษีอื่นใด 
และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน  

 ท้ังน้ี  บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและบริษัทจัดการจะติดประกาศค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายอัตราใหม่ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ณ สํานักงานของบริษัทจัดการสํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีเปลี่ยนแปลง 

***    ค่าใช้จ่ายอื่น ท่ีน้อยกว่าหรือเทียบเท่าร้อยละ 0.0 1 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม  หักด้วย หน้ีสินรวม  ก่อนหักค่าธรรมเนียมการ   
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) และ
ค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม  

****   ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมถึงค่าอบรมเผยแพร่ความรู้และสัมมนาแนะนํากองทุนรวม และค่าพิมพ์แบบฟอร์มใบจองซื้อหน่วยลงทุน หรือใบสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่นท่ีเกี่ยวกับการจองซื้อหน่วยลงทุน  

*****  ค่าธรรมเนียมการขาย  / การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราท่ีไม่เท่ากัน  โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ทราบต่อไป 

****** หากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง  
มีแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  ข้อกําหนด  เงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยไม่ถือเป็นการแก้ไข
โครงการ 
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ค าเตอืน / ข้อแนะน า 
  

ค าเตอืนหรือค าแนะน าตามประกาศอื่น 
  

 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงานได้รับรองถึง  
ความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทจัดการ
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจะจัดให้มีระบบงานท่ีป้องกันความขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ท้ังน้ีผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการ ลงทุน
เพื่อบริษัทจัดการได้ท่ีทางเว็บไซต์  www.scbam.com  

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังน้ันบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด จึงไม่มีภาระ
ผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ ท้ังน้ี ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิด
ไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ  ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด 

      กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ามาตรฐานการกระจายการลงทุนท่ีสํานักงาน
กําหนดไว้กองทุนรวมตราสารแห่งหน้ีท่ัวไป เนื่องจากมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเป็นอัตราส่วนมากกว่าอัตราส่วน
การลงทุนท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผู้ลงทุนควรศึกษานโยบายการลงทุนของกองทุนรวมให้เข้าใจก่อน
ซื้อหน่วยลงทุน 

 ในกรณีท่ีผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและควรพิจารณาความเหมาะสม
ของการลงทุนโดยคํานึงถึงประสบการณ์การลงทุนวัตถุประสงค์การลงทุนและฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง      

 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องได้ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ  
ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบเพื่อท่ีบริษัทจัดการจะ
สามารถกํากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้  

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดําเนินการใช้สิทธิออ กเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะทําการ 
ติดประกาศ ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต           
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุน เป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. 
และควรขอดูบัตรประจําตัวของบุคคลดังกล่าวท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

 ในกรณีท่ีผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
รวมท่ีได้รับอนุมัติจากสํานักงานและท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุน
รวมและผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีจัดทําขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

 

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559  

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

โครงการ หรือ โครงการจัดการ หรือ โครงการจัดการกองทุนรวม  

หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชย สมารท เทรด 555 ฟนด เอ 

กองทุน หรือ กองทุนรวม  

หมายถึง กองทุนเปดไทยพาณิชย สมารท เทรด 555 ฟนด เอ 

หนวยลงทุน  

หมายถึง กองทุนเปดไทยพาณิชย สมารท เทรด 555 ฟนด เอ 

หนังสือชี้ชวน  

หมายถึง หนังสือชี้ชวนท่ีมีรายละเอียดตามที่กําหนด โดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
แบบหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวม  

บริษัทจัดการ  

หมายถึง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด  

ผูดูแลผลประโยชน  

หมายถึง ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม  

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการกองทนุรวมมอบหมายใหทําหนาท่ีจําหนายหนวยลงทุน 

นายทะเบียนหนวยลงทุน  

หมายถึง นายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนรวม  

วันทําการ 

หมายถึง วันเปดทําการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

วันทําการซื้อขายหนวยลงทุน 

หมายถึง วันทําการตามปฏิทินท่ีเปนวันทําการของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุน หรือวันทําการตามท่ีบริษัทจัดการประกาศกําหนด 

วันทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

หมายถึง ทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนท่ีกําหนดใหเปนวันทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

มูลคาหนวยลงทุน  

หมายถึง มูลคาทรัพยสินสุทธิหารดวยจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด เมื่อส้ินวันทําการท่ี
คํานวณ  
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ราคาขายหนวยลงทุน  

หมายถึง มูลคาหนวยลงทุนบวกดวยคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี)  

ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน  

หมายถึง มูลคาหนวยลงทุนหักดวยคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี)  

การแกไขราคายอนหลัง 

หมายถึง แกไขราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองใหเปนราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตอง โดยแกไขราคายอนหลัง
ตั้งแตวันท่ีราคาหนวยลงทนุไมถูกตองจนถึงปจจุบัน 

การชดเชยราคา  

หมายถึง การเพิ่มหรือลดจํานวนหนวยลงทุนของผูซื้อหรือผูขายคืนหนวยลงทุนท่ีมีราคาหนวยลงทุนไม
ถูกตอง หรือการจายเงินซึ่งมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนท่ี
ถูกตองแทนการเพิ่มหรือลดจํานวนหนวยลงทุน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

บริษัทจดทะเบียน  

หมายถึง บริษัทท่ีมีหุนไดรับการจดทะเบียนหรือไดรับอนุญาตใหทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย  

บริษัทข้ึนทะเบียน  

หมายถึง บริษัทท่ีมีหลักทรัพยซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพยกรุงเทพ  

ตลาดหลักทรัพย  

หมายถึง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

สถาบันการเงิน 

หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบ้ียเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน  

บริษัทยอย 

หมายถึง บริษัทจํากัดที่ตลาดหลักทรัพยจัดตั้งข้ึนและถือหุนไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนหุนท่ี
จําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทจํากัดนั้น 

สมาคม 

หมายถึง สมาคมท่ีเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทําการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพยประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการการ
ลงทุน 



กองทุนเปดไทยพาณิชย สมารท เทรด  555 ฟนด เอ 

 

  
 

3

กลุมกิจการ 

หมายถึง บริษัทใหญและบริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีท่ีสภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี่ยวกับการจัดทํา
งบการเงินรวมท่ีมีการจัดทําและเปดเผยลาสุด เวนแตในกรณีท่ีไมมีการจัดทํางบการเงินรวมใหพิจารณา
ตามสัดสวนการถือหุนท่ีปรากฏในบัญชีรายชื่อผูถือหุนลาสุดที่สงตอกระทรวงพาณิชย 

กองโครงสรางพื้นฐาน 

หมายถึง กองทุนท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้ 

(ก) กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เง่ือนไข 
และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน 

(ข) กองทุนโครงสรางพื้นฐานตางประเทศ 

กิจการโครงสรางพื้นฐาน 

หมายถึง กิจการโครงสรางพื้นฐานตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เง่ือนไข 
และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน 

เจาของกิจการโครงสรางพื้นฐาน 

หมายถึง บุคคลที่เปนเจาของกิจการโครงสรางพื้นฐานหรือที่มีสิทธิในการบริหารจัดการกิจการโครงสราง
พื้นฐาน 

หนวยของกองโครงสรางพื้นฐาน 

หมายถึง หนวยลงทุนหรือตราสาร ดังตอไปนี้ 

(ก) หนวยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวย
หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน 

(ข) ตราสารท่ีออกโดยกองทุนโครงสรางพื้นฐานท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศที่มีลักษณะทํานอง
เดียวกับหนวยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานตาม (ก) 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย   

หมายถึง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เง่ือนไข และวธิีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

1.  ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม:  

1.1. ชื่อโครงการจัดการ: กองทุนเปดไทยพาณิชย สมารท เทรด 555 ฟนด เอ 

1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ): SCB SMART TRADE 555 FUND A 

1.3. ชื่อยอ: SCBST555A 

1.4. ประเภทโครงการ: กองทุนเปด  

1.5. ประเภทการขาย : ขายครั้งเดียว 

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไมกําหนด  

1.7. อายุโครงการ : 0  ป 0 เดือน 0 วัน  

1.8. อายุโครงการถึงวันท่ี (กรณีกําหนดอายุเปนชวงเวลา) :  
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1.9. เง่ือนไข (อายุโครงการ) :  

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใหโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีไดรับอนุมัติส้ินสุดลง โดยยุติโครงการในชวง
เสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก หรือหลังจากส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก หรือไมนํา
กองทรัพยสินไปจดทะเบียนเปนกองทุนรวม หรืออาจพิจารณาเลิกโครงการ โดยไมตองขอมติจากผูถือ
หนวยลงทุน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกลาวโดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของกองทุนและ      
ผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ เชน ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีจํานวนเงินท่ีไดจากการเสนอขายหนวยลงทุนไม
เพียงพอตอการจัดตั้งกองทุน และ/หรือกองทุนไมสามารถลงทุนไดตามวัตถุประสงคของกองทุนอยาง
เหมาะสม อันเน่ืองจากปจจัยอื่นใดท่ีทําใหผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะเขาไปลงทุนปรับตัวลดลง
อยางมีนัยสําคัญ หรือดวยเหตุอื่นใดท่ีกระทบตอการบริหารจัดการกองทุน ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ 

อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการจะทําการเลิกกองทุนภายในระยะเวลา 1 ปนับแตวันจดทะเบียนกองทุน
ทรัพยสินของโครงการเปนกองทุนรวม เมื่อเกิดเหตุการณดังตอไปนี้ แลวแตกรณี ท้ังนี้ ข้ึนกับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ 

1. กรณีหากมูลคาหนวยลงทุนมากกวาหรือเทากับ 11.3626 บาทตอหนวย เปนเวลา 3 วันทําการติดตอกัน 
และสามารถรับซื้อคืนอัตโนมัติไดไมต่ํากวา 11.1486 บาทตอหนวย ท้ังนี้ ในชวงระยะเวลาดังกลาว บริษัท
จัดการอาจพิจารณาขายทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพยสินอื่นใดท่ี
เทียบเทาเงินสดบางสวนหรือทั้งหมดได หรือ 

2. กรณี ณ วันทําการใดก็ตามท่ีทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพยสินอื่น
ใดท่ีเทียบเทาเงินสดบางสวนหรือทั้งหมด และสามารถรับซื้อคืนอัตโนมัติไดไมต่ํากวา 11.1486 บาทตอ
หนวย หรือ 

3. กรณี ณ วันทําการใดที่มูลคาหนวยลงทุนนอยกวาหรือเทากับ 9.5000 บาทตอหนวย  

ท้ังนี้ เมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงตามขอ 1 หรือขอ 2 แลวแตกรณี บริษัทจัดการจะพิจารณารับซื้อ
คืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติในอัตราไมต่ํากวา 11.1486 บาทตอหนวย โดยจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนใหกับ
ผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีเกิดเหตุการณดังกลาว และหากเกิดเหตุการณตามขอ 3 
บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีเกิดเหตุการณ
ดังกลาวเชนกัน 

อนึ่ง หากครบกําหนดระยะเวลา 1 ปนับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินของโครงการเปนกองทุนรวมแลว 
ไมเกิดเหตุการณดังกลาวขางตน บริษัทจัดการจะเปดใหผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนได
ทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด และหาก ณ วันทําการใดก็ตามที่ทรัพยสินของ
กองทุนเปนเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพยสินอื่นใดท่ีเทียบเทาเงินสดบางสวนหรือทั้งหมด และ
สามารถรับซื้อคืนอัตโนมัติไดไมต่ํากวา 11.1486 บาทตอหนวย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะทําการเลิก
กองทุนโดยจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีเกิดเหตุการณ
ดังกลาว  

1.10 ลักษณะโครงการ : กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไป 

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลคาท่ีตราไว จํานวน ประเภท ราคาของหนวย
ลงทุนท่ีเสนอขาย:  

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

2.2 เง่ือนไข :  

1) ในระหวางระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหนวยลงทุนเกิน
จํานวนเงินทุนของโครงการไดไมเกินรอยละ 15 ของจํานวนเงินทุนโครงการหรือไมเกิน 750 ลานบาท  
(คิดเปนจํานวนหนวยลงทุนไมเกิน 75,000,000 หนวย) ท้ังนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนเกิน
จํานวนเงินทุนของโครงการ (ใช green shoe option) แตไมเต็มจํานวนท่ีเพิ่มอีกรอยละ 15 ของจํานวน
เงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปดการเสนอขายหนวยลงทุน 
และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมกอนครบกําหนดส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหนวย
ลงทุนครั้งแรกไดโดยไมตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา 
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2) ในกรณีท่ีกองทุนระดมทุนในชวงการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกไดไมเพียงพอตอการลงทุน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนโดยใหข้ึนกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ท้ังนี้ หาก
ยกเลิกการจัดตั้งกองทุน บริษัทจัดการจะคืนเงินคาจองซื้อ/ส่ังซื้อหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อ/ส่ังซื้อหนวย
ลงทุน 

2.3. มูลคาท่ีตราไวตอหนวย: 10.0000 บาท  

2.4. จํานวนหนวยลงทุน: 500,000,000.00 หนวย  

2.5. ราคาของหนวยลงทุนท่ีเสนอขายครั้งแรก: 10.0000 บาท (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม) 

2.6. มูลคาข้ันต่ําของการส่ังซื้อครั้งแรก: ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

2.7. มูลคาข้ันต่ําของการส่ังซื้อครั้งถัดไป: ไมกําหนด 

2.8. มูลคาข้ันต่ําของการส่ังขายคืน: ดูรายละเอยีดเพิ่มเติม 

2.9. จํานวนหนวยลงทุนข้ันต่ําของการส่ังขายคืน : ไมกําหนด  

2.10. มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ํา: ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

2.11. จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ํา : ไมกําหนด  

2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

1. เพิ่มเติมขอ 2.5 ราคาของหนวยลงทุนท่ีเสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท (บวก คาธรรมเนียมการขาย
หนวยลงทุน (ถามี) บวกภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) บวกคาใชจายในการซ้ือขายหลักทรัพย (ถามี)) 

2. เพิ่มเติม 
 

หัวขอ ปจจุบันกําหนดขั้นต่ํา 
(บาท) 

สงวนสิทธิปรับเพิ่มไดสูงสดุไมเกิน  
(บาท) 

2.6. มูลคาข้ันต่ําของการส่ังซื้อ
ครั้งแรก 

10,000 50,000 

2.8. มูลคาข้ันต่ําของการส่ังขาย
คืน 

1,000 50,000 

2.10 มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือ
ในบัญชีข้ันต่ํา 

1,000 50,000 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับลด ยกเวนหรือเปลี่ยนแปลงจํานวนหรือมูลคาข้ันต่ําขางตนในอนาคตได 
(ท้ังนี้ บริษัทจัดการสามารถเปลี่ยนแปลงจํานวนหรือมูลคาสูงสุดดังกลาวไดหากประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของมีการแกไขเพิ่มเติมในภายหลัง) โดยไดรับความ
เห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ซึ่งบริษัทจัดการจะปดประกาศแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไม
นอยกวา 30 วันกอนวันดําเนินการดังกลาว (หากในกรณีท่ีเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนบริษัทจัดการ
จะปดประกาศแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 1 วันกอนวันดําเนินการดังกลาว)           
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน    
(ถาม)ี 

อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกําหนดมูลคาข้ันต่ําในการส่ังซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุนนอยกวา
ท่ีระบุไวขางตนได เพื่อรองรับรายการสงเสริมการขายหรือบริการตางๆ ของบริษัทจัดการ เชน กรณีการทํา
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รายการสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติจากกองทุนรวมอื่น ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

3. วัตถุประสงคของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบาย
การลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในตางประเทศ การลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา ประเภท
และอัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน :  

3.1. วัตถุประสงคของโครงการ:  

เพื่อระดมเงินออมและเงินลงทุนจากประชาชนทั่วไป นิติบุคคล และ/หรือสถาบันตาง ๆ เพื่อโอกาสในการ
สรางผลตอบแทนท่ีดี และกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในตราสารแหงทุน ตราสารแหงหนี้ ตราสารกึ่งหนี้
กึ่งทุน และ/หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นท่ีเสนอขายท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ เปนตน  

3.2. ชนิดกองทุนรวม :  ลงทุนโดยตรง  

3.3. ประเภทกองทุนรวม : พิเศษ 

3.4. นโยบายการลงทุน: กองทุนรวมผสมแบบไมกําหนดสัดสวนการลงทุนในตราสารแหงทุน 

3.5. นโยบายการกูยืม (ถามี) :  บริษัทจัดการอาจกูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนใน
นามกองทุนรวมไดตาม หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management)  

3.7. การลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ลงทุน  

3.8. ลักษณะพิเศษ :    

- กองทุนท่ีมีการกระจายการลงทุนนอยกวาเกณฑมาตรฐาน (Specific Fund) 

3.9. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :  

รายละเอียด :  

กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารแหงทุน และ/หรือตราสารแหงหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้
กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหนวยลงทุนของกองทุน เชน กองทุนรวมทองคํา กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย หนวยทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REITs) กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน 
และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) เปนตน ตลอดจนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธี
อื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือใหความ
เห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดสวนการลงทุนไดตั้งแตรอยละ 0 ถึงรอยละ 100 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดสวนการลงทุนข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนและตามความ
เหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ ท้ังนี้ กองทุนอาจลงทุนในตางประเทศไมเกินรอยละ 79 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน  

นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) ท้ังนี้ เพื่อใหสรางผลตอบแทนจากการลงทุนได
เพิ่มข้ึน และ/หรือลดคาใชจายของกองทุน และอาจลงทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) 
เพื่อบริหารความเส่ียง อีกทั้ง อาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง 
(Structured Note) และตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือต่ํากวาท่ีสามารถลงทุนได (Non-investment 
grade) และตราสารหนี้ท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated Securities) และหลักทรัพยของ
บริษัทท่ีไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted Securities) รวมถึงอาจทําธุรกรรมการใหยืม
หลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
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ท้ังนี้ ในสวนการลงทุนในตางประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อ
ปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณในแตละขณะ 
ซึ่งข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการลงทุน  
 
3.10 การลงทุนในตางประเทศ : ลงทุนในตางประเทศบางสวน  

วงเงินการลงทุนในตางประเทศบางสวน ไมเกิน....ลานเหรียญ หรือไมเกินรอยละ 79 ของ NAV และมี
นโยบายลดหรือปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนท้ังหมดที่มีอยู  

3.11 รายละเอียดการลงทุนในตางประเทศ : ลงทุนในตางประเทศบางสวน โดยไมเกินรอยละ 79 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังนี้ไมเกินวงเงินท่ีไดรับการจัดสรร 

3.12 ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน 

3.12.1 ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุนในประเทศ :  

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชนเฉพาะจากหลักทรัพย ทรัพยสินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธี
อื่นอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เวนแตในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
มีประกาศแกไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพยหรือทรัพยสินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น  

3.12.1.1 ตราสารแหงทุนในประเทศ ไดแก ตราสารหรือสัญญาท่ีเสนอขายในประเทศหรือมีผูออกหรือ
คูสัญญาเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ดังตอไปนี้ 

(1) หุน 

(2) หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหงทุนหรือของ
กองทุนรวมอื่นท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารแหงทุน เชน กองทุนรวมผสม เปนตน 

(3) ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิในการซ้ือหุนเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได โดยตอง
เปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

(ก) การลงทุนในตราสารดังกลาวตองเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio 
management) 

(ข) บริษัทจัดการตองดําเนินการใหมีการกันหรือแยกทรัพยสินของกองทุนท่ีมีคุณภาพซึ่งมีสภาพคลองใน
จํานวนท่ีเพียงพอตอมูลคาการใชสิทธิตามตราสารดังกลาว (fully covered) ไวตลอดเวลาที่ไดลงทุนหรือมี
ไวซึ่งตราสารน้ัน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

(4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย ท่ีมีหลักทรัพยอางอิงเปนหุนหรือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน   

(5) ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยโดยหลักทรัพยท่ีใหยืมเปนหลักทรัพยตาม (1)(2)(3) หรือ (4)  ท้ังนี้ ตาม
หลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

3.12.1.2 ตราสารแหงหนี้ในประเทศ ไดแก หลักทรัพย ตราสาร หรือสัญญาท่ีเสนอขายในประเทศ หรือมี 
ผูออกหรือคูสัญญาเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ดังตอไปนี้  

(1) ตราสารแหงหนี้ท่ีมีลักษณะคลายเงินฝาก  ไดแก    

(1.1)  ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน บัตรเงินฝาก หรือหุนกูระยะส้ัน ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 
ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุน เปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน 
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(1.2)  ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินท่ีบริษัทหลักทรัพยท่ีประกอบธุรกิจประเภทการใหสินเชื่อเพื่อธุรกิจ
หลักทรัพยเปนผูออก ซึ่งกําหนดวันใชเงินตามตั๋วไมเกิน 270 วันนับแตวันออกตั๋ว และเปนตั๋วเมื่อทวงถาม
หรือเมื่อไดเห็น 

(1.3)  ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงิน ท่ีมีอายุไมเกิน 90 วันนับแตวันท่ีออก ซึ่งมีอันดับความนาเชื่อถือ
ดังตอไปนี้ 

(ก)  อันดับความนาเชื่อถือของตราสารหรือของผูออกตราสารอยูในอันดับแรก ท้ังนี้ ในกรณีท่ีเปนอันดับ
ความนาเชื่อถือของผูออกตราสาร ตองเปนอันดับความนาเชื่อถือที่ไดมาจากการจัดอันดับความนาเชื่อถือ
ระยะส้ัน (short-term rating) ดวย หรือ 

(ข)  อันดับความนาเชื่อถือของผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน อยูในอันดับท่ีสามารถ
ลงทุนได (investment grade) ท้ังนี้ โดยการจัดอันดับความนาเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความ
นาเชื่อถือภายใตชื่อ Standard & Poor หรือ Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบันอื่นท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม 

(2) ตราสารแหงหนี้ท่ัวไป  ไดแก 

(2.1)  ตราสารภาครัฐไทย  อันไดแก   

(ก)  ตั๋วเงินคลัง 

(ข)  พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 

(ค)  พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หุนกู หรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนกู ท่ีระทรวงการคลัง
หรือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล หรือผูค้ํา
ประกัน 

(2.2) ตราสารภาครัฐตางประเทศ อันไดแก ตราสารที่มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาล
ตางประเทศ องคการหรือหนวยงานของรัฐบาลตางประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตางประเทศ หรือ
องคการระหวางประเทศ เปนผูออกหรือผูค้ําประกัน ท้ังนี้ ตราสารดังกลาวตองมีลักษณะตามเง่ือนไขทาย
ขอ 3.12.1.2 ดวย 

(2.3) ตราสารที่เปลี่ยนมือได ซึ่งหมายถึง พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หรือหุนกูท่ีไมรวมถึงหุนกู
แปลงสภาพและหุนกูอนุพันธ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหเสนอขายในลักษณะทั่วไปหรือ
ในลักษณะจํากัด หรือที่ออกภายใตขอผูกพันท่ีกําหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที่นิติบุคคลที่
มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึนเปนผูออก หรือที่เปนหลักทรัพยท่ีออกใหมซึ่งผูออกหลักทรัพยไดเสนอขาย
หลักทรัพยท่ีออกใหมนั้นท้ังหมดตอผูถือหุนโดยไดรับชําระราคาเต็มมูลคาท่ีเสนอขายจากผูถือหุน ท้ังนี้ 
ตราสารที่เปลี่ยนมือไดตองมีลักษณะตามเงื่อนไขทายขอ 3.12.1.2 ดวย  

(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยที่มีหลักทรัพยอางอิงเปนพันธบัตร 
หรือหุนกูท่ีไมใชหุนกูอนุพันธ  

(2.5) ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หุนกู หรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนกู ท่ีเสนอขายในตางประเทศ
โดยมีผูออกเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ท้ังนี้ หุนกูดังกลาวไมรวมถึงหุนกูแปลงสภาพและ
หุนกูอนุพันธ  

(2.6) หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหงหนี้ หรือของ
กองทุนรวมอื่นท่ีมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแหงหนี้ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ี
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือใหความเห็นชอบ เชน กองทุนรวมตลาดเงิน เปนตน 

(2.7) ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ท้ังนี้ บริษัทจัดการตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 



กองทุนเปดไทยพาณิชย สมารท เทรด  555 ฟนด เอ 

 

  
 

9

(2.8) ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยโดยหลักทรัพยท่ีใหยืมเปนตราสารแหงหนี้ตาม (1.1) (1.2) (1.3) 
(2.1) (2.2) (2.3) (2.4) หรือ (2.6) ท้ังนี้ บริษัทจัดการตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

ในกรณีท่ีตราสารแหงหนี้ตามขอ 3.12.1.2 เปนตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินท่ีมีการจายผลตอบแทน 
ผลตอบแทนน้ันตองอยูในรูปอัตราดอกเบ้ียคงที่หรืออัตราดอกเบ้ียลอยตัวเทาน้ัน  

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือค้ําประกันของบุคคลที่กําหนดไวในขอ 3.12.1.2 ตองเปนการรับรอง
ตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบ้ียโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือจํากัดความ
รับผิดของผูสลักหลัง หรือค้ําประกันตนเงินและดอกเบ้ียเต็มจํานวนแบบไมมีเง่ือนไข  

เง่ือนไข : ตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ (2.2) และตราสารที่เปลี่ยนมือไดตามขอ (2.3) ตองมี
ลักษณะดังตอไปนี้  

(1) เปนตราสารข้ึนทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  

(2) มีราคาท่ีเหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกําหนด หรือมีผูแสดงตนตอบุคคลทั่วไปวาพรอม
จะเสนอราคาซื้อและรับซื้อตราสารนั้น ในราคาดังกลาว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและ
วิธีการที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกําหนดอยูเสมอ โดยไดสงสําเนาราคาแกสมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทยตลอดอายุของตราสารน้ัน  

(3) เปนตราสารท่ีเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  

(ก) ในกรณีท่ีเปนตราสารภาครัฐตางประเทศ ตราสารดังกลาวตองเปนตราสารท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือ
ของตราสารหรือของผูออกตราสารอยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได (investment grade) เวนแตผูออกตรา
สารดังกลาวเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตางประเทศ ตราสารน้ันตองมีอันดับความนาเชื่อถือของตราสาร
อยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได (investment grade) เทาน้ัน  

(ข) ในกรณีท่ีผูออกตราสารเปนนิติบุคคลตางประเทศ ตราสารนั้นตองมีอันดับความนาเชื่อถือของตราสาร
อยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได (Investment grade)  

(ค) ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั้งแรก หากตรา
สารดังกลาวไมมีอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหรือของผูออกตราสารอยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได 
(investment grade) ตราสารนั้นตองมีบริษัทจัดการไมต่ํากวา 3 รายเปนผูซื้อตราสารดังกลาวเพื่อเปน
ทรัพยสินของกองทุนภายใตการจัดการ  

3.12.1.3 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ไดแก หุนกูแปลงสภาพ ดังตอไปนี้ 

(1) หุนกูแปลงสภาพท่ีเสนอขายในประเทศ ซึ่งตองมีลักษณะตามเงื่อนไขในทายขอ 3.12.1.2 (1) และ 
(2) ท้ังนี้ ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในหุนกูแปลงสภาพดังกลาวในการเสนอขายครั้งแรก หุนกูแปลงสภาพนั้น
ตองมีลักษณะอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปนี้ 

(ก) เปนหุนกูแปลงสภาพท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได (investment grade) 
หรือ 

(ข) เปนหุนกูแปลงสภาพท่ีมีบริษัทจัดการไมต่ํากวาสามรายเปนผูซื้อตราสารดังกลาวเพื่อเปนทรัพยสินของ
กองทุนภายใตการจัดการ 

ในกรณีท่ีหุนกูแปลงสภาพตามวรรคหนึ่งมีการค้ําประกัน การค้ําประกันดังกลาวตองเปนการค้ําประกันตนเงิน
และดอกเบ้ียเต็มจํานวนแบบไมมีเง่ือนไข 

(2)  หุนกูแปลงสภาพท่ีเสนอขายในตางประเทศโดยมีผูออกเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย     

3.12.1.4 หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย หรือหนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย (REITs ในประเทศ)  
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3.12.1.5 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย 

3.12.1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ซึ่งเปนไปตามเกณฑขอ 3.12.1.1 (3) 

3.12.1.7 สัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient 
portfolio management) ตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาท่ีกองทุนจะเขาเปนคูสัญญาไดตองมีสินคาหรือตัวแปรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้ 

(1) หลักทรัพย  

(2) อัตราดอกเบ้ีย  

(3) อัตราแลกเปลี่ยนเงิน  

(4) อันดับความนาเชื่อถือหรือเหตุการณท่ีมีผลตอการชําระหนี้ของตราสารแหงหนี้ หรือสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา หรือของผูออกตราสารหรือคูสัญญาดังกลาว  

(5) ดัชนีกลุมสินคาโภคภัณฑ ดัชนีเงินเฟอ ดัชนีท่ีมีองคประกอบเปนสินคาหรือตัวแปรตาม (1) (2) (3) (4) 
และ (7) 

(6) ดัชนีท่ีมีองคประกอบเปนดัชนีตามขอ (5) 

(7) สินคาหรือตัวแปรอื่นใดท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

ในกรณีท่ีสัญญาซื้อขายลวงหนาอางอิงกับราคาของสินคาหรือตัวแปรตามวรรคหนึ่งราคาที่อางอิงดังกลาว
ตองเปนราคาปจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขายลวงหนาเทาน้ัน ท้ังนี้ ราคาของสินคา ตัวแปรอื่นท่ีไมใชดัชนี 
หรือสินคาหรือตัวแปรท่ีเปนองคประกอบของดัชนีดังกลาวตองเปนท่ียอมรับอยางกวางขวางและเปดเผยไว
อยางแพรหลายดวย 

3.12.1.8 ตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง ตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังนี้  

(1) การลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารดังกลาวตองไมทําใหการจัดการกองทุนเบ่ียงเบนไปจากวัตถุประสงค
หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนน้ัน และตองไมทําใหกองทุนขาดทุนเปนมูลคาสูงกวามูลคาการลงทุน  

(2) ตราสารดังกลาวมีการจายผลตอบแทนโดยอางอิงกับสินคาหรือตัวแปรที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.กําหนด  

(3) ในกรณีท่ีการลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารดังกลาวจะมีผลทําใหกองทุนตองรับมอบทรัพยสิน ทรัพยสิน
ดังกลาวตองเปนประเภทที่กองทุนสามารถลงทุนหรือมีไวได  

การลงทุนหรือมีไวซึ่งในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝงท่ีมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปน้ี ใหถือวาไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานตอเมื่อเปนไปตามหลักเกณฑในวรรคหน่ึง (1) และ 
(3)  

- หุนกูอนุพันธท่ีมีลักษณะตามท่ีกําหนดไวในเง่ือนไขทายขอ 3.12.1.2 โดยอนุโลม 

- ตราสารที่ออกโดยสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย หรือสถาบันการเงินตางประเทศที่มีอันดับความ
นาเชื่อถืออยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได ท่ีมลีักษณะดังตอไปนี้  

(1) ตราสารดังกลาวจัดทําข้ึนในรูปแบบตราสารแหงหนี้ตามขอ 3.12.1.2 (1) หรือ ขอ 3.12.1.2 (2) (2.1) 
(2.2) (2.3) หรือ (2.4)  
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(2) ตราสารดังกลาวตองอางอิงกับราคาหุน ราคาเฉลี่ยของกลุมหุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพยตางประเทศ ตราสารแหงหนี้ในประเทศ หรือ ตราสารหนี้ตางประเทศ 
ดัชนีกลุมหลักทรัพย ดัชนีกลุมสินคาโภคภัณฑ อัตราดอกเบ้ีย อันดับความนาเชื่อถือหรือเหตุการณท่ีมีผล
ตอการชําระหนี้ของตราสารแหงหนี้หรือของผูออกตราสารดังกลาว และดัชนีเงินเฟอ ท้ังนี้ ในกรณีของดัชนี
ตองมีลักษณะตามที่กําหนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวา
ดวยการลงทุนและการมีไวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนดวย  

(3) ในกรณีท่ีเปนตราสารท่ีใหสิทธิแกผูออกตราสารในการที่จะชําระหนี้ตามตราสารกอนครบอายุตราสาร 
(callable) บริษัทจัดการไดเปดเผยความเส่ียงที่เกี่ยวของแกผูลงทุน ลุกคา หรือคณะกรรมการกองทุน 
แลวแตกรณี กอนทําการลงทุน  

ท้ังนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง นอกเหนือจากลักษณะขางตน บริษัทจัดการจะยื่นคําขอ
ความเห็นชอบตามรูปแบบและวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เปนรายกรณีและกอนการ
ลงทุนในตราสารดังกลาว  

บริษัทจัดการจะตองดําเนินการจัดใหมีขอตกลงกับคูสัญญาอีกฝายหน่ึงตามที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนด และเปดเผยความเส่ียงที่เกี่ยวของกับผูลงทุน ซึ่งหากบริษัทจัดการมิไดดําเนินการดังกลาว 
การใหความเห็นชอบเปนอันส้ินสุดลงทุนทันทีในเวลาท่ีลงทุน โดยมิไดดําเนินการดังกลาว  

3.12.1.9 หนวยลงทุนของกองทุนรวมทองคํา 

3.12.1.10 หนวยของกองโครงสรางพื้นฐาน ท่ีเสนอขายหนวยดังกลาวตอผูลงทุนเปนการท่ัวไป หรือที่เปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

3.12.1.11 ทรัพยสินอื่นท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับขอ 3.12.1.1 ถึงขอ 3.12.1.10 โดยไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3.12.2. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุนในตางประเทศ :  

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชนเฉพาะจากหลักทรัพย ทรัพยสินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังตอไปนี้ เวนแตในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบหรือมีประกาศแกไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของ
หลักทรัพยหรือทรัพยสินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพยสินในตางประเทศเพื่อกองทุน ไดเทียบเทากับประเภททรัพยสินใน
ประเทศ โดยกรอบประเทศที่ลงทุนตองมีคุณสมบัติ ดังนี้  

(1) มีการเสนอขายในประเทศท่ีมีหนวยงานกํากับดูแลเปนสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือประเทศท่ีมี
ตลาดหลักทรัพยเปนสมาชิกของ WFE  

(2) การลงทุนน้ันตองไมทําใหการจัดการกองทุนเบ่ียงเบนไปจากวัตถุประสงค หรือนโยบายการลงทุนของ
กองทุนและไมทําใหกองทุนขาดทุนเปนมูลคาสูงกวามูลคาลงทุน  

(3) บริษัทจัดการตองสามารถเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับหลักทรัพยหรือทรัพยสินดังกลาวเปนภาษาอังกฤษผาน
ระบบอินเตอรเน็ตได  

(4) มีขอมูลทางดานราคาท่ีสะทอนมูลคายุติธรรม โดยเปนราคาที่นาเชื่อถือ อางอิงได และสอดคลองตาม
หลักวิชาการอันเปนท่ียอมรับในระดับสากล  

(5) มีการคุมครองประโยชนของผูลงทุน (investor protection) ท่ีถือไดวาเทียบเทากับการลงทุนใน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีมีลักษณะคลายกันในประเทศไทย  

(6) มีลักษณะอื่นใดท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ่มเติม   
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3.12.2.1 หนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนจะลงทุนหรือมีไวได ตองเปนไปตามเงื่อนไข
ดังตอไปนี้ 

(ก) ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่อยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานกํากับดูแล
ดานหลักทรัพยและตลาดซ้ือขายหลักทรัพยท่ีเปนสมาชิกสามัญของ International Organizations of 
Securities Commission (IOSCO) หรือหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศท่ีมีการซื้อขายในตลาด
ซื้อขายหลักทรัพยท่ีเปนสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE)  

(ข) ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศท่ีมีทรัพยสินท่ีลงทุนเปนประเภทและชนิดเดียวกับ
ทรัพยสินท่ีกองทุนอาจลงทุนหรือมีไวได เวนแตเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่มีนโยบาย
การลงทุนในทองคําโดยตรง 

(ค) ในกรณีท่ีเปนการลงทุนหรือมีไวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไป (retail fund) 
หนวยลงทุนท่ีจะลงทุนหรือมีไวไดตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่จัดตั้งข้ึนเพื่อผูลงทุน
ท่ัวไปเชนกัน  

(ง) ตองไมใชหนวยลงทุนของกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจฟนด (hedge fund) 

3.12.2.2 ตราสารแหงทุนตางประเทศ ไดแก หุนหรือหนวยลงทุนท่ีเสนอขายในตางประเทศ ดังตอไปนี้ 

(1) หุนท่ีซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพยท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยท่ีเปนสมาชิกสามัญของ 
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพยตางประเทศที่เปนสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) ซึ่งผูลงทุนสามารถ
เขาถึงขอมูลเกี่ยวกับหุนดังกลาวเปนภาษาอังกฤษผานระบบอินเตอรเน็ต 

(2) หุนของบริษัทท่ีจัดตั้งในประเทศกลุมอนุภูมิภาคแมน้ําโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) 
และหุนดังกลาวมไดมีลักษณะตามขอ (1)  

(3) หนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่เปนกองทุนรวมตราสารแหงทุน หรือของกองทุนอื่นท่ีมี
นโยบายการลงทุนในตราสารแหงทุน เชน กองทุนรวมผสม เปนตน ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขตามขอ 3.12.2.1 
ดวย  

3.12.2.3 ตราสารแหงหนี้ตางประเทศ ไดแก หลักทรัพยหรือตราสารท่ีออกโดยบุคคลตางประเทศและ
เสนอขายในตางประเทศ ดังตอไปนี้ 

(1) ตราสารภาครัฐตางประเทศ อันไดแก 

(ก) พันธบัตรหรือตราสารแหงหนี้ท่ีรัฐบาลตางประเทศ องคการหรือหนวยงานของรัฐบาลตางประเทศ หรือ
องคการระหวางประเทศเปนผูออกหรือผูค้ําประกัน ซึ่งมีอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหรือของผูออก
ตราสารอยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได (investment grade) 

(ข) พันธบัตรหรือตราสารแหงหนี้ท่ีรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตางประเทศเปนผูออกหรือผูค้ําประกัน ซึ่งมี
อันดับความนาเชื่อถือของตราสารที่อยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได (investment grade) 

(2)  ตราสารแหงหนี้ภาคเอกชน อันไดแก ตราสารแหงหนี้ท่ีออกโดยนิติบุคคลตางประเทศ ซึ่งมีอันดับ
ความนาเชื่อถือของตราสารหรือผูออกตราสารอยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได (investment grade) ท้ังนี้ 
ผูลงทุนตองสามารถเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับตราสารแหงหนี้ดังกลาวเปนภาษาอังกฤษผานระบบอินเตอรเน็ตดวย 

ในกรณีท่ีตราสารแหงหนี้ภาคเอกชนตามวรรคหนึ่งเปนตราสารดอยสิทธิเพื่อนับเปนเงินกองทุนตางประเทศ 
ตราสารดังกลาวตองมีลักษณะเชนเดียวกับตราสารดอยสิทธิเพื่อนับเปนเงินกองทุนตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการเสนอขายตราสารดอยสิทธิเพื่อนับเปนเงินกองทุนของธนาคาร
พาณิชย 
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(3) ตราสารแหงหนี้อื่น อันไดแก หนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่เปนกองทุนรวมตราสารแหงหนี้ 
หรือของกองทุนรวมอื่นท่ีมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแหงหนี้ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือใหความเห็นชอบ เชน กองทุนรวมตลาดเงิน เปนตน ซึ่ง
เปนไปตามเง่ือนไขขอ 3.12.2.1 

3.12.2.4 ธุรกรรมการซื้อโดยมสัีญญาขายคืน โดยเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด 

3.12.2.5 ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย โดยเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด 

3.12.2.6 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หุนกู หรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนกู ท่ีเสนอขายใน
ตางประเทศ โดยมีผูออกเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ท้ังนี้ หุนกูดังกลาวไมรวมถึงหุนกู
แปลงสภาพและหุนกูอนุพันธ 

ในกรณีท่ีตราสารแหงหนี้ดังกลาวเปนตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเ งินท่ีมีการจายผลตอบแทน 
ผลตอบแทนน้ันตองอยูในรูปอัตราดอกเบ้ียคงที่หรืออตัราดอกเบ้ียลอยตัวเทาน้ัน 

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือค้ําประกันของบุคคลที่กําหนดไวในขอ 3.12.2.6 ตองเปนการรับรอง
ตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบ้ียโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือจํากัดความ
รับผิดของผูสลักหลัง หรือค้ําประกันตนเงินและดอกเบ้ียเต็มจํานวนแบบไมมีเง่ือนไข 

3.12.2.7 ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพยตางประเทศท่ีกองทุนจะลงทุนหรือมีไวได ตองเปนไปตาม
เง่ือนไขดังตอไปนี้  

(1) ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพยตางประเทศท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานท่ีกํากับดูแล
ดานหลักทรัพยและตลาดซ้ือขายหลักทรัพยท่ีเปนสมาชิกสามัญของ International Organizations of 
Securities Commission (IOSCO) และมีนโยบายหลักในการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังตอไปนี้  

(ก) อสังหาริมทรัพย  

(ข) หุนสามัญของบริษัทท่ีมีรายชื่ออยูในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพยในตลาดซื้อขายหลักทรัพยท่ีเปน
สมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) หรือหุนสามัญของบริษัทท่ีมีลักษณะธุรกิจเทียบเคียง
ไดกับหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย  

(2) ตราสารดังกลาวมีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพยท่ีเปนสมาชิกของ World Federations of 
Exchange (WFE) หรือมีการรับซื้อคืนโดยผูออกตราสาร  

(3) ในกรณีกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไป ตราสารที่จะลงทุนหรือมีไวไดตองเปนตราสารของกองทุน
อสังหาริมทรัพยตางประเทศที่จัดตั้งข้ึนเพื่อผูลงทุนท่ัวไปเชนกัน 

3.12.2.8 เงินฝากในสถาบันการเงินตางประเทศท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได 
(investment grade) 

3.12.2.9 สัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio 
management) ตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานกําหนด สัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีกองทุนจะเขาเปนคูสัญญา
ไดตองมีสินคาหรือตัวแปรอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางดังตอไปนี้   

(1) หลักทรัพย  

(2) อัตราดอกเบ้ีย  

(3) อัตราแลกเปลี่ยนเงิน  
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(4) อันดับความนาเชื่อถือหรือเหตุการณท่ีมีผลตอการชําระหนี้ของตราสารแหงหนี้ หรือสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา หรือของผูออกตราสารหรือคูสัญญาดังกลาว  

(5) ดัชนีกลุมสินคาโภคภัณฑ ดัชนีเงินเฟอ ดัชนีท่ีมีองคประกอบเปนสินคาหรือตัวแปรตาม (1) (2) (3) (4) 
และ (7) 

(6) ดัชนีท่ีมีองคประกอบเปนดัชนีตามขอ (5) 

(7) สินคาหรือตัวแปรอื่นใดท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

ในกรณีท่ีสัญญาซื้อขายลวงหนาอางอิงกับราคาของสินคาหรือตัวแปรตามวรรคหน่ึง ราคาท่ีอางอิงดังกลาว
ตองเปนราคาปจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขายลวงหนาเทาน้ัน ท้ังนี้ ราคาของสินคาตัวแปรอื่นท่ีไมใชดัชนี 
หรอืสินคาหรือตัวแปรท่ีเปนองคประกอบของดัชนีดังกลาวตองเปนท่ียอมรับอยางกวางขวางและเปดเผยไว
อยางแพรหลายดวย  

3.12.2.10 ตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง ตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังนี้  

(1) การลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารดังกลาวตองไมทําใหการจัดการกองทุนเบ่ียงเบนไปจากวัตถุประสงค
หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนน้ัน และตองไมทําใหกองทุนขาดทุนเปนมูลคาสูงกวามูลคาการลงทุน  

(2) ตราสารดังกลาวมีการจายผลตอบแทนโดยอางอิงกับสินคาหรือตัวแปรท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.กําหนด  

(3) ในกรณีท่ีการลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารดังกลาวจะมีผลทําใหกองทุนตองรับมอบทรัพยสิน ทรัพยสิน
ดังกลาวตองเปนประเภทที่กองทุนสามารถลงทุนหรือมีไวได  

การลงทุนหรือมีไวซึ่งในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝงท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้ ใหถือวา
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานตอเมื่อเปนไปตามหลักเกณฑในวรรคหน่ึง (1) และ (3)  

- ตราสารที่ออกโดยสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย หรือสถาบันการเงินตางประเทศที่มีอันดับความ
นาเชื่อถืออยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได ท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้  

(1) ตราสารดังกลาวตองอางอิงกับราคาหุน ราคาเฉลี่ยของกลุมหุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพยตางประเทศ ตราสารแหงหนี้ในประเทศ หรือ ตราสารหนี้ตางประเทศ 
ดัชนีกลุมหลักทรัพย ดัชนีกลุมสินคาโภคภัณฑ อัตราดอกเบ้ีย อันดับความนาเชื่อถือหรือเหตุการณท่ีมีผล
ตอการชําระหนี้ของตราสารแหงหนี้หรือของผูออกตราสารดังกลาว และดัชนีเงินเฟอ ท้ังนี้ ในกรณีของดัชนี
ตองมีลักษณะตามที่กําหนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวา
ดวยการลงทุนและการมีไวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนดวย  

(2) ในกรณีท่ีเปนตราสารท่ีใหสิทธิแกผูออกตราสารในการที่จะชําระหนี้ตามตราสารกอนครบอายุตราสาร 
(callable) บริษัทจัดการไดเปดเผยความเส่ียงที่เกี่ยวของแกผูลงทุน ลูกคา หรือคณะกรรมการกองทุน 
แลวแตกรณี กอนทําการลงทุน  

ท้ังนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง นอกเหนือจากลักษณะขางตน บริษัทจัดการจะยื่นคําขอ
ความเห็นชอบตามรูปแบบและวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เปนรายกรณีและกอนการ
ลงทุนในตราสารดังกลาว  

บริษัทจัดการจะตองดําเนินการจัดใหมีขอตกลงกับคูสัญญาอีกฝายหน่ึงตามที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนด และเปดเผยความเส่ียงที่เกี่ยวของกับผูลงทุน ซึ่งหากบริษัทจัดการมิไดดําเนินการดังกลาว 
การใหความเห็นชอบเปนอันส้ินสุดลงทุนทันทีในเวลาท่ีลงทุน โดยมิไดดําเนินการดังกลาว  

3.12.2.11 หนวยลงทุนของกองทุนรวมทองคําหรือหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ซึ่งเปนไปตาม
หลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
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3.12.2.12 หนวยของกองโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 

3.12.2.13 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ไดแก หุนกูแปลงสภาพ  

3.12.2.14 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 

3.12.2.15 ทรัพยสินอื่นท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับขอ 3.12.2.1 ถึงขอ 3.12.2.14 โดยไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน  

3.13 อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม 

3.13.1. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นในประเทศ :  

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเปน
ทรัพยสินของกองทุนรวม ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีท่ี
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไขเปลี่ยนแปลงอัตราสวนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให
เปนไปตามประกาศที่แกไขดวย  

3.13.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังตอไปนี้ เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม 
โดยไมจํากัดอัตราสวน  

(1) ตราสารภาครัฐไทยตามขอ 3.12.1.2(2)(2.1) 

(2) ตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ 3.12.1.2(2)(2.2) ท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในสองอันดับแรก 
หรือสัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีมีสินคาเปนตราสารดังกลาว  

ในกรณีของกองทุนรวมเปด มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศตามวรรคหนึ่งตองไมเกินรอยละ 20 ของ
มูลคาตราสารนั้นในแตละรุน เวนแตเปนกองทุนรวมเปดที่มีการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ัง
ลวงหนาซึ่งระบุเวลาแนนอน (auto redemption)  

3.13.1.2 บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารภาครัฐตางประเทศที่นอกเหนือจากขอ 3.13.1.1 (2) 
หรือสัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีมีสินคาเปนตราสารดังกลาว เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคา
รวมกันท้ังส้ินเมื่อคํานวณเฉพาะผูออกหรือผูเปนคูสัญญารายนั้น ไมเกินรอยละ 35 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุน  

ในกรณีของกองทุนรวมเปด มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศตามวรรคหนึ่งตองไมเกินรอยละ 20 ของ
มูลคาตราสารนั้นในแตละรุน เวนแตเปนกองทุนรวมเปดที่มีการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ัง
ลวงหนาซึ่งระบุเวลาแนนอน (auto redemption)  

การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหน่ึง ใหนับตราสารตามวรรคหน่ึงและทรัพยสินทุกประเภทที่ผูออกหรือผูเปน
คูสัญญารายดังกลาวเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญาซึ่งกองทุนได
ลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินเหลาน้ัน รวมในอัตราสวนการลงทุนดังกลาวดวย  

3.13.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับท่ีสามารถ
ลงทุนไดดังตอไปนี้ซึ่งธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุนเปนผูออก 
ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมี
มูลคารวมกันท้ังส้ินเมื่อคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายน้ัน ไมเกินรอยละ 25 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน   

(1) ตราสารแหงหนี้ในประเทศ ตามขอ 3.12.1.2 

(2) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตามขอ 3.12.1.3 
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(3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ตามขอ 3.12.1.5 

(4) สัญญาซื้อขายลวงหนา ตามขอ 3.12.1.7  

(5) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง ตามขอ 3.12.1.8  

การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหน่ึง ใหนับมูลคาของทรัพยสินท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไวดังตอไปนี้ ซึ่ง
ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายเดียวกันเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือ
คูสัญญารวมในอัตราสวนดังกลาว 

(1) ทรัพยสินตามขอ 3.13.1.4 (1) (2) หรือ (5) 

(2) ทรัพยสินตามขอ 3.13.1.5 (1) 

ในกรณีท่ีกองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการดําเนินงานของกองทุน    
มิใหนับมลูคาของเงินฝากดังกลาวรวมในอัตราสวนตามวรรคหน่ึง 

3.13.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังตอไปนี้ ท่ีบุคคลใดเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง 
ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันท้ังส้ิน
เมื่อคํานวณเฉพาะผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญารายนั้น ไมเกิน
รอยละ 25 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ไดแก 

(1) ตราสารแหงทุนในประเทศ ตามขอ 3.12.1.1 ท่ีบริษัทจดทะเบียนเปนผูออกหรือคูสัญญา ท้ังนี้ ไม
รวมถึงตราสารแหงทุนของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยูระหวางดําเนินการใหเหตุแหงการเพิกถอนหมดไป 

(2) หุนท่ีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยส่ังรับเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ซึ่งผูออกหุนดังกลาวอยูระหวางการดําเนินการกระจายการถือหุนรายยอยตามขอบังคับตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 

(3) ตราสารแหงหนี้ในประเทศ ตามขอ 3.12.1.2 หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตามขอ 3.12.1.3 ท้ังนี้ 
เฉพาะที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได (investment grade)  

(4) หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และหนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย (REITs ในประเทศ) ตามขอ 3.12.1.4 

(5) ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ตามขอ 3.12.1.6 ท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือของผูออกตราสารอยูในอันดับ
ท่ีสามารถลงทุนได 

(6) สัญญาซื้อขายลวงหนา ตามขอ 3.12.1.7 ท่ีคูสัญญามีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับท่ีสามารถ
ลงทุนได (investment grade)  

(7) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง ตามขอ 3.12.1.8 ท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูใน
อันดับท่ีสามารถลงทุนได (investment grade)  

(8) หนวยลงทุนกองทุนรวมทองคํา 3.12.1.9 

(9) หนวยของกองโครงสรางพื้นฐาน ตามขอ 3.12.1.10 ท่ีเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย หรือที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยจะส่ังรับเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและอยูระหวางการดําเนินการกระจายการถือหนวยลงทุนตามขอบังคับตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการรับและเพิกถอนหนวยลงทุน และการเปดเผยสารสนเทศของ
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน 

ท้ังนี้ ตราสารแหงทุนตาม (1) และตราสารแหงหนี้ตาม (3) มิใหหมายความรวมถึงหนวยลงทุนของกองทุน
รวมที่ถูกจัดใหเปนตราสารแหงทุนตามขอ 3.12.1.1 (2) และตราสารแหงหนี้ตามขอ 3.12.1.2 (2.6) 



กองทุนเปดไทยพาณิชย สมารท เทรด  555 ฟนด เอ 

 

  
 

17

การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหนึ่ง ใหนับทรัพยสินตามวรรคหนึ่งและทรัพยสินตามขอ 3.13.1.5 (1) ท่ี
บุคคลดังกลาวเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญาซึ่งกองทุนได
ลงทุนหรือมีไวรวมในอัตราสวนดังกลาวดวย 

ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยของกองโครงสรางพื้นฐานตามวรรคหนึ่ง (9) ท่ีมีลักษณะ
ดังตอไปนี้ ใหนับมูลคาหนวยของกองโครงสรางพื้นฐานดังกลาว รวมในอัตราสวนของบุคคลตามวรรคหนึ่ง
ท่ีเปนเจาของกิจการโครงสรางพื้นฐาน 

(1) ผลประโยชนท่ีกองโครงสรางพื้นฐานจะไดรับข้ึนอยูกับความสามารถในการบริหารกิจการโครงสราง
พื้นฐานโดยเจาของกิจการโครงสรางพื้นฐาน หรือบริษัทใหญหรือบริษัทยอยของบุคคลดังกลาว 

(2) หนวยของกองโครงสรางพื้นฐานไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหนวยท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของ
กองโครงสรางพื้นฐานถูกถือโดยเจาของกิจการโครงสรางพื้นฐาน หรือบริษัทใหญหรือบริษัทยอยของ
บุคคลดังกลาว 

การพิจารณาบริษัทใหญและบริษัทยอยตามวรรคส่ี ใหพิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีท่ีสภาวิชาชีพบัญชี
กําหนดเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม 

3.13.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินอื่นนอกเหนือจากกรณีท่ีกําหนดไวในขอ 3.13.1.2 
ขอ 3.13.1.3 และขอ 3.13.1.4 เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมตามอัตราสวนดังตอไปนี้ 

(1) การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวซึ่งบุคคลใดเปนผูออก ผู ส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล  
ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคู สัญญา ตองมีมูลคารวมกันท้ังส้ินเมื่อคํานวณเฉพาะผูออก ผู ส่ังจาย  
ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญารายน้ันไมเกินรอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุน 

(2) การลงทุนหรือมีไวซึ่ งทรัพย สินตาม  (1) เมื่อคํานวณรวมทุกบุคคลที่ เปนผูออก  ผู ส่ังจาย  
ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคู สัญญาแลว ตองมีมูลคารวมกันท้ังส้ินไมเกิน 
รอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

ความในวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับกับหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 แตไมรวมถึงหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานท่ีไมเปนไปตามท่ีกําหนดในขอ 3.13.1.4 วรรคหนึ่ง (9) 

ใหนําความในขอ 3.13.1.4 วรรคส่ี และวรรคหา มาใชบังคับกับการนับรวมอัตราสวนตามวรรคหน่ึงดวย โดย
อนุโลม 

3.13.1.6 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินท่ีกลุมกิจการใดเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับ
อาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันท้ังส้ินของ
กลุมกิจการนั้นไมเกินอตัราอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปนี้ แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 

(1) รอยละ 30 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน 

(2) อัตราที่คํานวณไดจากน้ําหนักของกลุมกิจการดังกลาวในตัวชี้วัด (benchmark) ของกองทุนน้ันรวมกับ
รอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนน้ัน ท้ังนี้ ตัวชี้วัดดังกลาวตองเปนดัชนีหรือองคประกอบ
ของดัชนี ท่ีมีการเผยแพรอยางกวางขวางและสอดคลองกับนโยบายการลงทุนของกองทุนน้ัน 

ใหนําความขอ 3.7.1.4 วรรคส่ีและวรรคหา มาใชบังคับกับการนับรวมอัตราสวนตามวรรคหนึ่งดวย โดย
อนุโลม 

3.13.1.7 การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินท่ีบริษัทในกลุมกิจการใดเปนผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญา เพื่อ
เปนทรัพยสินของกองทุน หากทรัพยสินดังกลาวเปนองคประกอบที่ใชในการคํานวณตัวชี้วัด (benchmark) 
ของกองทุนน้ัน บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินน้ันโดยมีมูลคารวมกันท้ังส้ินเมื่อคํานวณเฉพาะ 
ผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญารายนั้น ไมเกินผลรวมของน้ําหนักของทรัพยสินดังกลาวในตัวชี้วัดและรอยละ 
10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังนี้ แทนอัตราสวนท่ีกําหนดไวในขอ 3.13.1.2 ขอ 3.13.1.3  
ขอ 3.13.1.4 หรือขอ 3.13.1.5 แลวแตกรณี ก็ได 
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ใหนําความในขอ 3.7.1.4 วรรคสีและวรรคหา มาใชบังคับกับการนับรวมอัตราสวนตามวรรคหน่ึงดวย โดย
อนุโลม 

บริษัทจัดการพิจารณาความเปนกลุมกิจการตามขอ 3.13.1.6 และขอ 3.13.1.7 ตามงบการเงินรวมท่ีมีการ
จัดทําและเปดเผยลาสุด เวนแตในกรณีท่ีไมมีการจัดทํางบการเงินรวม ใหพิจารณาตามสัดสวนการถือหุนท่ี
ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูถือหุนลาสุดที่สงตอกระทรวงพาณิชย 

3.13.1.8 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญา
ใชเงิน ท่ีบุคคลดังตอไปนี้ เปนผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญา เปนจํานวนท่ีมีมูลคารวมโดยเฉลี่ยไมเกิน   
รอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุกองทุนรวม
สําหรับกองทุนรวมท่ีมีอายุนอยกวา 1 ป  

(1)  ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 

(2)  ธนาคารพาณิชย 

(3)  บริษัทเงินทุน 

(4)  บริษัทเครดิตฟองซิเอร 

(5)  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศยั 

(6)  สถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 

(7)  ธนาคารตางประเทศ 

การคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามวรรคหนึ่ง มิใหนับมูลคาของทรัพยสินดังตอไปนี้ รวมในอัตราสวน
ดังกลาว  

(1)  เงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม 

(2)  ทรัพยสินท่ีคูสัญญาในธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนโอนกรรมสิทธิ์ใหแกกองทุนรวม เพื่อดํารง
มูลคาธุรกรรมตามประกาศกําหนด 

อัตราสวนตามวรรคหน่ึงมิใหนํามาใชบังคับในชวงระยะเวลา 6 เดือนกอนวันครบกําหนดอายุโครงการของ
กองทุนรวมท่ีมีอายุโครงการตั้งแต 1 ปข้ึนไป 

ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแหงหนี้ท่ีมีลักษณะคลายเงินฝากท่ีกองทุนรวมลงทุนในหรือมีไวเกิน
อัตราสวนท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหบริษัทจัดการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวใหมีมูลคารวมโดย
เฉลี่ยไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมภายใน 30 วันนับแตวันส้ินรอบปบัญชีนั้น 
ท้ังนี้ ใหคํานวณอัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวโดยเฉลี่ยตั้งแตวันแรกของรอบปบัญชีนั้น
จนถึงวันท่ีทรัพยสินน้ันมีมูลคาเปนไปตามอัตราสวนดังกลาว 

เมื่อบริษัทจัดการไดปฏิบัติตามวรรคสามแลว ใหบริษัทจัดการรายงานใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุน
รวมทราบภายในวันทําการถัดจากวันท่ีทรัพยสินน้ันมีมูลคารวมโดยเฉลี่ยไมเกินรอยละ 45 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกลาว  
ท้ังนี้ บริษัทจัดการตองดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมแจงใหสํานักงานทราบภายใน 5 
วันนับแตวันท่ีไดรับรายงานจากบริษัทจัดการดวย 

หากบริษัทจัดการไมสามารถปฏิบัติตามวรรคสามได สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสั่งใหบริษัท
จัดการเลิกกองทุนรวมน้ัน 

ท้ังนี้ อัตราสวนดังกลาวขางตนใหนับรวมการลงทุนท้ังในและตางประเทศ 



กองทุนเปดไทยพาณิชย สมารท เทรด  555 ฟนด เอ 

 

  
 

19

3.13.1.9 ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนและสมควรเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุนอันเน่ืองมาจาก
ปญหาความผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกวางในรอบปบัญชีใด บริษัทจัดการ
กองทุนรวมอาจขอผอนผันตอสํานักงานเพื่อไมตองนําการลงทุนในหรือมีไวซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก       
ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใชเงิน ในชวงเวลาท่ีเกิดความผันผวนดังกลาวมารวมคํานวณอัตราสวนการลงทุน
ตามขอ 3.13.1.8 ไดสําหรับรอบปบัญชีนั้น 

3.13.1.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย หนวยทรัสต
ของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REITs ในประเทศ) และตราสารกองทุนอสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันท้ังส้ินไมเกินรอยละ 15 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน  

3.13.1.11 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อ
หนวยลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมได ไมเกินอัตราสวนดังตอไปนี้    

(1)  ลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหนวยลงทุนของแตละกองทุนรวมท่ี
บริษัทจัดการอื่นเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ ไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของแตละกองทุน
รวมที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ  

(2)  ลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหนวยลงทุนของทุกกองทุนรวมท่ีบริษัท
จัดการอื่นเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ ไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของแตละกองทุนรวมท่ี
บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ  

หนวยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายความวา หนวยลงทุนของกองทุนรวมท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 เทาน้ัน แตไมรวมถึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย หนวยทรัสต
ของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REITs ในประเทศ) และกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน 

3.13.1.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อการลดความ
เส่ียง (hedging) เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยไมเกินมูลคาความเส่ียงทั้งหมดที่กองทุนมีอยู   

3.13.1.13 ในกรณีท่ีกองทุนเขาเปนคูสัญญาในสัญญาซื้อขายลวงหนาโดยมิไดมีวัตถุประสงคเพื่อการลด
ความเส่ียง (hedging) ใหบริษัทจัดการดําเนินการใหมีการกันหรอืแยกทรัพยสินของกองทุนท่ีมีคุณภาพซึ่ง
มีสภาพคลองในจํานวนท่ีเพียงพอตอมูลคาสุทธิท่ีกองทุนอาจมีภาระตองชําระหนี้หรือชําระคาสินคาเมื่อ
ส้ินสุดสัญญาซื้อขายลวงหนา (fully covered) ไวตลอดเวลาที่ไดลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาน้ัน ท้ังน้ี ตาม
หลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

3.13.1.14 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง และเขา
เปนคูสัญญาในสัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีกระทํานอกศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาโดยมีวัตถุประสงค
นอกเหนือจากเพื่อการลดความเส่ียง โดยมีมูลคารวมกันท้ังส้ินไมเกินรอยละ 25 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนรวม 

ความในวรรคหน่ึงมิใหนํามาใชบังคับกับ 

(1) กองทุนรวมเปดที่มีการขายคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังลวงหนาซึ่งระบุเวลาแนนอน (auto redemption)  

(2) กองทุนรวมเปดแบบมีกําหนดระยะเวลา (interval fund) ซึ่งกําหนดชวงหางของวันทําการรับซื้อคืน
หนวยลงทุนครั้งกอนและครั้งใหมยาวกวาอายุของตราสารหรือสัญญาดังกลาว โดยวันครบกําหนดอายุของ
ตราสารหรือสัญญาดังกลาวอยุในชวงหางน้ัน  

(3) กองทุนรวมตลาดเงิน  

(4) กองทุนรวมปด 

ในกรณีของกองทุนรวมเปดที่กําหนดวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนทุกวันทําการ (daily redemption 
fund) กองทุนรวมเปดแบบมีกําหนดระยะเวลา (interval fund) ท่ีกําหนดวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนครั้ง
กอนและครั้งใหมหางกันนอยกวาสิบหาวัน หรือกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หากการลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารท่ี
มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝงท่ีมิใชหุนกูอนุพันธของกองทุนดังกลาวเกินอัตราสวนท่ีกําหนด
ขางตน แลวแตกรณี โดยมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดตราสารมาเพิ่มเติม ใหบริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว
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ซึ่งตราสารดังกลาวใหมีมูลคารวมกันท้ังส้ินไมเกินอัตราสวนขางตน ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีตราสารนั้น
มีมูลคาเกินอัตราสวนท่ีกําหนด 

3.13.1.15 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได โดยมีมูลคาธุรกรรม
รวมกันท้ังส้ินไมเกินรอยละ 25 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  

3.13.1.16 การลงทุนหรือมีไวซึ่งธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการ
ลงทุนตามขอ 3.13.1.3 และขอ 3.13.1.4 ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 

3.13.1.17 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยของกองทุนได โดยมีมูลคาธุรกรรมรวมกัน
ท้ังส้ินไมเกินรอยละ 25 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังนี้ การคํานวณมูลคาธุรกรรมดังกลาว ให
บริษัทจัดการคํานวณโดยใชมูลคาหลักทรัพยท่ีใหยืม รวมผลประโยชนท่ีพึงไดรับจนถึงวันท่ีคํานวณมูลคา
ธุรกรรมดังกลาว  

ในกรณีท่ีธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยในขณะท่ีกองทุนเขาทําธุรกรรม มีมูลคาไมเกินอัตราสวนท่ีกําหนดใน
วรรคหนึ่ง หากตอมาธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยมิไดเกิดจากการทํา
ธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยดังกลาวตอไปก็ได  

ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันท่ีทรัพยสินน้ันมีมูลคาเกินอัตราสวนการลงทุนท่ีกําหนดพรอม
สาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทําการนับแตวันท่ี
ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนท่ีกําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวท่ี
บริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานสามารถตรวจสอบได  

3.13.1.18 ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจาก
หลักทรัพยอางอิงไทย ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุนเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได 
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนกู หรือธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย ตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี้  

(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย ใหนับมูลคาของหลักทรัพย
อางอิงของใบแสดงสิทธิดังกลาว รวมในอัตราสวนสําหรับหลักทรัพยอางอิงดังกลาวท่ีกําหนดในประกาศน้ี 
โดยถือเสมือนหนึ่งวากองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยอางอิงนั้นโดยตรง ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจไม
นับมูลคาของใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยรวมในอัตราสวนท่ีคํานวณตาม 
ผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญาท่ีกําหนดตามขอ 3.13.1.3 ขอ 3.13.1.4 และ ขอ 3.13.1.5 ก็ได  

มูลคาของหลักทรัพยอางอิงที่นํามาคํานวณรวมในอัตราสวนตามวรรคหนึ่งใหมีมูลคาเทากับมูลคาใบแสดง
สิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยที่กองทุนไดลงทุนหรือมีไว  

(2) ในกรณีของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ให
บริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการลงทุนดังตอไปนี้  

(ก) นับมูลคาท่ีผูออกตราสารดังกลาวมีหนาท่ีตองชําระตามตราสารนั้น รวมในอัตราสวนท่ีผูออกตราสาร
ดังกลาว  

(ข) นับมูลคาของหุนท่ีรองรับรวมในอัตราสวนท่ีผูออกหลักทรัพยอางอิง โดยถือเสมือนหนึ่งวากองทุน
ลงทุนในหุนท่ีรองรับน้ันโดยตรง ท้ังนี้ มูลคาของหุนท่ีรองรับใหใชมูลคาตามราคาตลาดของหุนน้ันซึ่งคูณ
กับคาเดลตาของใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแสดงสิทธิดังกลาว แลวแตกรณี  

(3) ในกรณีของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธหรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนกู ใหบริษัทจัดการคํานวณ
อัตราสวนการลงทุนดังตอไปนี้  

(ก) นับมูลคาท่ีผูออกตราสารดังกลาวมีหนาท่ีตองชําระตามตราสารนั้นรวมในอัตราสวนท่ีผูออกตราสาร
ดังกลาว  
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(ข) นับมูลคาของหลักทรัพยอางอิงรวมในอัตราสวนท่ีผูออกหลักทรัพยอางอิง โดยถือเสมือนหน่ึงวา
กองทุนลงทุนในหลักทรัพยอางอิงนั้นโดยตรง ท้ังนี้ มูลคาของหลักทรัพยอางอิงดังกลาวใหใชมูลคาตาม
ราคาตลาดของหลักทรัพยอางอิงนั้นซึ่งคูณกับคาเดลตาของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธหรือใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนกู แลวแตกรณี  

(4) ในกรณีของธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราสวนการลงทุนใน หรือมีไวซึ่ง
การใหยืมหลักทรัพยโดยใหนับมูลคาทรัพยสินท่ีใหยืมรวมในอัตราสวนสําหรับหลักทรัพยท่ีกําหนดไวในขอ 
3.13.1.3 ขอ 3.13.1.4 และ ขอ 3.13.1.5 โดยถือเสมือนหน่ึงวากองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยนั้น
อยู ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจไมนับรวมในอัตราสวนท่ีคํานวณตามคูสัญญาท่ีกําหนดตามขอ 3.13.1.3 ขอ 
3.13.1.4 และ ขอ 3.13.1.5 ก็ได  

3.13.1.19 การคํานวณมูลคาการลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อการคํานวณอัตราสวนการ
ลงทุนตาม ขอ 3.13.1.2 ขอ 3.13.1.3 ขอ 3.13.1.4 และขอ 3.13.1.5 (1) ใหนับมูลคาท่ีคูสัญญาอีกฝาย
หนึ่งมีหนาท่ีตองชําระตามสัญญาซื้อขายลวงหนา รวมคํานวณในอัตราสวนของบุคคลที่เปนคูสัญญา
ดังกลาว เวนแตกรณีท่ีกองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญานั้นในศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา บริษัท
จัดการไมตองคํานวณมูลคาและอัตราสวนตามท่ีกําหนดในขอดังกลาว 

3.13.1.20 การคํานวณมูลคาการลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อการคํานวณอัตราสวนการ
ลงทุนตามขอ 3.13.1.14 ใหใชมูลคาตามขนาดของสัญญาซื้อขายลวงหนา (notional amount) เปนมูล
คาท่ีใชในการคํานวณ 

3.13.1.21 นอกจากการคํานวณตามขอ 3.13.1.19 แลว ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการลงทุน
ดังตอไปนี้ดวย 

(1) ในกรณีท่ีการเขาเปนคูสัญญาในสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนผลหรืออาจเปนผลใหกองทุนมีความเส่ียง
ตอเครดิตของผูออกสินคา หรือผูท่ีตองชําระหนี้ตามขอผูกพันของสินคาท่ีสัญญาซื้อชายลวงหนาอางอิง 
ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการลงทุนสําหรับสินคาดังกลาวท่ีกําหนดไวในประกาศนี้ โดยถือเสมือน
หน่ึงวากองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งสินคาน้ันโดยตรง ท้ังนี้ ใหบริษัทจัดการใชมูลคาตามขนาดของสัญญา
ซื้อขายลวงหนาเปนมูลคาท่ีใชในการคํานวณ เวนแตในกรณีท่ีเปนสัญญาออปชัน ใหนับมูลคาตามขนาด
สัญญาซื้อขายลวงหนาคูณกับคาเดลตาของสัญญาออปชันแทน 

(2) ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีอางอิงกับดัชนีดังตอไปนี้ ใหบริษัทจัดการ
คํานวณอัตราสวนสําหรับองคประกอบดังกลาวท่ีกําหนดไวในประกาศนี้ โดยถือเสมือนหน่ึงวากองทุนได
ลงทุนหรือมีไวซึ่งองคประกอบนั้นโดยตรง เวนแตในกรณีท่ีองคประกอบดังกลาวเปนหรือเกี่ยวของกับ
ทองคําหรือน้ํามันดิบ 

(ก) ดัชนีท่ีมีองคประกอบเปนสินคาหรือตัวแปรท่ีกองทุนสามารถลงทุนหรือมีไวได 

(ข) ดัชนีท่ีไมเขาลักษณะเปนดัชนีท่ีมีการกระจายน้ําหนักอยางเพียงพอตามประกาศกําหนด 

(ค) ดัชนีท่ีมีองคประกอบสวนใหญเปนตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือต่ํากวาอันดับท่ีสามารถลงทุนได 
(high yield bond index) 

3.13.1.22 ในกรณีท่ีการลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝงเปนผลหรือ
อาจเปนผลใหกองทุนมีความเส่ียงตอเครดิต (credit risks) ของผูออกสินคาหรือผูท่ีตองชําระหนี้ตามขอ
ผูกพันของสินคา ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนท่ีผูออกสินคาของตราสารดังกลาว หรือผูท่ีตองชําระ
หน้ีตามขอผูกพันของสินคา (limit of underlying issuer or third party) โดยใหคํานวณอัตราสวนเสมือน
กองทุนลงทุนในสินคาน้ันโดยตรง ท้ังนี้ ใหใชมูลคาของตราสารดังกลาวเปนมูลคาท่ีใชในการคํานวณ  

ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝงท่ีอางอิงกับ
ดัชนี ใหนําความขอ 3.13.1.20 (2) มาบังคับใชโดยอนุโลม 

3.13.1.23 ในกรณีท่ีตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝงมีขอกําหนดท่ีอาจมีผลใหกองทุน
ไดรับชําระหนี้เปนทรัพยสิน ใหบริษัทจัดการคํานวณมูลคาของทรัพยสินดังกลาวรวมในอัตราสวนท่ีกําหนด
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ไวในขอ 3.13.1.2 ขอ 3.13.1.3 ขอ 3.13.1.4 และขอ 3.13.1.5 (1) แลวแตกรณี ในทันทีเสมือนกองทุน
ไดลงทุนในทรัพยสินน้ันแลว เวนแตเขาลักษณะตามขอ 3.13.1.22 ใหปฏิบัติตามขอ 3.13.1.22 แทน 

3.13.1.24 ในการคํานวณอัตราสวนตามขอ 3.13.1.2 ขอ 3.13.1.3 ขอ 3.13.1.4 และขอ 3.13.1.5 (1) 
ใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ รวมท้ังเง่ือนไขตามขอ 3.13.1.20 ดวย  

(1)  ในกรณีท่ีทรัพยสินดังกลาวมีผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณ
อัตราสวนท่ีผูออกทรัพยสินหรือผูท่ีเปนคูสัญญาดังกลาว หรือคํานวณอัตราสวนผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลัก
หลัง หรือผูค้ําประกัน แลวแตกรณี ก็ได  

(2)  ในกรณีท่ีทรัพยสินมีบุคคลมากกวาหน่ึงรายเปนผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน  
บริษัทจัดการจะเลือกคํานวณอัตราสวนท่ีผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกันรายใดรายหนึ่งก็
ได 

3.13.1.25 การคํานวณอัตราสวนท่ีผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกันตามขอ 3.13.1.24 จะ
ทําไดตอเมื่อบุคคลดังกลาวไดทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลท้ังจํานวนสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล
เบ้ียโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือจํากัดความรับผิดของผูสลักหลัง หรือค้ําประกันตนเงินและดอกเบ้ียเต็ม
จํานวนแบบไมมีเง่ือนไข  

3.13.1.26 ในกรณีท่ีกองทุนมีสิทธิในการซ้ือหุนเพิ่มทุนของบริษัทใดตามสัดสวนจํานวนหุนท่ีกองทุนถืออยุ 
(right issue) หากการใชสิทธินั้นจะเปนเหตุใหกองทุนลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินของบริษัทดังกลาวมี
มูลคาเกินอัตราสวนท่ีกําหนดในขางตนน้ี บริษัทจัดการอาจซื้อหุนเพิ่มทุนน้ันโดยไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติ
ใหเปนไปตามอัตราสวนท่ีเกี่ยวกับเรื่งอดังกลาว ท้ังนี้ เฉพาะภายในชวงระยะเวลา 30 วันนับแตวันแรกท่ี   
ผูถือหุนหมดสิทธิจองซื้อหุนเพิ่มทุนน้ัน 

3.13.1.27 ในกรณีท่ีตราสารแหงทุน ตราสารแหงหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ในขณะท่ีลงทุนหรือใน
ขณะท่ีไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวนท่ีกําหนดในขางตน หากตอมาตราสารแหง
ทุน ตราสารแหงหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน มีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวเน่ืองจากมีคุณสมบัติไมตรง
ตามประกาศ ใหบริษัทดําเนินการแกไขอัตราสวนใหเปนไปตามท่ีกําหนดภายใน 30 วันนับแตวันท่ีมีการ
ประกาศใหทราบถึงเหตุดังกลาว เวนแตในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับผอนผันจากสํานักงาน  

3.13.1.28 ในกรณีท่ีทรัพยสินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุนมีมูลคาไมเกิน
อัตราสวนท่ีกําหนดในขางตน หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น 
บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปก็ได  

ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง 
และวันท่ีทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนการลงทุนท่ีกําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวให
ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันท่ีทรัพยสินน้ันมีมูลคาเกินอัตราสวน
ท่ีกําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวท่ีบริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานสามารถตรวจสอบได   

3.13.1.29 ในกรณีท่ีการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นเปนผลใหกองทุนรวมเปนผูถือหุนท่ีบริษัทใดเปน      
ผูออก เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินการเกินกวารอยละ 25 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทน้ัน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการดังนี้ คือ  

(1) ปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศที่กําหนดใหบริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นได 

(2) งดเวนการใชสิทธิออกเสียงในหุนจํานวนท่ีเกินอัตราสวนการลงทุนดังกลาว เวนแตกรณีท่ีมีเหตุจําเปน
และสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงาน และ 

(3) กรณีท่ีเปนหุนของบริษัทจดทะเบียน และการไดมาซึ่งหุนของบริษัทดังกลาว เปนผลใหกองทุนไดมา
หรือเปนผูถือหุนของบริษัทน้ันจนถึงหรือขามจุดที่ตองทําคําเสนอซ้ือ บริษัทจัดการตองดําเนินการเพื่อให
ไดรับการยกเวนการทําคําเสนอซื้อโดยการลดสัดสวนการถือหุนหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื่นคําขอ
ผอนผันการทําคําเสนอซื้อ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวย
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หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ ท้ังนี้ การลดสัดสวนการถือหุน
ดังกลาว ใหบริษัทจัดการลดสัดสวนตามสัดสวนของหุนของบริษัทจดทะเบียนท่ีแตละกองทุนไดมาจากการ
รับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น 

3.13.1.30 ในกรณีท่ีทรัพยสินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกิน
อัตราสวนท่ีกําหนดในขางตน หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยไมเขาลักษณะตามขอ 3.13.1.8 
ขอ 3.13.1.14 ขอ 3.13.1.15 ขอ 3.13.1.17 ขอ 3.13.1.26 ขอ 3.13.1.27 ขอ 3.13.1.28 และ ขอ 
3.13.1.29 และการเกินอัตราสวนดังกลาวมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดทรัพยสินมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการ
จะยังคงมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปก็ได 

ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง 
และวันท่ีทรัพยสินน้ันมีมูลคาเกินอัตราสวนท่ีกําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวม ทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันท่ีทรัพยสินน้ันมีมูลคาเกินอัตราสวนท่ี
กําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวท่ีบริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได 

3.13.1.31 ขอจํากัดการลงทุนขางตนจะไมนํามาบังคับใชในกรณีท่ีปรากฏเหตุตามหัวขอ “การเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวม” และบริษัทจัดการตองดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวขอ “การดําเนินการ
ของบริษัทจัดการเมื่อเลิกกองทุนรวม” 

สรุปอัตราสวนการลงทุน :  

1. Total non-investment grade : ลงทุนไมเกินรอยละ 15.00  

2. Non-investment grade company limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 5.00  

3. Investment grade company limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 25.00  

4. Financial institution company limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 25.00  

5. Individual fund limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 10.00  

6. Total fund limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 20.00 

3.13.2. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นในตางประเทศ :  

บริษัทจัดการลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเปนทรัพยสิน
ของกองทุนรวม ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนดดังตอไปนี้ เวนแตในกรณีท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
แกไขเปลี่ยนแปลงอัตราสวนการลงทุน บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาลงทุนภายใตแนวทางที่แกไข
เปลี่ยนแปลงของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกลาวได โดยไมถือวาดําเนินการผิดไปจาก
รายละเอียดโครงการแตอยางใด  

3.13.2.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ 3.12.2.3 (1) ท่ีมีอันดับ
ความนาเชื่อถืออยูใน 2 อันดับแรก หรือสัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีมีสินคาเปนตราสารดังกลาวเพื่อเปน
ทรัพยสินของกองทุนรวม โดยไมจํากัดอัตราสวน 

ในกรณีของกองทุนเปด มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกันแลวตองไมเกินรอย
ละ 20 ของมูลคาตราสารน้ันในแตละรุน เวนแตเปนกองทุนรวมเปดที่มีการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ตามคําส่ังซื้อลวงหนาซึ่งระบุเวลาแนนอน  

3.13.2.2 บริษัทจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารภาครัฐตางประเทศที่นอกเหนือจากขอ 3.13.2.1 หรือ
สัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีมีสินคาเปนตราสารดังกลาว เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกัน
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ท้ังส้ินเมื่อคํานวณเฉพาะรายผูออกหรือผูเปนคูสัญญารายนั้น ไมเกินรอยละ 35 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุน 

ในกรณีของกองทุนรวมเปด มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศดังกลาว ตองไมเกินรอยละ 20 ของ
มูลคาตราสารนั้นในแตละรุน เวนแตเปนกองทุนรวมเปดที่มีการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ัง
ลวงหนาซึ่งระบุเวลาแนนอน  

การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหน่ึง ใหนับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพยสินทุกประเภทที่ผูออกหรือ      
ผูเปนคูสัญญารายดังกลาวเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา ซึงกองทุน
ไดลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินเหลาน้ัน รวมในอัตราสวนการลงทุนดังกลาวดวย 

3.13.2.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังตอไปนี้ท่ีบุคคลใดเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง 
ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญาเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันท้ังส้ิน
เมื่อคํานวณเฉพาะผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญารายนั้น ไมเกิน
รอยละ 25 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  

(1) ตราสารแหงทุนตางประเทศ ตามขอ 3.12.2.2 

(2) ตราสารแหงหนี้ตางประเทศ ตามขอ 3.12.2.3 ท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับท่ีสามารถลงทุน
ได (investment grade)  

(3) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เฉพาะที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได (investment grade) 

(4) ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพยตางประเทศ ตามขอ 3.12.2.7 

(5) สัญญาซื้อขายลวงหนา ตามขอ 3.12.2.9 ท่ีคูสัญญามีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับท่ีสามารถ
ลงทุนได (investment grade)  

(6) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง ตามขอ 3.12.2.10 ท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูใน
อันดับท่ีสามารถลงทุนได  

(7) หนวยลงทุนของกองทุนรวมทองคําหรือหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ตามขอ 3.12.2.11 

(8) หนวยของกองโครงสรางพื้นฐาน ตามขอ 3.12.2.12 ซึ่งมีลักษณะเปนตราสารท่ีออกโดยกองทุน
โครงสรางพื้นฐานตางประเทศที่มีลักษณะทํานองเดียวกับหนวยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน
ตามขอ 3.13.1.4(1) ท่ีจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยตางประเทศ  

ทั้งนี้ ตราสารแหงทุนตาม (1) และตราสารแหงหนี้ตาม (2) มิใหหมายความรวมถึงหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมที่ถูกจัดใหเปนตราสารแหงทุนตามขอ 3.12.2.2 (2) หรือถูกจัดใหเปนตราสารแหงหนี้ตาม
ขอ 3.12.2.3 (3) 

การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหนึ่ง ใหนับมูลคาของทรัพยสินตามขอ 3.13.2.4(1) ท่ีบุคคลรายเดียวกัน
เปน ผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา ซึ่งกองทุนไดลงทุนหรือมีไว
รวมในอัตราสวนการลงทุนดังกลาวดวย  

ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยของกองโครงสรางพื้นฐานตามวรรคหนึ่ง (8) ท่ีมีลักษณะ
ดังตอไปนี้ ใหนับมูลคาหนวยของกองโครงสรางพื้นฐานดังกลาว รวมในอัตราสวนของบุคคลตามวรรคหนึ่ง
ท่ีเปนเจาของกิจการโครงสรางพื้นฐาน  

(1) ผลประโยชนท่ีกองโครงสรางพื้นฐานจะไดรับข้ึนอยูกับความสามารถในการบริหารกิจการโครงสราง
พื้นฐานโดยเจาของกิจการโครงสรางพื้นฐาน หรือบริษัทใหญหรือบริษัทยอยของบุคคลดังกลาว  
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(2) หนวยของกองโครงสรางพื้นฐานไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหนวยท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของ
กองโครงสรางพื้นฐานถูกถือโดยเจาของกิจการโครงสรางพื้นฐาน หรือบริษัทใหญหรือบริษัทยอยของ
บุคคลดังกลาว  

การพิจารณาบริษัทใหญและบริษัทยอยตามวรรคส่ี ใหพิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีท่ีสภาวิชาชีพบัญชี
กําหนดเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม  

(9) ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ตามขอ 3.12.2.14 ท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือของผูออกตราสารอยูใน
อันดับท่ีสามารถลงทุนได 

3.13.2.4 บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินอื่นนอกเหนือจากกรณีท่ีกําหนดไวใน ขอ 3.13.2.2 
ขอ 3.13.2.3 และขอ 3.13.2.9 เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมตามอัตราสวนดังตอไปนี้ 

(1)  การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวซึ่งบุคคลใดเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลัก
หลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา ตองมีมูลคารวมกันท้ังส้ินเมื่อคํานวณเฉพาะผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับ
อาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญารายนั้น ไมเกินรอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน   

(2)  การลงทุนในหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตาม (1) เมื่อคํานวณรวมทุกบุคคลที่เปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง 
ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญาแลว ตองมีมูลคารวมกันท้ังส้ินไมเกินรอยละ 15 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน  

ความในวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับกับหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 แตไมรวมถึงหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานท่ีไมเปนไปตามท่ีกําหนดไวในขอ 3.13.2.3 วรรคหนึ่ง (8) 

ใหนําความในขอ 3.13.2.3 วรรคส่ีและวรรคหา มาใชบังคับกับการนับรวมอัตราสวนตามวรรคหนึ่งดวยโดย
อนุโลม 

3.13.2.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินท่ีกลุมกิจการใดเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับ
อาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันท้ังส้ินของ
กลุมกิจการนั้นไมเกินอัตราอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปนี้ แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 

(1) รอยละ 30 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน 

(2) อัตราที่คํานวณไดจากน้ําหนักของกลุมกิจการดังกลาวในตัวชี้วัด (benchmark) ของกองทุนน้ันรวมกับ
รอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนน้ัน ท้ังนี้ ตัวชี้วัดดังกลาวตองเปนดัชนีหรือองคประกอบ
ของดัชนี ท่ีมีการเผยแพรอยางกวางขวางและสอดคลองกับนโยบายการลงทุนของกองทุนน้ัน 

ใหนําความในขอ 3.13.2.3 วรรคส่ีและวรรคหา มาใชบังคับกับการนับรวมอัตราสวนตามวรรคหนึ่งดวยโดย
อนุโลม 

3.13.2.6 การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินท่ีบริษัทในกลุมกิจการใดเปนผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญา เพื่อเปน
ทรัพยสินของกองทุน หากทรัพยสินดังกลาวเปนองคประกอบที่ใชในการคํานวณตัวชี้วัด (benchmark) ของ
กองทุนน้ัน บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินน้ันโดยมีมูลคารวมกันท้ังส้ินเมื่อคํานวณเฉพาะ  ผูออก 
ผูส่ังจาย หรือคูสัญญารายนั้น ไมเกินผลรวมของน้ําหนักของทรัพยสินดังกลาวในตัวชี้วัดและรอยละ 10 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

ท้ังนี้ แทนอัตราสวนท่ีกําหนดไวในขอ 3.13.2.2 ขอ 3.13.2.3 หรือขอ 3.13.2.4 แลวแตกรณี ก็ได 

บริษัทจัดการพิจารณาความเปนกลุมกิจการตามขอ 3.13.2.5 และขอ 3.13.2.6 ตามงบการเงินรวมท่ีมีการ
จัดทําและเปดเผยลาสุด เวนแตในกรณีท่ีไมมีการจัดทํางบการเงินรวม ใหพิจารณาตามสัดสวนการถือหุนท่ี
ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูถือหุนลาสุดที่สงตอกระทรวงพาณิชย 
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3.13.2.7 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญา
ใชเงิน ท่ีบุคคลดังตอไปนี้ เปนผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญา เปนจํานวนท่ีมีมูลคารวมโดยเฉลี่ยไมเกินรอย
ละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุกองทุนรวมสําหรับ
กองทุนรวมท่ีมีอายุนอยกวาหน่ึงป  

(1)  ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 

(2)  ธนาคารพาณิชย 

(3)  บริษัทเงินทุน 

(4)  บริษัทเครดิตฟองซิเอร 

(5)  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย 

(6)  สถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 

(7)  ธนาคารตางประเทศ 

การคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามวรรคหนึ่ง มิใหนับมูลคาของทรัพยสินดังตอไปนี้ รวมในอัตราสวน
ดังกลาว 

(1)  เงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม 

(2)  ทรัพยสินท่ีคูสัญญาในธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนโอนกรรมสิทธิ์ใหแกกองทุนรวมเพื่อดํารง
มูลคาธุรกรรมตามประกาศกําหนด 

อัตราสวนตามวรรคหน่ึงมิใหนํามาใชบังคับในชวงระยะเวลา 6 เดือนกอนวันครบกําหนดอายุโครงการของ
กองทุนรวมท่ีมีอายุโครงการตั้งแต 1 ปข้ึนไป 

ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแหงหนี้ท่ีมีลักษณะคลายเงินฝากท่ีกองทุนรวมลงทุนในหรือมีไวเกิน
อัตราสวนท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวใหมี
มูลคารวมโดยเฉลี่ยไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมภายใน 30 วันนับแตวันส้ิน
รอบปบัญชีนั้น ท้ังนี้ ใหคํานวณอัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวโดยเฉลี่ยตั้งแตวันแรก
ของรอบปบัญชีนั้นจนถึงวันท่ีทรัพยสินน้ันมีมูลคาเปนไปตามอัตราสวนดังกลาว 

เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไดปฏิบัติตามวรรคส่ีแลว ใหบริษัทรายงานใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุน
รวมทราบภายในวันทําการถัดจากวันท่ีทรัพยสินน้ันมีมูลคารวมโดยเฉลี่ยไมเกินรอยละ 45 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมเพื่อใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกลาว 
ท้ังนี้ บริษัทตองดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบภายใน 5 วันนับแตวันท่ีไดรับรายงานจากบริษัทดวย  

หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถปฏิบัติตามวรรคส่ีได สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจส่ังให
บริษัทเลิกกองทุนรวมน้ัน 

ท้ังนี้ อัตราสวนดังกลาวขางตนใหนับรวมการลงทุนท้ังในและตางประเทศ 

3.13.2.8 ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนและสมควร เพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุนอันเน่ืองมาจาก
ปญหาความผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกวางในรอบปบัญชีใด บริษัทจัดการ
กองทุนรวมอาจขอผอนผันตอสํานักงานฯ เพื่อไมตองนําการลงทุนในหรือมีไวซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋ว
แลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใชเงิน ในชวงเวลาท่ีเกิดความผันผวนดังกลาวมารวมคํานวณอัตราสวนการลงทุน
ตามขอ 3.13.2.7 ไดสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 
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3.13.2.9 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งเงินฝากในสถาบันการเงินตางประเทศที่มีอันดับความนาเชื่อถือ
อยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได โดยมีมูลคารวมกันท้ังส้ินเมื่อคํานวณเฉพาะสถาบันการเงินตางประเทศราย
นั้น ไมเกินรอยละ 25 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหนึ่ง ใหนับมูลคาของทรัพยสินท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไวดังตอไปน้ี รวมใน
อัตราสวนดังกลาว 

(1) ทรัพยสินตามขอ 3.13.2.3 และขอ 3.13.2.4 (1) ท่ีสถาบันการเงินตางประเทศรายเดียวกันเปนผูออก 
ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา 

(2) ทรัพยสินตามขอ 3.13.2.3 และขอ 3.13.2.4 (1) ท่ีธนาคารพาณิชยซึ่งเปนสาขาของสถาบันการเงิน
ตางประเทศรายนั้นเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา 

ในกรณีท่ีกองทุนมีเงินฝากตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการดําเนินงานของกองทุน มิให
นับมูลคาของเงินฝากดังกลาวรวมในอัตราสวนตามวรรคหน่ึง 

3.13.2.10 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อ
หนวยลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมไดไมเกินอัตราสวนดังตอไปนี้ 

(1) ลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหนวยลงทุนของแตละกองทุนรวมท่ี
บริษัทจัดการอื่นเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ ไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของแตละกองทุน
รวมที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ  

(2) ลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหนวยลงทุนของทุกกองทุนรวมท่ีบริษัท
จัดการอื่นเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ ไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของแตละกองทุนรวมท่ี
บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ 

หนวยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายความวา หนวยลงทุนของกองทุนรวมท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 เทาน้ัน แตไมรวมถึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทุนรวม
โครงสรางพื้นฐาน 

3.13.2.11 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย หนวยทรัสต
ของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REITs ในประเทศ) และตราสารกองทุนอสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมได โดยมีมูลคารวมกันท้ังส้ินไมเกินรอยละ 15 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

3.13.2.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อการลดความเสี่ยง 
(Hedging) เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยไมเกินมูลคาความเส่ียงทั้งหมดที่กองทุนมีอยู 

3.13.2.13 ในกรณีท่ีกองทุนเขาเปนคูสัญญาในสัญญาซื้อขายลวงหนาโดยมิไดมีวัตถุประสงคเพื่อการลด
ความเส่ียง (hedging) ใหบริษัทจัดการดําเนินการใหมีการกันหรือแยกทรัพยสินของกองทุนท่ีมีคุณภาพซึ่ง
มีสภาพคลองในจํานวนท่ีเพียงพอตอมูลคาสุทธิท่ีกองทุนอาจมีภาระตองชําระหนี้หรือชําระคาสินคาเมื่อ
ส้ินสุดสัญญาซื้อขายลวงหนา (fully covered) ไวตลอดเวลาที่ไดลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาน้ัน ท้ังนี้ ตาม
หลักเกณฑท่ีสํานักงานกําหนด 

3.13.2.14 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง และเขา
เปนคูสัญญาในสัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีกระทํานอกศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาโดยมีวัตถุประสงค
นอกเหนือจากเพื่อการลดความเส่ียง โดยมีมูลคารวมกันท้ังส้ินไมเกินรอยละ 25 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนรวม 

ความในวรรคหน่ึงมิใหนํามาใชบังคับกับ  

(1) กองทุนรวมเปดที่มีการขายคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังลวงหนาซึ่งระบุเวลาแนนอน 
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(2) กองทุนรวมเปดแบบมีกําหนดระยะเวลา (interval fund) ซึ่งกําหนดชวงหางของวันทําการรับซื้อคืน
หนวยลงทุนครั้งกอนและครั้งใหมยาวกวาอายุของตราสารหรือสัญญาดังกลาว โดยวันครบกําหนดอายุของ
ตราสารหรือสัญญาดังกลาวอยุในชวงหางน้ัน  

(3) กองทุนรวมตลาดเงิน  

(4) กองทุนรวมปด 

ในกรณีของกองทุนรวมเปดที่กําหนดวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนทุกวันทําการ (daily redemption 
fund) กองทุนรวมเปดแบบมีกําหนดระยะเวลา (interval fund) ท่ีกําหนดวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนครั้ง
กอนและครั้งใหมหางกันนอยกวาสิบหาวัน หรือกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หากการลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารท่ี
มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝงท่ีมิใชหุนกูอนุพันธของกองทุนดังกลาวเกินอัตราสวนท่ีกําหนด
ขางตน แลวแตกรณี โดยมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดตราสารมาเพิ่มเติม ใหบริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว
ซึ่งตราสารดังกลาวใหมีมูลคารวมกันท้ังส้ินไมเกินอัตราสวนขางตน ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีตราสารนั้น
มีมูลคาเกินอัตราสวนท่ีกําหนด 

3.13.2.15 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได โดยมีมูลคาธุรกรรม
รวมกันท้ังส้ินไมเกินรอยละ 25 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  

3.13.2.16 การลงทุนหรือมีไวซึ่งธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการ
ลงทุนตามขอ 3.13.2.3 ตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

3.13.2.17 การคํานวณมูลคาการลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อการคํานวณอัตราสวนการ
ลงทุนตามขอ 3.13.2.2 ขอ 3.13.2.3 และขอ 3.13.2.5 (1) ใหนับมูลคาท่ีคูสัญญาอีกฝายหน่ึง มีหนาท่ี
ตองชําระตามสัญญาซื้อขายลวงหนา รวมคํานวณในอัตราสวนของบุคคลที่เปนคูสัญญาดังกลาว เวนแต
กรณีท่ีกองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาน้ันในศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา บริษัทจัดการไมตอง
คํานวณมูลคาและอัตราสวนตามท่ีกําหนดในขอดังกลาว 

3.13.2.18 นอกจากการคํานวณตามขอ 3.13.2.17 แลว ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการลงทุน
ดังตอไปนี้ดวย 

(1) ในกรณีท่ีการเขาเปนคูสัญญาในสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนผลหรืออาจเปนผลใหกองทุนมีความเส่ียง
ตอเครดิตของผูออกสินคา หรือผูท่ีตองชําระหนี้ตามขอผูกพันของสินคาท่ีสัญญาซื้อขายลวงหนาอางอิง 
ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการลงทุนสําหรับสินคาดังกลาวท่ีกําหนดไวในประกาศนี้ โดยถือเสมือน
หน่ึงวากองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งสินคาน้ันโดยตรง ท้ังนี้ ใหบริษัทจัดการใชมูลคาตามขนาดของสัญญา
ซื้อขายลวงหนาเปนมูลคาที่ใชในการคํานวณ เวนแตในกรณีท่ีเปนสัญญาออปชัน ใหนับมูลคาตามขนาด
สัญญาซื้อขายลวงหนาคูณกับคาเดลตาของสัญญาออปชันแทน 

(2) ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีอางอิงกับดัชนีท่ีระบุไวในประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยเรื่องการลงทุนและการมีไวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน คํานวณ
อัตราสวนสําหรับองคประกอบดังกลาวท่ีกําหนดไวในประกาศดังกลาว โดยถือเสมือนหนึ่งวากองทุนได
ลงทุนหรือมีไวซึ่งองคประกอบนั้นโดยตรง เวนแตในกรณีท่ีองคประกอบดังกลาวเปนหรือเกี่ยวของกับ
ทองคําหรือน้ํามันดิบ 

3.13.2.19 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยของกองทุนได โดยมีมูลคาธุรกรรมรวมกัน
ท้ังส้ินไมเกินรอยละ 25 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังนี้ การคํานวณมูลคาธุรกรรมดังกลาว ให
บริษัทจัดการคํานวณโดยใชมูลคาหลักทรัพยท่ีใหยืม รวมผลประโยชนท่ีพึงไดรับจนถึงวันท่ีคํานวณมูลคา
ธุรกรรมดังกลาว 

ในกรณีท่ีธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยในขณะท่ีกองทุนเขาทําธุรกรรม มีมูลคาไมเกินอัตราสวนท่ีกําหนดใน
วรรคหนึ่ง หากตอมาธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยมิไดเกิดจากการทํา
ธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยดังกลาวตอไปก็ได    

ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันท่ีทรัพยสินน้ันมีมูลคาเกินอัตราสวนการลงทุนท่ีกําหนดพรอม
สาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทําการนับแตวันท่ี
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ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนท่ีกําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวท่ี
บริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.สามารถตรวจสอบได 

3.13.2.20 บริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจาก
หลักทรัพยอางอิงไทย ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุนเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได 
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ หรือธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย ใหนับมูลคาของหลักทรัพย
อางอิงของใบแสดงสิทธิดังกลาว รวมในอัตราสวนสําหรับหลักทรัพยอางอิงดังกลาวท่ีกําหนดในโครงการน้ี 
โดยถือเสมือนหนึ่งวากองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยอางอิงนั้นโดยตรง ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจไม
นับมูลคาของใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยรวมในอัตราสวนท่ีคํานวณตามผู
ออกทรัพยสินหรือคูสัญญาท่ีกําหนดตามขอ 3.13.2.2 ขอ 3.13.2.3 และขอ 3.13.2.4 ก็ได 

มูลคาของหลักทรัพยอางอิงที่นํามาคํานวณรวมในอัตราสวนตามวรรคหนึ่งใหมีมูลคาเทากับมูลคาใบแสดง
สิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยที่กองทุนไดลงทุนหรือมีไว 

(2) ในกรณีของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได          
ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการลงทุนดังตอไปนี้ 

(ก) นับมูลคาท่ีผูออกตราสารดังกลาวมีหนาท่ีตองชําระตามตราสารนั้น รวมในอัตราสวนท่ีผูออกตราสาร
ดังกลาว 

(ข) นับมูลคาของหุนท่ีรองรับรวมในอัตราสวนท่ีผูออกหลักทรัพยอางอิง  โดยถือเสมือนหน่ึงวากองทุน
ลงทุนในหุนท่ีรองรับน้ันโดยตรง  ท้ังนี้ มูลคาของหุนท่ีรองรับใหใชมูลคาตามราคาตลาดของหุนน้ันซึ่งคูณ
กับคาเดลตาของใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแสดงสิทธิดังกลาว แลวแตกรณี   

(3) ในกรณีของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธหรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนกู  ใหบริษัทจัดการคํานวณ
อัตราสวนการลงทุนดังตอไปนี้ 

(ก) นับมูลคาท่ีผูออกตราสารดังกลาวมีหนาท่ีตองชําระตามตราสารนั้นรวมในอัตราสวนท่ีผูออกตราสาร
ดังกลาว 

(ข) นับมูลคาของหลักทรัพยอางอิงรวมในอัตราสวนท่ีผูออกหลักทรัพยอางอิง โดยถือเสมือนหน่ึงวา
กองทุนลงทุนในหลักทรัพยอางอิงนั้นโดยตรง ท้ังนี้ มูลคาของหลักทรัพยอางอิงดังกลาวใหใชมูลคาตาม
ราคาตลาดของหลักทรัพยอางอิงนั้นซึ่งคูณกับคาเดลตาของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธหรือใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนกู แลวแตกรณี   

(4) ในกรณีของธุรกรรมใหยืมหลักทรัพย การนับมูลคาของหลักทรัพยท่ีใหยืมและมูลคาของธุรกรรมการ
ใหยืมหลักทรัพย โดยปฏิบัติตาม (1) โดยอนุโลม 

3.13.2.21 ในกรณีท่ีการลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝงเปนผลหรือ
อาจเปนผลใหกองทุนมีความเส่ียงตอเครดิต (credit risks) ของผูออกสินคาหรือผูท่ีตองชําระหนี้ตามขอ
ผูกพันของสินคา ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนท่ีผูออกสินคาของตราสารดังกลาว หรือผูท่ีตองชําระ
หน้ีตามขอผูกพันของสินคา (limit of underlying issuer or third party) โดยใหคํานวณอัตราสวนเสมือน
กองทุนลงทุนในสินคาน้ันโดยตรง ท้ังนี้ ใหใชมูลคาของตราสารดังกลาวเปนมูลคาท่ีใชในการคํานวณ  

ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝงท่ีอางอิงกับ
ดัชนี ใหนําความขอ 3.13.2.19 (2) มาบังคับใชโดยอนุโลม 

3.13.2.22 ในกรณีท่ีตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝงมีขอกําหนดท่ีอาจมีผลใหกองทุน
ไดรับชําระหนี้เปนทรัพยสิน ใหบริษัทจัดการคํานวณมูลคาของทรัพยสินดังกลาวรวมในอัตราสวนท่ีกําหนด
ไวในขอ 3.13.2.2 ขอ 3.13.2.3 และขอ 3.13.2.4 (1) แลวแตกรณี ในทันทีเสมือนกองทุนไดลงทุนใน
ทรัพยสินน้ันแลว เวนแตเขาลักษณะตามขอ 3.13.1.22 ใหปฏิบัติตามขอ 3.13.1.22 แทน 
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3.13.2.23 ในการคํานวณอัตราสวนตามขอ 3.13.2.2 ขอ 3.13.2.3 ขอ 3.13.2.4 ใหบริษัทจัดการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ รวมทั้งเง่ือนไขตามขอ 3.13.1.25 ดวย  

(1) ในกรณีท่ีทรัพยสินดังกลาวมีผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณ
อัตราสวนท่ีผูออกทรัพยสินหรือผูท่ีเปนคูสัญญาดังกลาว หรือคํานวณอัตราสวนผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลัก
หลัง หรือผูค้ําประกัน แลวแตกรณี ก็ได  

(2) ในกรณีท่ีทรัพยสินมีบุคคลมากกวาหน่ึงรายเปนผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน บริษัท
จัดการจะเลือกคํานวณอัตราสวนท่ีผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกันรายใดรายหน่ึงก็ได 

3.13.2.24 การคํานวณอัตราสวนท่ีผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกันตามขอ 3.13.2.23 จะ
ทําไดตอเมื่อบุคคลดังกลาวไดทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล
เบ้ียโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือจํากัดความรับผิดของผูสลักหลัง หรือค้ําประกันตนเงินและดอกเบ้ียเต็ม
จํานวนแบบไมมเีง่ือนไข 

3.13.2.25 ในกรณีท่ีตราสารแหงทุน ตราสารแหงหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนในขณะท่ีลงทุนหรือใน
ขณะท่ีไดมาเปนทรัพยสินของกองทุนมีมูลคาไมเกินอัตราสวนท่ีกําหนดในขางตน หากตอตราสารแหงทุน 
ตราสารแหงหนี้ หรือตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุนน้ัน มีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวเน่ืองจากมีคุณสมบัติไมตรงตาม
ประกาศ บริษัทจัดการจะดําเนินการแกไขอัตราสวนใหเปนไปตามท่ีกําหนดภายใน 30 วันนับแตวันท่ีมีการ
ประกาศใหทราบถึงเหตุดังกลาว เวนแตในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับผอนผันจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3.13.2.26 ในกรณีท่ีการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นเปนผลใหกองทุนรวมเปนผูถือหุนท่ีบริษัทใดเปนผูออก 
เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ
เกินกวารอยละ 25 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทน้ัน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี้คือ  

(1) ปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศที่กําหนดใหบริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นได 

(2) งดเวนการใชสิทธิออกเสียงในหุนจํานวนท่ีเกินอัตราสวนการลงทุนดังกลาว เวนแตกรณีท่ีมีเหตุจําเปน
และสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต และ 

(3) กรณีท่ีเปนหุนของบริษัทจดทะเบียน และการไดมาซึ่งหุนของบริษัทดังกลาว เปนผลใหกองทุนไดมา
หรือเปนผูถือหุนของบริษัทน้ันจนถึงหรือขามจุดที่ตองทําคําเสนอซ้ือ บริษัทจัดการตองดําเนินการเพื่อให
ไดรับการยกเวนการทําคําเสนอซื้อโดยการลดสัดสวนการถือหุนหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื่นคําขอ
ผอนผันการทําคําเสนอซื้อ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวย
หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ ท้ังนี้ การลดสัดสวนการถือหุน
ดังกลาว ใหบริษัทจัดการลดสัดสวนตามสัดสวนของหุนของบริษัทจดทะเบียนท่ีแตละกองทุนไดมาจากการ
รับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น 

3.13.2.28 ในกรณีท่ีทรัพยสินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกิน
อัตราสวนท่ีกําหนดในขางตน หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น 
บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปก็ได  

ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง 
และวันท่ีทรัพยสินน้ันมีมูลคาเกินอัตราสวนการลงทุนท่ีกําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวให
ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทําการนับแตวันท่ีทรัพยสินน้ันมีมูลคาเกิน
อัตราสวนท่ีกําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวท่ีบริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานสามารถ
ตรวจสอบได   

3.13.2.29 ในกรณีท่ีทรัพยสินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกิน
อัตราสวนท่ีกําหนดในขางตน หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยไมเขาลักษณะตามขอ 3.13.2.7 
ขอ 3.13.2.14 ขอ 3.13.2.26 ขอ 3.13.2.27 และขอ 3.13.2.28 และการเกินอัตราสวนดังกลาวมิไดเกิด
จากการลงทุนหรือไดทรัพยสินมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปก็ได 
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ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง 
และวันท่ีทรัพยสินน้ันมีมูลคาเกินอัตราสวนท่ีกําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวม ทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันท่ีทรัพยสินน้ันมีมูลคาเกินอัตราสวนท่ี
กําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวท่ีบริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได 

3.13.2.30 ขอจํากัดการลงทุนขางตนจะไมนํามาบังคับใชในกรณีท่ีปรากฏเหตุตามหัวขอ “การเลิกโครงการ
จัดการกองทุนรวม” และบริษัทจัดการตองดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวขอ “การดําเนินการของบริษัท
จัดการเมื่อเลิกกองทุนรวม  

4. การแบงชนิดหนวยลงทุน (Class of Unit) :  ไมมี  

5. การเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก:  

5.1. ชองทางการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก :  

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

- ชองทางอื่นใดท่ีบริษัทจัดการจะกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก : 

บริ ษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุนใหแกผูลงทุน ท่ัวไป  ในราคาหนวยลงทุน ท่ี เสนอขาย 
หนวยละ 10.00 บาท บวกดวยคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี) บวกภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งผูสนใจ
ลงทุนสามารถติดตอซื้อหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ี
ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ ในระหวางเวลาทําการของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ (ถามี) ทั้งนี้ จะไมเปดขายอีกหลังจากการเสนอ
ขายครั้งแรก ในกรณีท่ีมียอดการจําหนายหนวยลงทุน เทากับจํานวนเงินทุนของโครงการกอนครบกําหนด
ส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจพิจารณาปดการเสนอขายและดําเนินการจด
ทะเบียนกองทรัพยสินของโครงการเปนกองทุนรวม  

กรณีผูลงทุนท่ีเปนบุคคลธรรมดานั้น ผูลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหนวยลงทุนได หรือผูลงทุนตั้งแต  
2 คนข้ึนไปแตไมเกิน 4 คน ก็สามารถถือหนวยลงทุนรวมกันไดแตสําหรับกรณีผูลงทุนท่ีเปนนิติบุคคลนั้น             
ผูลงทุนไมสามารถถือหนวยลงทุนรวมกับผูอื่นได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการ
กําหนด เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น  

อนึ่ง กรณีมีการเพิ่มเติมหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงชองทางการเสนอขายหนวยลงทุน/หลักเกณฑ/
เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนดในภายหลัง บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และประกาศใหแกผูลงทุนทราบลวงหนากอนการเริ่มใหบริการ/เปลี่ยนแปลงดังกลาว 

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบสั่งซื้อหนวยลงทุนและใบคําขอเปดบัญชีกองทุน  

ผูสนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน และใบส่ังซื้อหนวยลงทุน และใบคําขอใชบริการ
กองทุนไดท่ีบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ี
ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการทุกวันทําการในระหวางเวลาทําการ 

5.2.2 วิธีการส่ังซื้อหนวยลงทุน  

5.2.2.1 บริษัทจัดการ  

(1) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบคําขอใชบริการกองทุน (เฉพาะผูท่ียังไมเคย
กรอกใบคําขอใชบริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และ/หรือใบส่ังซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ แบบฟอรม
แสดงตนของผูส่ังซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด ใหครบถวนถูกตอง



กองทุนเปดไทยพาณิชย สมารท เทรด  555 ฟนด เอ 

 

  
 

32

และชัดเจนแลวนําใบคําขอใชบริการกองทุน (ถามี) และ/หรือใบส่ังซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ แบบฟอรม
แสดงตนของผูส่ังซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด ซึ่งผูส่ังซื้อหนวย
ลงทุนไดลงนามไวแลว รวมทั้งสงมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด พรอมทั้งเงิน
คาซื้อหนวยลงทุนตามจํานวนเงินท่ีส่ังซื้อไปยื่นท่ีบริษัทจัดการ 

(2) มูลคาการส่ังซื้อข้ันต่ํา 10,000 บาท รวมคาธรรมเนียมในการขายหนวยลงทุน (ถามี) และ
ภาษีมูลคาเพิ่ม 

5.2.2.2 ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

(1) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบคําขอใชบริการกองทุน (เฉพาะผูท่ียังไมเคย
กรอกใบคําขอใชบริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และ/หรือใบส่ังซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ แบบฟอรม
แสดงตนของผูส่ังซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด ใหครบถวนถูกตอง
และชัดเจนแลวนําใบคําขอใชบริการกองทุน (ถามี) และ/หรือใบส่ังซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ แบบฟอรม
แสดงตนของผูส่ังซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด ซึ่งผูส่ังซื้อหนวย
ลงทุนไดลงนามไวแลว รวมทั้งสงมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด พรอมทั้งเงิน
คาซื้อหนวยลงทุนตามจํานวนเงินท่ีส่ังซื้อไปยื่นท่ีผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับการ
แตงตั้งจากบริษัทจัดการ (ถามี) 

(2) มูลคาการส่ังซื้อข้ันต่ํา 10,000 บาท รวมคาธรรมเนียมในการขายหนวยลงทุน (ถามี) และ
ภาษีมูลคาเพิ่ม 

5.2.2.3 ATM  

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและ
วิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด ซึ่งจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปดประกาศท่ี
สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ให
ผูลงทุนทราบลวงหนากอนการเริ่มใหบริการ  

5.2.2.4 Tele-bank  

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและ
วิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด ซึ่งจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปดประกาศท่ี
สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ให
ผูลงทุนทราบลวงหนากอนการเริ่มใหบริการ 

5.2.2.5 ไปรษณีย  

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณีย ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการ
กําหนด ซึ่งจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเกี่ยวของ 
ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปดประกาศที่สํานักงานของบริษัทจัดการ 
สํานักงานใหญและสํานักสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ 
และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ใหผูลงทุนทราบลวงหนากอนการเริ่ม
ใหบริการ  

5.2.2.6 Internet  

ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนท่ีมีบัญชีกองทุนและไดขอใชบริการส่ังซื้อหนวยลงทุนทางอินเทอรเน็ตแลว สามารถ
ส่ังซื้อหนวยลงทุนไดท่ีเว็บไซดของบริษัทจัดการ ภายใตรายละเอียด หลักเกณฑ เง่ือนไข ข้ันตอน
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วิธีการใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานส่ืออินเทอรเน็ตที่บริษัทจัดการกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

5.2.2.7 หักบัญชี  

บริษัทจัดการจะรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุน โดยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผูส่ังซื้อหนวยลงทุน
ท่ีไดยินยอมใหหักบัญชีดําเนินการข้ันตอน/วิธีการตามที่บริษัทจัดการกําหนด และไดรับการพิจารณาอนุมัติ
ใหสามารถหักบัญชีเงินฝากธนาคารดังกลาวได เพื่อชําระคาซื้อหนวยลงทุน และ/หรือคาธรรมเนียมในการ
ซื้อหนวยลงทุนดังกลาว ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนท่ีมีเงินครบ
ตามท่ีระบุไวเพื่อซื้อหนวยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนไมเพียงพอที่บริษัท
จัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะไมดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากของผูส่ังซื้อ
หนวยลงทุน เวนแตบริษัทจัดการจะกําหนดเปนอยางอื่น  

5.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคาซื้อหนวยลงทุน  

5.3.1 บริษัทจัดการ  

(1) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนสามารถชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาเสนอขาย
โดยชําระเปนเงินสด/เงินโอน หักบัญชีเงินฝากธนาคารตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด เช็ค หรือดราฟต ท่ี
สามารถเรียกเก็บเงินไดในเขตหักบัญชีเดียวกับท่ีทําการของบริษัทจัดการที่รับคําส่ังซื้อภายในวันท่ีส่ังซื้อ
เทาน้ัน โดยเช็ค หรือดราฟตจะตองลงวันท่ีเดียวกับวันท่ีส่ังซื้อหนวยลงทุนและขีดครอมเฉพาะส่ังจายใน
นาม "บัญชีจองซ้ือกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย จํากัด" ซึ่งเปนบัญชีกระแสรายวันและ/หรือบัญชีออม
ทรัพยท่ีบริษัทจัดการไดเปดไวกับธนาคารพาณิชย เพื่อ (ระบุชื่อผูส่ังซื้อหนวยลงทุน) และระบุชื่อ ท่ีอยู 
และหมายเลขโทรศัพทของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนเพื่อความสะดวกในการติดตอไวหลัง เช็ค หรือดราฟต 
ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะออกหลักฐานการรับเงินและคําส่ังซื้อใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน 

บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชําระคาซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีการอื่นใดท่ีนอกเหนือจากที่กลาวไวขางตนโดย
บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบผานทางเว็บไซตหรือชองทางอื่นท่ีเหมาะสม  

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง แกไข หรือเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาวขางตนไดในอนาคต 
โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ โดยบัญชีดังกลาวอาจเปนบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชยอื่นใด 
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีออมทรัพยก็ได ซึ่งหากมีดอกเบ้ียรับ หรือผลประโยชนใดๆ 
เกิดข้ึนในบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนขางตน บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุน  

บริษัทจัดการอาจกําหนดใหผูถือหนวยลงทุนท่ีถือหนวยลงทุนของกองทุนอื่นภายใตการบริหารของบริษัท
จัดการสั่งซื้อหนวยลงทุนของกองทุนน้ีไดโดยนําเงินบางสวนหรือทั้งหมดที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน 
หรือเงินท่ีไดรับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อชําระ
เปนคาซื้อหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนน้ีในชวงระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกได
ตามหลักเกณฑ/เง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น 

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนในวันสุดทายของ
การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก (IPO) อาทิ บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนใน
วันดังกลาวโดยการรับชําระเปนเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือแคชเชียรเช็ค เทาน้ัน ท้ังนี้ข้ึนกับดุลย
พินิจของบริษัทจัดการซึ่งบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของกองทุนเปนสําคัญ 

(2) การสั่งซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทจัดการไดเรียกเก็บเงินคาส่ังซื้อหนวยลงทุนไดเต็ม
จํานวนแลว โดยบริษัทจัดการจะนําเงินคาซื้อหนวยลงทุนท่ีไดรับจากผูส่ังซื้อหนวยลงทุนและดอกเบ้ียท่ี
เกิดข้ึนจากเงินดังกลาว (ถามี) เขาบัญชี "กองทุนเปดไทยพาณิชย สมารท เทรด 555 ฟนด เอ" ซึ่ง
เปนบัญชีเดินสะพัดหรือบัญชีออมทรัพยท่ีบริษัทจัดการไดเปดไวกับผูดูแลผลประโยชนกองทุน หรือบัญชี
อื่นท่ีบริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ่มเติมไดในอนาคต ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันปดการเสนอขายคร้ัง
แรก 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติมบัญชีนี้ไดในอนาคต โดยไมถือเปน
การแกไขโครงการ  
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(3) ในกรณีท่ีเช็คหรือดราฟตดังกลาวถูกปฏิเสธการจายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการ
ส่ังซื้อนั้นและแจงใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุนทราบทันทีโดยทางโทรศัพท  

(4) ในกรณีท่ีผูส่ังซื้อหนวยลงทุนชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนโดยการหักบัญชีบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต 
หรือบัตรอื่นใดของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) หรือของสถาบันการเงินอื่นใดท่ีบริษัทจัดการ
กําหนดอนุญาต ท้ังนี้ หากเกิดกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการหักบัญชีบัตรดังกลาวได หรือบริษัทจัดการมิได
รับเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารท่ีผูส่ังซื้อมีบัญชีบัตรเครดิตอยู ภายในวันทํา
การถัดจากวันท่ีส่ังซื้อหนวยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการส่ังซื้อหนวยลงทุนดังกลาว 

(5) ในการชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน หากมิใชกรณีท่ีผูส่ังซื้อหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของกองทุน
เปดอื่นท่ีจัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อส่ังซื้อหนวยลงทุนของกองทุนเปดนี้ ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระ
คาซื้อหนวยลงทุนดวยเงินเต็มมูลคาจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไมได เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาต
เปนอยางอื่น 

(6) นายทะเบียนหนวยลงทุน ซึ่งไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดสงใบยืนยันการซื้อหนวยลงทุน
พรอมใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี) ใหแกผูส่ังซื้อหนวย
ลงทุนโดยทางไปรษณียภายใน 15 วันทําการนับแตวันจดทะเบียนกองทุน 

(7) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนท่ีไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนแลว จะเพิกถอนการส่ังซื้อหนวยลงทุน และขอคืน
เงินคาซื้อหนวยลงทุนไมได เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ  

(8) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อหนวย
ลงทุนของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว  

5.3.2 ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

(1) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนสามารถชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนไดท่ีผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนท่ีไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการภายในระยะเวลาเสนอขายโดยชําระเปนเงินสด/เงินโอน หัก
บัญชีเงินฝากธนาคารตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด เช็ค ดราฟต ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดในเขตหักบัญชี
เดียวกับสํานักงานของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีรับคําส่ังซื้อภายในวันท่ีส่ังซื้อเทาน้ัน
ในกรณีท่ีทําการส่ังซื้อเปนเช็คหรือดราฟต ผานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ผูส่ังซื้อจะตองลง
วันท่ีเดียวกับวันท่ีส่ังซื้อและขีดครอมเฉพาะส่ังจายในนาม “ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
เพื่อกองทุนเปดของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด” และในกรณีท่ีส่ังซื้อเปน
เช็ค หรือดราฟตผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนรายอื่น ผูส่ังซื้อจะตองลงวันท่ีเดียวกับ
วันท่ีส่ังซื้อและขีดครอมเฉพาะส่ังจายในนาม "บัญชีจองซ้ือกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย จํากัด” ซึ่งเปน
บัญชีกระแสรายวันและ/หรือบัญชีออมทรัพยท่ีบริษัทจัดการไดเปดไวกับธนาคารพาณิชย และระบุชื่อ ท่ีอยู 
และหมายเลขโทรศัพทของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนเพื่อความสะดวกในการติดตอไวหลัง เช็ค หรือดราฟต 
ท้ังนี้ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะออกหลักฐานการรับเงินและคําส่ังซื้อใหแกผูส่ังซื้อ
หนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน 

บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชําระคาซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีการอื่นใดท่ีนอกเหนือจากที่กลาวไวขางตนโดย
บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบผานทางเว็บไซตหรือชองทางอื่นท่ีเหมาะสม  

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง แกไข หรือเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาวขางตนไดในอนาคต 
โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ โดยบัญชีดังกลาวอาจเปนบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชยอื่นใด 
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีออมทรัพยก็ได ซึ่งหากมีดอกเบ้ียรับ หรือผลประโยชนใดๆ 
เกิดข้ึนในบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนขางตน บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุน  

บริษัทจัดการอาจกําหนดใหผูถือหนวยลงทุนท่ีถือหนวยลงทุนของกองทุนอื่นภายใตการบริหารของบริษัท
จัดการสั่งซื้อหนวยลงทุนของกองทุนน้ีไดโดยนําเงินบางสวนหรือทั้งหมดที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน 
หรือเงินท่ีไดรับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อชําระ
เปนคาซื้อหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนน้ีในชวงระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกได
ตามหลักเกณฑ/เง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น 

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนในวันสุดทายของ
การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก (IPO) อาทิ บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนใน
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วันดังกลาวโดยการรับชําระเปนเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือแคชเชียรเช็ค เทาน้ัน ท้ังนี้ข้ึนกับดุลย
พินิจของบริษัทจัดการซึ่งบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของกองทุนเปนสําคัญ  

(2) การส่ังซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเมื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดเรียกเก็บเงิน
คาส่ังซื้อหนวยลงทุนไดเต็มจํานวนแลว โดยบริษัทจัดการจะนําเงินคาซื้อหนวยลงทุนท่ีไดรับจากผูส่ังซื้อ
หนวยลงทุนและดอกเบ้ียที่เกิดข้ึนจากเงินดังกลาว (ถามี) เขาบัญชี "กองทุนเปดไทยพาณิชย        
สมารท เทรด 555 ฟนด เอ" ซึ่งเปนบัญชีเดินสะพัด หรือบัญชีออมทรัพยท่ีบริษัทจัดการไดเปดไวกับ
ผูดูแลผลประโยชนกองทุน หรือบัญชีอื่นท่ีบริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ่มเติมไดในอนาคต ภายใน 5 วันทํา
การนับตั้งแตวันปดการเสนอขายครั้งแรก  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติมบัญชีนี้ไดในอนาคต โดยไมถือเปน
การแกไขโครงการ  

(3) ในกรณีท่ีเช็คหรือดราฟตดังกลาวถูกปฏิเสธการจายเงิน ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
จะดําเนินการยกเลิกรายการส่ังซื้อนั้นและแจงใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุนทราบทันทีโดยทางโทรศัพท  

(4) ในกรณีท่ีผูส่ังซื้อหนวยลงทุนชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนโดยการหักบัญชีบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต 
หรือบัตรอื่นใดของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) หรือของสถาบันการเงินอื่นใดท่ีบริษัทจัดการ
กําหนดอนุญาต ท้ังนี้ หากเกิดกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการหักบัญชีบัตรดังกลาวได หรือบริษัทจัดการมิได
รับเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารท่ีผูส่ังซื้อมีบัญชีบัตรเครดิตอยู ภายในวันทํา
การถัดจากวันท่ีส่ังซื้อหนวยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการส่ังซื้อหนวยลงทนุดังกลาว 

(5) ในการชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน หากมิใชกรณีท่ีผูส่ังซื้อหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของกองทุน
เปดอื่นท่ีจัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อส่ังซื้อหนวยลงทุนของกองทุนเปดนี้ ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระ
คาซื้อหนวยลงทุนดวยเงินเต็มมูลคาจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไมได เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาต
เปนอยางอื่น 

(6) นายทะเบียนหนวยลงทุน ซึ่งไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดสงใบยืนยันการซื้อหนวยลงทุน
พรอมใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี) ใหแกผูส่ังซื้อหนวย
ลงทุนโดยทางไปรษณียภายใน 15 วันทําการนับแตวันจดทะเบียนกองทุน 

(7) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนท่ีไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนแลว จะเพิกถอนการส่ังซื้อหนวยลงทุน และขอคืน
เงินคาซื้อหนวยลงทุนไมได เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ  

(8) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อหนวย
ลงทุนของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว  

5.3.3 ATM  

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม โดยมีวิธีการรับชําระและการเก็บ
รักษาเงินคาซื้อหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด  

5.3.4 Tele-bank  

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนทางบริการธนาคารทางโทรศัพท โดยมีวิธีการรับชําระและการ
เก็บรักษาเงินคาซื้อหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบรษัิทจัดการกําหนด  

5.3.5 ไปรษณีย  

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณียโดยมีวิธีการรับชําระและการเก็บรักษาเงินคาซื้อ
หนวยลงทุน ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด 

5.3.6 Internet  

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จะหักเงินตามจํานวนเงินท่ีส่ังซื้อหนวยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของ
ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนท่ีไดระบุไวในการขอใชบริการกองทุน หากเงินในบัญชีไมเพียงพอ ธนาคารจะยกเลิก
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คําส่ังซื้อหนวยลงทุนน้ัน โดยไมหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนน้ัน ซึ่งผูส่ังซื้อหนวย
ลงทุนอาจทําการส่ังซื้อหนวยลงทุนใหมไดถาตองการ  

5.3.7 หักบัญชี  

บริษัทจัดการจะรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุน โดยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผูส่ังซื้อหนวยลงทุน
ท่ีไดยินยอมใหหักบัญชีดําเนินการข้ันตอน/วิธีการตามที่บริษัทจัดการกําหนด และไดรับการพิจารณาอนุมัติ
ใหสามารถหักบัญชีเงินฝากธนาคารดังกลาวได เพื่อชําระคาซื้อหนวยลงทุน และ/หรือคาธรรมเนียมในการ
ซื้อหนวยลงทุนดังกลาว ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนท่ีมีเงินครบ
ตามท่ีระบุไวเพื่อซื้อหนวยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนไมเพียงพอที่บริษัท
จัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะไมดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากของผูส่ังซื้อ
หนวยลงทุน เวนแตบริษัทจัดการจะกําหนดเปนอยางอื่น 

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกวิธีการตามขอ 5.2.2 และ 5.3 ได โดยบริษัท
จัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได 
ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ี
ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกําหนด โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ท้ังนี้ 
บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปดประกาศที่สํานักงานของบริษัทจัดการ 
สํานักงานใหญและสํานักสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ 
และ เว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ใหผูลงทุนทราบลวงหนากอนการ
เริ่มใหบริการ ซึ่งการดําเนินการดังกลาวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุน
เปนสําคัญ 

5.4 การจัดสรรหนวยลงทุน  

การเสนอขายหนวยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะ
พิจารณาจัดสรรยอดการจัดจําหนายใหกับแตละสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนแยกจากกัน โดยแตละสํานักงานสาขาจะจัดสรรใหกับผูส่ังซื้อโดยใชหลักเกณฑ “ส่ังซื้อกอน ได
กอน”  

ในกรณีท่ีมีหนวยลงทุนเหลือหลังจากวันเสนอขายหนวยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรหนวยลงทุนโดยใชหลักเกณฑ “ส่ังซื้อกอน ไดกอน” ในกรณีท่ี
ส่ังซื้อพรอมกัน และมีจํานวนหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนท่ีสามารถจัดสรรได
ใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุน ท้ังนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวน
หรือทั้งหมดได โดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา  

ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนตามท่ีส่ังซื้อ หลังจากที่บริษัทจัดการไดรับชําระเงินคา
ซื้อหนวยลงทุนเต็มจํานวนแลว  

ท้ังนี้ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน บริษัทจัดการ
มีสิทธิท่ีจะปฏิเสธการส่ังซื้อหนวยลงทุนตามใบส่ังซื้อหนวยลงทุน ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณใดเหตุการณหน่ึง
หรือหลายเหตุการณดังตอไปนี้ 

(ก) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบคําขอใชบริการกองทุน และ/หรือ ใบส่ังซื้อหนวยลงทุน 
และ/หรือ แบบฟอรมแสดงตนของผูส่ังซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด 
ไมครบถวนเพียงพอสําหรับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/
หรือ ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนไมยื่นเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่บริษัทจัดการกําหนด 

(ข) บริษัทจัดการเห็นวาการส่ังซื้อหนวยลงทุนดังกลาวอาจมีลักษณะเปนการกระทําความผิดตามกฎหมาย
วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเปนชองทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเปน
ชองทางในการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเปนการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแยงตอกฎหมายตางๆ  
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(ค) บริษัทจัดการเห็นวา การส่ังซื้อหนวยลงทุนดังกลาวอาจมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวม       
ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนรายอื่น หรือความนาเชื่อถือหรือภาพลักษณของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของ
บริษัทจัดการ 

5.5 การคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุน  

ในกรณีท่ีผูส่ังซื้อหนวยลงทุนไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนไมวาท้ังหมดหรือบางสวนและ/หรือในกรณีท่ี
บริษัทจัดการตองยุติโครงการในชวงเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก หรือภายหลังจากส้ินสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก เนื่องจาก 

(1)  ในกรณีท่ีเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไป มีการจําหนายหนวยลงทุนใหผูลงทุนไดไมถึง 35 ราย 

(2)  ในกรณีท่ีเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไป มีการจัดสรรหนวยลงทุนไมเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับ
ขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัด
การถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาท่ีของบริษัทจัดการ อันเปนเหตุใหสํานักงานปฏิเสธการรับจด
ทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการจดทะเบียนกอง
ทรัพยสินเปนกองทุนรวมและการแกไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน 

(3) กรณีท่ีมีมูลคาหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดครั้งแรกไดไมเพียงพอตอการลงทุน ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ 

(4) กรณีท่ีกองทุนไมสามารถลงทุนไดตามวัตถุประสงคของกองทุนอยางเหมาะสม อันเน่ืองจากปจจัยอื่น
ใดท่ีทําใหผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะเขาไปลงทุนปรับตัวลดลงอยางมีนัยสําคัญ ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

โดยบริษัทจัดการจะยุติการจําหนายหนวยลงทุนและแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 
15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการและ/หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนพรอมผลประโยชนใด ๆ ท่ี
เกิดข้ึนจากเงินท่ีไดรับจากการจําหนายหนวยลงทุน (ถามี) คืนใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนเปนเช็คขีดครอม
เฉพาะส่ังจายในนามผูส่ังซื้อหนวยลงทุน และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูท่ีระบุไวในใบคําขอ
ใชบริการกองทุนหรือนําเขาบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชยอื่นใดท่ี
บริษัทจัดการไดมีการกําหนดเพิ่มเติมภายหลัง ประเภทเดินสะพัดหรือออมทรัพย ซึ่งไดระบุไวในใบคําขอ
ใชบริการกองทุน ภายใน 1 เดือนนับตั้งแตวันถัดจากวันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกตาม
สัดสวนของเงินคาซื้อหนวยลงทุน หรือดําเนินการอื่นใดตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควร เพื่อรักษาผลประโยชน
ของผูส่ังซื้อหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการไมสามารถคืนเงินและผลประโยชนภายในกําหนดเวลาน้ันไดอัน
เนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชําระดอกเบ้ียในอัตราไมต่ํากวารอยละ 7.5 
ตอป นับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีครบกาํหนดเวลาน้ันใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุนดวย 

5.6  ขอสงวนสิทธิในการขายหนวยลงทุน 

5.6.1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนใหแกผูลงทุนท่ีเปนบุคคล
ธรรมดาตั้งแต 2 คนข้ึนไปแตไมเกิน 4 คน ถือหนวยลงทุนรวมกัน และปรากฏวาผูลงทุนบางคนหรือทั้งหมด
เสียชีวิต 

5.6.2. เพื่อประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชย สมารท เทรด 555 ฟนด เอ 
(“กองทุน”) การเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแตเพียงผูเดียว โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนใหแกบุคคลใดก็ได โดย
บุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคท่ีจะไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนใหนั้น รวมถึงแตไมจํากัด
เพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูท่ีมีถ่ินฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถ่ินท่ีอยูในสหรัฐอเมริกา 
รวมถึงกองทรัพยสินของบุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซึ่งจัดใหมีข้ึนและดําเนินกิจกรรมใน
สหรัฐอเมริกา 

5.6.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคําส่ังซื้อหนวยลงทุนของผูลงทุน หากการส่ังซื้อดังกลาวขัดกับ
หลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบตอการบริหารจัดการกองทุน โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ 
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6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  

6.1. ชองทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  ไมมี 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : ไมมี 

7. การรับซ้ือคืนหนวยลงทุน :  

7.1. ชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

- ชองทางอื่นใดท่ีบริษัทจัดการจะกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

7.2. รายละเอียดชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม :  

- ไมมี 

7.3. วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  

- รับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบปกติ 

- รับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบอัตโนมัติ 

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม :  

วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน 

 กรณีรับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบปกติ 

บริษัทจัดการจะเปดรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด 
หากกองทุนน้ีไมสามารถเลิกกองทุนกอนครบกําหนดอายุโครงการตามเงื่อนไขท่ีระบุไว โดยเริ่มตั้งแตวัน
ทําการถัดจาก 1 ปนับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินของโครงการเปนกองทุนรวม โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

7.4.1 บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

(1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุน ไดท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุน (ถามี) ท้ังนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถส่ังขายคืนหนวยลงทุนไดในวันทําการซื้อขายหนวย
ลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยใหถือวาเปนรายการส่ังขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซ้ือขายหนวย
ลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด ในราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีคํานวณได ณ ส้ินวันทําการซื้อขายหนวย
ลงทุน ซึ่งเปนราคาท่ีรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว 

(2) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนในการขายคืนหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนได
บันทึกขอมูลการส่ังซื้อหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแลวเทาน้ัน 

(3) ผูถือหนวยลงทุนท่ีตองการขายคืนหนวยลงทุนจะตองกรอกรายละเอียดในใบคําส่ังขายคืนหนวย
ลงทุนของบริษัทจัดการใหชัดเจนครบถวนถูกตอง โดยเปนจํานวนเงินหรือหนวยลงทุนท่ีตองการขายคืน
หนวยลงทุน โดยมีมูลคาข้ันต่ําในการขายคืนครั้งละ 1,000 บาท และนําไปยื่นท่ีบริษัทจัดการหรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ซึ่งบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนจะสงมอบหลักฐานการรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูส่ังขายคืนหนวยลงทุนไวเพื่อ
เปนหลักฐาน 
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(4) ในกรณีท่ีจํานวนเงินท่ีผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุนในคําส่ังขายคืน
หนวยลงทุนน้ันมากกวามูลคาหนวยลงทุนหักดวยคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ของผูถือ
หนวยลงทุนท่ีปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวย
ลงทุนประสงคจะขายคืนหนวยลงทุนท้ังหมดเทาท่ีปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวย
ลงทุนน้ัน  

ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนส่ังขายคืนหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดการ และการขายคืนดังกลาวเปนผลให
หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนท่ีปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนมีมูลคาต่ํา
กวา 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนท้ังหมดในรายการ
ดังกลาว 

(5) นายทะเบียนหนวยลงทุนและหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนซึ่งไดรับมอบหมาย
จากบริษัทจัดการจะสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนท่ีคงเหลือ ใบยืนยันการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
พรอมใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษีสําหรับคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ใหกับผูถือ
หนวยลงทุน ทางไปรษณีย ภายใน 7 วันทําการนับแตวันคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาหนวยลงทุน ราคา
ขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

(6) บริษัทจัดการจะดําเนินการใหนายทะเบียนหนวยลงทุนและหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุนชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแตวันรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยการ
โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนท่ีเปดไวกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) หรือ
ธนาคารพาณิชยอื่น(ท่ีบริษัทจัดการกําหนด) ตามเลขที่บัญชีท่ีผูถือหนวยลงทุนแจงไวในใบคําขอใช
บริการกองทุนหรือจัดสงเปนเช็คขีดครอมเฉพาะ ส่ังจายในนามผูถือหนวยลงทุนทางไปรษณียลงทะเบียน 
ท้ังนี้ ภายใตเง่ือนไขท่ีระบุในขอ 10 

(7) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม
สามารถรับซื้อคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนไดโดยอยูในระหวางการดําเนินการของบริษัทจัดการ
ตามขอ 10 ผูถือหนวยลงทุนอาจขอยกเลิกคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนไดในระหวางเวลาทําการซื้อขาย
หนวยลงทุนใดท่ีผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําส่ังขายคืนหนวย
ลงทุน ท้ังนี้ การยกเลิกคําส่ังขายคืนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดรับการอนุมัติจากบริษัทจัดการกอน 

(8) การลดจํานวนหนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนจะทําในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือ
วันท่ีคาํนวนราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนน้ันได แลวแตกรณี 

(9) ในกรณีท่ีกองทุนรวมไมสามารถชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนได และผูถือ
หนวยลงทุนท่ีส่ังขายคืนหนวยลงทุนตกลงท่ีจะรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระคาขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสิน
อื่นได โดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวใน
ขอ 9 

7.4.2 ATM 

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและ
วิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด ซึ่งจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปดประกาศท่ี
สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ให
ผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนการเริ่มใหบริการ 

7.4.3 Tele-bank 

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข
และวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปด
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ประกาศที่สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน   
(ถามี) ใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนการเริ่มใหบรกิาร 

7.4.4 ไปรษณีย 

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนทางไปรษณีย ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการที่บริษัท
จัดการกําหนด ซึ่งจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ท่ี
เกี่ยวของ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปดประกาศที่สํานักงานของ
บริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เว็บไซต
ของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ใหผูลงทุนทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนการเริ่มใหบริการ 

7.4.5 Internet 

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนทางบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข
และวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด 

(1) ผูถือหนวยลงทุนท่ีประสงคจะใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนทางอินเตอรเน็ต สามารถขอใชบริการ
ธนาคารทางอินเตอรเน็ตกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และเมื่อไดรับอนุมัติแลว ผูถือหนวย
ลงทุนจะสามารถทําการซื้อขายหนวยลงทุน โดยสามารถระบุเลขทะเบียนผูถือหนวยลงทุน (Client No.) 
ท่ีจะใชซื้อขายหนวยลงทุนไดมากกวา 1 หมายเลข ตามเง่ือนไขและวิธีการที่ธนาคารกําหนดไวในการ
ใหบริการ  

(2) เมื่อไดรับการอนุมัติใหใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานอินเตอรเน็ตจากธนาคารแลว ผูถือหนวย
ลงทุนจะสามารถทําการส่ังขายหนวยลงทุนไดโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการซื้อขายหนวยลงทุนผาน
บริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะถือวา    
ผูถือหนวยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีกําหนดไวดังกลาว  

เนื่องจากบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตเปนบริการของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูถือ
หนวยลงทุนท่ีตกลงใชบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตกับธนาคารจะสามารถใชบริการอื่น ๆ ที่ธนาคาร
ใหบริการอยูแลวนอกเหนือจากการส่ังขายหนวยลงทุนกองทุนเปด ดังนั้นผูถือหนวยลงทุนท่ีขอใชบริการ
ทางอินเตอรเน็ต อาจมีภาระที่จะตองเสียคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ อันเกี่ยวเน่ืองกับการใชบริการ
ธนาคารทางอินเตอรเน็ต ตามอัตราที่ธนาคารกําหนด  

(3) ผูถือหนวยลงทุนสามารถส่ังขายคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด ใหถือวาเปนรายการส่ัง
ขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายน้ัน ในราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีคํานวณได ณ ส้ินวันทําการ
ซื้อขาย ซึ่งเปนราคาท่ีรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว 

ท้ังนี้ หากผูถือหนวยลงทุนดังกลาวทําการขายคืนหนวยลงทุนในวันและเวลาทําการอื่นๆ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

(4) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนในการขายคืนหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนได
บันทึกขอมูลการส่ังซื้อหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแลวเทาน้ัน  

(5) ผูถือหนวยลงทุนสามารถส่ังขายคืนหนวยลงทุนเปนจํานวนเงินท่ีมีมูลคาข้ันต่ําครั้งละ 1,000 บาท 
โดยไมจํากัดจํานวนครั้งในการทํารายการ  

ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนส่ังขายคืนหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดการและการขายคืนดังกลาวเปนผลให
หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนท่ีปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนมีมูลคาต่ํา
กวา 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนท้ังหมดในรายการ
ดังกลาว  
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(6) ในกรณีท่ีจํานวนเงินท่ีผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุน โดยผานบริการ
ธนาคารทางอินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) นั้น มากกวามูลคาหนวยลงทุนหักดวย
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ของผูถือหนวยลงทุนท่ีปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดย
นายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะขายคืนหนวยลงทุนท้ังหมด
เทาท่ีปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนน้ัน  

(7) นายทะเบียนหนวยลงทุนและหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งไดรับมอบหมาย
จากบริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนคงเหลือ ใบยืนยันการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
พรอมใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษีสําหรับคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ใหผูถือหนวย
ลงทุนทางไปรษณีย ภายใน 7 วันทําการนับแตวันคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาหนวยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาต
ดําเนินการเปนอยางอื่นและชําระคาขายคืนหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแตวันรับซื้อคืนหนวยลงทุน
โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนท่ีเปดไวกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
ตามเลขที่บัญชีท่ีผูถือหนวยลงทุนแจงไวในใบคําขอใชบริการกองทุน ท้ังนี้ ภายใตเง่ือนไขท่ีระบุไวในขอ 
10 

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทํารายการผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตที่ปรากฏอยูกับธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนหลักฐานในการทํารายการท่ีสมบูรณ และใชอางอิงได  

(8) ผูถือหนวยลงทุนจะเพิกถอนรายการส่ังขายคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตไมได 
หากไดทํารายการจนเสร็จสมบูรณแลวไมวากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน ยกเวนกรณีท่ีพิสูจนไดวาเปนความผิดพลาด
ท่ีเกิดจากระบบงานที่ใหบริการในเรื่องดังกลาว โดยทางบริษัทจัดการจะดําเนินการสอบสวนขอผิดพลาด
และแกไขใหเสร็จส้ินภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากผูถือหนวยลงทุน ตามแนวทางที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยกําหนด เวนแตบริษัทจัดการจะพิจารณาผอนผันได 

(9) การลดหนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนจะทําในวันทําการถัดจากวันทําการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคา
หนวยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยผูถือหนวย
ลงทุนสามารถสอบถามผลการทํารายการส่ังขายคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ไดในวันทําการถัดไป  

(10)  ในกรณีท่ีกองทุนรวมไมสามารถชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนได และผูถือ
หนวยลงทุนท่ีส่ังขายคืนหนวยลงทุนตกลงท่ีจะรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระคาขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสิน
อื่นได โดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวใน
ขอ 9 

 กรณีรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ 

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนไดตกลงส่ังขาย
คืนหนวยลงทุนและยินยอมใหบริษัทจัดการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ ภายในระยะเวลา 1 ปนับแต
วันจดทะเบียนกองทรัพยสินของโครงการเปนกองทุนรวม เมื่อเกิดเหตุการณดังตอไปนี้ แลวแตกรณี  

กรณีท่ี 1 หาก ณ วันทําการใดที่มูลคาหนวยลงทุนนอยกวาหรือเทากับ 9.5000 บาทตอหนวย 

กรณีท่ี 2 เมื่อเขาเง่ือนไขมูลคาหนวยลงทุนมีมูลคาตามท่ีกําหนด ดังตอไปนี้ 

ครั้งที่ 1 หากมูลคาหนวยลงทุนมากกวาหรือเทากับ 10.50 บาทตอหนวย ณ วันทําการใด บริษัทจัดการจะ
รับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติในอัตราไมนอยกวารอยละ 5.00 ของมูลคาท่ีตราไว (10 บาท) ท้ังนี้ 
ในชวงระยะเวลาดังกลาว บริษัทจัดการอาจพิจารณาขายทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสด และ/หรือเงิน
ฝาก และ/หรือทรัพยสินอื่นใดท่ีเทียบเทาเงินสดบางสวนหรือทั้งหมดได โดยจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนใหกับ
ผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีเกิดเหตุการณดังกลาว 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติเปนจํานวนเงินท่ีไมเกินจํานวนเงินสดรับ
ท่ีไดรับจากดอกเบ้ีย และ/หรือกําไรจากการลงทุน หลังจากกันสํารองสําหรับคาใชจายตางๆของกองทุน 
(ถามี) 
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ครั้งที่ 2 ข้ึนกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  

- กรณีหากมูลคาหนวยลงทุนมากกวาหรือเทากับ 11.3626 บาทตอหนวย เปนเวลา 3 วันทําการติดตอกัน 
และสามารถรับซื้อคืนอัตโนมัติไดไมต่ํากวา 11.1486 บาทตอหนวย ท้ังนี้ ในชวงระยะเวลาดังกลาว บริษัท
จัดการอาจพิจารณาขายทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพยสินอื่นใดท่ี
เทียบเทาเงินสดบางสวนหรือทั้งหมดได หรือ  

- กรณี ณ วันทําการใดก็ตามท่ีทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพยสินอื่นใด
ท่ีเทียบเทาเงินสดบางสวนหรือทั้งหมด และสามารถรับซื้อคืนอัตโนมัติไดไมต่ํากวา 11.1486 บาทตอ
หนวยโดยจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีเกิดเหตุการณ
ดังกลาว  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีเหลืออยูท้ังหมดของผูถือหนวยลงทุน 

กรณีท่ี 3 หากครบกําหนดระยะเวลา 1 ปนับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินของโครงการเปนกองทุนรวม
แลว ไมเกิดเหตุการณดังกลาวขางตน บริษัทจัดการจะเปดใหผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุน
ไดทุกวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด และหาก ณ วันทําการใดก็ตามที่ทรัพยสินของ
กองทุนเปนเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพยสินอื่นใดท่ีเทียบเทาเงินสดบางสวนหรือทั้งหมด และ
สามารถรับซื้อคืนอัตโนมัติไดไมต่ํากวา 11.1486 บาทตอหนวย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะทําการเลิก
กองทุนโดยจะรับซ้ือคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีเกิดเหตุการณ
ดังกลาว  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ หรือ
หยุดการขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ ตามเง่ือนไขของการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติขางตน หรือใน
กรณีอื่นใดท่ีบริษัทจัดการไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยบริษัทจัดการจะประกาศให 
ผูถือหนวยลงทุนทราบ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และจะรายงานการไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังขายคืน
หนวยลงทุนอัตโนมัติหรือหยุดการขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ พรอมทั้งแสดงเหตุผลและรายงานแผนการ
ดําเนินการของกองทุนใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน 

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามขอ 7.3 และ    
ขอ 7.4 ได โดยบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับการแตงตั้งจาก
บริษัทจัดการภายหลังได ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกําหนด โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือ
หนวยลงทุนแลว ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปดประกาศท่ีสํานักงาน
ของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
เว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี)ใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วันทําการกอนการเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาว ซึ่งการดําเนินการดังกลาวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและ  
ผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ 

7.5 ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : กรณีรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบ
ปกติ รายละเอียดตามขอ 7.6 

7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน : 

 กรณีรับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบปกติ :  

ทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ตั้งแตวันทําการถัดจาก 1 ปนับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินของ
โครงการเปนกองทุนรวมเปนตนไป หากกองทุนน้ีไมสามารถเลิกกองทุนกอนครบกําหนดอายุกองทุนตาม
เง่ือนไขท่ีระบุไว 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนในชวงเวลาท่ีบริษัท
จัดการกําหนด 

(1) กรณีติดตอกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
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(ก) การทํารายการสั่งขายคืนหนวยลงทุนผานเคาเตอรธนาคาร ตั้งแตเวลาเปดทําการจนถึงเวลา      
15.30 น. สําหรับบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต ตั้งแตเวลาเริ่มใหบริการ – 16.00 น.ในวันทํารายการซื้อ
ขายหนวยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกําหนด ใหถือวาเปนรายการส่ังขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อ
ขายหนวยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด ในราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีคํานวณได ณ ส้ินวันทําการ
ซื้อขายหนวยลงทุน ซึ่งเปนราคาท่ีรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว  

(ข) การทํารายการส่ังขายคืนหนวยลงทุนผานเคาเตอรธนาคาร หรือบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต     
(ถามี) ในวันทํารายการซ้ือขายหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด แตเปนรายการนอกเหนือจากชวงเวลา
ท่ีบริษัทจัดการกําหนด หรือการทํารายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการท่ีบริษัทจัดการไมได
กําหนดใหเปนวันทํารายการซ้ือขายหนวยลงทุนใหถือเปนรายการส่ังขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อ
ขายหนวยลงทนุครั้งถัดไป ในราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีคํานวณได ณ ส้ินวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน
ครั้งถัดไปนั้น 

(2) กรณีติดตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนอื่นท่ีนอกเหนือ 
จาก (1) 

(ก) การทํารายการส่ังขายคืนหนวยลงทุน ในระยะเวลาการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตั้งแตเวลาเปดทําการ
จนถึงเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด ใหถือวาเปนรายการส่ังขาย
คืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายท่ีบริษัทจัดการกําหนด ในราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีคํานวณได ณ 
ส้ินวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ซึ่งเปนราคาท่ีรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว 

(ข) การทํารายการส่ังขายคืนหนวยลงทุน ในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด แตเปน
รายการนอกเหนือจากชวงเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด หรือการทํารายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการ
ท่ีบริษัทจัดการไมไดกําหนดใหเปนวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ใหถือเปนรายการส่ังขายคืนหนวยลงทุน
ของวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนครั้งถัดไป ในราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีคํานวณได ณ ส้ินวันทําการ
ซื้อขายหนวยลงทุนครั้งถัดไปนั้น 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทํารายการตามขอ 7.5 และขอ 7.6 ได กรณี
เปลี่ยนแปลงเวลาทํารายการอาจเปนระยะเวลาที่มากกวาหรือนอยกวาเวลาท่ีระบุไวในโครงการ แตท้ังนี้จะ
ไมนอยกวาเวลา 12.00 น. โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจง
ใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนท่ัวไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวลวงหนา อยางนอย 30 วัน โดยจะ
ปดประกาศท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน (ถามี) อีกทั้งแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
การดําเนินการดังกลาวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ 

 กรณีรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ : ภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีเกิดเหตุการณตามที่ระบุไวใน
ขอ 7.4  

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติของผูถือหนวยลงทุนแตละรายเมื่อเปนไป
ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในขอ 7.4 และในกรณีวันท่ีกําหนดรับซื้อคืนหนวยลงทุนน้ันตรงกับวันหยุดทําการ
ของบริษัทจัดการหรือเปนวันท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําส่ังใหบริษัทจัดการหยุดรับคําส่ังซื้อ
หรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปด บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในวันทําการ
ถัดไป  

7.7. การขายคืนหนวยลงทุน : ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา  

7.8. รายละเอียดการขายคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม : ไมมี 

7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

7.9.1. การชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุน 

 กรณีรับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบปกติ : การชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบปกติ 
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บริษัทจัดการจะดําเนินการใหนายทะเบียนหนวยลงทุนและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนชําระคาขายคืนหนวยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับแตวันคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาหนวยลงทุน
ราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงิน
ฝากของผูถือหนวยลงทุนท่ีเปดไวกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชยอื่น (ท่ี
บริษัทจัดการกําหนด) ตามเลขท่ีบัญชีท่ีผูถือหนวยลงทุนแจงไวในใบคําขอใชบริการกองทุน หรือจายเปน
เช็ค ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนามของผูถือหนวยลงทุน และจัดสง
ทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไวในคําขอใชบริการกองทุน ท้ังนี้ภายใตเง่ือนไขท่ีระบุไวในขอ 10 

 กรณีรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ 

(1) ผูถือหนวยลงทุนในกองทุนเปดไทยพาณิชย สมารท เทรด 555 ฟนด เอ ทุกรายตกลงยินยอมให
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนดําเนินการขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนตาม
เง่ือนไขที่กําหนดไวขอ 7.3 และขอ 7.6 โดยบริษัทจัดการไมจําเปนตองบอกกลาวหรือขอความยินยอม
จากผูถือหนวยลงทุนอีกแตอยางใด และผูถือหนวยลงทุนจะไมโตแยงหรือยับยั้งการดําเนินการดังกลาว 

(2) นายทะเบียนหนวยลงทุนหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ซึ่งไดรับมอบหมาย
จากบริษัทจัดการ จะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนท่ีคงเหลือ ใบยืนยันการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
พรอมใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษีสําหรับคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ใหแกผูถือ
หนวยลงทุนทางไปรษณีย ตามที่อยูท่ีระบุไวในใบคําขอใชบริการกองทุนภายใน 7 วันทําการนับแตวันซื้อ
ขายหนวยลงทุน  

(3) บริษัทจัดการจะดําเนินการใหนายทะเบียนหนวยลงทุน และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุนชําระคาขายคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกลาวภายใน 5 วันทําการนับแตวันทําการรับซื้อคืน
หนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ รายละเอียด ดังนี้ 

- สําหรับการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติในระหวางทางจะดําเนินการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของ 
ผูถือหนวยลงทุนท่ีเปดไวกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชยอื่น (ท่ีบริษัท
จัดการกําหนด) ตามเลขที่บัญชีท่ีผูถือหนวยลงทุนแจงไวในใบคําขอใชบริการกองทุน หรือจายเปนเช็ค
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ขีดครอมเฉพาะส่ังจายในนามผูถือหนวยลงทุน และจัดสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไวในใบคําขอใชบริการกองทุน ท้ังนี้ ภายใตเง่ือนไขท่ีระบุในขอ 10 

- สําหรับการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติกรณีเลิกกองทุนตามเง่ือนไข บริษัทจัดการขอสงวนสิทธินํา
เงินคงเหลือทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนทุกรายไปลงทุนตอยังกองทุนเปดไทยพาณิชยสะสมทรัพย    
ตราสารหน้ีหรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นท่ีอยูภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ ท้ังนี้ ภายใตเง่ือนไขท่ีระบุ
ในขอ 10 

(4) ในกรณีท่ีกองทุนรวมไมสามารถชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนได และผูถือ
หนวยลงทุนท่ีส่ังขายคืนหนวยลงทุนตกลงที่จะรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสิน
อื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระคาขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นได ท้ังนี้ 
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในขอ 9 

(5) การลดจํานวนหนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนจะทําในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือ
วันท่ีคํานวนราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนน้ันได แลวแตกรณี 

เง่ือนไขอื่น ๆ : 
 

- หากผูถือหนวยลงทุนท่ียังมิไดเปดบัญชีกองทุนเปดไทยพาณิชยสะสมทรัพยตราสารหนี้หรือกองทุน
รวมตลาดเงินอื่นท่ีอยูภายใตการบริหารของบริษัทจัดการนั้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการ
เปดบัญชีกองทุนดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนไดให
ความยินยอมในการดําเนินการดังกลาวแลว 

 
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงกําหนดการในการรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือปรับปรุง 
เพิ่มเติม วิธีการขายคืนและการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน ตามขอ 7 โดยถือวาไดรับความ
เห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ท้ังนี้ เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน โดยจะทําการติด
ประกาศที่สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
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- ในกรณีท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกรมสรรพากร และ/หรือหนวยงานอื่นใด ไดมี
ประกาศแกไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ เง่ือนไขท่ีเกี่ยวของกับการซื้อคืน/ขายคืนหนวย
ลงทุนโดยอัตโนมัติในอนาคต บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนตามประกาศที่แกไข เพิ่มเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงน้ัน โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ 

8. การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน: 

8.1. ชองทางการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน :  

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

- ชองทางอื่นใดท่ีบริษัทจัดการจะกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพิ่มเติม :  

ในชวงภายในระยะเวลา 1 ปนับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินของโครงการเปนกองทุนรวม กองทุนจะไม
เปดรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุน แตจะเปดรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเฉพาะชวงเปดเสนอขายหนวยลงทุนครั้ง
แรกเทาน้ัน ตามหลักเกณฑ/เง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น  

ท้ังนี้ หากครบกําหนดระยะเวลา 1 ปนับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินของโครงการเปนกองทุนรวมแลว 
ไมเกิดเหตุการณใหเลิกกองทุนตามเง่ือนไขท่ีระบุไว กองทุนจะเปดใหผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนออกไปยังกองทุนรวมซึ่งอยูภายใตการบริหารของบริษัทจัดการตามกองทุนท่ีบริษัทจัดการ
กําหนดใหมีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได  

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หมายถึง การขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนหน่ึง (กองทุนตนทาง) เพื่อซื้อ
หนวยลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหน่ึง (กองทุนปลายทาง) ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในโครงการจัดการ
กองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินคาขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทาง ภายหลังหัก
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) แลวนําไปชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุนปลายทาง  

(1) กรณีกองทุนน้ีเปนกองทุนปลายทาง 

(ก) ผูถือหนวยลงทุนท่ีประสงคจะซื้อหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนน้ี (กองทุนปลายทาง) หรือ
เรียกวา “การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (SWITCHING IN)” โดยนําเงินบางสวนหรือทั้งหมดที่ไดจากการ
ขายคืนหนวยลงทุน หรือเงินท่ีไดจากการเลิกกองทุนอื่นๆ ภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ 
(กองทุนตนทาง) ภายหลังหักคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) เพื่อนํามาชําระคาซื้อหนวย
ลงทุนของกองทุนน้ี (กองทุนปลายทาง) สามารถส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพี่อซื้อหนวยลงทุนของ
กองทุนน้ีไดในชวงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก ซึ่งเปนไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในขอ 5 “การเสนอขาย
หนวยลงทุนครั้งแรก” หรือในระหวางวันและเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนดใหเปนวันเสนอขายหนวยลงทุน
ของกองทุนน้ี  ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในขอ 6 “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” 
และ/หรอืวันและเวลาท่ีบริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ่มเติม  

(ข) ในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขากองทุนน้ี ผูถือหนวยลงทุนจะตองส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดวย
จํานวนท่ีเปนไปตามมูลคาข้ันต่ําการส่ังซื้อหนวยลงทุนของกองทุนน้ี อนึ่ง บริษัทจัดการอาจพิจารณา
ยกเวนขอกําหนดมูลคาข้ันต่ําการส่ังซื้อหนวยลงทุนของกองทุนน้ีใหแกผูถือหนวยลงทุน เวนแตบริษัท
จัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น  

(ค) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเวนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนเขา (SWITCHING IN FEE) (ถามี) ใหแกผูถือหนวยลงทุนท่ีประสงคจะซื้อหรือสับเปลี่ยนหนวย
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ลงทุนของกองทุนน้ี โดยนําเงินบางสวนหรือทั้งหมดที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน หรือเงินท่ีไดจากการ
เลิกกองทุนอื่นๆภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ เพื่อนํามาชําระคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุนน้ี 

(2) กรณีกองทุนน้ีเปนกองทุนตนทาง 

(ก) ผูถือหนวยลงทุนประสงคจะขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนน้ี (กองทุนตนทาง) หรือ
เรียกวา “การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (SWITCHING OUT)” โดยนําเงินบางสวนหรือทั้งหมดที่ไดจาก
การขายคืนหนวยลงทุน หรือเงินท่ีไดจากการเลิกกองทุนน้ี (กองทุนตนทาง) ภายหลังหักคาธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) เพื่อนําไปชําระคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุนอื่นๆ ซึ่งอยูภายใตการบริหาร
ของบริษัทจัดการเอง (กองทุนปลายทาง) สามารถส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดในระหวางวันและเวลาที่
บริษัทจัดการเปดรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในขอ “การรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน” และ/หรือวันและเวลาท่ีบริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ่มเติม  

(ข) ในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกจากกองทุนนี้ ผูถือหนวยลงทุนจะตองส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดวย
จํานวนท่ีเปนไปตามมูลคาข้ันต่ํา/จํานวนหนวยลงทุนข้ันต่ําของการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนน้ี ซึ่ง
เปนไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในขอ “การรับซื้อคืนหนวยลงทุน” เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น 

(ค) การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกจากกองทุนน้ี หากจํานวนท่ีไดท้ังหมดที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน
ของกองทุนน้ี ภายหลังคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) ไมเพียงพอที่จะนําไปซื้อหนวย
ลงทุนของกองทุนอื่นๆ (กองทุนปลายทาง) ตามมูลคาข้ันต่ําการส่ังซื้อหนวยลงทุนของกองทุนปลายทาง
นั้นๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไมนําเงินไปซื้อหนวยลงทุนของกองทนุปลายทางดังกลาว 

(ง) ในกรณีท่ีจํานวนหนวยลงทุนท่ีผูถือหนวยลงทุนตองการสับเปลี่ยนมากกวาจํานวนหนวยลงทุนท่ี
ปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงค
จะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนท้ังหมดเทาท่ีปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน 

(จ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเวนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนออก (SWITCHING OUT FEE) (ถามี) ใหแกผูถือหนวยลงทุนท่ีประสงคจะขายคืนหรือสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนของกองทุนน้ี เพื่อนําไปชําระคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุนอื่นๆภายใตการบริหารจัดการของ
บริษัทจดัการ (กองทุนปลายทาง) 

หากผูถือหนวยลงทุนไมไดสงคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนในระหวางวันและเวลาท่ีบริษัทจัดการเปดรับ
คําส่ังซื้อคืนหนวยลงทุน หรือทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาท่ีบริษัทจัดการ
กําหนด หรือการทํารายการในวันหยุด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ดังกลาว 

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 
หรือหยุดการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนการชั่วคราวหรือถาวรก็ได หากบริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวา  
ผูถือหนวยลงทุนไมไดรับประโยชนหรือทําใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน หรือกรณีอื่นใดท่ีบริษัท
จัดการพิจารณาเห็นวาการไมทําการสับเปลี่ยนหรือหยุดการสับเปลี่ยนดังกลาวจะเปนประโยชนตอกองทุน
และ/หรือผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยปดประกาศที่สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
เว็บไซตบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี)  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือยกเลิกผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
และ/หรือชองทางการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และ/หรือเงื่อนไข/วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาว
ขางตนไดในภายหลัง โดยไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปดประกาศท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและ
สํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซต
ของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนากอนการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งการดําเนินการดังกลาวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวย
ลงทุนเปนสําคัญ 
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กรณีผูลงทุนท่ีเปนบุคคลธรรมดานั้น ผูลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหนวยลงทุนได หรือผูลงทุนตั้งแต  
2 คนข้ึนไปแตไมเกิน 4 คน ก็สามารถถือหนวยลงทุนรวมกันไดแตสําหรับกรณีผูลงทุนท่ีเปนนิติบุคคลนั้น             
ผูลงทุนไมสามารถถือหนวยลงทุนรวมกับผูอื่นได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการ
กําหนด เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น  

8.2.1 วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ 
โดยติดตอที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับการแตงตั้งจากบริษัท
จัดการ (ถามี) ซึ่งสามารถรับคําส่ังซื้อหรือขายหนวยลงทุน หรือเปนผูทําหนาท่ีในการเสนอขายและรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนของกองทุนดังกลาว หรือทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต
ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) หรือวิธีอื่นๆ ท่ีบริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนท่ีเปนการใหบริการโดยบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนท่ีไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัทจัดการ
กําหนด 

(1) วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

(ก) ผูถือหนวยลงทุนสามารถยื่นความประสงคในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการหรือ 
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ทุกวันและเวลาทําการท่ีกําหนดใหเปนวันทําการซื้อ
ขายหนวยลงทุน ในราคาหนวยลงทุนหักดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี)  

(ข) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุน
ไดบันทึกขอมูลการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทาง และการส่ังซื้อหนวยลงทุนของกองทุน
ปลายทางของผูถือหนวยลงทุนแลวเทาน้ัน  

(ค) ผูถือหนวยลงทุนท่ีตองการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะตองกรอกรายละเอียดในใบคําขอสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนของบริษัทจัดการใหชัดเจนครบถวนถูกตอง โดยระบุชื่อกองทุนตนทาง จํานวนเงิน หรือจํานวนหนวย
ลงทุนท่ีจะออกจากกองทุนตนทางและชื่อกองทุนปลายทางท่ีตองการจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และนําไป
ยื่นท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ซึ่งบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะสงมอบหลักฐานการรับคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวย
ลงทุนไวเพื่อเปนหลักฐาน  

(ง) ในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนหลาย ๆ รายการในวันทําการเดียวกัน บริษัทจัดการจะจัดเรียงลําดับทีละ
รายการ (1ตอ 1) ตามลําดับกอนหลังของการทํารายการ  

(จ) ในกรณีท่ีจํานวนหนวยลงทุน หรือจํานวนเงินท่ีผูถือหนวยลงทุนตองการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนในใบคํา
ขอสับเปลี่ยนหนวยลงทุนน้ันมากกวาจํานวนหนวยลงทุนหรือมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนตนทาง       
หักดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนท่ีปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดย
นายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนท้ังหมด
เทาท่ีปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนน้ัน  

(ฉ) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนมีคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหบริษัทจัดการ และการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนดังกลาวเปนผลใหหนวยลงทุนของกองทุนตนทางของผูถือหนวยลงทุนท่ีปรากฏอยูในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนมีมูลคาต่ํากวา 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนของผูถือหนวยลงทุนท้ังหมดในรายการดังกลาว  

(ช) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการและบริษัทจัดการยังไม
สามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนไดโดยอยูในระหวางการดําเนินการของบริษัทจัดการ
ตามขอ 10 ผูถือหนวยลงทุนอาจขอยกเลิกคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดในระหวางเวลาทําการที่บริษัท
จัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ท่ีผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําส่ังสับเปลี่ยน
หนวยลงทุน ท้ังนี้ การยกเลิกคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดรับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการกอน  
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(ซ) ในกรณีท่ีเปนการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่นภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ การ
ลดจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนตนทางท่ีสับเปลี่ยนหนวยลงทุนและการเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนของ
กองทุนปลายทาง จะทําภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจํานวนน้ัน หรือวันท่ี
คํานวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนน้ันได แลวแตกรณี 

(ฌ) ผูถือหนวยลงทุนจะไมสามารถเพิกถอนคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการไดทําการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนเสร็จสมบูรณแลว เวนแตไดรับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ  

(ญ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปดรับคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามท่ี
บริษัทจัดการเห็นสมควร ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนากอนการใชสิทธิปดรับคําส่ัง
สับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงาน
สาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) 

(2) วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยผานบริการธนาคารทางโทรศัพทของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน)  

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนทางบริการธนาคารทางโทรศัพท โดยมีวิธีการรับชําระและ
การเก็บรักษาเงินคาซื้อหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด  

(3) วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน)  

(ก) ผูถือหนวยลงทุนท่ีมีความประสงคในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต
สามารถขอใชบริการดังกลาวได ภายใตเง่ือนไขที่ระบุไวใน ขอ 6.2.5 "วิธีการขายหนวยลงทุนโดยผาน
บริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)" และขอ 7.4.5 "วิธีการรับซื้อคืน
หนวยลงทุนโดยผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)"  

(ข) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุน
ไดบันทึกขอมูลการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทางและการส่ังซื้อหนวยลงทุนของกองทุน
ปลายทางของผูถือหนวยลงทุนแลวเทาน้ัน  

(ค) ผูถือหนวยลงทุน สามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดโดยไมจํากัดจํานวนครั้งในการทํารายการ อนึ่ง
วงเงินดังกลาวเปนวงเงินท่ีแยกตางหากจากวงเงินโอนผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตปกติของผูถือ
หนวยลงทุนท่ีมีอยูกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  

ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนมีคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดการ และการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ดังกลาวเปนผลใหหนวยลงทุนของกองทุนตนทางของผูถือหนวยลงทุนท่ีปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดย
นายทะเบียนหนวยลงทุนมีมูลคาต่ํากวา 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของ
ผูถือหนวยลงทุนท้ังหมดในรายการดังกลาว  

(ง) ในกรณีท่ีจํานวนหนวยลงทุนหรือจาํนวนเงินท่ีผูถือหนวยลงทุนตองการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยผาน
บริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มากกวาจํานวนหนวยลงทุนหรือ
มูลคาหนวยลงทุนของกองทุนตนทาง หักดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน
ท่ีปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุน
ประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนท้ังหมดเทาท่ีปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน
นั้น  

(จ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทํารายการผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตที่ปรากฏอยูกับ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนหลักฐานในการทํารายการท่ีสมบูรณและใชอางอิงได  

(ฉ) ผูสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต
ไมได หากไดทํารายการจนเสร็จสมบูรณแลวไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน ยกเวนกรณีท่ีพิสูจนไดวาเปนความผิด
พลาดที่เกิดจากระบบงานที่ใหบริการในเรื่องดังกลาว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการสอบสวนขอผิดพลาด
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และแกไขใหเสร็จส้ินภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากผูถือหนวยลงทุน ตามแนวทางที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนด เวนแตบริษัทจัดการจะพิจารณาผอนผันได 

(ช) การลดจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนตนทางท่ีสับเปลี่ยนหนวยลงทุนและการเพิ่มจํานวนหนวยลงทุน
ของกองทุนปลายทาง ในกรณีท่ีเปนการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่นภายใตการบริหารของ
บริษัทจัดการ จะทําภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจํานวนน้ันหรือวันท่ีคํานวน
ราคาสับเปลี่ยนหนวยลงทุนน้ันได แลวแตกรณี โดยผูสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะสามารถสอบถามผลการทํา
รายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ไดในวันทําการถัดไป  

(ซ) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการและบริษัทจัดการยังไม
สามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนไดโดยอยูระหวางการดําเนินการของบริษัทจัดการตาม
ขอ 10 ผูถือหนวยลงทุนอาจขอยกเลิกคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดในระหวางเวลาทําการท่ีบริษัทจัดการ
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ท่ีผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําส่ังสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุน ท้ังนี้ การยกเลิกคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดรับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ
กอน  

(ฌ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปดรับคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึงตามท่ี
บริษัทจัดการเห็นสมควร ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนากอนการใชสิทธิปดรับคําส่ัง
สับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงาน
สาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) 

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามท่ีระบุไวในขอ 
8.1 และ ขอ 8.2 โดยบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับการแตงตั้ง
จากบริษัทจัดการภายหลังได ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการหรือ ผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกําหนด โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจาก  
ผูถือหนวยลงทุนแลว ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปดประกาศ        
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน   
(ถามี)ใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วันทําการกอนการเปลี่ยนแปลงการใหบริการ
ดังกลาว ซึ่งการดําเนินการดังกลาวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนเปน
สําคัญ 

8.3 การดําเนินการเมื่อมีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

นายทะเบียนหนวยลงทุนหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ซึ่งไดรับมอบหมายจาก
บริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนท่ีคงเหลือของกองทุนตนทางและ/หรือกองทุน
ปลายทางของบริษัทจัดการ ใบยืนยันการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน พรอมใบกํากับภาษีสําหรับคาธรรมเนียม
การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) ใหผูถือหนวยลงทุนทางไปรษณียตามที่อยูท่ีระบุไวในใบคําขอใชบริการ
กองทุนรวมภายใน 7 วันทําการนับแตวันทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ท้ังนี้ ภายใตเง่ือนไขท่ีระบุในขอ 10 
เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตดําเนินการเปนอยางอื่น 

8.4 การกําหนดเวลาและราคาขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน กรณีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

(1) การกําหนดเวลาในการรับคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสงคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดท่ีธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) หรือ
บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือชองทางการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนท่ี
บริษัทจัดการกําหนดไดตามวันและเวลาการท่ีสอดคลองกับการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีกําหนดไว
ในขอ 6 และขอ 7 ตามลําดับ 
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(ก) กรณีติดตอกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานเคาเตอรธนาคาร 
หรือบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต ตามชวงเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนดในวันทําการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนใหถือวาเปนรายการของวันทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนน้ัน และการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผาน  
เคาเตอรธนาคาร หากทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนนอกเหนือจากชวงเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนดใน
วันทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือทํารายการในวันหยุด ใหถือวาเปนรายการของวันทําการสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนถัดไป ท้ังนี้ ผูถือหนวยลงทุนจะไมสามารถทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานบริการ
ธนาคารทางอินเตอรเน็ตนอกเหนือจากชวงเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด  

(ข) กรณีติดตอกับบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนอื่นท่ีนอกเหนือจาก (ก) 
การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามชวงเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด ในวันทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหถือ
เปนรายการของวันทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนน้ัน และหากทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
นอกเหนือจากชวงเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนดในวันทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือทํารายการใน
วันหยุด ใหถือวาเปนรายการของวันทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนถัดไป 

(2) ราคาขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

(ก) กรณีกองทุนตนทาง การคํานวณราคาสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะใชราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ณ ส้ินวัน
ทําการซื้อขายท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดรับคําส่ังสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนและบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดทํารายการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนแลว ซึ่งเปนราคาท่ีรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว หักดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนออก (SWITCHING OUT) (ถามี)  

(ข) กรณีกองทุนปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะใชราคาขายหนวยลงทุน ณ ส้ินวันทํา
การซ้ือขายท่ีบริษัทจัดการกําหนด ท้ังนี้ วันทําการซื้อขายดังกลาวจะเปนวันทําการกอนวันท่ีกองทุนไดรับ
เงินจากกองทุนตนทาง ซึ่งเปนราคาท่ีรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลวบวกดวยคาธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (SWITCHING IN) (ถามี) 

8.5 การเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาและราคาขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามท่ีระบุไวในขอ 8.4 และ/หรือเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
กําหนดการ วิธีการในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยไมขัดกับรายละเอียดโครงการ ท้ังนี้ ในการดําเนิน
ดังกลาวบริษัทจัดการคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ โดยไมถือวาเปนการ
แกไขโครงการจัดการกองทุนรวม ท้ังนี้บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนท่ัวไปทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวลวงหนาอยางนอย 7 วัน โดยจะติดประกาศที่สํานักงานของบริษัทจัดการ 
สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เว็บไซตของบริษัท
จัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) และแจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง  

8.6 ขอสงวนสิทธิในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

8.6.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธท่ีจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหแกผูลงทุนท่ีเปนบุคคล
ธรรมดาตั้งแต 2 คนข้ึนไปแตไมเกิน 4 คนถือหนวยลงทุนรวมกัน และปรากฏวาผูลงทุนบางคนหรือทั้งหมด
เสียชีวิต 

8.6.2 เพื่อประโยชนสูงสุดของการบริหารกองทุนเปดไทยพาณิชย สมารท เทรด 555 ฟนด เอ (“กองทุน”) 
การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแตเพียงผูเดียว โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธท่ีจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยบุคคลที่
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคท่ีจะไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหนั้น รวมถึงแตไมจํากัดเพียง 
พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูท่ีมีถ่ินฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถ่ินท่ีอยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพยสินของบุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซึ่งจัดใหมีข้ึนและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 
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8.6.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูลงทุน หากการส่ังซื้อดังกลาว
ขัดกับหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบตอการบริหารจัดการกองทุน โดย
บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ 

9. การชําระคารับซ้ือคืน สับเปลี่ยนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน :  

กรณีบริษัทจัดการไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน และจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดข้ันตอนการดําเนินการตอไป โดยตองไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานกอน และถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว โดยข้ันตอนท่ีกําหนด
ดังกลาวตองสามารถปฏิบัติไดจริง และเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัท
จัดการจะตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน  

10. การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน :  

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนท่ีมีคําส่ังขายคืน
หนวยลงทุนของกองทุนเปดไวแลวได เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว ซึ่งตองไมเกินกวากรณีดังตอไปนี้ 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีท่ีเขาเหตุดังตอไปนี้ โดย
ความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนแลว 

(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จายโอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยาง
สมเหตุสมผล หรือ 

(ข) มีเหตุท่ีทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีลงทุนไวตามกําหนดเวลา
ปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ 

(2) มีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนไวแลว แตในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไมไดชําระเงินคาขายคืนหนวย
ลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวไมถูกตอง และผูดูแล
ผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดย
ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองนั้นตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีถูกตองตั้งแตหน่ึงสตางคข้ึน
ไป และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีถูกตอง 

(3) มีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง 
และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองนั้นตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีถูกตองตั้งแตหน่ึง
สตางคข้ึนไป และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีถูกตอง 

การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัท
จัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

(ก) เลื่อนกําหนดชําระคาขายคืนไดไมเกิน 10 วันทําการนับแตวันท่ีผูถือหนวยลงทุนมีคําส่ังขายคืนหนวย
ลงทุนน้ัน เวนแตไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ข) แจงผูถือหนวยลงทุนท่ีมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระคาขาย
คืนหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนท่ัวไปใหทราบเรื่องดังกลาวดวย
วิธีการใดๆ โดยพลัน  

(ค) แจงการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน พรอมทั้งจัดสงรายงานท่ีแสดงเหตุผลของ
การเลื่อน และหลักฐานการไดรับความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนตามขอ (1) หรือการรับรองขอมูล
ของผูดูแลผลประโยชนตามขอ (2) ตอสํานักงานโดยพลัน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายใหผูดูแล
ผลประโยชนดําเนินการแทนก็ได  
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(ง) ในระหวางการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืน หากมีผูถือหนวยลงทุนส่ังขายคืนหนวยลงทุนใน
ชวงเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนน้ัน โดยชําระคาขายคืนแกผูถือหนวยลงทุน
ตามลําดับวันท่ีสงคําส่ังขายคืนกอนหลัง 

11. การไมขายไมรับซ้ือคืนไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่ง :  

11.1 บริษัทจัดการอาจไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนท่ี
ไดรับไวแลวหรืออาจหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนได เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว ซึ่งไม
เกินกวากรณีดังตอไปนี้  

(1) ตลาดหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ  

(2) บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีดังตอไปนี้ โดยไดรับ
ความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนแลว  

(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยาง
สมเหตุสมผล  

(ข) ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม หรือ  

(ค) มีเหตุจําเปนอื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน  

ท้ังนี้ การไมขาย หรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังท่ีไดรับมาแลว หรือการหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ัง
ขายคืนหนวยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) สามารถกระทําไมเกิน 1 วันทําการ เวนแตไดรับผอนผันจาก
สํานักงาน  

(3) ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ และมีเหตุการณดังตอไปนี้
เกิดข้ึน ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอกองทุนรวมดังกลาวอยางมีนัยสําคัญ  

(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพยดังกลาวไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ี
กองทุนรวมไดลงทุนในหลักทรัพยท่ีซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพยแหงนั้นเกินกวารอยละ 10 ของ
มูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม  

(ข) มีเหตุการณท่ีทําใหไมสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไดอยางเสรี และทําใหไมสามารถโอน
เงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากตางประเทศไดตามปกติ หรือ  

(ค) มีเหตุท่ีทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีลงทุนไวตามกําหนดเวลา
ปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนเห็นชอบดวยแลว  

(4) เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหนวยลงทุนท่ีรับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําส่ังซื้อหนวย
ลงทุน แกผูลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริง ดังตอไปนี้  

(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายน้ันๆมีสวนเกี่ยวของกบัการกระทําดังตอไปนี้  

1. การกระทําท่ีเปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับ การปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไมวาจะเปนกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ  

2. การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย หรือ  

3. การกระทําท่ีเปนการปฏิบัติตามคําส่ังเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอํานาจตาม
กฎหมาย  

(ข) บริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดใน
สาระสําคัญ  
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11.2 เมื่อปรากฏเหตุตามขอ 11.1 และบริษัทจัดการประสงคจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือ
หยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังตอไปนี้  

(1) บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนท่ีมีคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึง
การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยพลัน และหากเปนเหตุตามขอ 11.1(1) (2) หรือ (3) ให
เปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนท่ัวไปใหทราบถึงการหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืน
หนวยลงทุนดวยวิธีการใดๆโดยพลัน  

(2) บริษัทจัดการจะรายงานการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือการหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ัง
ขายคืนหนวยลงทุน พรอมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปดนั้นใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน  

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวย
ลงทุนตามขอ 11.1(1)(2) และ(3) เกิน 1 วันทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ กอนการเปดรับ
คําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน  

(ก) บริษัทจัดการจะรายงานการเปดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุน
ของกองทนุเปด ณ วันทําการสุดทายกอนวันรายงานนั้นใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวัน
ทําการกอนวันเปดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน  

(ข) บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนท่ีมีคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึง
การเปดขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอ่ืนและผูลงทุนท่ัวไปให
ทราบถึงการเปดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนดวยวิธีการใดๆโดยพลัน  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวย
ลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และ
ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนก็ได  

11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุน ในชวงระยะเวลาที่บริษัท
จัดการพบวาราคาขายหนวยลงทุนไมถูกตองและผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการ
แกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองนั้นตางจากราคา
ขายหนวยลงทุนท่ีถูกตองตั้งแตหน่ึงสตางคข้ึนไปและคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคาขายหนวย
ลงทุนท่ีถูกตอง ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงผูถือหนวยลงทุนท่ีมีคําส่ังซื้อหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการ
หยุดขายหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนท่ัวไปใหทราบถึงการหยุด
รับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีการใดๆ โดยพลัน  

12. การหยุดขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน : 

เพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจําเปนเพื่อรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุด
รับคําส่ังซื้อหรือ คําส่ังขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปดไดเปนการชั่วคราว ตามระยะเวลาที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ท้ังนี้ ไมเกิน 20 วันทําการติดตอกัน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหขยายระยะเวลาหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนออกไปได 

13. เงื่อนไขและขอจํากัดในการจัดสรรและการโอนหนวยลงทุน :  

13.1 บริษัทจัดการจะไมจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลที่ซื้อหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุน
รวมและหนาท่ีของบริษัทจัดการ 

13.2 ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดในกรณีดังตอไปนี้   

(ก) การโอนหนวยลงทุนใหบิดา มารดา บุตร และคูสมรสของผูถือหนวยลงทุน 
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(ข) การโอนหนวยลงทุนตามคําส่ังศาลหรือโดยผลของกฎหมาย(ซึ่งไมรวมถึงกรณีท่ีผูลงทุนท่ีเปนบุคคล
ธรรมดาตั้งแต 2 คนข้ึนไปแตไมเกิน 4 คน ถือหนวยลงทุนรวมกัน และปรากฏวาผูลงทุนบางคนหรือทั้งหมด
เสียชีวิต เวนแตศาลจะมีคําส่ังเปนอยางอื่น) 

(ค) การโอนหนวยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ  ท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติใหโอนได 

ท้ังนี้ ผูโอนและผูรับโอนจะตองมายื่นคําขอโอนหนวยลงทุนดวยตนเองที่สํานักงานทะเบียนหนวยลงทุน ใน
กรณีท่ีผูรับโอนยังไมไดเปนผูใชบริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองกรอกรายละเอียดในใบคํา
ขอใชบริการกองทุนและยื่นตอนายทะเบียนหนวยลงทุนพรอมคําขอโอนหนวยลงทุน และชําระ
คาธรรมเนียมการโอนตามหัวขอคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนท่ีระบุไวในรายละเอียดโครงการ (ถามี)   

นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหนวยลงทุน พรอม
หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหผูรับโอนหนวยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหนวยลงทุนใหแก    
ผูโอนหนวยลงทุนภายใน 7 วันนับตั้งแตวันท่ีนายทะเบียนหนวยลงทุนไดรบัคําขอโอนหนวยลงทุน   

ท้ังนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลลงในทะเบียน     
ผูถือหนวยลงทุนเรียบรอยแลว 

13.3 เพื่อประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชย สมารท เทรด 555 ฟนด เอ  
(“กองทุน”) การรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุน ใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต
เพียงผูเดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุน
ใหแกบุคคลใดก็ได โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคท่ีจะไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของ
กองทุนใหนั้น รวมถึงแตไมจํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูท่ีมีถ่ินฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่ง
ปกติมีถ่ินท่ีอยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของบุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซึ่งจัด
ใหมีข้ึนและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

13.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหนวยลงทุนของผูลงทุน หากการลงทะเบียน
โอนหนวยลงทุนดังกลาวขัดกับหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบตอการ
บริหารจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ 

14. การจายเงินปนผล :  

14.1. นโยบายการจายเงินปนผล : ไมจาย  

14.2. หลักเกณฑการจายเงินปนผล : ไมมี  

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน : ไมมี 

15. คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูสั่งซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุน :  

15.1. คาธรรมเนียมรวม (เพดานคาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีประมาณการไดท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม
ท้ังหมด) :  

รายการคาธรรมเนียม (ตาม 15.2) : รายละเอียดปรากฎตามขอ 15.2  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ประมาณการคาธรรมเนียมและคาใชจายท้ังหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมไมเกินรอยละ 3.00 ตอปมูลคา
ทรัพยสินรวม หักดวยหน้ีสินรวม กอนหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (ถามี) 
คาธรรมเนียมนายทะเบียน (ถามี) คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถามี) และคาธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการคํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ (ถามี) ณ วันท่ีคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนรวม (ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
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อยางไรก็ตาม คาธรรมเนียมและคาใชจายท้ังหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกลาวขางตนเปนการ
ประมาณการ อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ข้ึนอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน ขนาดของกองทุน จํานวน
ผูถือหนวยลงทุน เปนตน รวมถึงสอดคลองกับเพดานคาธรรมเนียมและคาใชจายแตละรายการที่มีการปรับ
เพิ่มข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ่มข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

15.2. คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม :  

15.2.1. คาธรรมเนียมการจัดการรายป :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ในอัตราไมเกินรอยละ 2.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินรวม หักดวยหน้ีสินรวม กอนหักคาธรรมเนียมการ
จัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (ถามี) คาธรรมเนียมนายทะเบียน(ถามี) คาธรรมเนียมที่ปรึกษา
การลงทุน (ถามี) และคาธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการคํานวณจากมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ (ถาม)ี ณ วันท่ีคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

อยางไรก็ตามในกรณีท่ีมีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติภายในระยะเวลา 1 ปนับแตวันจดทะเบียน
กองทรัพยสินของโครงการเปนกองทุนรวมตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ 7.4 (ยกเวน เง่ือนไขการเลิก
กองทุนดวย กรณี ณ วันทําการใดที่มูลคาหนวยลงทุนนอยกวาหรือเทากับ 9.5000 บาทตอหนวย) จะเก็บ
คาธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมจากระยะเวลาท่ีเหลือจนครบ 1 ปนับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินของ
โครงการเปนกองทุนรวม ในอัตราไมเกินรอยละ 2.00 ตอปของจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 
ณ วันท่ีจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมูลคาหนวยลงทุนท่ีจําหนายได โดยคํานวณตามมูลคาท่ีตราไวของหนวยลงทุนมีมูลคานอย
กวา 50 ลานบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการไมเกินรอยละ 2.00 ตอปของมูลคา
ทรัพยสินรวม หักดวยหน้ีสินรวม กอนหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (ถามี) 
คาธรรมเนียมนายทะเบียน(ถามี) คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน(ถามี) และคาธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการคํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ (ถามี) ณ วันท่ีคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนรวม โดยเปนอัตราที่รวมถึงคาใชจายในการดําเนินงานตามปกติของกองทุนรวม อันไดแก  

(1) คาใชจายในการสอบบัญชี และคาใชจายอื่นๆ ในการสอบบัญชี ซึ่งรวมคาใชจายตรวจสอบทรัพยสิน
ในประเทศ และตางประเทศ 

(2) คาจัดทํา จัดพิมพ และจัดสงหนังสือชี้ชวนรายละเอียดโครงการกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนสวนสรุป
ขอมูลสําคัญ สวนขอมูลกองทุนรวม รวมถึงเอกสารประกอบการขายอื่นๆ  

(3) คาเก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศ ในอัตราไมเกินรอยละ 0.10 ตอปของมูลคาหลักทรัพยของแตละ
สกุลเงิน (ถามี) 

(4) คาจัดทําและจัดสงรายงานใดๆ แกผูถือหนวยลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับกองทุนรวมโดยตรง 
หนังสือบอกกลาวประกาศและรายงานตางๆ รวมถึงคาประกาศในหนังสือพิมพรายวันและ/หรือขาวสารถึง  
ผูถือหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการจัดทํา ตลอดจนขาวสารท่ีบริษัทจัดการมีหนาท่ีจัดทําข้ึนตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกําหนด  

(5) คาพิมพใบยืนยันการซื้อและขายหนวยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนและแบบฟอรมอื่นๆ 
เกี่ยวกับกองทุนรวม  

(6) คาใชจายในการรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน คาใชจายในการออกเช็ค และนําเงินเขาบัญชีสําหรับ
การรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

(7) คาธรรมเนียมธนาคารตางๆ เชน คาธรรมเนียมการใชบริการ SCB CASH MANAGEMENT คาสมุดเช็ค
คาธรรมเนียมการโอนเงินระหวางบัญชี เปนตน  
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(8) คาใชจายหรือคาธรรมเนียมอื่นท่ีเกี่ยวของในการจัดการกองทุนรวม เชน คาธรรมเนียมในการจด
ทะเบียนกองทรัพยสินของโครงการจัดการเปนกองทุนรวม คาไปรษณียากร คาแปลเอกสารตางๆที่เกี่ยวกับ
การลงทุน คาอกรแสตมปตางๆ คาดําเนินงานอื่นๆ เปนตน  

(9) คาใชจายในการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดี เพื่อการรับชําระหนี้ใดๆของกองทุนรวมท้ัง
คาใชจายในการรับชําระหนี้เปนทรัพยสินอื่นแทนการชําระหนี้ดวยเงินสดตามตราสารแหงหนี้ เชน คาท่ี
ปรึกษากฎหมาย คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมทนายความ คาสืบทรัพยและ/หรือบังคับคดี คาใชจายใน
ดานนิติกรรม คาใชจายหรือคาธรรมเนียมอื่นใดท่ีเกี่ยวของกับทางราชการ เปนตน  

(10) คาใชจายตางๆที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือ กฎหมายกําหนด  

(11) คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการรบัจํานองอสังหาริมทรัพย เพื่อเปนหลักประกันการลงทุนของกองทุนรวม  

(12) คาท่ีปรึกษากฎหมาย (ถามี) ท่ีปรึกษาการเงินอื่นๆ (ถามี) 

(13) คาบริการ และ/หรือคาธรรมเนียม และ/หรือคาภาษีอากร และ/หรือคาใชจายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับ
การจัดหา ไดมา รับมอบ สงมอบ ดูแลเก็บรักษา ปกปองผลประโยชน ซึ่งสินทรัพยหรือหลักทรัพยตางๆ 
ของกองทุนท่ีนอกเหนือไปจากที่ไดระบุไวในขอ 15.2.2 “คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน รายป”  

(14) คาใชจายท่ีเกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade)  

(15) คาใชจายตางๆ และคาธรรมเนียมที่เกิดข้ึนในชวงการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม ยกเวน 
คาตอบแทนผูชําระบัญชี  

(16) คาใชจายเพื่อวัตถุประสงคในการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ไดแก คาใชจายในการจัดทําโฆษณา
ประชาสัมพันธ คาส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ คาอบรมเผยแพรความรู และสัมมนาแนะนํากองทุนรวม      
คาพิมพแบบฟอรมใบจองซื้อหนวยลงทุน หรือใบส่ังซื้อหนวยลงทุน และแบบฟอรมอื่นท่ีเกี่ยวกับการจอง
ซื้อหนวยลงทุน  

(17) คาใชจายและคาธรรมเนียมที่เกี่ยวเน่ืองกับการดําเนินงานของกองทุนรวม ไดแก คาใชจาย (ถามี) ใน
การดําเนินคดีของผูดูแลผลประโยชนท่ีฟองรองใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาท่ี หรือเรียกคาสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือเมื่อไดรับคําส่ังจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

15.2.2. คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ในอัตราไมเกินรอยละ 0.10 ตอปของมูลคาทรัพยสินรวม หักดวยหนี้สินรวม กอนหักคาธรรมเนียมการ
จัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (ถามี) คาธรรมเนียมนายทะเบียน(ถามี) คาธรรมเนียมที่ปรึกษา
การลงทุน (ถามี) และคาธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการคํานวณจากมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ (ถามี) ณ วันท่ีคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

15.2.3. คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป :  

รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา :  

ในอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด และเรียกเก็บจากบริษัทจัดการ  

15.2.4. คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
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ไมมี  

15.2.5. คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ไมมี  

15.2.6. คาธรรมเนียมอื่น ๆ :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

คาใชจายท่ีเกี่ยวของกับกองทุนจะเรียกเก็บตามท่ีจายจริง ดังตอไปนี้ 

(1) คานายหนาซื้อขายหลักทรัพยท่ีซื้อหรือขายเพื่อประโยชนในการจัดการกองทุนรวม 

(2) คาใชจายท่ีเกี่ยวกับความเส่ียงที่เกี่ยวของกับการลงทุนในหลักทรัพย เชน สัญญาซื้อขายลวงหนา และ
คาใชจายหรือคาธรรมเนียมอื่นๆตามท่ีจายจริงรวมถึงคาใชจาย และคาธรรมเนียมอื่นใดเพื่อใหกองทุน
สามารถลงทุนในหลักทรัพยดังกลาว เปนตน 

(3) คาตอบแทนผูชําระบัญชี และ/หรือคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน ท่ีเกิดข้ึนในระหวางการชําระบัญชี
กองทุนรวม  

15.3. คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน :  

15.3.1. คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end Fee) : มี  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ในอัตราไมเกินรอยละ 1.00 ของมูลคาหนวยลงทุน โดยจะแจงใหทราบไวในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูล
สําคัญกอนการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก 

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนจากผูส่ังซื้อหนวยลงทุนแตละกลุมหรือแตละ
รายในอัตราที่ไมเทากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเง่ือนไขการเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลง
อัตราคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู ส่ังซื้อหรือผู ถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ
รายละเอยีดดังกลาว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ เว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุน (ถามี) 

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ วิธีการจัดเก็บและ/หรืออัตราคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือ   
ผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ 
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุน และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง 

15.3.2. คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end Fee) : ไมมี 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : ไมมี 

15.3.3. คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (Switching Fee) : มี  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเขา : อัตราเดียวกับคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน 

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก : อัตราเดียวกับคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
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บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากผูส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนแตละ
กลุมหรือแตละรายในอัตราท่ีไมเทากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บ
หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส่ังสับเปลี่ยนหรือผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการ
จะติดประกาศรายละเอียดดังกลาว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ เว็บไซตของผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทนุ (ถามี) 

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ วิธีการจัดเก็บและ/หรืออัตราคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสับเปลี่ยน
หรือผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยบริษัทจัดการจะติด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุน และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง 

15.3.4. คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน : มี  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ในอัตรา 10 บาทตอหนวยลงทุน 1,000 หนวย หรือเศษของ 1,000 หนวย หรือตามอัตราที่นายทะเบียน
กําหนดเปนการทั่วไปในการใหบริการ โดยนายทะเบียนหนวยลงทุนจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากผูโอนใน
วันท่ียื่นคําขอโอนหนวยลงทุน  
 
15.3.5. คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน : มี  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนดเปนการท่ัวไปในการใหบริการ ในกรณีท่ีขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ท่ี
อยู การออกใบหนวยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหมแกผูถือหนวยลงทุน ในกรณีหายและอื่น ๆ ท่ี
เกิดข้ึนจริง ซึ่งพิสูจนไดวาเปนความประสงคเฉพาะตัวของผูถือหนวยลงทุน  

15.3.6. คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมมี  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : ไมมี 

15.3.7. คาธรรมเนียมอื่น ๆ : ม ี 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
- คาใชจายในการซ้ือขายหลักทรัพย เมื่อส่ังซื้อหรือส่ังขายหนวยลงทุน 
(1) กรณีส่ังซื้อหนวยลงทุน บริษัทจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้อัตราไมเกินรอยละ 0.75 ของมูลคาหนวย
ลงทุน 
(2) กรณีส่ังขายหนวยลงทุน บริษัทจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้อัตราไมเกินรอยละ 0.75 ของมูลคาหนวย
ลงทุน 
ท้ังนี้ เพื่อนําเงินดังกลาวไปชําระเปนคาใชจายในการซ้ือขายหลักทรัพยในการส่ังซื้อหรือส่ังขายหลักทรัพย 
เชน คาธรรมเนียมนายหนาซื้อขายหลักทรัพย หรืออื่นๆตามท่ีกองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อส่ังซื้อหรือส่ังขาย
หลักทรัพย เปนตน  

- คาใชจายในการซ้ือขายหลักทรัพย เมื่อมีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

(1) กรณีกองทุนน้ีเปนกองทุนตนทาง บริษัทจัดการจะคิดคาใชจายในการซ้ือขายหลักทรัพยในอัตรา     
ไมเกินรอยละ 0.75 ของมูลคาหนวยลงทุนโดยคํานวณเขาไปในราคาสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก  

(2) กรณีกองทุนน้ีเปนกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะคิดคาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพยในอัตรา  
ไมเกินรอยละ 0.75 ของมูลคาหนวยลงทุนโดยคํานวณเขาไปในราคาสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา 

ท้ังนี้ หากบริษัทจัดการเปลี่ยนแปลงอัตราคาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพยดังกลาวขางตนใหสอดคลอง
กับอัตราคานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพยของกองทุนท่ีกองทุนเขาลงทุนในภายหลัง บริษัทจัดการจะ
ติดประกาศการเรียกเก็บคาใชจาย หรืออัตราคาใชจายอัตราใหมใหผูลงทุนทราบลวงหนา ณ สํานักงาน
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ของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
เว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) 

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายอื่น ๆ ท่ีผูลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุนขอใหบริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนดําเนินการใหผูลงทุนหรือผู ถือหนวยลงทุนเปนกรณีพิเศษ
นอกเหนือจากการดําเนินการตามปกติของบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุน และ/หรือ          
การดําเนินการใด ๆ ซึ่งพิสูจนไดวาเปนความประสงคเฉพาะตัวของผูลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุน เชน 
คาธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล การออกใบหนวยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหมแก 
ผูถือหนวยลงทุน ในกรณีหายและอื่นๆ ท่ีเกิดข้ึนจริง คาธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน / 
รับรองยอดหนวยลงทุน คาธรรมเนียมการคนหาเอกสารจากศูนยเอกสารของนายทะเบียนหนวยลงทุน เปน
ตน โดยนายทะเบียนหนวยลงทุนจะคิดคาธรรมเนียมจากผูถือหนวยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการหรือนาย
ทะเบียนหนวยลงทุนกําหนดเปนการท่ัวไปในการใหบริการลักษณะดังกลาว  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตราธรรมเนียมขางตนไดโดยไมตอง
ดําเนินการแจงผูลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุนลวงหนา โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ รายละเอียดดังกลาว 
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน   
(ถามี)   

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม :  

บริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียมขอ 15.2.1 ทุกวันท่ีมีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ โดยใชมูลคา
ทรัพยสินรวม หักดวยหน้ีสินรวม กอนหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (ถามี) 
คาธรรมเนียมนายทะเบียน (ถามี) คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถามี) และคาธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการคํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ (ถามี) ณ วันท่ีคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนรวมเปนฐานในการคํานวณคาธรรมเนียม และในทางบัญชีจะตัดจายเปนคาใชจายของกองทุน
รวมทุกวัน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะทําการเรียกเก็บเงินจากบัญชีกองทุนรวมทุกเดือน หรือระยะเวลาอื่นใด
ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด  

คาใชจายอื่นๆท่ีเกี่ยวเน่ืองกับกองทุนตามขอ 15.2.6 (1) – (3) จะเรียกเก็บตามที่จายจริง ในทางบัญชี
บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจายท้ังจํานวน หรือทยอยตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนเฉลี่ยเทากันทุกวัน
ตามระยะเวลาที่จะไดรับประโยชนจากคาใชจายน้ัน และบริษัทจัดการอาจพิจารณาประมาณการคาใชจาย
ดังกลาวอยางสมเหตสุมผลเพื่อทยอยรับรูเปนคาใชจายเปนรายวัน และจะปรับปรุงรายการดังกลาวทันทีท่ี
ไดรับหลักฐานอยางแนชัด ท้ังนี้ คาใชจายดังกลาวอยูในความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน ซึ่งบริษัท
จัดการจะเปดเผยฐานการคํานวณอยางชัดเจนในหนังสือชี้ชวนฉบับขอมูลสําคัญท่ีผูลงทุนควรทราบและ
ในรายงานรอบประจําป 

อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจายคาธรรมเนียม และคาใชจายดังกลาวจะเปนไปตามหลักการ
บัญชี และตามประกาศที่เกี่ยวของกําหนด 

อนึ่ง หากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และ/หรือหนวยงานอ่ืนใดที่เกี่ยวของมีการแกไขหรือเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงขอกําหนด เง่ือนไขหรือ
หลักเกณฑในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลง
วิธีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมใหเปนไปตามหลักเกณฑดังกลาวโดยไมถือเปนการ
แกไขโครงการ 

15.5. การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย :  

(1) บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่มคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใน 15.2 และ 15.3 ไดไมเกินรอยละ 5 
ของอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจายภายในรอบระยะเวลา 1 ป โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติม
โครงการ เวนแตในกรณีท่ีไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุน
รวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด และบริษัทจัดการจะติดประกาศ
คาธรรมเนียมหรือคาใชจายอัตราใหมใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการสํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และลง
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ประกาศหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ เปนเวลา 3 วันติดตอกัน และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแตวันเปลี่ยนแปลง  

(2) บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใน 15.2 และ 15.3 ได โดยไมถือวาเปน
การแกไขเพิ่มเติมโครงการ และบริษัทจัดการจะติดประกาศคาธรรมเนียมหรือคาใชจายอัตราใหมให        
ผูลงทุนทราบลวงหนา ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาของผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต
วันเปลี่ยนแปลง  

15.6. หมายเหตุ :  

คาธรรมเนียมหรือคาใชจายตางๆที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามขอ 15.2 ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกลาวจะถือเปนภาระของกองทุนรวม  

คาธรรมเนียมหรือคาใชจายตางๆ ท่ีเรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนตามขอ 15.3 ยังไมรวมภาษี 
มูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกลาวจะถือเปนภาระของผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวย
ลงทุน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามหัวขอ 15 รายการใด
รายการหนึ่งหรือหลายรายการได ท้ังนี้ ข้ึนกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชนของกองทุนและ   
ผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวย
ลงทุน และราคาหนวยลงทุน หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมูลคาหนวยลงทุนไม
ถูกตอง :  

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน 
และราคาหนวยลงทุน: ในประเทศ  

16.2. เง่ือนไขพิเศษ:  

1.  บริษัทจัดการจะคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

โดยมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมจะคํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมในสวนท่ีลงทุน
ในประเทศ บวกกับมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมในสวนท่ีลงทุนในตางประเทศ 

หลักเกณฑและวิธีการกําหนด/คํานวณมูลคายุติธรรมของตราสาร/หลักทรัพย หรือทรัพยสินตางประเทศ  
เชน การใชราคาหลักทรัพยในการอางอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนของตราสาร/
หลักทรัพย หรือทรัพยสินตางประเทศ  การใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เพื่อคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนเงินบาท บริษัทจัดการจะใช
หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการท่ีเปนไปตามกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหนวยงานอื่น
ใดที่เกี่ยวของ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในปจจุบัน รวมถึงที่มีการเปลี่ยนแปลง แกไข เพิ่มเติมในอนาคต 

ท้ังนี้ การใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ บริษัทจัดการจะใชแหลงขอมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงิน   
ตราตางประเทศของ Bloomberg ประมาณเวลา 16.00 น. ณ วันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม เปนหลัก อยางไรก็ดี บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑและวิธีการ  กําหนด/คํานวณมูลคา
ยุติธรรมของตราสาร/หลักทรัพย หรือทรัพยสินตางประเทศในภายหลังไดตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร 
เชน เพื่อใหสอดคลอง/รองรับระบบการดําเนินงานของบริษัทจัดการในอนาคต เปนตน รวมถึงในกรณีหาก
เกิดเหตุการณ เชน เหตุการณไมปกติทางการเมืองหรือสภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน หรือ
เหตุการณอื่นใดอันเปนเหตุใหไมสามารถใชแหลงขอมูลดังกลาวได เปนตน โดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
จะอยูภายใตความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชน  และเปนไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
และ/หรือหนวยงานอื่นใดท่ีเกี่ยวของ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในปจจุบัน รวมถึงท่ีมีการเปลี่ยนแปลง แกไข เพิ่มเติมใน
อนาคต  กลาวคือบริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงแหลงที่มาของการใชขอมูลเกี่ยวกับราคา และ/หรืออัตรา
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ผลตอบแทนของตราสาร/หลักทรัพย หรือทรัพยสินตางประเทศ รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศท่ีใชอางอิง เชน อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย วาดวย
อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย หรือระบบอื่นใดท่ีมีการเผยแพรขอมูลและสามารถอางอิงได 
อาทิ Reuters หรือ APEX เปนตน      

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และ
ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปด ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  

(2.1) คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนทุกส้ินวันทําการ ภายใน 2 วันทําการเวนแตวันทํา
การน้ันตรงกับวันหยุดของกองทุนตางประเทศที่กองทุนเขาไปลงทุน และประเทศท่ีเกี่ยวของกับการลงทุน 
หรือวันตามท่ีบริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ่มเติมในกรณีท่ีมีเหตุการณไมปกติ 

(2.2) คํานวณราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนทุกส้ินวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน 
ภายใน 2 วันทําการ ท้ังนี้ ใหใชมูลคาหนวยลงทุนของส้ินวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนน้ันเปนเกณฑใน
การคํานวณราคาดังกลาว  

(2.3) ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนของวัน ดังตอไปนี้  

(ก) วันทําการกอนวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนลาสุด โดยใหประกาศภายในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน
ลาสุด 

(ข) วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนลาสุด โดยใหประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป 

(ค) วันทําการสุดทายของแตละเดือน โดยใหประกาศภายในวันทําการถัดไป ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีกองทุน
รวมกําหนดวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนแตละครั้งหางกันยาวกวาหน่ึงเดือน 

(ง) วันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล โดยประกาศใน 3 วันทําการถัดไป (ถามี) 

ความใน (ก) มิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนรวมเปดท่ีซื้อขายหนวยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื่อ
ผูลงทุนประเภทสถาบัน 

(2.4) ประกาศราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนลาสุด 
โดยประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป  

ท้ังนี้ กองทุนอาจดําเนินการไมเปนไปตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนดตามขอ (2.1) – (2.4) ไดในกรณีท่ี
ระยะเวลาของวันทําการที่กําหนดตามขอ (2.1) – (2.4) นั้นตรงกับวันหยุดของกองทุนตางประเทศที่
กองทุนเขาไปลงทุนและประเทศท่ีเกี่ยวของกับการลงทุน หรือวันตามท่ีบริษัทจัดการประกาศกําหนด
เพิ่มเติมในกรณีท่ีมีเหตุการณไมปกติ เปนเหตุใหกองทุนไมไดรับขอมูลมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
ตางประเทศที่กองทุนเขาไปลงทุน ซึ่งกองทุนจะดําเนินการตามขอ (2.1) – (2.4) โดยพลันเมื่อไดรับ
ขอมูลมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนตางประเทศที่กองทุนเขาไปลงทุนครบถวน 

3. การประกาศราคามูลคาและราคาตามวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติ ดังตอไปนี้  

(3.1) การใชตัวเลขทศนิยมของมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวย
ลงทุน หรือจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้  

(ก) คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิเปนตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล  

(ข) คํานวณมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล สําหรับมูลคาหนวยลงทุนเพื่อใชในการคํานวณราคาขายหนวยลงทุนจะปดเศษทศนิยมตําแหนงที่ 4 
ข้ึน สวนมูลคาหนวยลงทุนเพื่อใชในการคํานวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ท้ิง  
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(ค) ประกาศมูลคาหนวยลงทุนตามที่คํานวณไดใน (3.1)(ข) เปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหนง โดยตัด
ทศนิยมตําแหนงที่ 5 ท้ิง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนตามท่ีคํานวณไดใน 
(3.1)(ข)  

(ง) คํานวณจํานวนหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล แตใชผลลัพธเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหนง โดยตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ท้ิง  

ในกรณีท่ีมีผลประโยชนเกิดข้ึนจากการคํานวณตามวรรคหน่ึง บริษัทจัดการจะนําผลประโยชนนั้นรวมเขา
เปนทรัพยสินของกองทุนรวม  

(3.2) จัดใหมีขอมูลดังกลาวไว ณ ท่ีทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และสถานท่ีทุกแหงท่ีผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนใชซื้อขายหนวยลงทุน เวนแตในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนสถาบัน 
บริษัทจัดการจะจัดใหมีขอมูลดังกลาวดวยหรือไมก็ได  

บริษัทจัดการไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามหลักเกณฑขางตน เมื่อมีเหตุการณดังตอไปนี้  

(1) เมื่อบริษัทจัดการไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน 
โดยใหไดรับยกเวนเฉพาะในชวงระยะเวลาดังกลาว  

(2) เมื่อมีเหตุท่ีบริษัทจัดการตองเลิกกองทุนรวม โดยใหไดรับยกเวนตั้งแตวันท่ีปรากฏเหตุดังกลาว 

16.3. แหลงขอมูลการเปดเผยมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน :  

ในกรณีท่ีกองทุนอยูภายในระยะเวลา 1 ปนับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินของโครงการเปนกองทุนรวม 
บริษัทจัดการจะประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน ใน Website ของ
บริษัทจัดการ: www.scbam.com ทุกวันทําการแรกของเดือน หรือชองทางอื่นท่ีเหมาะสม เชน NAV 
Center : www.thailandmutualfund.com หรือ หนังสือพิมพรายวัน เปนตน 

หากในกรณีท่ีกองทุนไมเกิดเหตุการณใหเลิกกองทุนตามเงื่อนไขท่ีระบุไว บริษัทจัดการจะเปดใหขายคืน
หนวยลงทุนไดทุกวันทําการซื้อขายนั้น และจะประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคา
หนวยลงทุน ใหผูถือหนวยลงทุนทราบผาน Website ของบริษัทจัดการ หรือชองทางอื่นท่ีเหมาะสม เชน 
NAV Center หรือ หนังสือพิมพรายวัน เปนตน 

อนึ่ง หากมีเหตุทําใหบริษัทจัดการไมสามารถประกาศผาน Website ของบริษัทจัดการได บริษัทจัดการ
อาจพิจารณาประกาศผานชองทางอื่นแทน เชน NAV Center หรือ หนังสือพิมพรายวัน หรือชองทางอื่นใด
ท่ีเหมาะสม เปนตน  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงชองทางการประกาศอื่นแทนการประกาศผาน Website ของ
บริษัทจัดการ เชน NAV Center หรือ หนังสือพิมพรายวัน หรือชองทางอ่ืนใดท่ีเหมาะสมโดยถือวาไดรับ
ความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจงใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศที่
สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี)    

16.4. หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง :  

1. ในกรณีท่ีราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตองนอยกวาหน่ึงสตางค หรือตาง
จากราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคข้ึนไป แตไมถึงรอยละ 0.5 ของราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตอง 
บริษัทจัดการจะจัดทําและสงรายงานใหผูดูแลผลประโยชนทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับ
แตวันท่ีพบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง และจัดใหมีสําเนารายงานดังกลาวไว ณ ท่ีทําการของบริษัท
จัดการเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได โดยรายงานดังกลาวจะมีรายการอยาง
นอย ดังตอไปนี้  

(1) ราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตอง  
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(2) ราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตอง  

(3) สาเหตุท่ีทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง  

(4) มาตรการปองกันเพื่อมิใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง ท้ังนี้ เวนแตในกรณีท่ีราคาหนวยลงทุนไม
ถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดครั้งสุดทาย
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตอง  

ในกรณีท่ีเหตุของความผิดพลาดซึ่งทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตองตามวรรคหนึ่งมีผลตอเนื่องตอการ
คํานวณราคาหนวยลงทุนครั้งตอไป เชน การกําหนดอัตราดอกเบ้ียผิดพลาด เปนตน บริษัทจัดการจะแกไข
ราคาหนวยลงทุนใหถูกตองนับแตวันท่ีบรษัิทจัดการพบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตองดวย  

2. ในกรณีท่ีราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตองตั้งแตหน่ึงสตางคข้ึนไป และ
คิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตอง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหนวยลงทุน
ยอนหลังนับแตวันท่ีพบราคาหนวยลงทุนไมถูกตองจนถึงวันท่ีราคาหนวยลงทุนถูกตองและดําเนินการ
ดังตอไปนี้เฉพาะวันท่ีราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตองตั้งแตหน่ึงสตางคข้ึน
ไปและคิดเปนอัตราสวนตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตอง  

(1) จัดทํารายงานการแกไขราคาหนวยลงทุนยอนหลังและรายงานการชดเชยราคาใหเสร็จส้ินภายในวันทํา
การถัดจากวันท่ีพบวาราคาหนวยลงทุนน้ันไมถูกตองและสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนภายใน
วันทําการถัดจากวันท่ีคํานวณราคาหนวยลงทุนยอนหลังเสร็จส้ิน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลใน
รายงานดังกลาวภายในวันทําการถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการสงรายงานใหผูดูแลผลประโยชน ท้ังนี้ รายงาน
ดังกลาวจะมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้  

(ก) ราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตอง  

(ข) ราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตอง  

(ค) สาเหตุท่ีทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง  

(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะจัดใหมีสําเนารายงานตาม (1) ไว ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการ เพื่อใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได  

(2) แกไขราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองใหเปนราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตองภายในวันท่ีผูดูแลผลประโยชน
รับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อใหผูลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวมท่ีมีการแกไขราคาตาม (2) 
และวัน เดือน ป ท่ีมีการแกไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแตวันท่ีผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูล
ในรายงานตาม (1)  

(4) ชดเชยราคาใหแลวเสร็จและดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อใหผูซื้อหนวยลงทุนหรือผูขายคืนหนวย
ลงทุนในชวงระยะเวลาที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองทราบถึงการแกไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา
ภายใน 5 วันทําการนบัแตวันท่ีผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานดังกลาว  

(5) จัดทํารายงานมาตรการปองกันเพื่อมิใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตองและสงรายงานดังกลาว พรอมทั้ง
สําเนารายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จัดทําตาม (1) ใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแตวันท่ีผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานการแกไข
ราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคานั้น เวนแตในกรณีท่ีราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจาก
ปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได บริษัทจัดการจะไมสงรายงานมาตรการปองกันใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แตจะสงสําเนาเอกสารท่ีผูดูแลผลประโยชนรับรองวาการท่ีราคาหนวยลงทุนไม
ถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมไดแทน  
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3. ในการชดเชยราคาตามขอ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้  

(1) กรณีราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองต่ํากวาราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตอง (understate) บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติดังนี้  

(ก) กรณีท่ีเปนการขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหนวยลงทุนของผูซื้อหนวยลงทุนเปนจํานวน
ซึ่งมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตอง  

หากปรากฏวาผูซื้อหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยูหรือมีหนวยลงทุนเหลืออยูนอยกวาจํานวนหนวย
ลงทุนท่ีจะตองลด บริษัทจัดการจะจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาท่ีขาด
อยู หรือลดจํานวนหนวยลงทุนท่ีเหลืออยูนั้นและจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตาง
ของราคาท่ีขาดอยู แลวแตกรณี เพื่อชดเชยราคาใหแกกองทุนเปด เวนแตการที่ราคาหนวยลงทุนไม
ถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดครั้งสุดทาย
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตองและผูดูแลผลประโยชนรับรอง
วามีสาเหตุดังกลาว  

(ข) กรณีท่ีเปนการรับซื้อคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะเพ่ิมจํานวนหนวยลงทุนของผูขายคืนหนวยลงทุน
เปนจํานวนซึ่งมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตองหรือ
จายเงินของกองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุน 
แตหากปรากฏวาผูขายคืนหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยู บริษัทจัดการจะจายเงินของกองทุนเปด
เปนจํานวนเทากับสวนตางของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุน  

(2) กรณีราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองสูงกวาราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตอง (overstate) บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติดังนี้ 

(ก) กรณีท่ีเปนการขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนเปน
จํานวนซ่ึงมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตองหรือ
จายเงินของกองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาเพื่อชดเชยราคาใหแกผูซื้อหนวยลงทุน  

(ข) กรณีท่ีเปนการรับซื้อคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหนวยลงทุนของผูขายคืนหนวยลงทุน
เปนจํานวนซ่ึงมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตอง  

หากปรากฏวาผูขายคืนหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยูหรือมีหนวยลงทุนเหลืออยูนอยกวาจํานวน
หนวยลงทุนท่ีจะตองลด บริษัทจัดการจะจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคา
ท่ีขาดอยู หรือลดจํานวนหนวยลงทุนท่ีเหลืออยูนั้นและจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวน
ตางของราคาท่ีขาดอยู แลวแตกรณี เพื่อชดเชยราคาใหแกกองทุนเปด เวนแตการท่ีราคาหนวยลงทุนไม
ถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดครั้งสุดทาย
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตองและผูดูแลผลประโยชนรับรอง
วามีสาเหตุดังกลาว 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการตองชดเชยราคาเปนเงินใหแกผูซื้อหนวยลงทุนหรือผูขายคืนหนวยลงทุนรายใดมี
มูลคาไมถึงหนึ่งรอยบาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจายในโอกาสแรกท่ีมีการจายเงิน 

ใหผูถือหนวยลงทุนแตถาบุคคลดังกลาวไมมีสถานะเปนผูถือหนวยลงทุนแลว บริษัทจัดการจะชดเชยราคา
ใหแลวเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคา
ยอนหลังและรายงานการชดเชยราคา  

การจายเงินของกองทุนเปดเพื่อชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซื้อหนวยลงทุน
ตาม (2) (ก) บริษัทจัดการอาจจายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปดก็ได  

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบคาใชจายตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง เชน คาใชจายใน
การประกาศการแกไขราคาตามขอ 2(3) ในหนังสือพิมพ (ถามี) คาออกเช็ค คาใชจายในการจัดสงเงิน
ชดเชยราคาใหแกผูซื้อหนวยลงทุนและผูขายคืนหนวยลงทุน เปนตน เวนแตในกรณีท่ีราคาหนวยลงทุนไม
ถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได  
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17. ช่ือผูเก่ียวของ :  

17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :  

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชย จํากัด  

17.2. ชื่อผูดูแลผลประโยชน :  

ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)     

17.3. ชื่อผูประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  

ไมมี 

17.4. ชื่อของผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ชื่อ : ไมมี 

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ : ไมมี 

17.5. ท่ีปรึกษา :  

17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน :  

ชื่อ : ไมมี 

17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน :  

ชื่อ : ไมมี 

17.6. ผูสอบบัญชี :  

ชื่อ : นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา 

ชื่อ : นายสุชาติ พานิชยเจริญ 

ชื่อ : นางสาวชื่นตา ชมเมิน 

ชื่อ : นายเทอดทอง เทพมังกร 

ชื่อ : นางสาวชมภูนุช แซแต 

ชื่อ : นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล 

ชื่อ : นายประวิทย วิวรรณธนานุตร 

ชื่อ : นายบรรจง พิชญประสาธน 

ชื่อ : นายอุดม ธนูรัตนพงศ 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผูสอบบัญชี) :  

หรือบุคคลอื่นท่ีไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี โดยบริษัทจัดการ
จะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  



กองทุนเปดไทยพาณิชย สมารท เทรด  555 ฟนด เอ 

 

  
 

66

17.7. การแตงตั้งคณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

ไมมี  

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปของกองทุนรวม :  

18.1. วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชี : วันท่ี  เดือน  

18.2. วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันท่ี  

18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชี ประมาณ 1 ปนับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม  

19. การขอมติของผูถือหนวยลงทุน และวิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไข
วิธีการจัดการ :  

การแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการ หากมิไดกระทําตามมติเสียงขางมากของผูถือ
หนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลว
ท้ังหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม จะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กอน  

ในการแกไขเพิ่มเติมโครงการที่มีลักษณะเปนการใหประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม หรือ
เพื่อเปนไปตามกฎหมายและหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด บริษัทจัดการจะยื่นคําขอเปนหนังสือ พรอมทั้งรายละเอียดของโครงการที่แกไขเพิ่มเติมแลว และ
คํารับรองของผูดูแลผลประโยชน เพื่อความเห็นชอบการแกไขเพิ่มเติมโครงการจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรับคําขอและเอกสารหลักฐานท่ีครบถวน
ถูกตองตามวรรคหนึ่งใหถือวาสํานักงานใหความเห็นชอบใหแกไขเพิ่มเติมโครงการได 

ในกรณีท่ีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการ ไดกระทําตามมติเสียงขางมากของผูถือ
หนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันท่ีไดมีมติ
ใหแกไขและแจงการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการไปยังผูถือหนวยลงทุนทุกราย 
และจะประกาศในหนังสือพิมพรายวันแหงทองถิ่นอยางนอย 1 ฉบับ ภายใน 15 วันนับแตวันท่ีไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันท่ีไดมีมติใหแกไขแลวแตกรณี  

ท้ังนี้ การแกไขเพิ่มเติมโครงการตามมติผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว
ไมเกินรอยละ 55 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของโครงการ บริษัทจัดการจะสง
เอกสารหลักฐานเก่ียวกับการขอมติและการนับมติไปยังผูดูแลผลประโยชน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชน
รับรองผลการนับมตินั้น 

ในการแกไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไมสามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน
ได เนื่องจากขอจํากัดในการนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาท่ีของบริษัทจัดการ 
บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางที่สํานักงานกําหนด
ได 

การแกไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชน ตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และการแกไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใหแตกตางไป
จากโครงการ จะถือวาสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความชอบการแกไขเพิ่มเติมโครงการ เมื่อบริษัท
จัดการปดประกาศการลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายไวท่ีสํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของบริษัท
จัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีใชเปนสถานท่ีในการซ้ือขายหนวยลงทุน  

หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกลาว ใหเปนไปตาม
ขอกําหนดในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ท้ังนี้ การขอมติเพื่อแกไข
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เพิ่มเติมโครงการเปนไปตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535  

20. ขอกําหนดอื่น ๆ :  

20.1 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยขอ 4 ของประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทํา
ประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนใหบริษัทจัดการรายอื่นเขาจัดการกองทุน
รวมแทน ดวยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่ง
คิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุน
รวมภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีบริษัทจัดการรูหรืออาจรู ถึงการไมสามารถดํารงความเพียงพอของ
เงินกองทุนดังกลาว ท้ังนี้ หากมีเหตุจําเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใหสํานักงานพิจารณาขยาย
ระยะเวลาออกไปได โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหมจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปน
สําคัญ และในกรณีท่ีมีคาใชจายเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายดังกลาว  

หากบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมตอไป  

20.2 บริการขอมูลกองทุนรวมใหผูถือหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง แกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รูปแบบการบริการ และ/หรือวิธีการ 
ในการนําสง เผยแพรขอมูล ขาวสาร รายงานตาง ๆ และ/หรือหนังสือของบริษัทจัดการถึงผูลงทุน/ผูถือ
หนวยลงทุน รวมถึงอาจจัดใหมีรูปแบบการตอบรับขอมูลอื่น (ถามี) เชน ผานชองทางอิเลคทรอนิคส เปน
ตน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 30 วันกอนวันเริ่มดําเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยจะติดประกาศไว ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
เว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) โดยการ
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อลดระยะเวลา คาใชจายในการนําสง และ/หรือคาใชจาย
อื่นใดในลักษณะทํานองเดียวกันน้ี ซึ่งบริษัทจัดการไดคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุน
โดยรวมเปนสําคัญ ท้ังนี้ ในการนําสงจดหมาย/หนังสือถึงผูถือหนวยลงทุน อาทิ กรณีการแกไขโครงการ 
การขอมติ การเลิกโครงการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการโดยเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และ/หรือประกาศท่ีมีการแกไขเพิ่มเติมในอนาคต  

20.3 การถือหนวยลงทุนเกินหน่ึงในสาม  

ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ี
จําหนายไดแลวท้ังหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมตองไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกัน
นั้นในสวนท่ีเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด และดําเนินการแกไข
สัดสวนการถือหนวยลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันน้ันใหมีจํานวนไมเกินหน่ึงในสามของจํานวน
หนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวมนั้นภายในสองเดือนนับแตวันท่ีปรากฏกรณีดังกลาว 
หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั้นทันที เวนแตเขาขอยกเวนตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เรื่องการจัดตั้งกองทุนรวมและการเขาทําสัญญารับจัดการกองทุนสวน
บุคคล  

20.4 กองทุนจะใชตัวชี้วัด (Benchmark) ดังนี้ 

      - Thai BMA Corporate Bond BBB+ Index ในอัตราสวน 50% 

      - SET Total Return Index ในอัตราสวน 40% 

      - MSCI World Index (Total Return) ในอัตราสวน 10%  

โดยในสวนท่ีมีการลงทุนในตางประเทศ กองทุนจะใชเกณฑมาตรฐานหรือตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของ
กองทุนตามสกุลเงินตราตางประเทศที่เกี่ยวของ ปรับดวยตนทุนการปองกันความเส่ียงอัตราแลกเปลี่ยน            
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เพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันท่ีลงทุน (ในอัตราสวน 50%) และปรับดวยอัตรา
แลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน (ในอัตราสวน 50%) 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณากําหนดเกณฑมาตรฐานหรือตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของ
กองทุนใหม เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมดังกลาวโดยไดรับ
ความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชนของกองทุนแลว โดยจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบ
ลวงหนาอยางนอย 90 วันกอนการเปล่ียนแปลง ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุน หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด 

อยางไรก็ดี กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดที่ใชในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุน        
อันเน่ืองมาจากปจจัยภายนอก เชน ผูใหบริการดัชนีมีการยกเลิกการคํานวณดัชนีซึ่งกองทุนมีการนําดัชนี
นั้นมาใชเปนตัวชี้วัด หรือการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดตามที่หนวยงานกํากับดูแลกําหนด เปนตน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิท่ีจะไมแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาถึงการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบ
ดังกลาว แตจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สถานท่ี
ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

20.5 การรับผลประโยชนตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใชบริการบุคคลอื่น (soft commission)  

20.5.1 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เปนผูใหบริการ อันเน่ืองมาจาก
การใชบริการของบุคคลดังกลาวในการจัดการกองทุนได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  

(1) ผลประโยชนตอบแทนท่ีรับไวนั้นตองเปนทรัพยสินท่ีมีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเกี่ยวกับบทบาท
โดยตรงของความเปนกองทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ  

(2) ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลนั้นบอยครั้งเกินความจําเปน
เพื่อใหกองทุนไดรับประโยชนจากบุคคลดังกลาว (Churning)  

ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่งใหแกกองทุนท่ีอยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ 
บริษัทตองกระทําดวยความเปนธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยท่ีอาจมีไวไดของกองทุน
นั้นดวย  

20.5.2 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีการรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อกองทุนตามขอ 20.5.1 บริษัทจัดการจะ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชนดังกลาวไวในรายงานรอบปบัญชีและรายงานรอบระยะเวลาหก
เดือนดวย  

20.6 การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายตางๆ 

ผูถือหนวยลงทุนมีหนาท่ีใหความรวมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือ ผูท่ีไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการ 
ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการรูจักลูกคา (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อ
ทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Customer Due Diligence: CDD) ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะการให
ขอมูล และ/หรือ จัดสงเอกสารหรือหลักฐานใดใหแกบริษัทจัดการ และ/หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากบริษัท
จัดการ เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายตางๆ  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือ ผูท่ีไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/
หรือ ยกเลิกการทําธุรกรรมของผูถือหนวยลงทุนไดตามที่เห็นสมควร โดยไมจําตองแจงใหผูถือหนวย
ลงทุนทราบลวงหนา ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณใดเหตกุารณหนึ่งหรือหลายเหตุการณดังตอไปนี้ 

(ก) ผูถือหนวยลงทุนไมใหความรวมมือในการใหขอมูล และ/หรือ จัดสงเอกสารหรือหลักฐานใดใหแก
บริษัทจัดการ และ/หรือ ผูท่ีไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด หรือใหขอมูล 
และ/หรือ จัดสงเอกสารหรือหลักฐานใดใหแกบริษัทจัดการ และ/หรือ ผูท่ีไดรับมอบหมายจากบริษัท
จัดการ ไมครบถวนเพียงพอสําหรับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และ/หรือกฎหมายตางๆ ท้ังนี้ ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด 

(ข) บริษัทจัดการเห็นวาการทําธุรกรรมของผูถือหนวยลงทุนอาจมีลักษณะเปนการกระทําความผิดตาม
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเปนชองทางในการฟอกเงิน และ/หรือ 
ใชเปนชองทางในการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเปนการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแยงตอกฎหมายตางๆ  
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(ค) บริษัทจัดการเห็นวา การทําธุรกรรมของผูถือหนวยลงทุนอาจมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวม 
ผูถือหนวยลงทุนรายอื่น หรือความนาเชื่อถือหรือภาพลักษณของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของ
บริษัทจัดการ 

นอกจากนี้ ผูถือหนวยลงทุนตกลงยินยอมใหบริษัทจัดการ และ/หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการ
เปดเผยขอมูล และ/หรือจัดสงเอกสารหรือหลักฐานใดของผูถือหนวยลงทุนใหแกหนวยงานราชการ หรือ
หนวยงานท่ีมีอํานาจกํากับดูแลตามกฎหมายตาง ๆ  หรือบุคคลอื่นใด  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายตาง ๆ 

ท้ังนี้ คําวา “กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือ คําวา “กฎหมายตาง ๆ” นั้น ใหมี
ความหมายรวมถึงกฎหมายของประเทศตาง ๆ ท่ีกองทุนรวมไดมีการลงทุนในประเทศน้ัน ๆ ดวย 

20.7 ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน : 

ขอจํากัดการถือหนวยลงทุนท่ีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดจะถือไดในแตละกองทุนรวมตองไมเกิน
หน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวม เวนแตบุคคลหรือกลุมบุคคล
ท่ีไดรับการยกเวนหรือเห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนกําหนด 

ท้ังนี้ โดยมีเง่ือนไขเกี่ยวกับสิทธิของผูถือหนวยลงทุนกรณีท่ีถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวย
ลงทุน ดังนี้ 
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผูถือหนวยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหนวยลงทุน ในกรณีท่ีการถือหนวย
ลงทุนของบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 
(2)  การจํากัดสิทธิรับเงินปนผลของผูถือหนวยลงทุนซึ่งมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 
(ก)  บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดท่ีถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนจะถูกจํากัด    
สิทธิรับเงินปนผลในสวนท่ีถือเกินน้ัน เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ 
1. การเกินสัดสวนการถือหนวยลงทุนมิไดเกิดจากการไดหนวยลงทุนมาเพิ่มเติม 
2. การเกินสัดสวนการถือหนวยลงทุนเปนกรณีขอยกเวนขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
(ข)  บริษัทจัดการจะยกเงินปนผลสวนท่ีถูกจํากัดสิทธิตาม (ก) ใหเปนรายไดของแผนดิน  
(ค)  ในระหวางการดําเนินการเพื่อยกเงินปนผลใหเปนรายไดของแผนดินบริษัทจัดการจะจัดทําบัญชี
และแยกเงินปนผลสวนดังกลาวออกจากทรัพยสินอื่นของกองทุนรวม โดยไมนํามารวมคํานวณเปนมูลคา
ทรัพยสินของกองทุนรวม 
(3) ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน บริษัท
จัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนท่ีเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด
ของกองทุนรวม และในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุนหากเปนการขอมติรายชนิดหนวย
ลงทุน บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนท่ีเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนชนิดนั้น เวนแต
ชนิดหนวยลงทุนน้ันมีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุมเดียวเปนผูถือหนวยลงทุน
ชนิดนั้น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวเต็มตามจํานวนท่ีถืออยู 

บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดจะถือหนวยลงทุนไดไมเกินหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ี
จําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทนุรวม ยกเวนในกรณีเขาขอยกเวนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน วาดวยเรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาท่ีของบริษัทจัดการ  

20.8 ขอกําหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตางประเทศในลักษณะเดียวกัน 

ในป พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายที่เรียกวา Foreign Account Tax Compliance Act 
(ซึ่งตอไปจะเรียกวา FATCA) โดยมีผลบังคับใชวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกลาว
กําหนดใหสถาบันการเงินท่ีไมใชสัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial 
Institution หรือ FFI) รายงานขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยูในบังคับตองเสียภาษีใหกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผูซึ่งมีถ่ินท่ีอยูถาวรในสหรัฐอเมริกา 
และผูซึ่งมีถ่ินท่ีอยูทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปดหรือมีไวกับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏดวยวาใน
ปจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที่มีขอกําหนดและหลักเกณฑในลักษณะท่ี
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คลายคลึงกับ FATCA (ซึ่งตอไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกลาววา “กฎหมายตางประเทศที่
เกี่ยวของ”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือวาเปน FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดใหตองเขาผูกพันตน
กับหนวยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหนาท่ีตองรายงานขอมูลและธุรกรรมทางการเงิน
ของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑท่ี FATCA กําหนด หนาท่ีในการ
ตรวจสอบขอมูลลูกคาเพื่อหาความสัมพันธของลูกคากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหนาท่ีในการ
กําหนดใหลูกคาบางประเภทตองจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑของ FATCA เปนตน 

ภายใตขอกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไมเขาผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑของ FATCA 
(กลาวคือ มีสถานะเปน Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมน้ัน
จะไดรับผลกระทบที่สําคัญในสองกรณี คือ 

(1) ตองถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินท่ีกองทุนรวมจะไดรับจากรายได ผลประโยชนหรือเงินจากการ
ขายทรัพยสินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มตนตั้งแตวันท่ี               
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เปนตนไป และเงินลงทุนทางออมในทรัพยสินทางการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มตนตั้งแตป พ.ศ. 2560 เปนตนไป โดย FATCA กําหนดใหสถาบันการเงินของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเขารวมผูกพันตนตามขอกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและ
สถาบันการเงินในประเทศไทย ผูรับฝากทรัพยสิน ผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) มีหนาท่ี
ดําเนินการหักเงิน ณ ท่ีจายดังกลาวกอนชําระใหกับกองทุนรวมท่ีเปน NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินท้ังในประเทศไทยและตางประเทศรวมท้ังผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝาก
ทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน ท่ีเขารวมผูกพันตามขอกําหนดของ FATCA 
อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัท
จัดการ ซึ่งอาจทําใหกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการลงทุนตอไปได และ/หรือดําเนินการลงทุนไดอยาง
ไมมีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําใหผูถือหนวยลงทุนไมสามารถทํารายการผานทางผูสนับสนุนการขายและ
รับซื้อคืนหนวยลงทุนไดอีกตอไป  

เพื่อมิใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมไดรับผลกระทบในการดําเนินงานรวมท้ังเพื่อเปนการรักษาประโยชน
ของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขาผูกพันตนเพื่อ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของ และเพื่อใหบริษัทจัดการและ
กองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใตขอกําหนดและหลักเกณฑของกฎหมายตางประเทศที่
เกี่ยวของได บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผูท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของกองทุน เชน 
ผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิ
ในการดําเนินการดังนี้ 

(1) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนท่ีเขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเปนบุคคลตามที่
กฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของกําหนด) ใหคํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําสง
ขอมูล (เชน ชื่อ ท่ีอยู เลขประจําตัวผูเสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลคาหนวยลงทุนคงเหลือ 
จํานวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนหรือเงินปนผลที่ไดรับ เปนตน) ท่ีมีอยูในบัญชีท้ังหมดของผูถือหนวย
ลงทุนน้ันกับบริษัทจัดการ ใหกับหนวยงานของรัฐท้ังในและตางประเทศ ตามขอกําหนดของกฎหมาย
ตางประเทศที่เกี่ยวของ 

(2) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนนําสงขอมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน
ทราบความเกี่ยวของกับประเทศสหรัฐอเมริกา เชน หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการ
ใหขอมูลตามหัวขอที่กําหนดไวในแบบฟอรมของหนวยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการ
แจงปรับปรุงขอมูลเมื่อขอมูลที่เคยใหไวมีการเปลี่ยนแปลง เปนตน รวมถึงนําสงหลักฐานเพื่อยืนยันการเขา
รวมใน FATCA หรือกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ (ในกรณีท่ีเปนลูกคาสถาบันการเงิน) ท้ังนี้ เปนไป
ตามหลักเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายดังกลาว 

(3) ดําเนินการอื่นใดเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ 

เพื่อเปนการปองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให
กองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวมไดรับประโยชนเพิ่มข้ึนหากมีการดําเนินการที่สอดคลองกับกฎหมาย
ตางประเทศที่เกี่ยวของขางตน ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไมแสดงเจตนาตอบรับ
ภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงหรือ
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หลายอยางดังตอไปนี้ตามความจําเปนและความเหมาะสม โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวรับทราบการ
ดําเนินการตามท่ีบริษัทจัดการแจงนี้แลว และ/หรือไดดําเนินการตามขอตกลงที่ไดระบุไวในคําขอเปดบัญชี   

(1) ไมรับคําส่ังซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 

(2) ระงับหรือหยุดใหบริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน
ดังกลาว 

(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ท่ีจายจากรายไดเงินลงทุน เงินปนผลและ/หรือเงินท่ีชําระคาขายคืนหนวยลงทุน
ของผูถือหนวยลงทุนรายน้ันได เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศที่
เกี่ยวของ ท้ังนี้ ตองไมขัดกับกฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดําเนินการอื่นใดอันเปนการปองกันหรือลดผลกระทบ หรือทําใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
ไดรับประโยชนเพิ่มข้ึน หากมีการดําเนินการท่ีสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของขางตน 

การดําเนินการดังกลาวถือเปนความจําเปน และเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนโดยรวม เพราะเปน
การกระทําเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหบริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการท่ีไมสอดคลองขอบังคับของ 
FATCA และกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของอันจะทําใหกองทุนอาจตองถูกหัก ณ ท่ีจาย หรือถูกปดบัญชี
ธนาคารตามท่ีกลาวแลวขางตน ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผูถือหนวยลงทุนท่ี
เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเปนบุคคลตามที่กฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ
กําหนด) เทาน้ัน  

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามท่ีบริษัทจัดการได
สงวนสิทธิไวขางตน บริษัทจัดการ (รวมถึงผูท่ีเกี่ยวของ) จะดําเนินการตามขอกําหนดของกฎหมาย
ภายในประเทศ โดยอาจนําสงขอมูลของผูถือหนวยลงทุนไปยังหนวยงาน หรือดําเนินการอื่นใดท่ีราชการ
กําหนด โดยไมจําเปนตองรองขอตอผูถือหนวยลงทุน 

21. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาท่ีปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุน
กับบริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ 
และคําส่ังที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีขอกําหนดในโครงการขัดหรือแยง
กับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําส่ังดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการให
เปนไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําส่ังนั้น ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุนรวมไดปฏิบัติใหเปนไปตาม
โครงการแลว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตามที่ระบุไวในโครงการจัดการ
กองทุนรวม โดยผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจลงนามในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการ
กองทุนรวม ท้ังนี้ การลงนามในขอผูกพันของผูดูแลผลประโยชนท่ีไดรับการแตงตั้งโดยชอบ ใหถือวา
ผูกพันผูถือหนวยลงทุนท้ังปวง 

การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมน้ี ไมวาในทอดใด ๆ ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวยอมรับท่ีจะผูกพันตาม
ขอกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุน
รวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมท่ีผานการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผานการแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ท่ีแนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุน
กับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปนสวนหน่ึงของขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

ข้อผกูพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน 
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1. บริษัทจัดการ :   

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จํากัด   

ที่อยู่ : ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า   

เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร   

กรุงเทพฯ 10900   

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

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดําเนินการดังต่อไปน้ี   

(1) การบริหารกองทุนรวม   

(ก) ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซ่ึงเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุน
รวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อ
ประชาชนคร้ังแรก   

(ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด   

(ค) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่าง ๆ และซ้ือขาย จําหน่าย สั่งโอน 
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุน
ภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(ง) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหุ้นอยู่เท่าที่จําเป็นเพื่อรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)   

(จ) ดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนของกองทุนรวม ตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด   

(ฉ) ดําเนินการเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที่รับซ้ือคืนในวัน
ทําการถัดจากวันที่ซื้อขายหน่วยลงทุนจํานวนน้ันแล้วแต่กรณี   

(ช) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม   

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

(ฌ) ดําเนินการฟ้องร้องคดีในนามของบริษัทจัดการเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ในกรณีที่มีบุคคลใด ๆ รอนสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน
รวม   

(2) การรับ และการจ่ายเงินของกองทุนรวม   

(ก) จัดให้มีการรับ และจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน และกองทุนรวม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนรวมที่กําหนดไว้ในข้อ 15 
ของหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ "ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
และกองทุนรวม"   
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(ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กําหนดไว้ในหัวข้อหนังสือ
ชี้ชวนส่วนโครงการ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน
รวม"   

(3) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุนรวม   

(ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซ่ึงมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เร่ือง "คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม" รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ที่
กําหนดไว้ในข้อ 2 ของโครงการจัดการกองทุนรวม   

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

(ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี   

(ง) จัดให้มีผู้ชําระบัญชีกองทุนรวมเมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวม ทั้งน้ี โดยความเห็นชอบของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(จ) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะบุคคลข้ึนทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ที่
ปรึกษากฎหมาย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ   

(ฉ) แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร   

(ช) แต่งตั้งทนายความ เพื่อติดตาม ทวงถาม และดําเนินคดี รวมทั้งดําเนินการใด ๆ เพื่อการรับชําระหน้ี 
หรือเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์อื่นใดของกองทุนรวม   

(4) การดําเนินการอื่น ๆ   

(ก) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์   

(ข) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซ่ึงทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   

(ค) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน   

(ง) จัดทํารายงานการซ้ือขายหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันทําการน้ัน   

(จ) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุก
สิ้นวันทําการน้ัน   

(ฉ) จัดทํารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กําหนด ในกรณีที่มิได้เกิด
จากการลงทุน หรือได้หลักทรัพย์มาเพ่ิมเติม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด   

(ช) จัดทํารายงานทุกรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชี และส่งรายงาน
ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี โดยรายงานดังกล่าวต้องแสดงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และส่งผ่านระบบรับและเผยแพร่ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและการรายงานของกองทุน
รวม (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามข้อ 22.1.1 
ก่อนหรือในวันที่ครบกําหนดจัดทําหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ทั้งน้ี ในกรณีจัดทํารายงานตาม (ฐ) ตามปี
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ปฏิทิน ให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชี ขยายเป็นภายใน 
4 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี   

(ซ) จัดทําหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื่อแสดงข้อมูล
เกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ้นปีบัญชีและส่งใหแ้ก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่
วันถัดจากวันสิ้นปีบัญชีน้ัน ยกเว้นกองทุนรวมเปิดที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงคร้ังเดียวและรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งล่วงหน้า ซ่ึงระบุเวลาไว้แน่นอน (Auto Redemption) ไม่ต้องจัดทําหนังสือ    
ชี้ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี   

(ฌ) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมจํานวน และมูลค่าหน่วยลงทนุที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ณ วัน
ทําการสุดท้ายของเดอืน ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกเดือนภายในวนัทําการที่ 20 ของเดือน
ถัดไป   

(ญ) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วกรณีอื่นนอกจากที่กําหนดไว้ในข้อ (ฌ) ให้ 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมน้ัน   

(ฎ) ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อให้ถึงซ่ึงวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน   

(ฏ) ยกเลิกกองทุนรวมตามที่กําหนดไว้ใน ข้อ 22 “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”   

(ฐ) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลา 6 เดือนน้ัน และส่งรายงานดังกล่าวใหผู้้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว 
โดยรายงานดังกล่าวจะแสดงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และส่งผ่านระบบรับและ
เผยแพร่ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and Prospectus 
(MRAP)) เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามข้อ 22.1.1 ก่อนหรือในวันที่ครบกําหนดจัดทําหรือจัดส่ง
รายงานดังกล่าว ทั้งน้ี ในกรณีจัดทําและส่งรายงานตามวรรคหน่ึงตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะยกเว้น
ไม่จัดทําและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสําหรับปีบัญชีน้ัน   

(ฑ) จัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดตามข้อ (ช) และ (ฐ) ไว้ ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซ้ือขาย
หน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้และจัดสําเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ   

(ฒ) จัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสําคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุนให้ผู้ที่สนใจจะลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี้
ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน   

(ณ) จัดทําและส่งข้อมูลการจัดการกองทุนรวมให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   

(ด) ชี้แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการ
เปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม   

(ต) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 22.2.2 (3)   

(ถ) ดําเนินการติดตามทวงถาม ดําเนินคดีหรือดําเนินการใด ๆ เพื่อการรับชําระหน้ีหรือปกป้องสิทธิ
ประโยชน์อื่น ๆ ของกองทุนรวม   
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(ท) ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กําหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัท
จัดการ ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว ทั้งน้ี ในกรณีที่ข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์
ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งน้ัน ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือ
โครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว  

เงือ่นไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :   

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั่งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการ
ตามที่จําเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทําหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่  

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :   

ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)   

ที่อยู่ : ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 18  

33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ เเกรนด์ รามา ไนน์ (ทาวเวอร์ เอ)  

ถนนพระราม 9 เเขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310   

โทรศัพท์ 02-470-3207   

หรือผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์   

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามอัตราที่กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งน้ี ไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ในหัวข้อหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ “ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”   

(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสัญญา ทั้งน้ีโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์   

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม 
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กําหนดให้เป็นหน้าทีข่องบริษัทจัดการ ทั้งในปัจจุบันและที่จะมี
แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต   

(2) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
ทรัพย์สินของลูกค้ารายอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายการลงทุนและข้อกําหนดที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมจนกว่า 
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ผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อย 
หรือจนกว่าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง   

(3) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 และพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การตามมาตรา 130 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะ
รายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า   

(4) ตรวจตราและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สินต่าง ๆ 
ที่กองทุนรวมได้มาหรือจําหน่ายไป ซึ่งผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ดูแลการเบิกจ่ายหรือได้รับฝากไว้ตาม
ข้อ (2) ให้เป็นไปตามคําสั่งการจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวม   

หากมีเหตุอันควรสงสัยในขณะรับมอบ หรือส่งมอบเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ดังกล่าวในวรรคหน่ึง ว่าไม่เป็นไปตามคําสั่งการจัดการทรัพย์สิน เป็นเอกสารหรือหลักฐานเท็จหรือ
ปลอม ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ดําเนินการแจ้งเหตุดังกล่าวแก่บริษัทจัดการทันที   

(5) เปลี่ยนแปลง จําหน่ายและโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั่งของบริษัท
จัดการ เมื่อเห็นว่าการน้ันถูกต้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ   

(6) จัดทํารายงานเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามมาตรา 125 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งน้ี ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว   

(7) จัดทํารายงานถึงผลในการดําเนินการตามคําสั่งของบริษัทจัดการ ตลอดจนจัดทําบัญชีแสดงการรับ
จ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ฝากไว้   

(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้คํานวณตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด 

(9) พิจารณาเกี่ยวกับการที่จะให้ความเห็นชอบในการดําเนินการของบริษัทจัดการตามที่กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น   

(ก) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่  
ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ได้มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อบริษัทจัดการมีเหตุจําเป็นทําให้ไม่
สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล   

(ข) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่ง ซ้ือหรือ
คําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อมีเหตุ
จําเป็น ทําให้ไม่สามารถ จําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างสมเหตุสมผล 
หรือไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็น
อื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน   

(ค) การให้ความเห็นชอบการชําระค่าหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ในกรณีที่
กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่
สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน 
ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด   

(ง) การให้ความเห็นชอบในการรับชําระหน้ีเพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันแทนการ
ชําระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้   
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การดําเนินการให้ความเห็นชอบดังกล่าวข้างต้นผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องดําเนินการจัดทําการให้ความ 
เห็นชอบเป็นหนังสือ และส่งให้แก่บริษัทจัดการเพื่อใช้เป็นหลักฐานโดยทันที และแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบในทันทีทุกคร้ังที่เกิดกรณีตาม (ก) โดยจัดทํารายงานในเร่ืองดังกล่าวเป็น
หนังสือ พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(10) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศหลักเกณฑ์ที่ออกโดยกฎหมายดังกล่าว   

(11) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับ
คําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สําหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของ   
ผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม   

(12) จัดทําความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการและจัดส่งให้บริษัทจัดการเพื่อใช้
ประกอบการจัดทํารายงานกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชี และทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปี
ปฏิทิน ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นรอบปีบัญชี และวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี
บัญชีหรือปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี   

(13) โอนเงินให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนตามคําสั่งของผู้ชําระบัญชีเพื่อเฉลี่ยจ่ายคืนค่าหน่วยลงทุนให้  
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่คงเหลืออยู่หลังจากที่ผู้ชําระบัญชีชําระบัญชีโครงการจัดการ
กองทุนรวมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   

(14) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะต้องทําหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมดของกองทุน
รวม ตลอดจนการดําเนินการอื่นใดที่จําเป็นเพื่อให้การดําเนินการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมด
ของกองทุนรวมให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ และ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ดําเนินการต่อได้ทันที   

(15) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และก่อนที่ผู้ชําระบัญชีจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังคงต้องรับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่า
จะจดทะเบียนเลิก กองทุนรวม   

(16) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตลอดจนหน้าที่และความ 
รับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งที่มีในปัจจุบัน 
และที่มีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 

(17) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะต้องจัดให้มีสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม เช่น ที่ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ในต่างประเทศ หรือพิจารณาดําเนินการแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินอื่น เพื่อทําหน้าที่เก็บรักษา
ทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม   

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหน่ึงข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่กองทุนรวมและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
กองทุนรวม และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยสิ้นเชิงภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นความผิด
ของผู้ดูแล   

คู่สัญญาตกลงเก็บรักษาข้อมูลที่ได้ล่วงรู้มาเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้บุคคลใด ๆ ทราบ เว้นแต่จะ
เป็นการเปิดเผยโดยอํานาจกฎหมาย หรือโดยความยินยอมของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง เพื่อประโยชน์ของ  
ผู้ถือหน่วยลงทุน   



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ 

7 

ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดข้ึนเพราะความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง หรือการไม่กระทําการตามหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควรของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง 
บริวาร หรือบุคคลอื่นใดที่ทํางานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์  

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซ่ึง
รวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดําเนินการตามที่จําเป็นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซ่ึงการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแล
ผลประโยชน์  

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้  

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
ไม่ว่าการกระทําน้ันจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็น
การเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที่เป็น
ธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้
ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน  

ในกรณีที่การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการ
ขอมติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที่จําเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้  

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :   

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อเกิด
กรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปน้ี ทั้งน้ีบริษัทจัดการจะกระทําได้เมื่อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก่อน   

(1) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีความประสงค์จะบอกเลิก โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน หรือตามแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น   

(2) ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง
อาจบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน   

(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมาย
ดังกล่าว หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณี
อื่นใดอันจะมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับ
หน้าที่ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน   

(4) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหน่ึงข้อใดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ว่าด้วยเร่ืองคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซ่ึงออกตามความในมาตรา 121 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจาก
การตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็น
อย่างอื่น บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทํา
การ นับแต่วันที่ได้แก้ไขเสร็จสิ้น หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่
กําหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ครบกําหนดเวลาให้แก้ไขเมื่อได้รับอนุญาตแล้วบริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์อื่นแทนโดยพลัน   

(5) ในกรณีที่มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซ่ึงคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึง
ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม เรียกร้องให้มีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผล ประโยชน์  

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ไม่เข้าข้อยกเว้นให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้  

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :   

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมที่   

(1) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)   

400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน   

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400   

โทรศัพท์ 0-2470-3207     

(2) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด   

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย   

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110   

โทรศัพท์ 0-2359-1200-1   

(3) ธนาคารแห่งประเทศไทย   

273 ถนนสามเสน เขตบางขุนพรหม   

กรุงเทพมหานคร 10200   

โทรศัพท์ 0-2283-5353   

และ/หรือที่ผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

และ/หรือศูนย์รับฝากต่างประเทศ หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที่ดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งเพื่อเก็บรักษา
ทรัพย์สินในต่างประเทศ  

3. ผู้สอบบัญชี :    

ชื่อ : นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา 

ที่อยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด 

503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ 

ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท 
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เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ 0-2642-6172-4 

ชื่อ : นายสุชาติ พานิชย์เจริญ 

ที่อยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด 

503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ 

ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ 0-2642-6172-4   

ชื่อ : นางสาวชื่นตา ชมเมิน 

ที่อยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด 

503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ 

ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ 0-2642-6172-4   

ชื่อ : นายเทอดทอง เทพมังกร 

ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี 

ถนนพระราม 9  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท์ 0-2645-0080  

ชื่อ : นางสาวชมภูนุช แซ่แต้ 

ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี 

ถนนพระราม 9  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท์ 0-2645-0080 

ชื่อ : นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล 

ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 
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100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี 

ถนนพระราม 9  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท์ 0-2645-0080 

ชื่อ : นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ 

ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี 

ถนนพระราม 9  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท์ 0-2645-0080  

ชื่อ : นายบรรจง พิชญประสาธน์ 

ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี 

ถนนพระราม 9  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท์ 0-2645-0080  

ชื่อ : นายอดุม ธนูรัตน์พงศ ์

ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี 

ถนนพระราม 9  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท์ 0-2645-0080     

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี  โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจํารอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่รับรองทั่วไป  

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :   

ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)   

ที่อยู่ : สายปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์   

อาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ 1060   
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ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน   

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   

โทรศัพท์ 0-2256-2331-4  

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

5. ผู้จัดจ าหน่าย :  ไม่มี 

ชื่อ :   

ที่อยู่ :   

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

ไม่มี  

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :   

ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)   

ที่อยู่ : สํานักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก   

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร   

กรุงเทพมหานคร 10900   

โทรศัพท์ 0-2544-3874-76 และสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ  

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้ง
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งหรือยกเลิก
การแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกคร้ัง 
ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้
ความเห็นชอบเพื่อทาํหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว   

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน   

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมในการ
ดําเนินงานขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที่
กําหนดไว้ในสัญญาแตง่ตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ใน
ข้อ 15 ของหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุนและกองทุนรวม”   

(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่
กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน   
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หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน   

(1) แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม ใบคําขอใช้บริการกองทุน ใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และใบสั่ง
ขายหน่วยลงทุน คู่มือผู้ลงทุนหรือเอกสารอื่นใดของกองทุนรวมตามที่กฎหมายหรือ ก.ล.ต. กําหนด 
ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ในการส่งเสริมการขาย   

(2) รับใบคําขอใช้บริการกองทุน ใบสั่งซ้ือหรือใบสั่งขายหน่วยลงทุน และรับชําระค่าซ้ือหน่วยลงทุนจาก 
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนและชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวม   

(3) คืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวม   

(4) ยืนยันการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน   

(5) ชี้แจงและเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบ ในกรณีที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อสิทธิประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม   

(6) ปฏิบัติตามข้อกําหนดของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการโฆษณากองทุนรวม   

(7) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และ
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามที่กําหนดไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวม ตลอดจนทําการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น  

7. ผูดู้แลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  ไม่ม ี

ชื่อ :   

ที่อยู่ :   

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

ไม่ม ี

8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแล
สภาพคล่อง) :  ไม่ม ี

ชื่อ :   

ที่อยู่ :   

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

ไม่ม ี

9. ที่ปรึกษา :  ไม่ม ี

9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน :   

ชื่อ :   

ที่อยู่ :  
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สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

ไม่มี  

หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :   

ไม่ม ี

9.2.ที่ปรึกษากองทุน :   

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

ไม่มี  

หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) :   

ไม่ม ี

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  ไม่ม ี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  ไม่ม ี

ชื่อ :   

ที่อยู ่:   

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) :   

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  ไม่ม ี

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  ไม่ม ี

13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :   

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :   

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนเองก่อนครบกําหนดอายุโครงการตามเงื่อนไข โดยบริษัท
จัดการจะทําการรับซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมัต ิทั้งน้ี หากครบกําหนดระยะเวลา 1 ปีแต่วันจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมไม่เกิดเหตุการณ์ให้เลิกกองทุนตามเงื่อนไข ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ โดยผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง (ถ้ามี) ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามหนังสือ     
ชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ 7 "การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน" ทั้งน้ี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนต่อเมื่อ
นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล :   

ไม่มี  

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :   

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “เงื่อนไขและข้อจํากัดในการจัดสรร
และการโอนหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม 
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13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน :   

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามที่ระบุไว้ใน
หัวข้อ “เงื่อนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :   

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดการทําการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไข
วิธีการจัดการได้ ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะกระทําการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ในข้อ 19 "การ
ขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ"   

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันน้ันในส่วนที่
เกินกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด  

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :   

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการ
ชําระบัญชี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

13.7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :   

ไม่มี  

13.8. อื่น ๆ :   

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่
ครบ  

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี ไม่ว่า
ในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซ่ึงลงนาม
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่
เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งน้ี ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิใน
การได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคนืเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเปน็ไปตามข้อกาํหนด
ของหน่วยลงทุนชนิดน้ัน ๆ ด้วย 

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :   

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :   

- ใบหน่วยลงทุน  

- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน  

- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน  

- อื่นๆ  
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14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :   

โครงการจัดการ “กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ” จะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 
(Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง
เป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ 
และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื่นเพิ่มเติมได้   

14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน   

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการบันทึกชื่อผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนในทะเบียน    
ผู้ถือหน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน   

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุก
คร้ังที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการทํารายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการ
ทํารายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน   

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทํา
การนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน ในกรณีที่เป็นการสั่งซ้ือในระหว่างช่วงการเสนอขายคร้ังแรก และ/หรือ
ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันทําสั่งซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี นายทะเบียนหน่วย
ลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนซ่ึงได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะ
จัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุในคําขอใช้
บริการกองทุน   

(4) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง   

14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน   

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะดาํเนินการบันทึกชือ่ผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทนุในทะเบียนผูถ้อื
หน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน   

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
(ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)) จะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซ้ือหรือ       
ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันการทํารายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ  
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ดําเนินการ
จัดสรรหน่วยลงทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
(ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)) จะดําเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนภายในวันที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้ทํารายการ
สั่งซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนกําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนด้วยตนเอง ณ ที่ทําการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน(ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จํากัด (มหาชน)) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชีหรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้   

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซ้ือหน่วยลงทุนหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
มีหน้าที่ในการนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันเสมอ ได้ ณ ที่ทํา
การของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)) หรือ ณ ที่
ทําการที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันทําการถัดจากวันทําการ
ซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน   
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(5) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่มีการปรับรายการให้เป็นปัจจุบันคร้ังล่าสุด เป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง   

(6) ผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการ
กําหนด   

ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนรายอื่น สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ่งบริษัท
จัดการจะปิดประกาศไว้ที่สํานักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทําการ โดยไม่ถือเป็นการ
แก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ   

14.2.3 ใบหน่วยลงทุน   

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนเพื่อนําไปใช้เป็น
หลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทั้งน้ี ในการออกใบหน่วยลงทุนทุก
กรณีจะกระทําเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่าน้ัน โดยมีข้ันตอนดังน้ี   

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน   

(2) ยื่นใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียน
หน่วยลงทุน   

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุน
ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามจํานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนกรอกจํานวนหน่วยลงทุนในใบคําขอมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วย
ลงทุนสําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน   

(4) ใบหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีข้อความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด ซ่ึงจะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการผู้มี
อํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือลายมือชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้
เคร่ืองจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้
ทําได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย   

(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าว จะต้องนําใบหน่วย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื่อโอนหน่วยลงทุนน้ัน เข้าระบบไร้
ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้   

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบ
หน่ึงให้กับผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานการยืนยันการทํารายการซ้ือหรือขายคืนหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/
หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือรูปแบบที่จะมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมใน
อนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถร้องขอเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไข
ในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม   

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้  
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ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วย
ลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  

15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :   

ไม่มี  

16. วิธีการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :   

หากมีการผิดนัดชําระหน้ีหรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องของ
กองทุนรวมจะไม่สามารถชําระหน้ีได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหน้ีด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกัน
และมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี้ ดังน้ี   

16.1 กรณีที่บริษัทจดัการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์   

16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่อ
อยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้อง
เป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี้   

16.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี้ มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่าย
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระ
หน้ีตกลงรับชําระหน้ีด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัท
จัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที่ไดจ้ากการรับชําระหน้ี บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินน้ันได้ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่าย
จากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินน้ัน 

16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาํระหนี้ดว้ยทรัพย์สินอื่นในแตล่ะครั้ง บริษัทจัดการ
จะเฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิ
น้ันภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไป
ยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ย
เงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่างอื่น   

16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวม
ได้รับชําระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความใน
ข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม   

16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์   

16.2.1 ก่อนการรับชําระหน้ีด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละคร้ัง บริษัทจัดการจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมติเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึง
ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดย
ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะน้ันการรับชําระหน้ีด้วย
ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซ่ึงตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิ
เรียกร้องน้ัน   

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึง บริษัทจัดการจะระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้จากการรับชําระหน้ี มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี้   
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16.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหน้ี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินน้ันเพื่อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังน้ี   

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซ่ึง
ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้   

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่าย
ทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สําคัญ และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว   

ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม   

16.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหน้ี หรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหน้ี
ได้บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน      
ณ วันที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี้ได้เป็นผู้มี
สิทธิในเงนิได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชําระหนี้ก็ได้   

ทั้งน้ี ในการดําเนินการดังกล่าว บริษัทไม่ต้องนําตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องน้ันมารวมคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม   

เงื่อนไขเพิ่มเติม :   

ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละคร้ังตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหน้ีไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งน้ี หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหน้ีจน
ครบถ้วนแล้วและปรากฏว่าเงินได้สุทธิน้ันไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนํา
เงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้   

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กําหนด เท่าน้ัน 

17. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน :   

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 
125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิ
หรือการจํากัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้
กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการ
ตามอํานาจหน้าที่แล้ว  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมกํากับตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์เกีย่วกับข้อจํากัดการถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ 

18. ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน :   

ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกิน
หน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่ม
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บุคคลที่ได้รับการยกเว้นหรือเห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ 
ตลาดทุนกําหนด 

ทั้งน้ี โดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วย
ลงทุน ดังน้ี 

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วย
ลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน 

(2) การจํากัดสิทธิรับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสาระสําคัญดังต่อไปน้ี 

(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดยีวกันใดทีถ่ือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทุน จะถูกจํากัดสทิธิ
รับเงินปันผลในส่วนที่ถือเกินน้ัน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปน้ี 

1. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม 

2. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. 

(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลส่วนที่ถูกจํากัดสิทธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน 

(ค) ในระหว่างการดําเนินการเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดินบริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและ
แยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวมโดยไม่นํามารวมคํานวณเป็นมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุนรวม 

(3) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของกองทุนรวม และในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดน้ัน เว้น
แต่ชนิดหน่วยลงทุนน้ันมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้ถือหน่วย
ลงทุนชนิดน้ัน บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตามจํานวนที่ถืออยู่ 

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ว่าด้วยเร่ืองหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัท
จัดการ 

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :   

การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือ
ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ  

มติของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมาย ให้
ถือว่ามติน้ันเสียไป  

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเร่ืองที่กระทบตอ่สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ 
ต้องได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึงของ
จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมน้ัน เว้นแต่กรณีที่กองทุน
รวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปน้ี
ด้วย 

(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่ง
หน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติทีม่ีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไมว่่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้
ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
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(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึง ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วย
ลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดน้ัน 

20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :   

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหน่ึงของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมี
สาระสําคัญที่เป็นไปตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไข
เพิ่มเติมน้ันมีผลผูกพันคู่สัญญา  

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ 
ให้รวมถึง ข้อกําหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และเร่ืองที่
ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ  

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปน้ี ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไข
เพิ่มเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ  

(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันน้ันเหมาะสม มีความจําเป็นหรือ
สมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ  

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด ต้องกระทําเป็นหนังสอืลงลายมือชื่อโดยบคุคลผู้มีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)  

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว ้ณ ที่ทําการและเวบ็ไซตข์องบริษัทจัดการกองทนุ
รวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้ง
เหตุผลและความจําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม (เฉพาะกรณี
ของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป) 

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :   

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี   

21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :  ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติน้ันก่อให้เกิดความเสียหายแก่
กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณี
ที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นําข้อ
พิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

22. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :  

22.1 เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :  

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังน้ี  

(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมด โดยคํานวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือ
น้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทําการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดน้ัน  

(2) จํานวนผู้ถอืหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันทําการใด  

(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปน้ี 
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(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหน่ึงเกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้
แล้วทั้งหมด 

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิด
เป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

22.1.2 เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจัดการ
กระทําการ หรืองดเว้นกระทําการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของ
ตน  

22.1.3 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึงของจํานวน
หน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ  

22.1.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเลิกโครงการ หรือดําเนินการอื่นใด ในกรณีที่มูลค่าหน่วย
ลงทุนที่จําหน่ายได้คร้ังแรกไม่เพียงพอต่อการลงทุนซ่ึงเป็นไปตามตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

22.1.5 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อ        
ผู้ลงทุนทัว่ไป หากปรากฏว่า  

(1) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกว่าหน่ึงใน
สามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมน้ัน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(2) ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณ์ว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุน
โดยรู้เห็นหรือตกลงกับบุคคลอื่น อันเป็นการปกปิดหรืออําพรางลักษณะที่แท้จริงในการถือหน่วยลงทุน
ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วย
ลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป  

(3)  มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ 
หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว 

(4)  มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปตามที่กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขาย
หน่วยลงทุน 

(5)  ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเป็นบุคคลอื่นใดที่มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม 

(6)  บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ปฏิบัตหิรือไมส่ามารถดําเนินการตามคําสั่งของสํานักงานตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ 

22.1.6 บริษัทจัดการจะทําการเลิกกองทุนภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของ
โครงการเป็นกองทุนรวม เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี แล้วแต่กรณี ทั้งน้ี ข้ึนกับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ 

1. กรณีหากมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 11.3626 บาทต่อหน่วย เป็นเวลา 3 วันทําการ
ติดต่อกัน และสามารถรับซ้ือคืนอัตโนมัติได้ไม่ต่ํากว่า 11.1486 บาทต่อหน่วย ทั้งน้ี ในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาขายทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือ
ทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทั้งหมดได้ หรือ 
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2. กรณี ณ วันทําการใดก็ตามที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่น
ใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทั้งหมด และสามารถรับซื้อคืนอัตโนมัติได้ไม่ต่ํากว่า 11.1486 บาทต่อ
หน่วย หรือ 

3. กรณี ณ วันทําการใดที่มูลค่าหน่วยลงทุนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 9.5000 บาทต่อหน่วย  

ทั้งน้ี หากครบกําหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมแล้ว 
ไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้
ทุกวันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด และหาก ณ วันทําการใดก็ตามที่ทรัพย์สินของ
กองทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทั้งหมด 
และสามารถรับซ้ือคืนอัตโนมัติได้ไม่ต่ํากว่า 11.1486 บาทต่อหน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะทํา
การเลิกกองทุนโดยจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที่เกิด
เหตุการณ์ดังกล่าว  

22.1.7 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มี
เหตุอันควรสงสัยวา่อาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุน
ของบุคคลหรือกลุม่บุคคลใดเปน็การเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจ
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ดําเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทําการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซ่ึงในกรณีที่ไม่มี
การชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทําให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ทําการแก้ไข หรือดําเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งได้ หรือดําเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทําให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อ      
ผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง  

22.1.8 บริษัทหลักทรัพย์จะเลิกกองทุนรวม เมื่อสํานักงานมีคําสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือ
เมื่อสํานักงานมีคําสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน 

22.1.9 ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันเหตุของการสิ้นสุดลง
ของการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมหรือดําเนินการตามข้อ 5.5 “การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน”
ได้ 

22.2 การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :  

22.2.1 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลิกด้วยเหตุตามข้อ 22.1.1  

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปน้ี  

(1) ยุติการรับคําสั่งซ้ือและคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันทําการ ที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1  

(2) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบด้วย ทั้งน้ีภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทํา
การที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 หรือวิธีอื่นใดที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม  

(3) จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าว ภายใน 5 วันทําการ นับแต่วัน
ถัดจากวันทําการที่ปรากฏเหตตุามข้อ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทําได้เพื่อชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ  

(4) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 22.2.1.(3) ให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วันทําการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 และเมื่อได้ดําเนินการชําระค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว จะถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดน้ัน  
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เมื่อบริษัทจัดการดําเนินการตามข้อ 22.2.1 (1) ถึงข้อ 22.2.1 (4) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
คงเหลืออยู่จากการดําเนินการตามข้อ 22.2.1 (3) บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม  

22.2.2 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลิก เพราะเหตุอื่นที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า 
หรือเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการ  

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปน้ี  

(1) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และแจ้งให้ตลาด
หลักทรัพย์ทราบในกรณีที่หน่วยลงทุนกองทุนรวมน้ันเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งน้ี 
ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ  

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเร่ืองดังกล่าวก่อนวันเลิก
กองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่น แจ้งเป็น
หนังสือทางไปรษณีย์ หรือวิธีอื่นใดที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม เป็นต้น และ  

(3) จําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม เพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวัน
เลิกกองทุนรวม 

22.2.3. กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลิกด้วยเหตุตามข้อ 22.1.6 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปน้ี 

(1) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์รวมทั้งแจ้งเป็น
หนังสือให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ ทั้งน้ี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทําการที่ปรากฏกรณี
ตามข้อ 22.1.6. 

(2) จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนภายใน 5 วันทําการ นับแต่วันทําการที่
ปรากฏกรณีตามข้อ 22.1.6. เพื่อรวบรวมเงินเท่าทีส่ามารถกระทําไดเ้พื่อชําระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

(3) ชําระค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติตามสัดส่วนจํานวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (2) ให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วันทาํการที่ปรากฏกรณี ตามข้อ 22.1.6. และเมื่อได้ดําเนินการชําระเงิน
ค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็นการเลิกกองทุน เมื่อได้ดําเนินการตามข้อ (1) ถึง (3) แล้ว หาก
มีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม 

23. การช าระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :   

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบ เพื่อทําหน้าที่รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชําระหนี้สินของกองทุนรวม
แล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งทําการอย่างอื่นตามแต่จําเป็นเพื่อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งน้ี 
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่าย   

และเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม และผู้ชําระ
บัญชีจะดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตาม
สัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วัน
เลิกโครงการ   
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เมื่อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้วหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคง
ค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.   
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