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 มูลคาหนวยลงทุนเปาหมายไมใชการรับประกันผลตอบแทนจากกการลงทุน 

 ในชวงระยะเวลา 1 ปแรก ผูลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนได 

 เน่ืองจากกองทุนเปดไทยพาณิชย สมารท เทรด 555 ฟนด บี มีการกําหนดเง่ือนไขการเลิกกองทุนกอนกําหนดผูลงทุนควรตระหนักวาการ
กําหนดอัตราผลตอบแทนในเงื่อนไขการเลิกกองทุนกอนกําหนด มิไดเปนการรับประกันหรือทําใหคาดหวังวาผูลงทุนจะไดรับผลตอบแทน
ตามอัตรานั้น 

 กองทุนอาจเขาทําสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพ่ือปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณในแตละขณะ 
ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยผูจัดการกองทุนจะพิจารณาจากปจจัยท่ีเก่ียวของ เชน ปจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง 
เปนตน เพ่ือคาดการณทิศทางอัตราแลกเปล่ียน ผูลงทุนจึงอาจไดรับผลกระทบจากสกุลเงินท่ีลงทุน โดยอาจขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตรา
แลกเปล่ียนหรือไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินทุนเริ่มแรกได และการทําธุรกรรมปองกันความเส่ียงอาจมีตนทุน ซ่ึงทําใหผลตอบแทนของกองทุนรวม
โดยรวมลดลงจากตนทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 

 กองทุนอาจนําเงินไปลงทุนในตางประเทศ ทําใหกองทุนมีความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk) คือ ความเส่ียงทางดานการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม สภาวะตลาด สภาพคลอง มาตรการทางการเงินในภาวะท่ีเกิดเหตุการณท่ีไมปกติ รวมถึงขอจํากัดตางๆ ในประเทศท่ี
กองทุนไปลงทุน ทําใหมีผลกระทบตอมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน หรืออาจจะทําใหกองทุนไมสามารถนําเงินกลับเขามาในประเทศ ซ่ึง
อาจสงผลใหผูลงทุนไมไดรับคืนเงินตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปดไทยพาณิชย สมารท เทรด 555 
ฟนด บี เม่ือเห็นวาการลงทุนในกองทุนเปดน้ีเหมาะสมกับวัตถุประสงคการลงทุนของผูลงทุน และผูลงทุนยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน
จากการลงทุนได 

 กองทุนเปดไทยพาณิชย สมารท เทรด 555 ฟนด บี อาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management (EPM)) กองทุนน้ีจึงมีความเส่ียงมากกวากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผูลงทุน ท่ีตองการผลตอบแทน
สูงและสามารถรับความเส่ียงไดสูงกวาผูลงทุนท่ัวไป ผูลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเขาใจในความเส่ียงของสัญญาซ้ือขาย
ลวงหนา และผูลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณการลงทุน วัตถุประสงคการลงทุน และฐานะ
การเงินของผูลงทุนเอง 

 ในกรณีท่ีมีเหตุการณไมปกติ ผูลงทุนอาจไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนลาชากวาระยะเวลาท่ีกําหนดไวในหนังสือช้ีชวน 
 ในกรณีท่ีกองทุนเปดไทยพาณิชย สมารท เทรด 555 ฟนด บี ไมสามารถดํารงสินทรัพยสภาพคลองไดตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กําหนด ผูลงทุนอาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามท่ีมีคําส่ังไว 
 การรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติกรณีเลิกกองทุนตามเง่ือนไข บริษัทจัดการขอสงวนสิทธินําเงินคงเหลือท้ังหมดของผูถือหนวยลงทุน 

ทุกราย ไปลงทุนตอยังกองทุนเปดไทยพาณิชยสะสมทรัพยตราสารหนี้หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นท่ีอยูภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ  
 ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือช้ีชวนใหเขาใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไวเปนขอมูลเพ่ือใชอางอิงในอนาคต และเม่ือมีขอสงสัย 

ใหสอบถามผูติดตอกับผูลงทุนใหเขาใจกอนซ้ือหนวยลงทุน  
 เพ่ือประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชย สมารท เทรด 555 ฟนด บี (“กองทุน”) การเสนอขายหนวยลงทุนของ

กองทุนหรือการสับเปล่ียนหนวยลงทุนหรือการรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุน ใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแตเพียง 
ผูเดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธท่ีจะสับเปล่ียนหนวยลงทุนของ
กองทุนหรือรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยบุคคลท่ีบริษัทจัดการมีวัตถุประสงคท่ีจะไมเสนอ
ขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนหรือไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุนใหน้ัน รวมถึง
แตไมจํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูท่ีมีถ่ินฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซ่ึงปกติมีถ่ิน ท่ีอยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของ
บุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซ่ึงจัดใหมีข้ึนและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือขอตกลงกับรัฐตางประเทศ หรือมีความจําเปนจะตองปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐตางประเทศ ไมวา
ท่ีเกิดข้ึนแลวในขณะนี้หรือจะเกิดข้ึนในอนาคต เชน ดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา เปนตน ผูถือหนวยลงทุนไดรับทราบและตกลงยินยอมใหสิทธิแกบริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดําเนินการตางๆ เพ่ือให
เปนไปตาม พันธสัญญา หรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศน้ัน ซ่ึงรวมถึงการเปดเผยขอมูลตางๆ ของผูถือหนวยลงทุน การหัก
ภาษี ณ ท่ีจายจากเงินไดของผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดําเนินการอื่นใดเทาท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือขอตกลง 
หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศ 

หนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม 
กองทุนเปดไทยพาณิชย สมารท เทรด 555 ฟนด บี 
SCB SMART TRADE 555 FUND B (SCBST555B) 
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รายละเอียดกองทุนรวม 
ช่ือโครงการ : กองทุนเปดไทยพาณิชย สมารท เทรด 555 ฟนด บี  

                                                   SCB SMART TRADE 555 FUND B (SCBST555B) 

อายุโครงการ   : ไมกําหนดอายุโครงการ  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยุติโครงการในชวงเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก 
หรือหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก หากกองทุน 
ระดมทุน ไดจํานวนไมเพียงพอตอการจัดต้ังกองทุนและ/หรือกองทุนไมสามารถ
ลงทุนไดตามวัตถุประสงคของกองทุนอยางเหมาะสม อันเน่ืองจากปจจัยอื่นใดท่ี
ทําใหผลตอบแทนของตราสารท่ีกองทุนจะเขาไปลงทุนปรับตัวลดลงอยางมี
นัยสําคัญ ท้ังน้ี ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะคืนเงิน
ใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตามรายละเอียดการคืนเงินคาสั่งซื้อแกผูสั่งซื้อหนวย
ลงทุนใน ตามท่ีระบุไวในโครงการ 
อยางไรก็ตาม  บริษัทจัดการจะทําการเลิกกองทุนภายในระยะเวลา 1 ปนับแตวัน
จดทะเบียนกองทรัพยสินของโครงการเปนกองทุนรวม เม่ือเกิดเหตุการณ
ดังตอไปน้ี แลวแตกรณี ท้ังน้ี ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
1. กรณีหากมูลคาหนวยลงทุนมากกวาหรือเทากับ 11.3626 บาทตอหนวย       
เปนเวลา 3 วันทําการติดตอกัน และสามารถรับซื้อคืนอัตโนมัติไดไมตํ่ากวา 

11.1486 บาทตอหนวย ท้ังน้ี ในชวงระยะเวลาดังกลาว บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาขายทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือ
ทรัพยสินอื่นใดที่เทียบเทาเงินสดบางสวนหรือท้ังหมดได หรือ 
2. กรณี ณ วันทําการใดก็ตามท่ีทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสด และ/หรือ       
เงินฝาก และ/หรือทรัพยสินอื่นใดที่เทียบเทาเงินสดบางสวนหรือท้ังหมด และ
สามารถรับซื้อคืนอัตโนมัติไดไมตํ่ากวา 11.1486 บาทตอหนวย หรือ 
3. กรณี ณ วันทําการใดท่ีมูลคาหนวยลงทุนนอยกวาหรือเทากับ 9.5000 บาท 
ตอหนวย  
ท้ังน้ี เม่ือเกิดเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงตามขอ 1 หรือขอ 2 แลวแตกรณี บริษัท
จัดการจะพิจารณารับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติในอัตราไมตํ่ากวา 11.1486 
บาทตอหนวย โดยจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทํา
การนับแตวันท่ีเกิดเหตุการณดังกลาว และหากเกิดเหตุการณตามขอ 3 บริษัท
จัดการจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต
วันท่ีเกิดเหตุการณดังกลาวเชนกัน 

อยางไรก็ตาม หากครบกําหนดระยะเวลา 1ปนับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสิน
ของโครงการเปนกองทุนรวมแลว ไมเกิดเหตุการณดังกลาวขางตน บริษัทจัดการ
จะเปดใหผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดทุกวันทําการซื้อขาย
หนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด และหาก ณ วันทําการใดก็ตามท่ีทรัพยสิน
ของกองทุนเปนเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพยสินอื่นใดที่เทียบเทาเงิน
สดบางสวนหรือท้ังหมด และสามารถรับซื้อคืนอัตโนมัติไดไมตํ่ากวา 11.1486 
บาทตอหนวย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะทําการเลิกกองทุนโดยจะรับซื้อคืน
หนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีเกิดเหตุการณ
ดังกลาว  
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จํานวนเงินทุนของโครงการ   : 5,000 ลานบาท 

วันที่ไดรบัอนุมัติใหจัดต้ัง/จัดการกองทนุรวม     : วันท่ี 18 กุมภาพันธ 2559 

วันที่เสนอขาย : วันท่ี 23 – 25 สงิหาคม 2559 

 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภทโครงการ 

 กองทุนรวมผสมแบบไมกําหนดสัดสวนการลงทุนในตราสารแหงทุน  

นโยบายการลงทุนของกองทุน 
 กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารแหงทุน และ/หรือตราสารแหงหน้ี และ/หรือตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก 

และ/หรือหนวยลงทุนของกองทุน เชน กองทุนรวมทองคํา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย หนวยทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
(REITs) กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) เปนตน ตลอดจนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอก
ผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือใหความเห็นชอบ โดย
กองทุนจะพิจารณาปรับสัดสวนการลงทุนไดต้ังแตรอยละ 0 ถึงรอยละ 100 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดสวนการ
ลงทุนขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ ท้ังน้ี กองทุนอาจลงทุนใน
ตางประเทศไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  

นอกจากน้ีกองทุนอาจลงทุนหรือมีไวในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือปองกันความเส่ียง (Hedging) จากการลงทุน เชน 
การทําสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอรเวิรดท่ีอางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
หรือใหความเห็นชอบ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
(Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณในแตละขณะ ซึ่งขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการลงทุน โดยผูจัดการกองทุนจะ
พิจารณาจากปจจัยท่ีเกี่ยวของ เชน ปจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เปนตน เพ่ือคาดการณทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน รวมถงึอาจ
ลงทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/
หรือการบริหารความเสี่ยง ท้ังน้ี เพ่ือใหสามารถสรางผลตอบแทนจากการลงทุนไดเพ่ิมขึ้น และ/หรือลดคาใชจายของกองทุน อีกท้ัง 
อาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) และตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความ
นาเชื่อถือตํ่ากวาท่ีสามารถลงทุนได (Non-investment grade) และตราสารหน้ีท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated 
Securities) และหลักทรัพยของบริษัทท่ีไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted Securities) รวมถึงอาจทําธุรกรรมการใหยืม
หลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด 

ผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดจากเงินลงทุน 

 ผูลงทุนมีโอกาสท่ีจะไดรับกําไรจากมูลคาหนวยลงทุนท่ีเพ่ิมขึ้นจากผลตอบแทนท่ีกองทุนจะไดรับจาก สวนตางของราคาหลักทรัพย 
เงินปนผล (ถามี) รวมถึงโอกาสสรางผลตอบแทนจากแนวโนมเงินบาทออนคาเทียบกับเงินสกุลตางประเทศท่ีกองทุนลงทุน 

ท้ังน้ี  สําหรับผูลงทุนท่ีเปนบุคคลธรรมดาเงินกําไรจากมูลคาหนวยลงทุนท่ีเพ่ิมขึ้นดังกลาวจะไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา 
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ระดับความเส่ียงของกองทนุ 
 

Risk Spectrum ของประเภทตราสารที่ลงทุน 
 

 

 

 

 

 
 

 

หมายเหตุ : กองทุนน้ีมีระดับความเส่ียงของการลงทุนอยูในระดับท่ี 5 ซึ่งมีความเส่ียงปานกลางคอนขางสูง 
 
 

ลักษณะที่สําคัญของกองทุนรวม 

Q: กองทุนรวมนี้เปนกองทนุรวมทีมี่การกําหนดประเภทของผูลงทนุ หรือมีการแบงชนิดของหนวยลงทุนหรือไม อยางไร? 

A: กองทุนน้ีเปนกองทุนรวมสําหรับผูลงทุนท่ัวไป และไมมีการแบงชนิดของหนวยลงทุน 
 
Q: กองทุนรวมนี้มีจํานวนเงินทนุโครงการเทาใด? 

A: จํานวนเงินทุนของโครงการเทากับ 5,000 ลานบาท โดยในระหวางระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขาย
หนวยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไดไมเกิน 750 ลานบาท หรือคิดเปนจํานวนหนวยลงทุนไมเกิน 75,000,000 หนวย 

  
Q: กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเปนทางเลือกสําหรบัเงินลงทนุลักษณะใดและผูลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเทาใด? 

A: เหมาะสําหรับผูลงทุนท่ียอมรับความเส่ียงจากการลงทุนไดในระดับปานกลางคอนขางสูง ผลตอบแทนที่กองทุนจะไดรับสวนใหญจะมา
จากกําไรจากสวนตางของราคาหลักทรัพย เงินปนผล (ถามี) และ/หรือดอกเบี้ยรับ รวมถึงผลตอบแทนจากแนวโนมเงินบาทออนคาเทียบกับ
เงินสกุลตางประเทศท่ีกองทุนลงทุน 

 
Q: ปจจัยใดที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน? 

A: ปจจัยท่ีมีผลกระทบท่ีสําคัญ ไดแก 

 ความผันผวนของราคาหลักทรัพยตราสารทุนและสัญญาซ้ือขายลวงหนาท่ีกองทุนลงทุนอยู 
 ความสามารถในการดําเนินธุรกิจและความสามารถในการชําระหน้ีของผูออกตราสาร 
 การผิดนัดชําระหน้ีของผูออกตราสารในตราสารแหงหน้ี  

 ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ อาจสงผลใหมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนเปลี่ยนแปลง  ซึ่งอาจทาํใหเงินตน
และผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวนตามไปดวย  

 
 
 

กองทุนรวม 
ตลาดเงิน 

ท่ีลงทุนเฉพาะใน
ประเทศ 

กองทุนรวม 
ตลาดเงิน 
ท่ีลงทุนใน
ตางประเทศ
บางสวน 

กองทุนรวม 
พันธบัตร 
รัฐบาล 

กองทุนรวม   
ตราสารหน้ี 

กองทุนรวมผสม 
 

กองทุนรวม 
ตราสารแหงทุน 

 

กองทุนรวม 
หมวดอุตสาหกรรม 

 

กองทุนรวม 
ท่ีเนนลงทุน 
ในทรัพยสิน 
ทางเลือก 

ความเสี่ยง/มีความซับซอนต่ํา ความเสี่ยง/มีความซับซอนสูง 
SCBST555B 
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Q: กองทุนรวมนี้เปนกองทนุรวมทีมี่ผูประกนัเงินลงทุนหรอืเปนกองทุนรวมที่มุงเนนจะคุมครองเงินตนหรอืไม? อยางไร ? 

A: กองทุนน้ีไมมีผูประกันเงินลงทุนและคุมครองเงินตน 
 
Q: กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบญัชีอยางไร? 

A: วันท่ีสิ้นสุดรอบบญัชี :  ประมาณ 1 ปนับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม        
       
Q:   การลงทุนในสัญญาซือ้ขายลวงหนา (Derivative) ที่มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อการลดความเสี่ยง หรือลงทุนในสัญญาซือ้ขาย

ลวงหนาแฝง (Structured Note) กองทุนมีการกําหนดอัตราสวนการลงทุนดังกลาวไวอยางไร?  

A:  กองทุนรวมมีการกําหนดอัตราสวนการลงทุนในการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) ท่ีมิไดมีวัตถปุระสงคเพ่ือการลดความเส่ียง
หรือลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) ไมเกิน 50% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

 
Q:   ผลกระทบทางลบที่มากท่ีสุดจากการลงทุนใน สัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) ที่มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อการลดความเส่ียง 

หรือลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) ตอเงินทุนของกองทุนรวมเปนอยางไร? 

A:   ผลกระทบทางลบจากการลงทุนดังกลาวติดลบไมเกิน 20% ในระยะเวลา 1 ปท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% (ภายใตสมมติฐานคาความผันผวน 
(Volatility) 24.65%) 

 
Q:  ช่ือและลักษณะของสินคาหรือตัวแปร องคประกอบของดัชนี หรือแหลงขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบของดัชนี?  

A:   SET50 Index Future ซึ่งเปนดัชนี SET50 ท่ีคํานวณและเผยแพรโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
Q:  กลยุทธการลงทุนของดัชนี ในกรณีที่เปนดัชนีที่คํานวณผลตอบแทนโดยอางอิงกลยุทธการลงทุน? 

A:  กองทุนจะมีการปรับสัดสวนการลงทุนเพ่ือใหพอรตการลงทุนมีสัดสวนการลงทุนตามตองการโดยมีสัดสวนฐานะการลงทุนในหุน 
(Equity Exposure) อยูระหวาง -50% ถึง 140%  

 
Q:  กรณีมีเหตุในการเปล่ียนแปลงวิธีการหรือยกเลิกการคํานวณดัชนี และแนวทางการดําเนินการของกองทุนในกรณีที่ปรากฏ

เหตุดังกลาว?  

A:  กองทุนจะใชสินคาหรือดัชนีอื่นท่ีมีคาสหสัมพันธ (Correlation) ใกลเคียงกับดัชนี SET เพ่ือใชในการปองกันความเสียงและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการลงทุนของพอรตการลงทุนแทนท่ี SET50 Index Future  

 
Q:  ขอมูลราคาหรือผลการดําเนินงานของสินคาหรือตัวแปรยอนหลังอยางนอย 3 ป?  

A:   ขอมูลผลตอบแทนยอนหลังของดัชนี SET50 ต้ังแตป 2001 ถึงป 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% 

คาเฉล่ีย 16.24% 
 
A:   ความผันผวนของราคาหรือผลการดําเนินงานของสินคาหรือตัวแปรที่สัญญาหรือตราสารอางอิง? 

Q:   คาความผันผวนของดัชนี SET50 หรือ Volatility ต้ังแตป 2001 ถึงป 2015 โดยคํานวนจากผลตอบแทนรายเดือนมีคาประมาณ 24.65% 
 
หมายเหตุ : ท้ังน้ี ขอมูลของสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) ท่ีมิไดมีวัตถุประสงคเพ่ือการลดความเส่ียง หรือลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาแฝง (Structured Note) ในอดีตหรือขอมูลจําลองท่ีจัดทําขึ้นเพ่ือใหผูถือหนวยลงทุนมีความเขาใจในสินคาหรือตัวแปรเทาน้ัน ดังน้ัน 
ราคา ผลการดําเนินงาน หรือความผันผวนของสินคาหรือตัวแปรในอนาคตอาจเคลื่อนไหวในทิศทางท่ีไมเปนไปตามขอมูลในอดีตได 

 
กราฟแสดงผลตอบแทนยอนหลังภายในระยะเวลา 5 ปของดัชนรีาคา SET INDEX  

 
หมายเหตุ : 
(1) ท่ีมา Bloomberg ต้ังแตวันท่ี 4 กรกฎาคม 2554 – 29 มิถุนายน 2559 
(2) ผลตอบแทนในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกีย่วของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนใน

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

  

หมายเหตุ :  
      (1)   ท่ีมา www.ibond.thaibma.or.th  ต้ังแตวันท่ี 4 กรกฎาคม 2554 – 29 มิถุนายน 2559 

(2) ผลตอบแทนในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกีย่วของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนใน
อนาคต 

 

มุมมองการลงทุนของผูจัดการกองทุน 
 สําหรับป 2559 แบงไดออกเปนสามประเด็นหลัก 
1. การดําเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) คาด Fed จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกเพียง 1 คร้ังในชวงคร่ึงปแรก 
เพราะยังมีขอจํากัดในเร่ืองคาเงินดอลลารสหรัฐแข็งคาจะกระทบตอภาคธุรกิจ และการผิดนัดชําระหน้ีของกลุม High Yield ท่ีขยายวงกวาง 
จากการที่ราคานํ้ามันยังคงอยูท่ีระดับตํ่าตอเน่ือง 
การลงทุนตองเนนเลือกเปนรายอุตสาหกรรมมากกวาการลงทุนแบบกระจายตามตลาด ซึ่งอุตสาหกรรมท่ีคาดวานาจะมีผลประกอบการดีในป 
2559 คือ กลุมท่ีเกี่ยวของกับอุปโภคบริโภค และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. การสนับสนุนทางการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) จากการขึ้นอัตราดอกเบ้ียนโยบายของ Fed ยอมเปนปจจัยกดดันตอตลาดหุนยุโรป
โดยรวม เปนแรงกระตุนให ECB พรอมดําเนินนโยบายทางการเงินแบบผอนปรนมากยิ่งขึ้น และดวยความสามารถในการดําเนินมาตรการ ตางๆ ได
อยางไมจํากัด ประกอบกับเศรษฐกิจยุโรปท่ีกําลังขยายตัว เปนปจจัยหนุนใหตลาดหุนยุโรปมีแนวโนมท่ีจะมีผลการดําเนินงานดีกวาภูมิภาคอื่น  

3. ราคานํ้ามันอยูท่ีระดับตํ่าอยางตอเน่ือง ดวยการผลิตท่ีเพ่ิมขึ้นจากอิหราน สหรัฐฯ ขยายโควตาการสงออก รวมถึงกลุม OPEC ท่ีระดมผลิต
เกินโควตาท่ีกําหนด สงผลใหอุปทานลนตลาด ซึ่งการท่ีนํ้ามันมีราคาท่ีระดับตํ่าเชนน้ี จะสงผลดีตอกลุมอุปโภคบริโภคในประเทศพัฒนาแลว 
รวมถึงกลุมผูนําเขานํ้ามันในประเทศเกิดใหม 
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ขอกําหนดในการซื้อขายและโอนหนวยลงทุน 

Q: กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซือ้คืนหนวยลงทุนอยางไร? 

A: การเสนอขายหนวยลงทุน 
 สําหรับการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก  (IPO) : ผูลงทุนตองสั่งซื้อหนวยลงทุนไมนอยกวา 10,000 บาท คํานวณเปนหนวยลงทุนได

โดยนําจํานวนเงินท่ีสั่งซื้อหนวยลงทุนหารดวยราคาขายหนวยลงทุน ซึ่งเทากับ 10 บาทตอหนวยบวกดวยคาธรรมเนียมการขายหนวย
ลงทุน และภาษีมูลคาเพ่ิม เชน หากผูลงทุนสั่งซื้อหนวยลงทุนของกองทุนเปดไทยพาณิชย สมารท เทรด 555 ฟนด บี เทากับ 10,000 
บาท จะไดรับจํานวนหนวยลงทุน เทากับ 989.4132 หนวย (10,000 / 10.1070) หรือกรณีผูลงทุนตองการซื้อหนวยลงทุน 1,000 หนวย 
ตองชําระคาซื้อหนวยลงทุน 10,107 บาท (10,107/10.1070) 

 ผูลงทุนสามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนไดทุกวันทําการ ในระหวางการเสนอขายครั้งแรก ระหวางวันท่ี 23 – 25 สิงหาคม 2559 ไดท่ี 
 ธนาคารไทยพาณิชย 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 
   และสํานักงานสาขาทุกแหง เวลา 8.30 - 15.30 น. 

 บลจ. ไทยพาณิชย จํากัด โทร 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปดทําการ – 15.30 น. 
 บริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต SCB EASY FUND ภายใต SCB EASY NET www.scbeasy.com เวลา เร่ิมใหบริการ -16.00 น. 
 ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด  

ท้ังน้ี บริษัทอาจพิจารณาเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือชองทางการเสนอขายหนวยลงทุนใน
ภายหลังได 

สําหรับการเสนอขายหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก  (หลังIPO) : กองทุนจะไมเปดเสนอขายหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขาย
คร้ังแรก 

         การชําระเงินคาซือ้หนวยลงทุน 
 ผูลงทุนสามารถชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนของกองทนุ โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

   กรณีผูลงทุนทํารายการผานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และสาขาของธนาคาร 
o ชําระเปนเช็ค หรือดราฟตลงวันท่ีเดียวกับวันท่ีสั่งซือ้หนวยลงทุนและขดีครอมเฉพาะส่ังจายในนาม  

"ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เพ่ือกองทุนเปดของบริษัทหลกัทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด” 
 กรณีผูลงทุนทํารายการผานบริษัทจดัการ หรือ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนรายอื่นท่ีไดรับการแตงต้ัง 

 นําเช็คหรือเงินสดเขา “บญัชีจองซือ้กองทุนบลจ.ไทยพาณิชย จํากัด” โดยมีรายละเอยีดธนาคารดังตอไปน้ี 

ธนาคาร เลขที่บญัชี 
ธนาคารไทยพาณิชย 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 
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (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 
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ธนาคาร เลขที่บญัชี 
ธนาคารซิต้ีแบงก ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 080-0-35104-9 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 039-6-03711-9 

 
การรบัซื้อคืนหนวยลงทุน 
กรณีรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ 
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนไดตกลงสั่งขายคืนหนวยลงทุนและยินยอมให
บริษัทจัดการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ ภายในระยะเวลา 1 ปนับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินของโครงการเปนกองทุนรวม 
เม่ือเกิดเหตุการณดังตอไปน้ี แลวแตกรณี  

กรณีท่ี 1 ณ วันทําการใดท่ีมูลคาหนวยลงทุนนอยกวาหรือเทากับ 9.5000 บาทตอหนวย 

กรณีท่ี 2 เม่ือเขาเงื่อนไขมูลคาหนวยลงทุนมีมูลคาตามท่ีกําหนด ดังตอไปน้ี 

คร้ังท่ี 1 หากมูลคาหนวยลงทุนมากกวาหรือเทากับ 10.50 บาทตอหนวย ณ วันทําการใด ซึ่งบริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดย
อัตโนมัติในอัตราไมนอยกวารอยละ 5.00 ของมูลคาท่ีตราไว (10 บาท) ท้ังน้ี ในชวงระยะเวลาดังกลาว บริษัทจัดการอาจพิจารณาขาย
ทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพยสินอื่นใดที่เทียบเทาเงินสดบางสวนหรือท้ังหมดได โดยจะรับซื้อคืน
หนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีเกิดเหตุการณดังกลาว 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติเปนจํานวนเงินท่ีไมเกินจํานวนเงินสดรับท่ีไดรับจากดอกเบ้ีย      
และ/หรือกําไรจากการลงทุน หลังจากกันสํารองสําหรับคาใชจายตางๆของกองทุน (ถามี) 

คร้ังท่ี 2 ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  

- กรณีหากมูลคาหนวยลงทุนมากกวาหรือเทากับ 11.3626 บาทตอหนวย เปนเวลา 3 วันทําการติดตอกัน และสามารถรับซื้อคืน
อัตโนมัติไดไมตํ่ากวา 11.1486 บาทตอหนวย ท้ังน้ี ในชวงระยะเวลาดังกลาว บริษัทจัดการอาจพิจารณาขายทรัพยสินของกองทุนเปน
เงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพยสินอื่นใดที่เทียบเทาเงินสดบางสวนหรือท้ังหมดได หรือ  

- กรณี ณ วันทําการใดก็ตามท่ีทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพยสินอื่นใดที่เทียบเทาเงินสดบางสวน
หรือท้ังหมด และสามารถรับซื้อคืนอัตโนมัติไดไมตํ่ากวา 11.1486 บาทตอหนวยโดยจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีเกิดเหตุการณดังกลาว  

ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีเหลืออยูท้ังหมดของผูถือหนวยลงทุน 

กรณีท่ี 3 หากครบกําหนดระยะเวลา 1 ปนับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินของโครงการเปนกองทุนรวมแลว ไมเกิดเหตุการณดังกลาว
ขางตน บริษัทจัดการจะเปดใหผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด 
และหาก ณ วันทําการใดก็ตามท่ีทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพยสินอื่นใดที่เทียบเทาเงินสดบางสวน
หรือท้ังหมด และสามารถรับซื้อคืนอัตโนมัติไดไมตํ่ากวา 11.1486 บาทตอหนวย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะทําการเลิกกองทุนโดย
จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีเกิดเหตุการณดังกลาว  

กรณีรับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบปกติ 
บริษัทจัดการจะเปดรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด หากกองทุนน้ีไมสามารถเลิก
กองทุนกอนครบกําหนดอายุกองทุนตามเง่ือนไขท่ีระบุไว โดยเร่ิมต้ังแตวันทําการถัดจาก 1 ปนับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปน
กองทุน 
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 บริษัทจัดการจะเร่ิมเปดรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ต้ังแตเวลาเปดทําการจนถึงเวลาที่บริษัทจัดการ
กําหนด ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการขายคืน โดยมีมูลคาขั้นตํ่าในการขายคืน 1,000 บาท และมูลคาขั้นตํ่าคงเหลือในบัญชี 1,000 
บาท ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะชําระเงินคืนใหผูลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแตวันคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาหนวยลงทุนราคาขายและ
ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยการโอนเขาบัญชีธนาคาร หรือออกเปนเช็คขีดครอมสั่งจายชือ่ผูลงทุน 
ตามท่ีผูลงทุนไดแจงความประสงคไว 

ผูลงทุนสามารถส่ังขายหนวยลงทุนไดทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ไดท่ี  : 
 บลจ. ไทยพาณิชย จํากัด โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปดทําการ - 15.30 น. 
 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ผูลงทุนสามารถส่ังขายหนวยลงทุนไดท่ี 

o ธนาคารไทยพาณิชย 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  
        และเฉพาะชองทางท่ีธนาคารกําหนด เวลา 8.30-15.30 น. 
o บริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต SCB EASY FUND ภายใต SCB EASY NET www.scbeasy.com  
 เวลาเร่ิมใหบริการ - 16.00 น. 

อน่ึง บริษัทจัดการอาจพิจารณาแตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนรายอื่นเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดในภายหลัง 
             

Q: กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไมขายหนวยลงทนุ? 

A: บริษัทจัดการ และ/หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิกการทําธุรกรรมของ           
ผูถือหนวยลงทุนท้ังหมดหรือบางสวนไดตามท่ีเห็นสมควร โดยไมจําตองแจงให ผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ
ใดเหตุการณหน่ึงหรือหลายเหตุการณดังตอไปน้ี  
(ก) ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบคําขอใชบริการกองทุน และ/หรือ ใบสั่งซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ แบบฟอรมแสดงตน

ของผูสั่งซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด ไมครบถวนเพียงพอสําหรับการปฏิบัติตามกฎหมายวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไมยื่นเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามท่ี
บริษัทจัดการกําหนด 

(ข)  บริษัทจัดการเห็นวาการสั่งซื้อหนวยลงทุนดังกลาวอาจมีลักษณะเปนการกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเปนชองทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเปนชองทางในการสนับสนุนทางการเงินแกการกอ
การรายตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเปนการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแยงตอ
กฎหมายตางๆ  

(ค)  บริษัทจัดการเห็นวา การสั่งซื้อหนวยลงทุนดังกลาวอาจมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวม ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนรายอื่น หรือ
ความนาเชื่อถือหรือภาพลักษณของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ  

(ง)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนใหแกผูลงทุนท่ีเปนบุคคลธรรมดาต้ังแต 2 คนขึ้นไปแตไม    
เกิน 4 คน ถือหนวยลงทุนรวมกัน และปรากฏวาผูลงทุนบางคนหรือท้ังหมดเสียชีวิต 

(ฉ)   เพ่ือประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชย สมารท เทรด 555 ฟนด บี (“กองทุน”) การเสนอขายหนวย
ลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแตเพียงผูเดียว โดยบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิท่ีจะรับหรือปฏิเสธที่จะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหแกบุคคลใดก็
ได โดยบุคคลท่ีบริษัทจัดการมีวัตถุประสงคท่ีจะไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนให
น้ัน รวมถึงแตไมจํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูท่ีมีถิ่นฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ีอยูในสหรัฐอเมริกา 
รวมถึงกองทรัพยสินของบุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซึ่งจัดใหมีขึ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  
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(ช)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคําสั่งซื้อหนวยลงทุนของผูลงทุน หากการส่ังซื้อดังกลาวขัดกับหลักเกณฑของสํานักงาน   
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบตอการบริหารจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
เปนสําคัญ 

 
Q: กองทุนรวมนี้มีขอกําหนดเกี่ยวกับการเล่ือนกําหนดเวลาชําระคาขายคืนหนวยลงทุน การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวย

ลงทุนตามคําส่ังที่รับไวแลว และการหยุดรับคําส่ังซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน ไวอยางไร? 

A: การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน 
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนท่ีมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปดไว
แลวได เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว ซึ่งตองไมเกินกวากรณีดังตอไปน้ี  
(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีท่ีเขาเหตุดังตอไปน้ี โดยความเห็นชอบของผูดูแล

ผลประโยชนแลว  
(ก)  มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จายโอน หลกัทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล หรือ  
(ข)  มีเหตุท่ีทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยู

นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ  
(2)  มีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลว แตในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไมไดชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวย

ลงทุน บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงาน
การแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองน้ันตางจากราคารับซื้อคืนหนวย
ลงทุนท่ีถูกตองต้ังแตหน่ึงสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราต้ังแตรอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีถูกตอง  

(3)  มีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยัง
ไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองน้ัน
ตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีถูกตองต้ังแตหน่ึงสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราต้ังแตรอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหนวย
ลงทุนท่ีถูกตอง 

ท้ังน้ี การเลื่อนกําหนดชําระเงินคาขายคืนขางตน บริษัทจัดการจะดําเนินการตามท่ีระบุในรายละเอียดโครงการและหลักเกณฑท่ี
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

การไมขายหรอืไมรับซือ้คืนหรอืไมสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามส่ัง 
บริษัทจัดการอาจไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับไวแลวหรืออาจหยุดรับคําสั่งซื้อ
หรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนได เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว ซึ่งไมเกินกวากรณีดังตอไปน้ี  
(1)   ตลาดหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ  
(2)   บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีดังตอไปน้ี โดยไดรับความเห็นชอบของผูดูแล

ผลประโยชนแลว  
(ก)  มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลกัทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางสมเหตุสมผล  
(ข) ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม หรือ  
(ค)  มีเหตุจําเปนอื่นใดเพ่ือคุมครองประโยชนของผูถอืหนวยลงทุน  
ท้ังน้ี การไมขาย หรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งท่ีไดรับมาแลว หรือการหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตาม 
(ก) (ข) หรือ (ค) สามารถกระทําไมเกิน 1 วันทําการ เวนแตไดรับผอนผันจากสํานักงาน  

(3)  ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนหลกัทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ และมีเหตุการณดังตอไปน้ีเกิดขึน้ ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบ
ตอกองทุนรวมดังกลาวอยางมีนัยสาํคัญ  
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(ก)  ตลาดซื้อขายหลกัทรัพยดังกลาวไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ ท้ังน้ี เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวมไดลงทุนใน
หลักทรัพยท่ีซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพยแหงน้ันเกินกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม  

(ข)  มีเหตุการณท่ีทําใหไมสามารถแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศไดอยางเสรี และทําใหไมสามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือ
รับโอนเงินจากตางประเทศไดตามปกติ หรือ  

(ค)  มีเหตุท่ีทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลกัทรัพยหรือทรัพยสนิท่ีลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยู
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนเห็นชอบดวยแลว  

(4)  เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนท่ีรับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน แกผูลงทุนเฉพาะราย 
เน่ืองจากปรากฏขอเท็จจริง ดังตอไปน้ี  
(ก)  บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายน้ันๆมีสวนเก่ียวของกับการกระทําดังตอไปน้ี  

1. การกระทําท่ีเปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับ การปองกันและปราบปรามการ     
ฟอกเงิน ไมวาจะเปนกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ  

2. การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย หรือ  
3. การกระทําท่ีเปนการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระสําคัญ 
ท้ังน้ี การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหรือไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่งขางตน บริษัทจัดการจะดําเนินการตามท่ีระบุในรายละเอียด
โครงการและหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

การหยุดรบัคําส่ังซื้อหรอืขายคืนหนวยลงทุน 
เพ่ือคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจําเปนเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือ คําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปดไดเปน
การชั่วคราว ตามระยะเวลาท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ท้ังน้ี ไมเกิน 20 วันทําการติดตอกัน เวนแตจะไดรับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนออกไปได 
 

Q: วิธีการสับเปล่ียนหนวยลงทนุเปนอยางไร? 

A:      ในชวงภายในระยะเวลา 1 ปนับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินของโครงการเปนกองทุนรวม กองทุนจะไมเปดรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 
แตจะเปดรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเฉพาะชวงเปดเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกเทาน้ัน ตามหลักเกณฑ/เงื่อนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด 
เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น อยางไรก็ตามหากกองทุนน้ีไมสามารถเลิกกองทุนภายใน 1 ปนับแตวันจดทะเบียนกอง
ทรัพยสินของโครงการเปนกองทุนรวม กองทุนจะเปดใหผูถือหนวยทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกไดทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน 
ตามหลักเกณฑ/เงื่อนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น โดยเร่ิมต้ังแตวันทําการถัดจาก 1 ปนับแต
วันจดทะเบียนกองทรัพยสินของโครงการเปนกองทุนรวม โดยผูถือหนวยสามารถติดตอท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับการแตงต้ังจากบริษัทจัดการ (ถามี) ซึ่งสามารถรับคําสั่งซื้อหรือขายหนวยลงทุน หรือเปนผูทําหนาท่ีในการ
เสนอขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุน หรือบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) หรือชองทาง
ใหบริการอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด ตามกําหนดการและชองทางท่ีสอดคลองกับการทํารายการสั่งซื้อ และ/หรือขายคืนหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดโดยไมถือเปนการแกไขโครงการตามท่ีระบุไวในรายละเอียด
โครางการ โดยบริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ
และสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วันทําการกอนการเปล่ียนแปลงการใหบริการดังกลาว 
ซึ่งการดําเนินการดังกลาวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ 
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Q: กองทุนรวมนี้กําหนดวิธีการโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดการโอนไวอยางไร? 

A:  ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดในกรณีดังตอไปน้ี   
(1)  การโอนหนวยลงทุนใหบิดา มารดา บุตร และคูสมรสของผูถอืหนวยลงทุน 
(2)  การโอนหนวยลงทุนตามคําสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย (ซึ่งไมรวมถึงกรณีท่ีผูลงทุนท่ีเปนบุคคลธรรมดาต้ังแต 2 คนขึ้นไปแต

ไมเกิน 4 คน ถือหนวยลงทุนรวมกัน และปรากฏวาผูลงทุนบางคนหรือท้ังหมดเสียชีวิต เวนแตศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น) 
(3)  การโอนหนวยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ ท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติใหโอนได 
ท้ังน้ี ผูโอนและผูรับโอนจะตองมายื่นคําขอโอนหนวยลงทุนดวยตนเองท่ีสํานักงานทะเบียนหนวยลงทุน ในกรณีท่ีผูรับโอนยังไมไดเปน
ผูใชบริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองกรอกรายละเอียดในใบคําขอใชบริการกองทุนและยื่นตอนายทะเบียนหนวยลงทุน
พรอมคําขอโอนหนวยลงทุน และชําระคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน (ถามี)   
นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหนวยลงทุน พรอมหนังสือรับรองสิทธิในหนวย
ลงทุนใหผู รับโอนหนวยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหนวยลงทุนใหแกผูโอนหนวยลงทุนภายใน 7 วันนับต้ังแตวันท่ี 
นายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคําขอโอนหนวยลงทุน   
 ท้ังน้ี  สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเม่ือนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลลงในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเรียบรอยแลว 
อน่ึง เพ่ือประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชย สมารท เทรด 555 ฟนด บี (“กองทุน”) การรับลงทะเบียนการ
โอนหนวยลงทุนของกองทุน ใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแตเพียงผูเดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธ
ลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยบุคคลท่ีบริษัทจัดการมีวัตถุประสงคท่ีจะไมรับลงทะเบียนการโอน
หนวยลงทุนของกองทุนใหน้ัน รวมถึงแตไมจํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูท่ีมีถิ่นฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ีอยู
ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของบุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซึ่งจัดใหมีขึ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 
  

Q: ผูถือหนวยลงทนุจะทราบขอมูลเกี่ยวกบัมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาขายและรับซือ้คืนหนวยลงทุนได
จากชองทางใด? 

A:  ในกรณีท่ีกองทุนอยูภายในระยะเวลา 1 ปนับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินของโครงการเปนกองทุนรวม บริษัทจัดการจะประกาศมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน ใน Website ของบริษัทจัดการ: www.scbam.com หรืออื่นๆ (ถามี) ทุกวันทําการ
แรกของเดือน  

หากในกรณีท่ีกองทุนไมเกิดเหตุการณใหเลิกกองทุนตามเง่ือนไขท่ีระบุไว บริษัทจัดการจะเปดใหขายคืนหนวยลงทุนไดทุกวันทําการซื้อขาย
หนวยลงทุน และจะประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน ใน Website ของบริษัทจัดการ: www.scbam.com 
หรืออื่นๆ (ถามี) ทุกวันทําการ  

 

สิทธิของผูถือหนวยลงทุน 

Q: กองทุนรวมมีการออกและสงมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนหรอืไมอยางไร? 

A:  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกคร้ังท่ีผูถือหนวยลงทุนมีการ        
ทํารายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน เพ่ือเปนการยืนยันการทํารายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของ 
ผูถือหนวยลงทุน  โดยในกรณีท่ีเปนการสั่งซื้อในระหวางชวงการเสนอขายคร้ังแรก นายทะเบียนหนวยลงทุน ซึ่งไดรับมอบหมายจาก
บริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหนวยลงทุน/ใบยืนยันการซื้อหนวยลงทุนพรอมใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี
สําหรับคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี) ใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยทางไปรษณียภายใน 15 วันทําการนับแตวันจด
ทะเบียนกองทุน สวนในกรณีการทํารายการภายหลังชวงเสนอขายคร้ังแรก หากกองทุนไมสามารถเลิกกองทุนไดภายในระยะเวลา    
7 เดือนนับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว นายทะเบียนหนวยลงทุนและ/หรือผูสนับสนุนการขาย
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หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนพรอมใบยืนยันการทํา
รายการดังกลาว ใบกํากับภาษีสําหรับคาธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) และ/หรือใบเสร็จรับเงิน ใหแก   
ผูถือหนวยลงทุนทางไปรษณียภายใน 7 วันทําการนับแตวันคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ท้ังน้ี เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตดําเนินการเปนอยางอื่น 

 
Q:  ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจํากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใตเง่ือนไขอยางไร? 

A:  สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :   

ผูถือหนวยลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนเองกอนครบกําหนดอายุโครงการตามเง่ือนไข โดยบริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืน
หนวยลงทุนอัตโนมัติ ท้ังน้ี หากครบกําหนดระยะเวลา 1 ปนับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินของโครงการเปนกองทุนรวมไมเกิด
เหตุการณใหเลิกกองทุนตามเง่ือนไข ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดการ โดยผานผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหนวยลงทุนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการแตงต้ัง (ถามี) ท้ังน้ี ใหเปนไปตามหนังสือชี้ชวนสวน
โครงการ ขอ 7 "การรับซื้อคืนหนวยลงทุน" ท้ังน้ี สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเม่ือนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลลงใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

สิทธิในการไมไดรับจัดสรรหนวยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะไมจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลท่ีซื้อหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาท่ีของบริษัทจัดการ 

สิทธิในการลงมติเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจดัการ :   

ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 
บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพยท่ีเปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน (Omnibus account) จะไมนับคะแนนเสียง
ของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันน้ันในสวนท่ีเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 

 

Q: ชองทางและวิธกีารที่ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสิทธอิอกเสียงและดําเนินการใชสิทธิออกเสียงของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม? 

A:  ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียง และดําเนินการใชสิทธิออกเสียงไดโดยบริษัทจัดการจะทําการติดประกาศ     
ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 
Q: กองทุนรวมนี้มีชองทางและวิธกีารรองเรียนของผูลงทุน และนโยบายการระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

ตลอดจนวิธีเขาสูกระบวนการดังกลาวหรือไม อยางไร? 

A:  ผูถือหนวยลงทุนสามารถนําสงขอรองเรียนมาไดท่ี 
 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด ฝายลูกคาสัมพันธ โทร.0-2777-7777 กด 0 กด 6  
 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร.0-2263-6000 
 ผูดูแลผลประโยชน : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)   โทรศัพท 02-299-2668 

การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุมัติใหจัดต้ังกองทุนรวมและการฝาฝนหรือการไม
ปฏิบัติน้ันกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือผูลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแกไขเยียวยาความเสียหายโดยไมชักชา   
โดยในกรณีท่ีเกิดขอพิพาทระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมใหนําขอพิพาทเขาสูการ
พิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 
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บุคคลที่เกี่ยวของกับการดําเนินการของกองทุนรวม 

Q: ขอมูลเกี่ยวกบับริษัทจัดการกองทุนรวม? 

A:        บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด จัดต้ังขึ้นเม่ือวันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เปนบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย ท่ี
ไดรับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ และ 
กองทุนสวนบุคคล ปจจุบันบริษัทจัดการ มีกองทุนรวมภายใตการบริหารจัดการจํานวนท้ังหมด 170 กองทุน และมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนรวม เทากับ 870,889,353,416.33 บาท (ขอมูล ณ วันท่ี 29 กรกฎาคม 2559) 
   รายช่ือคณะกรรมการจัดการ 

 1. นายสมิทธ พนมยงค ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 2. นายณรงคศักด์ิ ปลอดมีชัย กรรมการผูจัดการ และประธานเจาหนาท่ีบริหารการลงทุน 

 3. นางสาวพิณแกว ทรายแกว ผูชวยกรรมการผูจัดการ กลุมธุรกจิกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
 4. นางปนสุดา ภูวิภาดาวรรธน ผูชวยกรรมการผูจัดการ กลุมกลยุทธและวางแผน 

5. นางนันทมนัส เปยมทิพยมนัส ผูชวยกรรมการผูจัดการ กลุมจัดสรรสินทรัพยและกองทุนตางประเทศ 

 6. นางสาวจารุภัทร ทองลงยา ผูชวยกรรมการผูจัดการ กลุมการลงทุนตราสารทุน 

7. นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม ผูชวยกรรมการผูจัดการ กลุมการลงทุนอสังหาริมทรัพยและโครงสรางพ้ืนฐาน 

 8. นางสาววริษา ลพานุกรม ผูอํานวยการอาวุโส กลุมธุรกิจลกูคาบุคคลและสถาบัน 

 9. นางสาวสมใจ โรจนเลิศจรรยา ผูชวยกรรมการผูจัดการ กลุมบญัชแีละปฏิบัติการกองทุน 
 10.นางสาวอมรมาลย อัมพรพิสิฏฐ ผูชวยกรรมการผูจัดการ กลุมธุรกจิตัวแทนจําหนาย 

     รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 
 1. นายสมิทธ พนมยงค ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

 2. นายอนุชา เหลาขวัญสถิตย ประธานกรรมการบริษัท 
 3. นางสาวเอเลน นอราห ไรอัน กรรมการ 

 4. นายชลิตติ เน่ืองจาํนงค กรรมการ 

 5. นางสาวลลิตภัทร ธรณวิกรัย กรรมการบริษัท 

 6. นางอภิพันธ เจริญอนุสรณ กรรมการและ กรรมการตรวจสอบ 
 7. นางสาวศรัณยา เวชากุล กรรมการและ กรรมการตรวจสอบ 

Q: รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน  
A:    1.  นายสมิทธ พนมยงค   
 2. นายณรงคศักด์ิ ปลอดมีชัย 
 3. นางสาวจารุภัทร ทองลงยา 

4. นางนันทมนัส เปยมทิพยมนัส 
5. นายอาชวิณ อัศวโภคิน 
6. นายยุทธพล วิทยพาณิชกร 
7. นายพูนศักด์ิ โลสนุทร 
8. นางสาวศุภรัตน อารียวงศ 
9. นางสาวอรวี อุดมพาณิชย 
10. นายศุภกร ตุลยธญั 
11.   นายเอกชัย ธาราพรทิพย 

 12. นางสาวสุพรรณิการ เกียรติดุริยกุล 
 13.   นางสาวคุณากร จิรานุกรสกุล 
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Q: รายชื่อผูจัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณการทํางานทีเ่กี่ยวของกับการบริหารจัดการกองทนุรวม 

A:  รายช่ือและขอมูลท่ีเกี่ยวของกับผูจดัการกองทุน แสดงไดดังน้ี 

กลุมจัดการลงทนุตราสารทุน 

ลําดับ ชื่อ-สกุล หนาที่และความรบัผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางาน 

1 นายณรงคศักด์ิ  ปลอดมีชัย ทบทวนนโยบายและหลัก 
ปฎิบัติในการบริหารจัดการ 
กองทุน (Investment Policy 
Guide) 

- ปริญญาโท Master of 
Economics Western Michigan 
University 

- ปริญญาตรี สังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

  -   คุณวุฒิพิเศษ Fund Manager 

-   กรรมการผูจัดการ และประธาน
เจาหนาที่บริหารการลงทุน บลจ. ไทย
พาณิชย จํากัด 

- รองประธานฝายการลงทุน  
บริษัท อเมริกันอินเตอรแนชช่ันแนล  
แอสชัวรันส จํากัด 

- ผูอํานวยการอาวุโส กองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ (กบข.) 

- หัวหนาผูจัดการกองทุน  
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

- ผูจัดการกองทุน ตราสารทุน  
บริษัทกองทุนรวมไทยพาณิชย 

- นักคาหลักทรัพยตางประเทศ  
บริษัทหลักทรัพยวอลเบริกพรีเมียร 

- นักวิเคราะห บล.ธนสยาม 
2 นางสาวจารุภัทร ทองลงยา 

 
บริหารการลงทุนในตราสาร ทุน 
และแสวงหาโอกาส ในการสราง
ผลตอบแทน จากการลงทุนใน
ตราสารทุน 
 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา
การเงิน สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี Botany จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

-   คุณวุฒิพิเศษ Grand Fathering 

-   ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ   
    ฝายจัดการลงทุนตราสารทุน        
บลจ.ไทยพาณิชย จํากัด 

- ผูอํานวยการ อาวุโส ฝายการลงทุน
ตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย   

- ผูบริหารงานฝายบริหารความเส่ียง  
บลจ.กสิกรไทย จํากัด 

- ผูจัดการกองทุนอาวุโส  
บลจ. กสิกรไทย จํากัด  

- Manager Investment บลจ.ภัทรธนกิจ 
3 นางสาวนิภาพร ทิพยอาภรณ บริหารการลงทุนในตราสาร ทุน 

และแสวงหาโอกาส ในการสราง
ผลตอบแทน จากการลงทุนใน
ตราสารทุน 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

- คุณวุฒิพิเศษ CISA Level I 
 

- รองผูอํานวยการ ฝายการลงทุน 
ตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย   

- รองผูอํานวยการ ฝายสนับสนุน 
การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย   

- ผูจัดการกองทุน บลจ.ทหารไทย 
- Portfolio Administration Officer 
บลจ. ทหารไทย 

- เจาหนาที่การเงิน บลจ.ทหารไทย 
4 นายสมหวัง  จิรัฐิติอําไพวงศ บริหารการลงทุนในตราสาร ทุน 

และแสวงหาโอกาส ในการสราง
ผลตอบแทน จากการลงทุนใน
ตราสารทุน 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) 
George Washington University 

- ปริญญาตรี  บัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

- คุณวุฒิพิเศษ CFA Level  II 

- ผูจัดการกองทุน  ฝายการลงทุน 
ตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย   

- ผูจัดการกองทุน บลจ.กรุงไทย 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หนาที่และความรบัผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางาน 

5 นายณัฐดนัย  ประทานพรทิพย บริหารการลงทุนในตราสาร ทุน 
และแสวงหาโอกาส ในการสราง
ผลตอบแทน จากการลงทุนใน
ตราสารทุน 

- ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ (การเงิน) 
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร 
    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 - คุณวุฒิพิเศษ CFA Level III 

- รองผูอํานวยการ ฝายการลงทุน    
ตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย 

- ผูอํานวยการ ฝายลงทุน บลจ. ฟนันซา 
- ที่ปรึกษา บ. เกวินน คอนซัลต้ิง จํากัด 
- วิศวกร บ. ควอลิเทค เอนจิเนียร่ิง 
แอนดคอนสตัคช่ัน จก. 

6 นางสุทธินีย ลิมปพทัธ วิเคราะห และตัดสินใจการ
ลงทุน /กําหนดสัดสวนการ
ลงทุนและกลยุทธการลงทุน 

- ปริญญาโท Master of Science in 
Finance and Investments 

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

- ผูอํานวยการ ฝายจัดสรรสินทรัพย 
และกลยุทธการลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย 

-   ผูจัดการกองทุนอาวุโส ฝายตราสาร
ทุนในประเทศ บลจ.เอ็มเอฟซีจํากัด
(มหาชน) 

-  ผูจัดการกองทุนอาวุโส ฝาย Private 
Equity บลจ.เอ็มเอฟซีจํากัด(มหาชน) 

-  นักวิเคราะหทางการเงิน ฝายที่ปรึกษา
ทางการเงิน บลจ.เอ็มเอฟซีจํากัด
(มหาชน) 

 
7 นายพูนศักด์ิ  โลหสุนทร 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 วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- คุณวุฒิพิเศษ CAIA,CFA Level 
II,FRM 

- ผูอํานวยการ ฝายการลงทนุตราสารทุน 
เชิงกลยุทธ บลจ.ไทยพาณิชย   

- ผูอํานวยการ ฝายการลงทนุตราสารทุน 
บลจ.ไทยพาณิชย   

- ผูอํานวยการ ฝายจัดสรรสินทรัพยและ
กลยุทธการลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย   

- ผูจัดการฝายตราสารหนี้ กองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) 

8 นายไพริชน  นิตยานุภาพ บริหารการลงทุนในตราสารทุน 
เชิง Quantitative  

-  ปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

-   ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

-   ผูจัดการ ฝายจัดการลงทุนตราสารทุน
เชิงกลยุทธ บลจ.ไทยพาณิชย จํากัด 

-  หัวหนาสวน ฝายบริหารความเสี่ยง
ดานตลาด ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) 

-   นักวิเคราะหขอมูลและโปรแกรม  
บริษัท เคซีเอส จํากัด 
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กลุมจัดการลงทนุตราสารหน้ี 

ลําดับ ชื่อ-สกุล หนาที่และความรบัผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางาน 

1 นายยุทธพล  วิทยพาณิชกร บริหารการลงทุนในตราสารหนี้ 
และแสวงหาโอกาสในการ
สรางผลตอบแทน จากการ
ลงทุนในตราสารหนี้ 

- ปริญญาโท การเงิน มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยนานาชาติมหิดล 

- คุณวุฒิพิเศษ  CISA Level I, 
     Single License 

- ผูอํานวยการอาวุโส ฝายการลงทุน
ตราสารหน้ีและบริหารเงิน  
บลจ.ไทยพาณิชย   

- ผูอํานวยการ ฝายการลงทุนตราสาร
หนี้และบริหารเงิน บลจ.ไทยพาณิชย   

- รองผูอํานวยการ ฝายจัดสรรสินทรัพย
และกลยุทธการลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย 

- ผูชวยผูจัดการ กองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ (กบข.) 

2 นางสาวนันทรัตน  ยอดยิ่ง บริหารการลงทุนในตราสารหนี้ 
และแสวงหาโอกาสในการ
สรางผลตอบแทน จากการ
ลงทุนในตราสารหนี้ 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา
การเงิน สถาบันพัฒนบัณฑิต
บริหารศาสตร 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- คุณวุฒิพิเศษ  Grand Fathering, 
Derivative License 

- ผูอํานวยการ  ฝายการลงทุนตราสาร
หนี้และบริหารเงิน บลจ.ไทยพาณิชย   

- ผูอํานวยการ ฝายกลยุทธการลงทุน  
บลจ.ไทยพาณิชย   

- ผูอํานวยการ ฝายการลงทุนกองทุน
สวนบุคคล บลจ.ไทยพาณิชย จํากัด 

- Head of Fund Manager ธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

- Senior Fund Manager บลจ. ธนชาติ  
จํากัด  

  -   Senior Marketing  บงล .ศรีมิตร  จํากัด 
3 นางสาวธุวดารา สุรเมฆ บริหารการลงทุนในตราสารหนี้ 

และแสวงหาโอกาสในการ
สรางผลตอบแทน จากการ
ลงทุนในตราสารหนี้ 

- ปริญญาโท MBA Middle 
Tennessee State University 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

- คุณวุฒิพิเศษ Grand Fathering 
 

- ผูอํานวยการ  ฝายการลงทุนตราสาร
หนี้และบริหารเงิน บลจ.ไทยพาณิชย   

- ผูจัดการกองทุน ฝายกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ บลจ.ไทยพาณิชย   

- ผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ฝาย
ผลิตภัณฑการลงทุน ธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) 

- เจาหนาที่การลงทุน Capital Market 
Department ธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) 

- Management Trainee ธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) 

4 นางสาวนภาพรรณ  ลาภวรกิจชัย บริหารการลงทุนในตราสารหนี้ 
และแสวงหาโอกาสในการ
สรางผลตอบแทน จากการ
ลงทุนในตราสารหนี้ 

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรธุรกิจ 
สถาบันพัฒนบัณฑติบริหาร
ศาสตร 

- ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- คุณวุฒิพิเศษ  CFA Level I, 
Derivative License 

- ผูอํานวยการ  ฝายการลงทุนตราสาร
หนี้และบริหารเงิน บลจ.ไทยพาณิชย   

- ผูจัดการกองทุน ฝายบริหารกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ ธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) 

- ผูจัดการกองทุน ฝายบริหารกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ บริษัท ไทยประกัน
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หนาที่และความรบัผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางาน 

ชีวิต จํากัด   
- นักวิเคราะหหลักทรัพย บงล.ซิทกา 
จํากัด (มหาชน) 

5 นายเอกลักษณ กระแสเศียร บริหารการลงทุนในตราสารหนี้ 
และแสวงหาโอกาสในการ
สรางผลตอบแทน จากการ
ลงทุนในตราสารหนี้ 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขา
การเงิน มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร  

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

- คุณวุฒิพิเศษ  CFA Level I, 
Single License 

- รองผูอํานวยการ  ฝายการลงทุน   
ตราสารหน้ีและบริหารเงิน บลจ.ไทย
พาณิชย   

- ผูจัดการกองทุน ฝายลงทุนตราสารหนี้ 
และบริหารการเงิน บลจ.ไทยพาณิชย 

- เจาหนาที่อาวุโส ฝายลงทุนตราสารหนี้ 
และบริหารการเงิน บลจ.ไทยพาณิชย 

6 นายรุงโรจน เสกสรรควิริยะ บริหารการลงทุนในตราสารหนี้ 
และแสวงหาโอกาสในการ
สรางผลตอบแทน จากการ
ลงทุนในตราสารหนี้ 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขา
การเงิน VANDERBILT 
UNIVERSITY 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- คุณวุฒิพิเศษ  CFA Level I 

- ผูอํานวยการ ฝายลงทุนตราสารหนี้ 
และบริหารการเงิน บลจ.ไทยพาณิชย 

- ผูอํานวยการ ฝายจัดสรรสินทรัพย 
กลยุทธการลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย 

-   VP, Business and Investment 
Development Thai City Electric 
Co., Ltd 

-   Director of Fixed Income Fund  
    Government Pension Fund 

7 นางสาววรารัตน จันทรช่ืน บริหารการลงทุนในตราสารหนี้ 
และแสวงหาโอกาสในการ
สรางผลตอบแทน จากการ
ลงทุนในตราสารหนี้ 

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- คุณวุฒิพิเศษ  CFA Level I , 
Derivative license 

- ผูอํานวยการ ฝายลงทุนตราสารหนี้ 
และบริหารการเงิน บลจ.ไทยพาณิชย 

- ผูอํานวยการ ฝายสนับสนุนการลงทุน 
และบริหารการเงิน บลจ.ไทยพาณิชย 

 -  อํานวยการ ฝายลงทุนตราสารหนี้ 
และบริหารการเงิน บลจ.ไทยพาณิชย 

-  ผูจัดการกองทุนอาวุโส ฝายลงทุน 
ตราสารหน้ี และบริหารการเงิน  
บลจ.ไทยพาณิชย 

-   ผูจัดการกองทุน ฝายลงทุน 
ตราสารหน้ี และบริหารการเงิน  
บลจ.ไทยพาณิชย 

-   เจาหนาที่อาวุโส ฝายควบคุมดูแล 
การปฏิบัติงาน บลจ.ไทยพาณิชย 

-   Credit Officer ธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) 
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กลุมจัดสรรสินทรัพยและกองทุนตางประเทศ 

ลําดับ ชื่อ-สกุล หนาที่และความรบัผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางาน 

1 นางนันทมนัส เปยมทิพยมนัส ทบทวนนโยบายและหลักปฎิบัติ
ในการบริหารจัดการกองทุน 
(Investment Policy Guide) 

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

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

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

- ผูชวยกรรมการผูจัดการ และหัวหนากลุม
การลงทุนตางประเทศและกลยุทธ
ผลิตภัณฑการลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย 
จํากัด 

- ผูจัดการกองทุนฝายลงทุนตางประเทศ 
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) 

- ผูจัดการกองทุน ฝายกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ ธนาคารกรุงเทพ (มหาชน) 

- ฝายวาณิชธนกิจ  ธนาคารกสิกรไทย 
จํากัด (มหาชน) 

2 นายศุภกร ตุลยธัญ บริหารกองทุน -   ปริญญาโท Master of Arts in 
Internaltional Economics 
and Finance จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

-   ปริญญาตรี Bachelor of 
Science in Psychology 
Washington State 
University 

-  ผูอํานวยการอาวุโส ฝายการลงทุน
ตางประเทศและผลิตภัณฑการลงทุน บลจ.
ไทยพาณิชย จํากัด 

-  ผูอํานวยการอาวุโส ฝายจัดสรรสินทรัพย 
และกลยุทธการลงทุนบลจ.ไทยพาณิชย 
จํากัด 

-  รองผูอํานวยการ ฝายจัดการกองทุนตรา
สารทุน บลจ.วรรณ จํากัด 

-  ผูจัดการกองทุน ฝายจัดการกองทุนตรา
สารหนี้ บลจ.อเบอรดีน จํากัด 

-  เศรษฐกร บล.ทิสโก จํากัด 
3 นายภคสุนาท  จิตมั่นชัยธรรม วิเคราะห และตัดสินใจการ

ลงทุน /กําหนดสัดสวนการ
ลงทุนและกลยุทธการลงทุน 

- ปริญญาโท M.S. Finance 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- คุณวุฒิพิเศษ  CFA Level III, 
FRM 

- ผูอํานวยการ ฝายจัดสรรสินทรัพยกลยุทธ
การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย 

- รองผูอํานวยการ ฝายจัดสรรสินทรัพยกล
ยุทธการลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย 

- ผูชวยผูอํานวยการ ฝายการลงทุน 
ตราสารทุน ธนาคารกรุงไทยจํากัด 
(มหาชน) 

- ผูชวยนักวิเคราะห Capital  Markets 
Department  ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) 

- ผูชวยนักวิเคราะห (Junior) Capital  
Markets Department  ธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) 
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กลุมผลิตภัณฑและตราสารหนีต้างประเทศ 

ลําดับ ชื่อ-สกุล หนาที่และความรบัผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางาน 

1 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 

- ผูชวยกรรมการผูจัดการ และหัวหนา
กลุมผลิตภัณฑและตราสารหนี้
ตางประเทศ บลจ. ไทยพาณิชย จํากัด 

- ผูชวยกรรมการผูจัดการ และหัวหนา
ฝายการลงทุนตางประเทศและกล
ยุทธผลิตภัณฑการลงทุน บลจ.ไทย
พาณิชย จํากัด 

- ผูชวยผูอํานวยการ กองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ 

- ผูจัดการ กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ 

- รองผูอํานวยการ ฝายคาผลิตภัณฑ
การเงิน Bank Thai Public Company 
Limited 

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

2 นางสาวกมลรัตน  ต้ังธนะวัฒน บริหารกองทุน - ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร 

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

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

- ผูอํานวยการ ฝายการลงทุนตราสาร
หนี้ตางประเทศ บลจ.         ไทย
พาณิชย จํากัด    

- ฝายวิเคราะหเครดิต บลจ.ไทย
พาณิชย จํากัด 

- ฝายคาหลักทรัพย บลจ.ไทยพาณิชย 
จํากัด 

- ฝายจัดสรรเงิน ธนาคาร กรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) 

3 นางสาวอรวี  อุดมพาณิชย บริหารกองทุน - ปริญญาโท Master of Science 
in Finance, University of 
Illinois at Urbana Champaign 

- ปริญญาตรี คณะ
วิศวกรรมศาสตรคอมพิวเตอร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- คุณวุฒิพิเศษ Fund Manager, 
Derivatives Fund Manager,  
CFA  

-   ผูอํานวยการและหัวหนาฝายการ
ลงทุนตราสารหนี้ตางประเทศ บลจ.
ไทยพาณิชย จํากัด 

- ผูชวยผูอํานวยการ ฝายการลงทุน
ตางประเทศและกลยุทธผลิตภัณฑ
การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย 

-   ผูจัดการผลิตภัณฑธุรกรรมสินเช่ือ- 
ธุรกิจขนาดใหญ ธนาคารทหารไทย 
จํากัด (มหาชน) 

-   ผูชวยผูจัดการ ฝายจัดการลงทุนตรา
สารหนี้ กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ 

-   ผูเช่ียวชาญงานผลิตภัณฑธุรกิจ 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หนาที่และความรบัผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางาน 

ตลาดทุน ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) 

4 นายพฤทธิ์ มงคลโกศล บริหารกองทุน -   ปริญญาตรี คณะ
วิศวกรรมศาสตรอุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

-  ผูจัดการอาวุโส ฝายการลงทุนตราสาร
หนี้ตางประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย 
จํากัด 

-  ผูชวยผูจัดการกองทุน ฝายจัดการการ
ลงทุนทางเลือก บลจ.กรุงศรี จํากัด 

Q: รายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหนวยลงทุน นายทะเบียนหนวยลงทุน และผูดูแลผลประโยชน 

A:  ผูสนับสนุนการขายหรือรบัซือ้คนืหนวยลงทนุ 

ผูสนับสนุนการขายหรือรบัซือ้คนืหนวยลงทนุ เบอรโทรศัพท 

1 ธนาคารไทยพาณิชย 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 บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 0-2305-9000 
3 บริษัทหลักทรัพย กรุงศรี จํากัด (มหาชน) 0-2659-7777 
4 ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 0-2359-0000 
5 บริษัท แอดวานซ ไลฟ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 0-2648-3600 
6 บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด 0-2648-1111 
7 ธนาคารสแตนดารดชารเตอร (ไทย) จํากัด (มหาชน) 0-2724-4000 
8 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 0-2638-5000 
9 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เมอรชั่น พารทเนอร จํากัด (มหาชน) 0-2660-6677 
10 บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 0-2659-8000 
11 บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด 0-2695-5000 
12 บริษัท อเมริกัน อนิเตอรแนชชั่นแนล แอสชัวรันส จํากัด 0-2634-8888 
13 บริษัทหลักทรัพย เอเชยี พลัส กรุป โฮลด้ิงศ จํากัด (มหาชน) 0-2672-1000 
14 บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 0-2657-7799 
15 บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด 0-2697-3875 
16 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 0-2618-1000 
17 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 0-2663-9999 
18 บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 0-2627-3100 
19 บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากดั 0-2949-1000 
20 บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 0-2658-6300 
21 บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) 0-2658-5800 
22 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 0-2217-8000 
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ผูสนับสนุนการขายหรือรบัซือ้คนืหนวยลงทนุ เบอรโทรศัพท 

23 บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 0-2658-8888 
24 บริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน) 0-2205-7000 
25 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 0-2680-3333 
26 บริษัทหลักทรัพย เออีซี จํากัด (มหาชน) 0-2207-0038 
27 บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 0-2635-1700 
28 บริษัท ฮั่วเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส จาํกัด 0-2223-2288 
29 บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จาํกัด (มหาชน) 0-2658-9000 
30 บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน) 0-2684-8888 
31 บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด 0-2572-5999 
32 ธนาคารแหงประเทศจีน (ไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2286-1010 
33 บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 0-2862-9999 
34 บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด ฟวเจอรส จํากัด 0-2687-9999 
35 บริษัทหลักทรัพย เอเชยี เวลท จํากดั  0-2680-5000 
36 บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน เว็ลธ เมจิก จํากัด 0-2861-4820 
37 บริษัทหลักทรัพย นายหนาซื้อขายหนวยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ โซลูชั่น จาํกัด 0-2101-8550 
38 บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 0-2352-5100 
39 ธนาคารออมสิน 0-2299-8000 

และ/หรือบุคคลอืน่ใดที่บริษัทจัดการอาจพิจารณาแตงต้ังเพ่ิมเติมในภายหลัง 

นายทะเบียนหนวยลงทุน 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2256-2331-4 

ผูดูแลผลประโยชน 
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)  โทร. 02-299-2668 
“นอกจากหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในสัญญาแตงต้ัง ผูดูแลผลประโยชนยังมีหนาท่ีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชนของผูถอืหนวยลงทุน
ดวย” 

ชองทางที่ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพ่ิมเติม 

 

 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 
  ท่ีอยู          ไทยพาณิชย ปารค พลาซา อาคาร 1 ชั้น 7 - 8  

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

 ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขา 

 Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6 

 ผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด 
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ปจจัยความเส่ียงของกองทุนรวมและแนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง 

กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารแหงทุน และ/หรือตราสารแหงหน้ี และ/หรือตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหนวย
ลงทุนของกองทุน เชน กองทุนรวมทองคํา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย หนวยทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REITs) กองทุนรวม
โครงสรางพ้ืนฐาน และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) เปนตน ผูจัดการกองทุนสามารถปรับกลยุทธการลงทุนใหเหมาะสมกับสภาวการณในแตละ
ขณะ รวมถึงกองทุนอาจลงทุนในตางประเทศไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน นอกจากน้ีกองทุนอาจลงทุนหรือมีไวใน
สัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน และ/หรืออาจลงทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา 
(Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) อีกท้ัง อาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารท่ีมีลักษณะ
ของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) จึงมีความเส่ียงดังตอไปน้ี 

 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร ( Market Risk ) : ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร ท่ีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงในสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ ซึ่งเปนความเส่ียงท่ีบริษัทผูออกตราสารไมสามารถควบคุมได  

บริษัทจัดการจะวิเคราะหปจจัยตางๆ รวมท้ังติดตามสถานการณการเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบตอราคา และยังสามารถปรับสัดสวนการ
ลงทุนไปลงทุนในตราสารหน้ีหรือตราสารทุนไดตามความเหมาะสม ซึ่งจะเปนการชวยลดผลกระทบตอราคามูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

 ความเส่ียงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) : ความเสี่ยงท่ีเกิดจากผลการดําเนินงานของผูออกตราสารท่ี
กองทุนไปลงทุน ซึ่งเกิดจากการเปล่ียนแปลงความสามารถในการทํากําไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวการณแขงขัน ความผิดพลาด
ของผูบริหาร เปนตน ทําใหผูลงทุนในตราสารตองสูญเสียเงินลงทุนได 

บริษัทจัดการวิเคราะหปจจัยตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอราคา และคัดเลือกตราสารท่ีมีคุณภาพ  รวมท้ังสามารถพิจารณาปรับสัดสวนการลงทุนไป
ลงทุนไดท้ังตราสารหน้ีและตราสารทุนโดยคํานึงถึงประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ 

 ความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองของตราสารทุน (Liquidity Risk)  : ความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุนในตราสารท่ีมีสภาพคลองใน
การซื้อขายตํ่า ท้ังน้ี สภาพคลองดังกลาวเกิดจากอุปสงคและอุปทาน และคุณภาพของตราสาร ณ ขณะน้ันๆ    

บริษัทจัดการจะเนนลงทุนในตราสารท่ีมีคุณภาพและมีสภาพคลองคอนขางสูง 

 ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) : ความเส่ียงจากตราสารหน้ีท่ีกองทนุรวมไปลงทุนท่ี
อาจจะมีการผิดนัดชําระหน้ี คือบริษัทผูออกตราสารหน้ีน้ันๆ ไมสามารถนําเงินตน/ดอกเบี้ยมาจายเม่ือถงึวันท่ีครบกําหนดท่ีตองจาย โดยมี
สาเหตุมาจากบริษัทประสบสภาวะขาดทุนหรือไมมีสภาพคลองพอท่ีจะมาจายคืน เปนตน   

บริษัทจัดการจะวิเคราะหปจจัยตางๆของผูออกตราสาร และคัดเลอืกตราสารท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังสามารถพิจารณาปรับสดัสวนการลงทุนไป
ลงทุนไดท้ังตราสารหน้ีและตราสารทุนโดยคํานึงถึงประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ 

 ความเส่ียงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives Risk) : ความเส่ียงจากการที่ราคาหลักทรัพยท่ีอางอิงอยูมีราคา
เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันขามกับท่ีคาดการณไว โดยอาจจะเกิดจากปจจัยตาง ๆ เชน อัตราดอกเบ้ีย หรือปจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวของ ซึ่งสงผลใหราคาของสัญญาซื้อขายลวงหนามีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ  

บริษัทจัดการจะวิเคราะหปจจัยตางๆ รวมท้ังติดตามสถานการณการเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบตอราคา และมีการปรับเปลีย่นสถานการณ
ลงทุนในสัญญาซือ้ขายลวงหนาใหทันเหตุการณ เพ่ือใหเหมาะสมกบัสภาวะตลาดในขณะน้ัน และเพ่ือปองกันความเส่ียงจากความผันผวนจาก
การลงทุนในตราสารทุน 
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 ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง  

- ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาหรือมูลคาของตัวแปรอางอิง : อันเน่ืองจากปจจัยท่ีมีผลกระทบตอตัวแปรอางอิง
เปลี่ยนไป เชน ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ เชน อัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปลี่ยน (คาเงิน) ปริมาณเงินไหลเขาหรือออก (Fund Flow) 
ปจจัยทางสังคม และปจจัยดานการเมือง เปนตน ดังน้ันกองทุนอาจมีความเส่ียงท่ีจะไดรับผลตอบแทนนอยลง หรือเสียโอกาสในการไดรับ
ผลตอบแทนท่ีดีขึ้น หากตัวแปรอางอิงน้ันมีการเปลี่ยนแปลงไมเปนไปตามคาดการณไว  ท้ังน้ีกอนพิจารณาลงทุน กองทุนจะคาดการณ 
หรือทําการศึกษาและวิเคราะหตัวแปรอางอิงของตราสารดังกลาวอยางรอบคอบ เพ่ือใหกองทุนมีความเปนไปไดท่ีจะไดรับผลตอบแทนตามเงื่อนไขท่ี
กําหนดไวโดยมีระดับความเส่ียง และผลตอบแทนที่เหมาะสม 

- ความเส่ียงดานการลงทุนตอ (Reinvestment Risk) : ความเส่ียงเม่ือกองทุนตองการนําผลตอบแทน เชน ดอกเบี้ยรับในรูปกระแสเงิน
สดท่ีไดรับจากตราสาร ฯ ท่ีลงทุนในแตละงวดของกองทุน ไปลงทุนตอ แลวไมสามารถไดรับอัตราดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนที่เทาเดิม      
ในสถานการณท่ีอัตราผลตอบแทนของตลาดตราสารหนี้ มีแนวโนมลดลง  เน่ืองจากกระแสเงินสดท่ีไดรับจากดอกเบี้ยเปนงวด ๆ  จะถูก
นําไปลงทุนใหมอีกคร้ังในตราสารอื่นในราคาตลาดขณะน้ันซึ่งอาจมีอัตราดอกเบี้ยตํ่าลง โดยบริษัทจัดการจะทําการวิเคราะหสรรหาตรา
สารฯเพ่ือนํากระแสเงินสดท่ีไดรับจากดอกเบี้ยในแตละงวดไปลงทุนตอเพ่ือเพ่ิมอัตราผลตอบแทน โดยคํานึงถึงเพ่ือประโยชนสูงสุดของ
กองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุน ใหเหมาะสมในแตละสถานการณ 

- ความเส่ียงดานเครดิตของคูสัญญา (Credit Risk) : ในกรณีท่ีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา อันเน่ืองจากภาระความเส่ียงจากการเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝงของคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงเพ่ิมขึ้นอยางมาก จนไม
สามารถปฏิบัติตามภาระท่ีไดตกลงไวในสัญญา แตอยางไรก็ดี บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (structure 
note) ท่ีคูสัญญาไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ ในระดับ Investment Grade จากสถาบันการจดั
อันดับความนาเชื่อถือท่ีไดรับการยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

-  ความเส่ียงจากการไถถอนคืนตราสารที่ลงทุนกอนครบกําหนด (Call Risk)  : ในกรณีท่ีตราสารดังกลาวมีเงื่อนไขใหมีการเรียก      
ไถถอนคืนไดกอนกําหนด Call option ไวลวงหนา ผูออกตราสารมีสิทธิท่ีจะจายชําระหน้ีไดกอนกําหนด สวนใหญจะเกิดขึ้นเม่ืออัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดลดลงหรือการท่ีอันดับความนาเชื่อถือของผูออตราสารเพ่ิมขึ้น หรือผูออกตราสารสามารถหาแหลงเงินทุนอื่นท่ีมีตนทุนตํ่า
กวามาจายคืน (Refinancing) ทําใหกองทุนถูกบังคับใหไถถอน และเสียโอกาสในการไดรับอัตราผลตอบแทนในระดับเดิม โดยตองนําเงิน
ท่ีไดรับคืนน้ันไปลงทุนใหมในตราสารอื่นทดแทนซ่ึงอาจมีอัตราผลตอบแทนตํ่ากวาอัตราเดิมท่ีเคยไดรับ ในการนี้บริษัทจัดการจะพิจารณา
ลงทุนตราสารท่ีมีคุณภาพ ตลอดจนความเหมาะสมของเงื่อนไขการชําระเงินคืนของตราสารนั้น ๆ พรอมท้ังกําหนดและเจรจาเพ่ือใหได
อัตราผลตอบแทนท่ีดีขึ้นเพ่ือชดเชยความเส่ียงดังกลาวดวย 

  ความเส่ียงจากการลงทุนในตางประเทศ (Country and political risk) 
คือ ความเสี่ยงในเร่ืองของเสถียรภาพและรวมถึงการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ  การเมือง  การเงิน  ตลอดจนภาวะตลาดเงิน  ตลาดทุน 
ของประเทศตาง ๆ  ท่ีกองทุนลงทุน 

 

 

 

 

 

 

กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีเสนอขายในตางประเทศ โดยลงทุนในตางประเทศไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุน กองทุนจึงอาจไดรับผลกระทบหากมีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง ขอกําหนด กฎเกณฑหรือนโยบายตาง ๆ ของ
รัฐบาลในการบริหารประเทศ อาทิเชน นโยบายทางการเงินเร่ืองขอจํากัดของการเคลื่อนยายเงินตราตางประเทศเขา-ออกโดยเสรี 
หลักเกณฑและกฎหมายท่ีเกี่ยวของในการจัดต้ังกองทุนรวมท่ีอาจแตกตางจากหลักเกณฑและกฎหมายท่ีเกี่ยวของในการจัดต้ังกองทุน
รวมของประเทศไทย เปนตน  ท้ังน้ี  ในการพิจารณาลงทุนบริษัทจัดการจะติดตามสถานการณการเปล่ียนแปลงทางการเมือง ภาวะ
เศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน  ตลาดทุน  ตลอดจนปจจัยพ้ืนฐานตาง ๆ ของประเทศที่กองทุนลงทุนอยางใกลชิด  เพ่ือประเมินความเสี่ยง
จากการลงทุนในประเทศ  น้ัน ๆ ซึ่งอาจชวยลดความเส่ียงในสวนของ  Country risk ลงไดบาง 
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 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงิน (Exchange rate risk) 
คือ ความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ การลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศท่ีมีสกุลเงินแตกตางไปจาก
สกุลเงินท่ีระดมทุนจากผูถือหนวยลงทุน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนดังกลาวจะข้ึนอยูกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนใน
ชวงเวลาน้ัน ๆ ดวย โดยอัตราแลกเปลี่ยนอาจเพ่ิมขึ้นหรือลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะท่ีลงทุนเร่ิมแรก ซึ่งอาจมีผล
ทําใหตัวเลขรายงาน มูลคาหนวยลงทุนผันผวน และอาจเกิดกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนได 

 

 

 

 

 

 ความเส่ียงที่เกดิจากการไดรบัชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนกองทุนรวมตางประเทศลาชา 

คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากวันหยุดทําการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนอาจหยุดไมตรงกับวันหยุด 
ทําการของประเทศไทย  ทําใหกองทุนอาจไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศท่ีกองทุนลงทุนลาชา  และ
สงผลกระทบตอการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนในประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 ความเส่ียงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) 

คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเขาไปลงทุน เชน การออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณท่ีไมปกติ 
ทําใหกองทุนไมสามารถนําเงินลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศไดครบถวนตามท่ีคาดไว สงผลกระทบตอการคาดการณผลตอบแทน
การลงทุนของกองทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีเสนอขายในตางประเทศ โดยลงทุนในตางประเทศไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุน ซึ่งอาจเปนสกุลเงินตางๆท่ีแตกตางกันและกองทุนอาจเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ่ือปองกันความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณในแตละขณะ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของ
สกุลเงินตางประเทศนั้นๆ เทียบกับสกุลเงินบาท ทําใหผูถือหนวยลงทุนมีโอกาสขาดทุนหรือกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนเฉพาะสวน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินในสกุลเงินตางประเทศท่ีไมไดทําการปองกันความเส่ียงดังกลาว อีกท้ังการทําธุรกรรมปองกันความเส่ียงอาจมี
ตนทุน ซึ่งทําใหผลตอบแทนของกองทุนรวมโดยรวมลดลงจากตนทุนท่ีเพ่ิมขึ้น 

 

กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีเสนอขายในตางประเทศ โดยลงทุนในตางประเทศไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุน ซึ่งอาจเกิดปญหาอันเกิดจากวันหยุดทําการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุน(ถามี) มี
วันหยุดทําการไมตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย กองทุนจึงอาจประสบปญหาความลาชาในการชําระเงินคาขายคืนหนวย
ลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุน  โดยบริษัทจัดการจะชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวใหกับผูถือหนวยลงทุนกรณีการรับซื้อคืน
หนวยลงทุนแบบปกติภายใน 5 วันทําการนับแตวันคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาหนวยลงทุนราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
ของวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน และกรณีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัติโนมัติภายใน 5 วันทําการนับแตวันทําการรับซื้อคืน
หนวยลงทุน  
 

บริษัทจัดการจะวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการนําเงินลงทุนกลับประเทศของนักลงทุนตางชาติของ
ประเทศท่ีกองทุนเขาลงทุนอยางถี่ถวนรอบคอบ 
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ตารางสรุปอัตราสวนการลงทุนของกองทนุรวม 

กองทุนเปดไทยพาณิชย สมารท เทรด 555 ฟนด บี มีการลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินเพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุน สรุปตาม
อัตราสวนดังน้ี 

อัตราสวนการลงทุน SCBST555B เปรียบเทียบกับอัตราสวนการ
ลงทุนของกองทนุรวมทัว่ไป 

อัตราสวนการลงทุนในผูออกทรัพยสิน หรือคูสัญญารายใดรายหนึ่ง (company limit)  
(1) การลงทุนในเงินฝากของธนาคารพาณิชยในประเทศที่มีอันดับ
ความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได 

ลงทุนไมเกินรอยละ 25 20 

(2) การลงทุนในเงินฝากของสถาบันการเงินตางประเทศที่มีอันดับ
ความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได 

ลงทุนไมเกินรอยละ 25 20 

(3) การลงทุนในทรัพยสินที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่
สามารถลงทุนได  ซ่ึงธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคาร
พาณิชย หรือบริษัทเงินทุน เปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล   
ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา โดยมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นเมื่อ
คํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายนั้น  

ลงทุนไมเกินรอยละ 25 20 

(4) การลงทุนในทรัพยสินที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่
สามารถลงทุนได ที่บุคคลใดเปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล   
ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา โดยมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นเมื่อ
คํานวณเฉพาะผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้า
ประกัน หรือคูสัญญารายนั้น  

ลงทุนไมเกินรอยละ 25 15 

(5) การลงทุนในทรัพยสินที่มีอันดับความนาเ ช่ือถือตํ่ากวาที่
สามารถลงทุนได ซ่ึงบุคคลใดเปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับ
อาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา ตองมีมูลคารวมกัน
ทั้งสิ้นเมื่อคํานวณเฉพาะ ผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลัก
หลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญารายนั้น 

ลงทุนไมเกินรอยละ 5 5  

อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามกลุมกิจการ (group limit) 

- การลงทุนในทรัพยสินของกลุมกิจการใดกิจการหน่ึง ลงทุนไมเกินรอยละ 30 / 
Benchmark +10 

30 / 
Benchmark +10 

อัตราสวนที่คํานวณตามประเภททรัพยสิน (product limit) 

- การลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน ลงทุนไมเกินรอยละ 45 45 
- การลงทุนในหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวย
ลงทุนของแตละกองทุน 

ลงทุนไมเกินรอยละ 10 10 

- การลงทุนในหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวย
ลงทุนของทุกกองทุนรวม 

ลงทุนไมเกินรอยละ 20 20 

-   การลงทุนในทรัพยสินตามขอ (5) ขางตน เมื่อรวมทุกบุคคลที่
เปน  ผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน 
หรือคูสัญญา  

ลงทุนไมเกินรอยละ 15 15  

- ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนในนามของกองทุน ลงทุนไมเกินรอยละ 25 25 
อัตราสวนการลงทุนอ่ืนๆ 

-  การลงทุนในตางประเทศ ลงทุนไมเกินรอยละ 79 79 
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ตารางคาธรรมเนียม เงินตอบแทน และคาใชจายทั้งหมดทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุน 

คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* 

 
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุน** 

 
 
 
 
 
 
 

 อัตราตามโครงการ 
รอยละของมูลคาทรัพยสินรวม หักดวย หน้ีสินรวม กอนหัก
คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน    

(ถามี) คาธรรมเนียมนายทะเบียน (ถามี) คาธรรมเนียมท่ีปรึกษา
การลงทุน (ถามี) และคาธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุน
รวมท่ีมีฐานในการคํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ (ถามี)       

ณ วันท่ีคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม (ตอป)****** 

1. คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได ไมเกิน 4.50 
 คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)  ไมเกิน 3.00 

(ในกรณีท่ีมีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน
ระยะเวลา 1 ปนับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินของ
โครงการเปนกองทุนรวมตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว (ยกเวน 
เงื่อนไขการเลิกกองทุนดวย กรณี ณ วันทําการใดท่ีมูลคา
หนวยลงทุนนอยกวาหรือเทากับ 9.5000 บาทตอหนวย)  
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการเพ่ิมเติม
จากระยะเวลาท่ีเหลือจนครบ 1 ปนับแตวันจดทะเบียนกอง
ทรัพยสินของโครงการเปนกองทุนรวมในอัตราไมเกินรอยละ 
3.00 ตอปของจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ณ 
วันท่ีจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม ท้ังน้ี ขึ้นอยู
กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ) 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) ไมเกิน 0.10 
 คานายทะเบียนหนวยลงทุน (Registrar fee) รวมอยูในคาธรรมเนียมการจัดการ 
 คาใชจายในการโฆษณา ประชาสมัพันธและสงเสริมการขายท่ีเรียกเก็บ

จากกองทุนรวม (Advertising Expenses) 
- ในชวงเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก **** 
- ภายหลังเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก 

 

รวมอยูในคาธรรมเนียมการจัดการ 
ไมมี 

2. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่ประมาณการไมได ตามที่จายจริง 
 คาใชจายอื่นๆ*** ตามท่ีจายจริง 

  

 อัตราตามโครงการ 
(รอยละของมูลคาหนวยลงทุน) 

 คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end Fee)*****  ไมเกินรอยละ 1.00 (เก็บจริงรอยละ 1.00) 
 คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end Fee) ไมมี 
 คาธรรมเนียมการสับเปลีย่นหนวยลงทุน (Switching Fee) ***** - สับเปลี่ยนเขา  : ไมเกินรอยละ 1.00 (เก็บจริงรอยละ 1.00) 

- สับเปลี่ยนออก : ไมมี 
 คาธรรมเนียมการโอนหนวย (Unit Transfer Fee) 10 บาท ตอ 1,000 หนวยลงทุน (ถามี) 
 คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองท่ีกําหนดไวใน

โครงการ (Exit Fee) 
ไมมี 
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หมายเหตุ :   

*      คาธรรมเนียมหรือคาใชจายตางๆ ท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม ยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกลาว
จะถือเปนภาระของกองทุนรวม 

** คาธรรมเนียมหรือคาใชจายตางๆ ท่ีเรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน ยังไมรวมภาษี มูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด 
และภาษีดังกลาวจะถือเปนภาระของผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน  

 ท้ังน้ี  บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเพ่ิมคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตาง ๆ ดังกลาวขางตนไดไมเกินรอยละ 5 ของอัตราคาธรรมเนียมหรือ
คาใชจายเดิมภายในรอบระยะเวลา 1 ป โดยไมถือวาเปนการแกไขเพ่ิมเติมโครงการและบริษัทจัดการจะติดประกาศคาธรรมเนียมหรือ
คาใชจายอัตราใหมใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน ณ สํานักงานของบริษัทจัดการสํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีเปลี่ยนแปลง 

***   คาใชจายอื่น ท่ีนอยกวาหรือเทียบเทารอยละ  0.01 ของมูลคาทรัพยสินรวม  หักดวย  หน้ีสินรวม  กอนหักคาธรรมเนียมการ   
จัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (ถามี) คาธรรมเนียมนายทะเบียน (ถามี) คาธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน (ถามี) และ
คาธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการคํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ (ถามี) ณ วันท่ีคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม  

****   คาใชจายดังกลาวรวมถึงคาอบรมเผยแพรความรูและสัมมนาแนะนํากองทุนรวม และคาพิมพแบบฟอรมใบจองซื้อหนวยลงทุน หรือใบสั่งซื้อ
หนวยลงทุนและแบบฟอรมอื่นท่ีเกี่ยวกับการจองซื้อหนวยลงทุน  

*****  คาธรรมเนียมการขาย  / การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหนวยลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายในอัตราท่ีไมเทากัน  โดย
บริษัทจัดการจะแจงรายละเอียดและหลักเกณฑใหทราบตอไป 

****** หากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่เกี่ยวของ  
มีแกไขหรือเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  ขอกําหนด  เงื่อนไขหรือหลักเกณฑในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงวิธีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมใหเปนไปตามหลักเกณฑดังกลาวโดยไมถือเปนการแกไข
โครงการ 
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คําเตือน / ขอแนะนํา 

คําเตือนหรือคําแนะนําตามประกาศอ่ืน 

 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเปนการแสดงวาสํานักงานไดรับรองถึง 
ความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพ่ือบริษัทจัดการกองทุนรวมเชนเดียวกันกับท่ีบริษัทจัดการ
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจะจัดใหมีระบบงานท่ีปองกันความขัดแยง 
ทางผลประโยชนเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน ท้ังน้ีผูลงทุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดขอมูลการลงทุน
เพ่ือบริษัทจัดการไดท่ีทางเว็บไซต  www.scbam.com  

 กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการ ดังน้ันบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด จึงไมมีภาระ
ผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปดไทยพาณิชย สมารท เทรด 555 ฟนด บี ท้ังน้ี ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด
ไทยพาณิชย สมารท เทรด 555 ฟนด บี  ไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 

      กองทุนเปดไทยพาณิชย สมารท เทรด 555 ฟนด บี มีการกระจายการลงทุนนอยกวามาตรฐานการกระจายการลงทุนท่ีสํานักงาน
กําหนดไวกองทุนรวมตราสารแหงหน้ีท่ัวไป เน่ืองจากมีการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเปนอัตราสวนมากกวาอัตราสวน
การลงทุนท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผูลงทุนควรศึกษานโยบายการลงทุนของกองทุนรวมใหเขาใจกอน
ซื้อหนวยลงทุน 

 ในกรณีท่ีผูลงทุนตองการทราบขอมูลเพ่ิมเติม ผูลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไดท่ีบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน ไทยพาณิชย จํากัด หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

 ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเม่ือมีความเขาใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายลวงหนาและควรพิจารณาความเหมาะสม
ของการลงทุนโดยคํานึงถึงประสบการณการลงทุนวัตถุประสงคการลงทุนและฐานะการเงินของผูลงทุนเอง      

 ผูลงทุนสามารถตรวจดูขอมูลท่ีอาจมีผลตอการตัดสินใจลงทุน เชน การทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของไดท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผานเครือขายอินเตอรเนตของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 

 บริษัทจัดการอนุญาตใหพนักงานลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือตนเองได โดยจะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศตางๆ  
ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะตองเปดเผยการลงทุนดังกลาวใหบริษัทจัดการทราบเพ่ือท่ีบริษัทจัดการจะ
สามารถกํากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของพนักงานได  

 ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียง และดําเนินการใชสิทธิออกเสียงไดโดยบริษัทจัดการจะทําการ 
ติดประกาศ ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนใหเขาใจกอนซื้อหนวยลงทุน และเก็บไวเปนขอมูลเพ่ือใชอางอิงในอนาคต      
หากตองการทราบขอมูลเพ่ิมเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไดท่ีบริษัทจัดการหรือผูขายหนวยลงทุน 

 ผูลงทุนควรตรวจสอบใหแนใจวา ผูขายหนวยลงทุน เปนบุคคลท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และควรขอดูบัตรประจําตัวของบุคคลดังกลาวท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกใหดวย 

 ในกรณีท่ีผูลงทุนไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ผูลงทุนรับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
รวมท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงานและที่แกไขเพ่ิมเติม โดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการกองทุน
รวมและผูถือหนวยลงทุนท่ีจัดทําขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม 

 

หนังสือช้ีชวนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใชขอมูล ณ วันที ่17 สิงหาคม 2559 
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 คําจํากัดความ / คํานิยาม :  

โครงการ หรือ โครงการจัดการ หรือ โครงการจัดการกองทุนรวม  

หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชย สมารท เทรด 555 ฟนด บี 

กองทุน หรือ กองทุนรวม  

หมายถึง กองทุนเปดไทยพาณิชย สมารท เทรด 555 ฟนด บี 

หนวยลงทุน  

หมายถึง กองทุนเปดไทยพาณิชย สมารท เทรด 555 ฟนด บี 

หนังสือชี้ชวน  

หมายถึง หนังสือชี้ชวนท่ีมีรายละเอียดตามที่กําหนด โดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
แบบหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวม  

บริษัทจัดการ  

หมายถึง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด  

ผูดูแลผลประโยชน  

หมายถึง ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม  

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

หมายถึง บุคคลที่บริษัทจดัการกองทุนรวมมอบหมายใหทําหนาท่ีจําหนายหนวยลงทุน 

นายทะเบียนหนวยลงทุน  

หมายถึง นายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนรวม  

วันทําการ 

หมายถึง วันเปดทําการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

วันทําการซื้อขายหนวยลงทุน 

หมายถึง วันทําการตามปฏิทินท่ีเปนวันทําการของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุน หรือวันทําการตามท่ีบริษัทจัดการประกาศกําหนด 

วันทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

หมายถึง ทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนท่ีกําหนดใหเปนวันทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

มูลคาหนวยลงทุน  

หมายถึง มูลคาทรัพยสินสุทธิหารดวยจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด เมื่อส้ินวันทําการท่ี
คาํนวณ  
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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 
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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 บี 

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

1.3. ชื่อยอ: SCBST555B 

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. ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน :  ผสม 

3.3. ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนนอยกวาเกณฑมาตรฐาน 
(Specific Fund) 

3.4. ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในประเทศและตางประเทศ: กองทุนท่ีลงทุนแบบมีความเส่ียงทั้งใน
และตางประเทศ 

การกําหนดสัดสวนการลงทุนในตางประเทศ : กําหนดสัดสวนการลงทุนในตางประเทศ ไมเกินรอยละ 
79.00 ของ NAV วงเงินการลงทุนในตางประเทศบางสวน ไมเกิน .....ลานเหรียญ 

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

3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน  

3.6.1 วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา ท่ีมิไดมีวัตถุประสงคเพื่อลดความเส่ียง (Non-
Hedging) มีนโยบายการลงทุนใน derivatives แบบไมซ้ําซอน 

3.6.2  วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach 
อัตราสวนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไมเกิน 100.00 

3.7. การลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ลงทุน  

3.8. กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด 
(active management) 

3.9. ดัชนีชี้วัด/อางอิง (Benchmark) :  

- 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            
เพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันท่ีลงทุน (ในอัตราสวน 50%) และปรับดวยอัตรา
แลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน (ในอัตราสวน 50%) 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณากําหนดเกณฑมาตรฐานหรือตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของ
กองทุนใหม เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมดังกลาวโดยไดรับ
ความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชนของกองทุนแลว โดยจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบ
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ลวงหนาอยางนอย 90 วันกอนการเปล่ียนแปลง ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุน หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด 

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

3.10. ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 

3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

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 

ท้ังนี้ ในสวนการลงทุนในตางประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อ
ปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณในแตละขณะ 
ซึ่งข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการลงทุน  

3.13 รายละเอียดการลงทุนในตางประเทศ : ลงทุนในตางประเทศบางสวน โดยไมเกินรอยละ 79 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังนี้ไมเกินวงเงินท่ีไดรับการจัดสรร 

3.13 ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน 

3.13.1 ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุนในประเทศ :  

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

3.13.1.1 ตราสารแหงทุนในประเทศ ไดแก ตราสารหรือสัญญาท่ีเสนอขายในประเทศหรือมีผูออกหรือ
คูสัญญาเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ดังตอไปนี้ 

(1) หุน 
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(2) หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหงทุนหรือของ
กองทุนรวมอื่นท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารแหงทุน เชน กองทุนรวมผสม เปนตน 

(3) ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิในการซ้ือหุนเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได โดยตอง
เปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

(ก) การลงทุนในตราสารดังกลาวตองเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio 
management) 

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

(4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย ท่ีมีหลักทรัพยอางอิงเปนหุนหรือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน   

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

3.13.1.2 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 

(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 
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(2.2) ตราสารภาครัฐตางประเทศ อันไดแก ตราสารที่มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาล
ตางประเทศ องคการหรือหนวยงานของรัฐบาลตางประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตางประเทศ หรือ
องคการระหวางประเทศ เปนผูออกหรือผูค้ําประกัน ท้ังนี้ ตราสารดังกลาวตองมีลักษณะตามเง่ือนไขทาย
ขอ 3.13.1.2 ดวย 

(2.3) ตราสารที่เปลี่ยนมือได ซึ่งหมายถึง พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หรือหุนกูท่ีไมรวมถึงหุนกู
แปลงสภาพและหุนกูอนุพันธ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหเสนอขายในลักษณะทั่วไปหรือ
ในลักษณะจํากัด หรือที่ออกภายใตขอผกูพันท่ีกําหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที่นิติบุคคลที่
มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึนเปนผูออก หรือที่เปนหลักทรัพยท่ีออกใหมซึ่งผูออกหลักทรัพยไดเสนอขาย
หลักทรัพยท่ีออกใหมนั้นท้ังหมดตอผูถือหุนโดยไดรับชําระราคาเต็มมูลคาท่ีเสนอขายจากผูถือหุน ท้ังนี้ 
ตราสารที่เปลี่ยนมือไดตองมีลักษณะตามเงื่อนไขทายขอ 3.13.1.2 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 

(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 3.13.1.2 เปนตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินท่ีมีการจายผลตอบแทน 
ผลตอบแทนน้ันตองอยูในรูปอัตราดอกเบ้ียคงที่หรืออัตราดอกเบ้ียลอยตัวเทาน้ัน  

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือค้ําประกันของบุคคลที่กําหนดไวในขอ 3.13.1.2 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  
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(ข) ในกรณีท่ีผูออกตราสารเปนนิติบุคคลตางประเทศ ตราสารนั้นตองมีอันดับความนาเชื่อถือของตราสาร
อยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได (Investment grade)  

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

3.13.1.3 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ไดแก หุนกูแปลงสภาพ ดังตอไปนี้ 

(1) หุนกูแปลงสภาพท่ีเสนอขายในประเทศ ซึ่งตองมีลักษณะตามเงื่อนไขในทายขอ 3.13.1.2 (1) และ 
(2) ท้ังนี้ ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในหุนกูแปลงสภาพดังกลาวในการเสนอขายครั้งแรก หุนกูแปลงสภาพนั้น
ตองมีลักษณะอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปนี้ 

(ก) เปนหุนกูแปลงสภาพท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได (investment grade) 
หรือ 

(ข) เปนหุนกูแปลงสภาพท่ีมีบริษัทจัดการไมต่ํากวาสามรายเปนผูซื้อตราสารดังกลาวเพื่อเปนทรัพยสินของ
กองทุนภายใตการจัดการ 

ในกรณีท่ีหุนกูแปลงสภาพตามวรรคหนึ่งมีการค้ําประกัน การค้ําประกันดังกลาวตองเปนการค้ําประกันตนเงิน
และดอกเบ้ียเต็มจํานวนแบบไมมีเง่ือนไข 

(2)  หุนกูแปลงสภาพท่ีเสนอขายในตางประเทศโดยมีผูออกเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย     

3.13.1.4 หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย หรือหนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย (REITs ในประเทศ)  

3.13.1.5 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย 

3.13.1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ซึ่งเปนไปตามเกณฑขอ 3.13.1.1 (3) 

3.13.1.7 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 
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หรือสินคาหรือตัวแปรท่ีเปนองคประกอบของดัชนีดังกลาวตองเปนท่ียอมรับอยางกวางขวางและเปดเผยไว
อยางแพรหลายดวย 

3.13.1.8 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 3.13.1.2 โดยอนุโลม 

- ตราสารที่ออกโดยสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย หรือสถาบันการเงินตางประเทศที่มีอันดับความ
นาเชื่อถืออยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได ท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้  

(1) ตราสารดังกลาวจัดทําข้ึนในรูปแบบตราสารแหงหนี้ตามขอ 3.13.1.2 (1) หรือ ขอ 3.13.1.2 (2) (2.1) 
(2.2) (2.3) หรือ (2.4)  

(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  

3.13.1.9 หนวยลงทุนของกองทุนรวมทองคํา 

3.13.1.10 หนวยของกองโครงสรางพื้นฐาน ท่ีเสนอขายหนวยดังกลาวตอผูลงทุนเปนการท่ัวไป หรือที่เปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

3.13.1.11 ทรัพยสินอื่นท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับขอ 3.13.1.1 ถึงขอ 3.13.1.10 โดยไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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3.13.2. 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
หลักวิชาการอันเปนท่ียอมรบัในระดับสากล  

(5) มีการคุมครองประโยชนของผูลงทุน (investor protection) ท่ีถือไดวาเทียบเทากับการลงทุนใน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีมีลักษณะคลายกันในประเทศไทย  

(6) มีลักษณะอื่นใดท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ่มเติม   

3.13.2.1 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) ตองไมใชหนวยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจฟนด (hedge fund) 

3.13.2.2 ตราสารแหงทุนตางประเทศ ไดแก หุนหรือหนวยลงทุนท่ีเสนอขายในตางประเทศ ดังตอไปนี้ 

(1) หุนท่ีซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพยท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยท่ีเปนสมาชิกสามัญของ 
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพยตางประเทศที่เปนสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) ซึ่งผูลงทุนสามารถ
เขาถึงขอมูลเกี่ยวกับหุนดังกลาวเปนภาษาอังกฤษผานระบบอินเตอรเน็ต 
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(2) หุนของบริษัทท่ีจัดตั้งในประเทศกลุมอนุภูมิภาคแมน้ําโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) 
และหุนดังกลาวมไดมีลักษณะตามขอ (1)  

(3) หนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่เปนกองทุนรวมตราสารแหงทุน หรือของกองทุนอื่นท่ีมี
นโยบายการลงทุนในตราสารแหงทุน เชน กองทุนรวมผสม เปนตน ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขตามขอ 3.13.2.1 
ดวย  

3.13.2.3 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 

(3) ตราสารแหงหนี้อื่น อันไดแก หนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่เปนกองทุนรวมตราสารแหงหนี้ 
หรือของกองทุนรวมอื่นท่ีมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแหงหนี้ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือใหความเห็นชอบ เชน กองทุนรวมตลาดเงิน เปนตน ซึ่ง
เปนไปตามเง่ือนไขขอ 3.13.2.1 

3.13.2.4 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน โดยเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด 

3.13.2.5 ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย โดยเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด 

3.13.2.6 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หุนกู หรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนกู ท่ีเสนอขายใน
ตางประเทศ โดยมีผูออกเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ท้ังนี้ หุนกูดังกลาวไมรวมถึงหุนกู
แปลงสภาพและหุนกูอนุพันธ 

ในกรณีท่ีตราสารแหงหนี้ดังกลาวเปนตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเ งินท่ีมีการจายผลตอบแทน 
ผลตอบแทนน้ันตองอยูในรูปอัตราดอกเบ้ียคงที่หรืออัตราดอกเบ้ียลอยตัวเทาน้ัน 

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือค้ําประกันของบุคคลที่กําหนดไวในขอ 3.13.2.6 ตองเปนการรับรอง
ตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบ้ียโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือจํากัดความ
รับผิดของผูสลักหลัง หรือค้ําประกันตนเงินและดอกเบ้ียเต็มจํานวนแบบไมมีเง่ือนไข 

3.13.2.7 ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพยตางประเทศท่ีกองทุนจะลงทุนหรือมีไวได ตองเปนไปตาม
เง่ือนไขดังตอไปนี้  



กองทุนเปดไทยพาณิชย สมารท เทรด  555 ฟนด บี 

 

  
 

14

(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 

3.13.2.8 เงินฝากในสถาบันการเงินตางประเทศท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได 
(investment grade) 

3.13.2.9 สัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio 
management) ตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานกําหนด สัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีกองทุนจะเขาเปนคูสัญญา
ไดตองมีสินคาหรือตัวแปรอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางดังตอไปนี้   

(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 

ในกรณีท่ีสัญญาซื้อขายลวงหนาอางอิงกับราคาของสินคาหรือตัวแปรตามวรรคหน่ึง ราคาท่ีอางอิงดังกลาว
ตองเปนราคาปจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขายลวงหนาเทาน้ัน ท้ังนี้ ราคาของสินคาตัวแปรอื่นท่ีไมใชดัชนี 
หรือสินคาหรือตัวแปรท่ีเปนองคประกอบของดัชนีดังกลาวตองเปนท่ียอมรับอยางกวางขวางและเปดเผยไว
อยางแพรหลายดวย  

3.12.2.10 ตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง ตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังนี้  

(1) การลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารดังกลาวตองไมทําใหการจัดการกองทุนเบ่ียงเบนไปจากวัตถุประสงค
หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนน้ัน และตองไมทําใหกองทุนขาดทุนเปนมูลคาสูงกวามูลคาการลงทุน  

(2) ตราสารดังกลาวมีการจายผลตอบแทนโดยอางอิงกับสินคาหรือตัวแปรท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.กําหนด  
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(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  

3.13.2.11 หนวยลงทุนของกองทุนรวมทองคําหรือหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ซึ่งเปนไปตาม
หลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

3.13.2.12 หนวยของกองโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 

3.13.2.13 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ไดแก หุนกูแปลงสภาพ  

3.13.2.14 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 

3.13.2.15 ทรัพยสินอื่นท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับขอ 3.13.2.1 ถึงขอ 3.13.2.14 โดยไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน  

3.14 อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม 

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  
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5. Individual fund limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 10.00  

6. Total fund limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 20.00 

อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมในประเทศและ
ตางประเทศ : 

3.14.1. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นในประเทศ :  

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

3.14.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังตอไปนี้ เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม 
โดยไมจํากัดอัตราสวน  

(1) ตราสารภาครัฐไทยตามขอ 3.13.1.2(2)(2.1) 

(2) ตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ 3.13.1.2(2)(2.2) ท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในสองอันดับแรก 
หรือสัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีมีสินคาเปนตราสารดังกลาว  

ในกรณีของกองทุนรวมเปด มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศตามวรรคหนึ่งตองไมเกินรอยละ 20 ของ
มูลคาตราสารนั้นในแตละรุน เวนแตเปนกองทุนรวมเปดที่มีการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ัง
ลวงหนาซึ่งระบุเวลาแนนอน (auto redemption)  

3.14.1.2 บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารภาครัฐตางประเทศที่นอกเหนือจากขอ 3.14.1.1 (2) 
หรือสัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีมีสินคาเปนตราสารดังกลาว เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคา
รวมกันท้ังส้ินเมื่อคํานวณเฉพาะผูออกหรือผูเปนคูสัญญารายนั้น ไมเกินรอยละ 35 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุน  

ในกรณีของกองทุนรวมเปด มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศตามวรรคหน่ึงตองไมเกินรอยละ 20 ของ
มูลคาตราสารนั้นในแตละรุน เวนแตเปนกองทุนรวมเปดที่มีการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ัง
ลวงหนาซึ่งระบุเวลาแนนอน (auto redemption)  

การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหน่ึง ใหนับตราสารตามวรรคหน่ึงและทรัพยสินทุกประเภทที่ผูออกหรือผูเปน
คูสัญญารายดังกลาวเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญาซึ่งกองทุนได
ลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินเหลาน้ัน รวมในอัตราสวนการลงทุนดังกลาวดวย  

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

(1) ตราสารแหงหนี้ในประเทศ ตามขอ 3.13.1.2 

(2) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตามขอ 3.13.1.3 

(3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ตามขอ 3.13.1.5 

(4) สัญญาซื้อขายลวงหนา ตามขอ 3.13.1.7  

(5) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง ตามขอ 3.13.1.8  
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การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหน่ึง ใหนับมูลคาของทรัพยสินท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไวดังตอไปนี้ ซึ่ง
ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายเดียวกันเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือ
คูสัญญารวมในอัตราสวนดังกลาว 

(1) ทรัพยสินตามขอ 3.14.1.4 (1) (2) หรือ (5) 

(2) ทรัพยสินตามขอ 3.14.1.5 (1) 

ในกรณีท่ีกองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการดําเนินงานของกองทุน    
มิใหนับมูลคาของเงินฝากดังกลาวรวมในอัตราสวนตามวรรคหน่ึง 

3.14.1.4 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 3.13.1.1 ท่ีบริษัทจดทะเบียนเปนผูออกหรือคูสัญญา ท้ังนี้ ไม
รวมถึงตราสารแหงทุนของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยูระหวางดําเนินการใหเหตุแหงการเพิกถอนหมดไป 

(2) หุนท่ีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยส่ังรับเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ซึ่งผูออกหุนดังกลาวอยูระหวางการดําเนินการกระจายการถือหุนรายยอยตามขอบังคับตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 

(3) ตราสารแหงหนี้ในประเทศ ตามขอ 3.13.1.2 หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตามขอ 3.13.1.3 ท้ังนี้ 
เฉพาะที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได (investment grade)  

(4) หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และหนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย (REITs ในประเทศ) ตามขอ 3.13.1.4 

(5) ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ตามขอ 3.13.1.6 ท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือของผูออกตราสารอยูในอันดับ
ท่ีสามารถลงทุนได 

(6) สัญญาซื้อขายลวงหนา ตามขอ 3.13.1.7 ท่ีคูสัญญามีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับท่ีสามารถ
ลงทุนได (investment grade)  

(7) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง ตามขอ 3.13.1.8 ท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูใน
อันดับท่ีสามารถลงทุนได (investment grade)  

(8) หนวยลงทุนกองทุนรวมทองคํา 3.13.1.9 

(9) หนวยของกองโครงสรางพื้นฐาน ตามขอ 3.13.1.10 ท่ีเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย หรือที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยจะส่ังรับเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและอยูระหวางการดําเนินการกระจายการถือหนวยลงทุนตามขอบังคับตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการรับและเพิกถอนหนวยลงทุน และการเปดเผยสารสนเทศของ
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน 

ท้ังนี้ ตราสารแหงทุนตาม (1) และตราสารแหงหนี้ตาม (3) มิใหหมายความรวมถึงหนวยลงทุนของกองทุน
รวมที่ถูกจัดใหเปนตราสารแหงทุนตามขอ 3.13.1.1 (2) และตราสารแหงหนี้ตามขอ 3.13.1.2 (2.6) 

การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหนึ่ง ใหนับทรัพยสินตามวรรคหนึ่งและทรัพยสินตามขอ 3.14.1.5 (1) ท่ี
บุคคลดังกลาวเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญาซึ่งกองทุนได
ลงทุนหรือมีไวรวมในอัตราสวนดังกลาวดวย 
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ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยของกองโครงสรางพื้นฐานตามวรรคหนึ่ง (9) ท่ีมีลักษณะ
ดังตอไปนี้ ใหนับมูลคาหนวยของกองโครงสรางพื้นฐานดังกลาว รวมในอัตราสวนของบุคคลตามวรรคหนึ่ง
ท่ีเปนเจาของกิจการโครงสรางพื้นฐาน 

(1) ผลประโยชนท่ีกองโครงสรางพื้นฐานจะไดรับข้ึนอยูกับความสามารถในการบริหารกิจการโครงสราง
พื้นฐานโดยเจาของกิจการโครงสรางพื้นฐาน หรือบริษัทใหญหรือบริษัทยอยของบุคคลดังกลาว 

(2) หนวยของกองโครงสรางพื้นฐานไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหนวยท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของ
กองโครงสรางพื้นฐานถูกถือโดยเจาของกิจการโครงสรางพื้นฐาน หรือบริษัทใหญหรือบริษัทยอยของ
บุคคลดังกลาว 

การพิจารณาบริษัทใหญและบริษัทยอยตามวรรคส่ี ใหพิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีท่ีสภาวิชาชีพบัญชี
กําหนดเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม 

3.14.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินอื่นนอกเหนือจากกรณีท่ีกําหนดไวในขอ 3.14.1.2 
ขอ 3.14.1.3 และขอ 3.14.1.4 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 3.14.1.4 วรรคหนึ่ง (9) 

ใหนําความในขอ 3.14.1.4 วรรคส่ี และวรรคหา มาใชบังคับกับการนับรวมอัตราสวนตามวรรคหน่ึงดวย โดย
อนุโลม 

3.14.1.6 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 

ใหนําความขอ 3.14.1.4 วรรคส่ีและวรรคหา มาใชบังคับกับการนับรวมอัตราสวนตามวรรคหนึ่งดวย โดย
อนุโลม 

3.14.1.7 การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินท่ีบริษัทในกลุมกิจการใดเปนผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญา เพื่อ
เปนทรัพยสินของกองทุน หากทรัพยสินดังกลาวเปนองคประกอบที่ใชในการคํานวณตัวชี้วัด (benchmark) 
ของกองทุนน้ัน บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินน้ันโดยมีมูลคารวมกันท้ังส้ินเมื่อคํานวณเฉพาะ 
ผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญารายนั้น ไมเกินผลรวมของน้ําหนักของทรัพยสินดังกลาวในตัวชี้วัดและรอยละ 
10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังนี้ แทนอัตราสวนท่ีกําหนดไวในขอ 3.14.1.2 ขอ 3.14.1.3  
ขอ 3.14.1.4 หรือขอ 3.14.1.5 แลวแตกรณี ก็ได 

ใหนําความในขอ 3.14.1.4 วรรคสีและวรรคหา มาใชบังคับกับการนับรวมอัตราสวนตามวรรคหนึ่งดวย โดย
อนุโลม 



กองทุนเปดไทยพาณิชย สมารท เทรด  555 ฟนด บี 

 

  
 

19

บริษัทจัดการพิจารณาความเปนกลุมกิจการตามขอ 3.14.1.6 และขอ 3.14.1.7 ตามงบการเงินรวมท่ีมีการ
จัดทําและเปดเผยลาสุด เวนแตในกรณีท่ีไมมีการจัดทํางบการเงินรวม ใหพิจารณาตามสัดสวนการถือหุนท่ี
ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูถือหุนลาสุดที่สงตอกระทรวงพาณิชย 

3.14.1.8 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)  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย 

(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 

3.14.1.9 ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนและสมควรเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุนอันเน่ืองมาจาก
ปญหาความผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกวางในรอบปบัญชีใด บริษัทจัดการ
กองทุนรวมอาจขอผอนผันตอสํานักงานเพื่อไมตองนําการลงทุนในหรือมีไวซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก       
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ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใชเงิน ในชวงเวลาท่ีเกิดความผันผวนดังกลาวมารวมคํานวณอัตราสวนการลงทุน
ตามขอ 3.14.1.8 ไดสําหรับรอบปบัญชีนั้น 

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

3.14.1.11 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 

3.14.1.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อการลดความ
เส่ียง (hedging) เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยไมเกินมูลคาความเส่ียงทั้งหมดที่กองทุนมีอยู   

3.14.1.13 ในกรณีท่ีกองทุนเขาเปนคูสัญญาในสัญญาซื้อขายลวงหนาโดยมิไดมีวัตถุประสงคเพื่อการลด
ความเส่ียง (hedging) ใหบริษัทจัดการดําเนินการใหมีการกนัหรือแยกทรัพยสินของกองทุนท่ีมีคุณภาพซึ่ง
มีสภาพคลองในจํานวนท่ีเพียงพอตอมูลคาสุทธิท่ีกองทุนอาจมีภาระตองชําระหนี้หรือชําระคาสินคาเมื่อ
ส้ินสุดสัญญาซื้อขายลวงหนา (fully covered) ไวตลอดเวลาที่ไดลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาน้ัน ท้ังนี้ ตาม
หลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

3.14.1.14 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
ซึ่งตราสารดังกลาวใหมีมูลคารวมกันท้ังส้ินไมเกินอัตราสวนขางตน ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีตราสารนั้น
มีมูลคาเกินอัตราสวนท่ีกําหนด 
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3.14.1.15 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได โดยมีมูลคาธุรกรรม
รวมกันท้ังส้ินไมเกินรอยละ 25 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  

3.14.1.16 การลงทุนหรือมีไวซึ่งธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการ
ลงทุนตามขอ 3.14.1.3 และขอ 3.14.1.4 ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 

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

ในกรณีท่ีธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยในขณะท่ีกองทุนเขาทําธุรกรรม มีมูลคาไมเกินอัตราสวนท่ีกําหนดใน
วรรคหนึ่ง หากตอมาธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยมิไดเกิดจากการทํา
ธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยดังกลาวตอไปก็ได  

ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันท่ีทรัพยสินน้ันมีมูลคาเกินอัตราสวนการลงทุนท่ีกําหนดพรอม
สาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทําการนับแตวันท่ี
ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนท่ีกําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวท่ี
บริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานสามารถตรวจสอบได  

3.14.1.18 ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจาก
หลักทรัพยอางอิงไทย ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุนเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได 
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนกู หรือธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย ตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี้  

(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย ใหนับมูลคาของหลักทรัพย
อางอิงของใบแสดงสิทธิดังกลาว รวมในอัตราสวนสําหรับหลักทรัพยอางอิงดังกลาวท่ีกําหนดในประกาศน้ี 
โดยถือเสมือนหนึ่งวากองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยอางอิงนั้นโดยตรง ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจไม
นับมูลคาของใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยรวมในอัตราสวนท่ีคํานวณตาม 
ผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญาท่ีกําหนดตามขอ 3.14.1.3 ขอ 3.14.1.4 และ ขอ 3.14.1.5 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  

(ข) นับมูลคาของหลักทรัพยอางอิงรวมในอัตราสวนท่ีผูออกหลักทรัพยอางอิง โดยถือเสมือนหน่ึงวา
กองทุนลงทุนในหลักทรัพยอางอิงนั้นโดยตรง ท้ังนี้ มูลคาของหลักทรัพยอางอิงดังกลาวใหใชมูลคาตาม
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ราคาตลาดของหลักทรัพยอางอิงนั้นซึ่งคูณกับคาเดลตาของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธหรือใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนกู แลวแตกรณี  

(4) ในกรณีของธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราสวนการลงทุนใน หรือมีไวซึ่ง
การใหยืมหลักทรัพยโดยใหนับมูลคาทรัพยสินท่ีใหยืมรวมในอัตราสวนสําหรับหลักทรัพยท่ีกําหนดไวในขอ 
3.14.1.3 ขอ 3.14.1.4 และ ขอ 3.14.1.5 โดยถือเสมือนหน่ึงวากองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยนั้น
อยู ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจไมนับรวมในอัตราสวนท่ีคํานวณตามคูสัญญาท่ีกําหนดตามขอ 3.14.1.3 ขอ 
3.14.1.4 และ ขอ 3.14.1.5 ก็ได  

3.14.1.19 การคํานวณมูลคาการลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อการคํานวณอัตราสวนการ
ลงทุนตาม ขอ 3.14.1.2 ขอ 3.14.1.3 ขอ 3.14.1.4 และขอ 3.14.1.5 (1) ใหนับมูลคาท่ีคูสัญญาอีกฝาย
หนึ่งมีหนาท่ีตองชําระตามสัญญาซื้อขายลวงหนา รวมคํานวณในอัตราสวนของบุคคลที่เปนคูสัญญา
ดังกลาว เวนแตกรณีท่ีกองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญานั้นในศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา บริษัท
จัดการไมตองคํานวณมูลคาและอัตราสวนตามท่ีกําหนดในขอดังกลาว 

3.14.1.20 การคํานวณมูลคาการลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อการคํานวณอัตราสวนการ
ลงทุนตามขอ 3.14.1.14 ใหใชมูลคาตามขนาดของสัญญาซื้อขายลวงหนา (notional amount) เปนมูล
คาท่ีใชในการคํานวณ 

3.14.1.21 นอกจากการคํานวณตามขอ 3.14.1.19 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) 

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

ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝงท่ีอางอิงกับ
ดัชนี ใหนําความขอ 3.14.1.20 (2) มาบังคับใชโดยอนุโลม 

3.14.1.23 ในกรณีท่ีตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝงมีขอกําหนดท่ีอาจมีผลใหกองทุน
ไดรับชําระหนี้เปนทรัพยสิน ใหบริษัทจัดการคํานวณมูลคาของทรัพยสินดังกลาวรวมในอัตราสวนท่ีกําหนด
ไวในขอ 3.14.1.2 ขอ 3.14.1.3 ขอ 3.14.1.4 และขอ 3.14.1.5 (1) แลวแตกรณี ในทันทีเสมือนกองทุน
ไดลงทุนในทรัพยสินน้ันแลว เวนแตเขาลักษณะตามขอ 3.14.1.22 ใหปฏิบัติตามขอ 3.14.1.22 แทน 
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3.14.1.24 ในการคํานวณอัตราสวนตามขอ 3.14.1.2 ขอ 3.14.1.3 ขอ 3.14.1.4 และขอ 3.14.1.5 (1) 
ใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ รวมทั้งเง่ือนไขตามขอ 3.14.1.20 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 

3.14.1.25 การคํานวณอัตราสวนท่ีผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกันตามขอ 3.14.1.24 จะ
ทําไดตอเมื่อบุคคลดังกลาวไดทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลท้ังจํานวนสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล
เบ้ียโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือจํากัดความรับผิดของผูสลักหลัง หรือค้ําประกันตนเงินและดอกเบ้ียเต็ม
จํานวนแบบไมมีเง่ือนไข  

3.14.1.26 ในกรณีท่ีกองทุนมีสิทธิในการซ้ือหุนเพิ่มทุนของบริษัทใดตามสัดสวนจํานวนหุนท่ีกองทุนถืออยุ 
(right issue) หากการใชสิทธินั้นจะเปนเหตุใหกองทุนลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินของบริษัทดังกลาวมี
มูลคาเกินอัตราสวนท่ีกําหนดในขางตนน้ี บริษัทจัดการอาจซื้อหุนเพิ่มทุนน้ันโดยไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติ
ใหเปนไปตามอัตราสวนท่ีเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว ท้ังนี้ เฉพาะภายในชวงระยะเวลา 30 วันนับแตวันแรกท่ี   
ผูถือหุนหมดสิทธิจองซื้อหุนเพิ่มทุนน้ัน 

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

3.14.1.28 ในกรณีท่ีทรัพยสินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุนมีมูลคาไมเกิน
อัตราสวนท่ีกําหนดในขางตน หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น 
บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปก็ได  

ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง 
และวันท่ีทรัพยสินน้ันมีมูลคาเกินอัตราสวนการลงทุนท่ีกําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวให
ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันท่ีทรัพยสินน้ันมีมูลคาเกินอัตราสวน
ท่ีกําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวท่ีบริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานสามารถตรวจสอบได   

3.14.1.29 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
หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ ท้ังนี้ การลดสัดสวนการถือหุน
ดังกลาว ใหบริษัทจัดการลดสัดสวนตามสัดสวนของหุนของบริษัทจดทะเบียนท่ีแตละกองทุนไดมาจากการ
รับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น 
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3.14.1.30 ในกรณีท่ีทรัพยสินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกิน
อัตราสวนท่ีกําหนดในขางตน หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยไมเขาลักษณะตามขอ 3.14.1.8 
ขอ 3.14.1.14 ขอ 3.14.1.15 ขอ 3.14.1.17 ขอ 3.14.1.26 ขอ 3.14.1.27 ขอ 3.14.1.28 และ ขอ 
3.14.1.29 และการเกนิอัตราสวนดังกลาวมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดทรัพยสินมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการ
จะยังคงมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปก็ได 

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

3.14.1.31 ขอจํากัดการลงทุนขางตนจะไมนํามาบังคับใชในกรณีท่ีปรากฏเหตุตามหัวขอ “การเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวม” และบริษัทจัดการตองดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวขอ “การดําเนินการ
ของบริษัทจัดการเมื่อเลิกกองทุนรวม” 

3.14.2. 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  

3.14.2.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ 3.13.2.3 (1) ท่ีมีอันดับ
ความนาเชื่อถืออยูใน 2 อันดับแรก หรือสัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีมีสินคาเปนตราสารดังกลาวเพื่อเปน
ทรัพยสินของกองทุนรวม โดยไมจํากัดอัตราสวน 

ในกรณีของกองทุนเปด มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกันแลวตองไมเกินรอย
ละ 20 ของมูลคาตราสารน้ันในแตละรุน เวนแตเปนกองทุนรวมเปดที่มีการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ตามคําส่ังซื้อลวงหนาซึ่งระบุเวลาแนนอน  

3.14.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารภาครัฐตางประเทศที่นอกเหนือจากขอ 3.14.2.1 หรือ
สัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีมีสินคาเปนตราสารดังกลาว เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกัน
ท้ังส้ินเมื่อคํานวณเฉพาะรายผูออกหรือผูเปนคูสัญญารายนั้น ไมเกินรอยละ 35 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุน 

ในกรณีของกองทุนรวมเปด มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศดังกลาว ตองไมเกินรอยละ 20 ของ
มูลคาตราสารนั้นในแตละรุน เวนแตเปนกองทุนรวมเปดที่มีการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ัง
ลวงหนาซึ่งระบุเวลาแนนอน  

การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหน่ึง ใหนับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพยสินทุกประเภทที่ผูออกหรือ      
ผูเปนคูสัญญารายดังกลาวเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา ซึงกองทุน
ไดลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินเหลาน้ัน รวมในอัตราสวนการลงทุนดังกลาวดวย 

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

(1) ตราสารแหงทุนตางประเทศ ตามขอ 3.13.2.2 
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(2) ตราสารแหงหนี้ตางประเทศ ตามขอ 3.13.2.3 ท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับท่ีสามารถลงทุน
ได (investment grade)  

(3) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เฉพาะที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได (investment grade) 

(4) ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพยตางประเทศ ตามขอ 3.13.2.7 

(5) สัญญาซื้อขายลวงหนา ตามขอ 3.13.2.9 ท่ีคูสัญญามีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับท่ีสามารถ
ลงทุนได (investment grade)  

(6) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง ตามขอ 3.13.2.10 ท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูใน
อันดับท่ีสามารถลงทุนได  

(7) หนวยลงทุนของกองทุนรวมทองคําหรือหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ตามขอ 3.13.2.11 

(8) หนวยของกองโครงสรางพื้นฐาน ตามขอ 3.13.2.12 ซึ่งมีลักษณะเปนตราสารท่ีออกโดยกองทุน
โครงสรางพื้นฐานตางประเทศที่มีลักษณะทํานองเดียวกับหนวยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน
ตามขอ 3.14.1.4(1) ท่ีจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยตางประเทศ  

ทั้งนี้ ตราสารแหงทุนตาม (1) และตราสารแหงหนี้ตาม (2) มิใหหมายความรวมถึงหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมที่ถูกจัดใหเปนตราสารแหงทุนตามขอ 3.13.2.2 (2) หรือถูกจัดใหเปนตราสารแหงหนี้ตาม
ขอ 3.13.2.3 (3) 

การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหนึ่ง ใหนับมูลคาของทรัพยสินตามขอ 3.14.2.4(1) ท่ีบุคคลรายเดียวกัน
เปน ผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา ซึ่งกองทุนไดลงทุนหรือมีไว
รวมในอัตราสวนการลงทุนดังกลาวดวย  

ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยของกองโครงสรางพื้นฐานตามวรรคหนึ่ง (8) ท่ีมีลักษณะ
ดังตอไปนี้ ใหนับมูลคาหนวยของกองโครงสรางพื้นฐานดังกลาว รวมในอัตราสวนของบุคคลตามวรรคหนึ่ง
ท่ีเปนเจาของกิจการโครงสรางพื้นฐาน  

(1) ผลประโยชนท่ีกองโครงสรางพื้นฐานจะไดรับข้ึนอยูกับความสามารถในการบริหารกิจการโครงสราง
พื้นฐานโดยเจาของกิจการโครงสรางพื้นฐาน หรือบริษัทใหญหรือบริษัทยอยของบุคคลดังกลาว  

(2) หนวยของกองโครงสรางพื้นฐานไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหนวยท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของ
กองโครงสรางพื้นฐานถูกถือโดยเจาของกิจการโครงสรางพื้นฐาน หรือบริษัทใหญหรือบริษัทยอยของ
บุคคลดังกลาว  

การพิจารณาบริษัทใหญและบริษัทยอยตามวรรคส่ี ใหพิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีท่ีสภาวิชาชีพบัญชี
กําหนดเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม  

(9) ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ตามขอ 3.13.2.14 ท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือของผูออกตราสารอยูใน
อันดับท่ีสามารถลงทุนได 

3.14.2.4 บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินอื่นนอกเหนือจากกรณีท่ีกําหนดไวใน ขอ 3.14.2.2 
ขอ 3.14.2.3 และขอ 3.14.2.9 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  
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ความในวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับกับหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 แตไมรวมถึงหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานท่ีไมเปนไปตามท่ีกําหนดไวในขอ 3.14.2.3 วรรคหนึ่ง (8) 

ใหนําความในขอ 3.14.2.3 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 3.14.2.3 วรรคส่ีและวรรคหา มาใชบังคับกับการนับรวมอัตราสวนตามวรรคหนึ่งดวยโดย
อนุโลม 

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

ท้ังนี้ แทนอัตราสวนท่ีกําหนดไวในขอ 3.14.2.2 ขอ 3.14.2.3 หรือขอ 3.14.2.4 แลวแตกรณี ก็ได 

บริษัทจัดการพิจารณาความเปนกลุมกิจการตามขอ 3.14.2.5 และขอ 3.14.2.6 ตามงบการเงินรวมท่ีมีการ
จัดทําและเปดเผยลาสุด เวนแตในกรณีท่ีไมมีการจัดทํางบการเงินรวม ใหพิจารณาตามสัดสวนการถือหุนท่ี
ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูถือหุนลาสุดที่สงตอกระทรวงพาณิชย 

3.14.2.7 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 
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(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 

3.14.2.8 ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนและสมควร เพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุนอันเน่ืองมาจาก
ปญหาความผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกวางในรอบปบัญชีใด บริษัทจัดการ
กองทุนรวมอาจขอผอนผันตอสํานักงานฯ เพื่อไมตองนําการลงทุนในหรือมีไวซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋ว
แลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใชเงิน ในชวงเวลาท่ีเกิดความผันผวนดังกลาวมารวมคํานวณอัตราสวนการลงทุน
ตามขอ 3.14.2.7 ไดสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

3.14.2.9 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งเงินฝากในสถาบันการเงินตางประเทศที่มีอันดับความนาเชื่อถือ
อยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได โดยมีมูลคารวมกันท้ังส้ินเมื่อคํานวณเฉพาะสถาบันการเงินตางประเทศราย
นั้น ไมเกินรอยละ 25 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหนึ่ง ใหนับมูลคาของทรัพยสินท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไวดังตอไปน้ี รวมใน
อัตราสวนดังกลาว 

(1) ทรัพยสินตามขอ 3.14.2.3 และขอ 3.14.2.4 (1) ท่ีสถาบันการเงินตางประเทศรายเดียวกันเปนผูออก 
ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา 

(2) ทรัพยสินตามขอ 3.14.2.3 และขอ 3.14.2.4 (1) ท่ีธนาคารพาณิชยซึ่งเปนสาขาของสถาบันการเงิน
ตางประเทศรายนั้นเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา 

ในกรณีท่ีกองทุนมีเงินฝากตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการดําเนินงานของกองทุน มิให
นับมูลคาของเงินฝากดังกลาวรวมในอัตราสวนตามวรรคหน่ึง 

3.14.2.10 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อ
หนวยลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมไดไมเกินอัตราสวนดังตอไปนี้ 

(1) ลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหนวยลงทุนของแตละกองทุนรวมท่ี
บริษัทจัดการอื่นเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ ไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของแตละกองทุน
รวมที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ  
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(2) ลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหนวยลงทุนของทุกกองทุนรวมท่ีบริษัท
จัดการอื่นเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ ไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของแตละกองทุนรวมท่ี
บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ 

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

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

3.14.2.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อการลดความเสี่ยง 
(Hedging) เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยไมเกินมูลคาความเส่ียงทั้งหมดที่กองทุนมีอยู 

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

3.14.2.14 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง และเขา
เปนคูสัญญาในสัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีกระทํานอกศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาโดยมีวัตถุประสงค
นอกเหนือจากเพื่อการลดความเส่ียง โดยมีมูลคารวมกันท้ังส้ินไมเกินรอยละ 25 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนรวม 

ความในวรรคหน่ึงมิใหนํามาใชบังคับกับ  

(1) กองทุนรวมเปดที่มีการขายคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังลวงหนาซึ่งระบุเวลาแนนอน 

(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 

3.14.2.15 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได โดยมีมูลคาธุรกรรม
รวมกันท้ังส้ินไมเกินรอยละ 25 ของมูลคาทรพัยสินสุทธิของกองทุน  

3.14.2.16 การลงทุนหรือมีไวซึ่งธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการ
ลงทุนตามขอ 3.14.2.3 ตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

3.14.2.17 การคํานวณมูลคาการลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อการคํานวณอัตราสวนการ
ลงทุนตามขอ 3.14.2.2 ขอ 3.14.2.3 และขอ 3.14.2.5 (1) ใหนับมูลคาท่ีคูสัญญาอีกฝายหน่ึง มีหนาท่ี
ตองชําระตามสัญญาซื้อขายลวงหนา รวมคํานวณในอัตราสวนของบุคคลที่เปนคูสัญญาดังกลาว เวนแต



กองทุนเปดไทยพาณิชย สมารท เทรด  555 ฟนด บี 

 

  
 

29

กรณีท่ีกองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาน้ันในศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา บริษัทจัดการไมตอง
คํานวณมูลคาและอัตราสวนตามท่ีกําหนดในขอดังกลาว 

3.14.2.18 นอกจากการคํานวณตามขอ 3.14.2.17 แลว ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการลงทุน
ดังตอไปนี้ดวย 

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

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

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

ในกรณีท่ีธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยในขณะท่ีกองทุนเขาทําธุรกรรม มีมูลคาไมเกินอัตราสวนท่ีกําหนดใน
วรรคหนึ่ง หากตอมาธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยมิไดเกิดจากการทํา
ธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยดังกลาวตอไปก็ได    

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

3.14.2.20 บริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจาก
หลักทรัพยอางอิงไทย ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุนเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได 
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ หรือธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย ใหนับมูลคาของหลักทรัพย
อางอิงของใบแสดงสิทธิดังกลาว รวมในอัตราสวนสําหรับหลักทรัพยอางอิงดังกลาวท่ีกําหนดในโครงการน้ี 
โดยถือเสมือนหนึ่งวากองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยอางอิงนั้นโดยตรง ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจไม
นับมูลคาของใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยรวมในอัตราสวนท่ีคํานวณตามผู
ออกทรัพยสินหรือคูสัญญาท่ีกําหนดตามขอ 3.14.2.2 ขอ 3.14.2.3 และขอ 3.14.2.4 ก็ได 

มูลคาของหลักทรัพยอางอิงที่นํามาคํานวณรวมในอัตราสวนตามวรรคหนึ่งใหมีมูลคาเทากับมูลคาใบแสดง
สิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยที่กองทุนไดลงทุนหรือมีไว 

(2) ในกรณีของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได          
ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการลงทุนดังตอไปนี้ 

(ก) นับมูลคาท่ีผูออกตราสารดังกลาวมีหนาท่ีตองชําระตามตราสารนั้น รวมในอัตราสวนท่ีผูออกตราสาร
ดังกลาว 
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(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
ใหยืมหลักทรพัย โดยปฏิบัติตาม (1) โดยอนุโลม 

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

ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝงท่ีอางอิงกับ
ดัชนี ใหนําความขอ 3.14.2.19 (2) มาบังคับใชโดยอนุโลม 

3.14.2.22 ในกรณีท่ีตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝงมีขอกําหนดท่ีอาจมีผลใหกองทุน
ไดรับชําระหนี้เปนทรัพยสิน ใหบริษัทจัดการคํานวณมูลคาของทรัพยสินดังกลาวรวมในอัตราสวนท่ีกําหนด
ไวในขอ 3.14.2.2 ขอ 3.14.2.3 และขอ 3.14.2.4 (1) แลวแตกรณี ในทันทีเสมือนกองทุนไดลงทุนใน
ทรัพยสินน้ันแลว เวนแตเขาลักษณะตามขอ 3.14.1.22 ใหปฏิบัติตามขอ 3.14.1.22 แทน 

3.14.2.23 ในการคํานวณอัตราสวนตามขอ 3.14.2.2 ขอ 3.14.2.3 ขอ 3.14.2.4 ใหบริษัทจัดการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ รวมทั้งเง่ือนไขตามขอ 3.14.1.25 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 

3.14.2.24 การคํานวณอัตราสวนท่ีผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกันตามขอ 3.14.2.23 จะ
ทําไดตอเมื่อบุคคลดังกลาวไดทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล
เบ้ียโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือจํากัดความรับผิดของผูสลักหลัง หรือค้ําประกันตนเงินและดอกเบ้ียเต็ม
จํานวนแบบไมมีเง่ือนไข 

3.14.2.25 ในกรณีท่ีตราสารแหงทุน ตราสารแหงหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนในขณะท่ีลงทุนหรือใน
ขณะท่ีไดมาเปนทรัพยสินของกองทุนมีมูลคาไมเกินอัตราสวนท่ีกําหนดในขางตน หากตอตราสารแหงทุน 
ตราสารแหงหนี้ หรือตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุนน้ัน มีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวเน่ืองจากมีคุณสมบัติไมตรงตาม
ประกาศ บริษัทจัดการจะดําเนินการแกไขอัตราสวนใหเปนไปตามท่ีกําหนดภายใน 30 วันนับแตวันท่ีมีการ
ประกาศใหทราบถึงเหตุดังกลาว เวนแตในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับผอนผันจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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3.14.2.26 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 

3.14.2.28 ในกรณีท่ีทรัพยสินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกิน
อัตราสวนท่ีกําหนดในขางตน หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น 
บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปก็ได  

ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง 
และวันท่ีทรัพยสินน้ันมีมูลคาเกินอัตราสวนการลงทุนท่ีกําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวให
ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทําการนับแตวันท่ีทรัพยสินน้ันมีมูลคาเกิน
อัตราสวนท่ีกําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวท่ีบริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานสามารถ
ตรวจสอบได   

3.14.2.29 ในกรณีท่ีทรัพยสินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกิน
อัตราสวนท่ีกําหนดในขางตน หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยไมเขาลักษณะตามขอ 3.14.2.7 
ขอ 3.14.2.14 ขอ 3.14.2.26 ขอ 3.14.2.27 และขอ 3.14.2.28 และการเกินอัตราสวนดังกลาวมิไดเกิด
จากการลงทุนหรือไดทรัพยสินมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปก็ได 

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

3.14.2.30 ขอจํากัดการลงทุนขางตนจะไมนํามาบังคับใชในกรณีท่ีปรากฏเหตุตามหัวขอ “การเลิกโครงการ
จัดการกองทุนรวม” และบริษัทจัดการตองดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวขอ “การดําเนินการของบริษัท
จัดการเมื่อเลิกกองทุนรวม  

4. การแบงชนิดหนวยลงทุน (Class of Unit) :  ไมมี  

5. การเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก:  

5.1. ชองทางการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก :  

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
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- 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
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 
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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
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 เวนแตบรษัิทจัดการจะกําหนดเปนอยางอื่น  

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 
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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 บี" ซึ่ง
เปนบัญชีเดินสะพัดหรือบัญชีออมทรัพยท่ีบริษัทจัดการไดเปดไวกับผูดูแลผลประโยชนกองทุน หรือบัญชี
อื่นท่ีบริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ่มเติมไดในอนาคต ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันปดการเสนอขายคร้ัง
แรก 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติมบัญชีนี้ไดในอนาคต โดยไมถือเปน
การแกไขโครงการ  

(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  
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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 บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทนุ  

บริษัทจัดการอาจกําหนดใหผูถือหนวยลงทุนท่ีถือหนวยลงทุนของกองทุนอื่นภายใตการบริหารของบริษัท
จัดการสั่งซื้อหนวยลงทุนของกองทุนน้ีไดโดยนําเงินบางสวนหรือทั้งหมดที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน 
หรือเงินท่ีไดรับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อชําระ
เปนคาซื้อหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนน้ีในชวงระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกได
ตามหลักเกณฑ/เง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น 

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

(2) การส่ังซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเมื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดเรียกเก็บเงิน
คาส่ังซื้อหนวยลงทุนไดเต็มจํานวนแลว โดยบริษัทจัดการจะนําเงินคาซื้อหนวยลงทุนท่ีไดรับจากผูส่ังซื้อ
หนวยลงทุนและดอกเบ้ียที่เกิดข้ึนจากเงินดังกลาว (ถามี) เขาบัญชี "กองทุนเปดไทยพาณิชย        
สมารท เทรด 555 ฟนด บี" 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 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการส่ังซื้อหนวยลงทุนดังกลาว 

(5) ในการชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน หากมิใชกรณีท่ีผูส่ังซื้อหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของกองทุน
เปดอื่นท่ีจัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อส่ังซื้อหนวยลงทุนของกองทุนเปดนี้ ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระ
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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 และวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด  

5.3.5 ไปรษณีย  

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณียโดยมีวิธีการรับชําระและการเก็บรักษาเงินคาซื้อ
หนวยลงทุน ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด 

5.3.6 Internet  

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

5.3.7 หักบัญชี  

บริษัทจัดการจะรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุน โดยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผูส่ังซื้อหนวยลงทุน
ท่ีไดยินยอมใหหักบัญชีดําเนินการข้ันตอน/วิธีการตามที่บริษัทจัดการกําหนด และไดรับการพิจารณาอนุมัติ
ใหสามารถหักบัญชีเงินฝากธนาคารดังกลาวได เพื่อชําระคาซื้อหนวยลงทุน และ/หรือคาธรรมเนียมในการ
ซื้อหนวยลงทุนดังกลาว ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนท่ีมีเงินครบ
ตามท่ีระบุไวเพื่อซ้ือหนวยลงทุน 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 
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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  

(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
ทรพัยสินเปนกองทุนรวมและการแกไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน 

(3) กรณีท่ีมีมูลคาหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดครั้งแรกไดไมเพียงพอตอการลงทุน ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ 

(4) กรณีท่ีกองทุนไมสามารถลงทุนไดตามวัตถุประสงคของกองทุนอยางเหมาะสม อันเน่ืองจากปจจัยอื่น
ใดท่ีทําใหผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะเขาไปลงทุนปรับตัวลดลงอยางมีนัยสําคัญ ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 



กองทุนเปดไทยพาณิชย สมารท เทรด  555 ฟนด บี 

 

  
 

38

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 นับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีครบกําหนดเวลาน้ันใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุนดวย 

5.6  ขอสงวนสิทธิในการขายหนวยลงทุน 

5.6.1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนใหแกผูลงทุนท่ีเปนบุคคล
ธรรมดาตั้งแต 2 คนข้ึนไปแตไมเกิน 4 คน ถือหนวยลงทุนรวมกัน และปรากฏวาผูลงทุนบางคนหรือทั้งหมด
เสียชีวิต 

5.6.2. เพื่อประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชย สมารท เทรด 555 ฟนด บี 
(“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 

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  

6.1. ชองทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  ไมมี 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : ไมมี 

7. การรับซ้ือคืนหนวยลงทุน :  

7.1. ชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

- ชองทางอื่นใดท่ีบรษัิทจัดการจะกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

7.2. รายละเอียดชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม :  

- ไมมี 

7.3. วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  
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- 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 

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

(8) การลดจํานวนหนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนจะทําในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือ
วันท่ีคํานวนราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนน้ันได 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
ประกาศที่สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน   
(ถามี) ใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนการเริ่มใหบริการ 

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

เนื่องจากบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตเปนบริการของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูถือ
หนวยลงทุนท่ีตกลงใชบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตกับธนาคารจะสามารถใชบริการอื่น ๆ ท่ีธนาคาร
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  

(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 



กองทุนเปดไทยพาณิชย สมารท เทรด  555 ฟนด บี 

 

  
 

42

(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) 

 

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
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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) 

(ก) การทํารายการสั่งขายคืนหนวยลงทุนผานเคาเตอรธนาคาร ตั้งแตเวลาเปดทําการจนถึงเวลา      
15.30 น. สําหรับบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต ตั้งแตเวลาเริ่มใหบริการ – 16.00 น.ในวันทํารายการซื้อ
ขายหนวยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกําหนด ใหถือวาเปนรายการส่ังขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อ
ขายหนวยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด ในราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีคํานวณได ณ ส้ินวันทําการ
ซื้อขายหนวยลงทุน ซึ่งเปนราคาท่ีรบัรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว  

(ข) การทํารายการส่ังขายคืนหนวยลงทุนผานเคาเตอรธนาคาร หรือบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต     
(ถามี) ในวันทํารายการซื้อขายหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด แตเปนรายการนอกเหนือจากชวงเวลา
ท่ีบริษัทจัดการกําหนด หรือการทํารายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการท่ีบริษัทจัดการไมได
กําหนดใหเปนวันทํารายการซ้ือขายหนวยลงทุนใหถือเปนรายการส่ังขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อ
ขายหนวยลงทุนครั้งถัดไป 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
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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 : การชําระเงินคารับซื้อคนืหนวยลงทุนแบบปกติ 

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 บี 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 
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- 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 

 
- 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  
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ท้ังนี้ หากครบกําหนดระยะเวลา 1 ปนับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินของโครงการเปนกองทุนรวมแลว 
ไมเกิดเหตุการณใหเลิกกองทุนตามเง่ือนไขท่ีระบุไว กองทุนจะเปดใหผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนออกไปยังกองทุนรวมซึ่งอยูภายใตการบริหารของบริษัทจัดการตามกองทุนที่บริษัทจัดการ
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/หรือวันและเวลาท่ีบริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ่มเติม  

(ข) ในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขากองทุนน้ี ผูถือหนวยลงทุนจะตองส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดวย
จํานวนท่ีเปนไปตามมูลคาข้ันต่ําการส่ังซื้อหนวยลงทุนของกองทุนน้ี อนึ่ง บริษัทจัดการอาจพิจารณา
ยกเวนขอกําหนดมูลคาข้ันต่ําการส่ังซื้อหนวยลงทุนของกองทุนน้ีใหแกผูถือหนวยลงทุน เวนแตบริษัท
จัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น  

(ค) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเวนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนเขา (SWITCHING IN FEE) (ถามี) ใหแกผูถือหนวยลงทุนท่ีประสงคจะซื้อหรือสับเปลี่ยนหนวย
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 ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในขอ “การรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน” และ/หรือวันและเวลาท่ีบริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ่มเติม  

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

(ค) การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกจากกองทุนน้ี หากจํานวนท่ีไดท้ังหมดที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน
ของกองทุนน้ี ภายหลังคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) ไมเพียงพอที่จะนําไปซื้อหนวย
ลงทุนของกองทุนอื่นๆ (กองทุนปลายทาง) ตามมูลคาข้ันต่ําการส่ังซื้อหนวยลงทุนของกองทุนปลายทาง
นั้นๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไมนําเงินไปซื้อหนวยลงทุนของกองทุนปลายทางดังกลาว 
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(ง) ในกรณีท่ีจํานวนหนวยลงทุนท่ีผูถือหนวยลงทุนตองการสับเปลี่ยนมากกวาจํานวนหนวยลงทุนท่ี
ปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงค
จะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนท้ังหมดเทาท่ีปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน 

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

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)  



กองทุนเปดไทยพาณิชย สมารท เทรด  555 ฟนด บี 

 

  
 

48

(ข) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุน
ไดบันทึกขอมูลการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทาง และการส่ังซื้อหนวยลงทุนของกองทุน
ปลายทางของผูถือหนวยลงทุนแลวเทาน้ัน  

(ค) ผูถือหนวยลงทุนท่ีตองการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะตองกรอกรายละเอียดในใบคําขอสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนของบริษัทจัดการใหชัดเจนครบถวนถูกตอง โดยระบุชื่อกองทุนตนทาง จํานวนเงิน หรือจํานวนหนวย
ลงทุนท่ีจะออกจากกองทุนตนทางและชื่อกองทุนปลายทางท่ีตองการจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และนําไป
ยื่นท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ซึ่งบริษัทจดัการหรือผูสนับสนุน
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  

(ซ) ในกรณีท่ีเปนการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่นภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ การ
ลดจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนตนทางท่ีสับเปลี่ยนหนวยลงทุนและการเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนของ
กองทุนปลายทาง จะทําภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจํานวนน้ัน หรือวันท่ี
คํานวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนน้ันได แลวแตกรณี 

(ฌ) ผูถือหนวยลงทุนจะไมสามารถเพิกถอนคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการไดทําการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนเสร็จสมบูรณแลว เวนแตไดรับความเห็นชอบจากบริษัทจดัการ  

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

(จ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทํารายการผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตที่ปรากฏอยูกับ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนหลกัฐานในการทํารายการท่ีสมบูรณและใชอางอิงได  

(ฉ) ผูสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต
ไมได หากไดทํารายการจนเสร็จสมบูรณแลวไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน ยกเวนกรณีท่ีพิสูจนไดวาเปนความผิด
พลาดที่เกิดจากระบบงานที่ใหบริการในเรื่องดังกลาว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการสอบสวนขอผิดพลาด
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) 
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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 หรือชองทางการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่
บริษัทจัดการกําหนดไดตามวันและเวลาการท่ีสอดคลองกับการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีกําหนดไว
ในขอ 6 และขอ 7 ตามลําดับ 

(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
การซื้อขายท่ีบริษัทจัดการกําหนด ท้ังนี้ วันทําการซื้อขายดังกลาวจะเปนวันทําการกอนวันท่ีกองทุนไดรับ
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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 บี (“กองทุน”) 
การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแตเพียงผูเดียว โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธท่ีจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยบุคคลที่
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคท่ีจะไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหนั้น รวมถึงแตไมจํากัดเพียง 
พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูท่ีมีถ่ินฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถ่ินท่ีอยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพยสินของบุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซึ่งจัดใหมีข้ึนและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

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 
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(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  

(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  
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(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) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายน้ันๆมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําดังตอไปนี้  

1. การกระทําท่ีเปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับ การปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไมวาจะเปนกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ  

2. การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย หรือ  

3. การกระทําท่ีเปนการปฏิบัติตามคําส่ังเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอํานาจตาม
กฎหมาย  

(ข) บริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดใน
สาระสําคัญ  

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
ของกองทุนเปด ณ วันทําการสุดทายกอนวันรายงานนั้นใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวัน
ทําการกอนวันเปดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน  

(ข) บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนท่ีมีคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึง
การเปดขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอ่ืนและผูลงทุนท่ัวไปให
ทราบถึงการเปดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนดวยวิธีการใดๆโดยพลัน  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวย
ลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และ
ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนก็ได  
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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 

(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 วันนับตั้งแตวันท่ีนายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคําขอโอนหนวยลงทุน   

ท้ังนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลลงในทะเบียน     
ผูถือหนวยลงทุนเรียบรอยแลว 

13.3 เพื่อประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชย สมารท เทรด 555 ฟนด บี  
(“กองทุน”) การรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุน ใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต
เพียงผูเดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุน
ใหแกบุคคลใดก็ได โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคท่ีจะไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของ
กองทุนใหนั้น รวมถึงแตไมจํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูท่ีมีถ่ินฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่ง
ปกติมีถ่ินท่ีอยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของบุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซึ่งจัด
ใหมีข้ึนและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 
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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 4.50 ตอปมูลคา
ทรัพยสินรวม หักดวยหน้ีสินรวม กอนหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (ถามี) 
คาธรรมเนียมนายทะเบียน (ถามี) คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถามี) และคาธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการคํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ (ถามี) ณ วันท่ีคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนรวม (ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

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 3.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินรวม หักดวยหน้ีสินรวม กอนหักคาธรรมเนียมการ
จัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (ถามี) คาธรรมเนียมนายทะเบียน(ถามี) คาธรรมเนียมที่ปรึกษา
การลงทุน (ถามี) และคาธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการคํานวณจากมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ (ถามี) ณ วันท่ีคาํนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

อยางไรก็ตามในกรณีท่ีมีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติภายในระยะเวลา 1 ปนับแตวันจดทะเบียน
กองทรัพยสินของโครงการเปนกองทุนรวมตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ 7.4 (ยกเวน เง่ือนไขการเลิก
กองทุนดวย กรณี ณ วันทําการใดที่มูลคาหนวยลงทุนนอยกวาหรือเทากับ 9.5000 บาทตอหนวย) จะเก็บ
คาธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมจากระยะเวลาท่ีเหลือจนครบ 1 ปนับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินของ
โครงการเปนกองทุนรวม ในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 ตอปของจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 
ณ วันท่ีจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทนุรวม ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

ทั้งนี้ ในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายได โดยคํานวณตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุนมีมูลคา
นอยกวา 50 ลานบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการไมเกินรอยละ 3.00 ตอปของมูลคา
ทรัพยสินรวม หักดวยหน้ีสินรวม กอนหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (ถามี) 
คาธรรมเนียมนายทะเบียน(ถามี) คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน(ถามี) และคาธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บ
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จากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการคํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ (ถามี) ณ วันท่ีคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนรวม  

ท้ังนี้ คาธรรมเนียมการจัดการดังกลาวเปนอัตราที่รวมถึงคาใชจายในการดําเนินงานตามปกติของกองทุนรวม 
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  

(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  
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(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 :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ในอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด และเรียกเก็บจากบริษัทจัดการ  

15.2.4. คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

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  
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รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ในอัตราไมเกินรอยละ 1.00 ของมูลคาหนวยลงทุน โดยจะแจงใหทราบไวในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูล
สําคัญกอนการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก 

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนจากผูส่ังซื้อหนวยลงทุนแตละกลุมหรือแตละ
รายในอัตราที่ไมเทากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเง่ือนไขการเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลง
อัตราคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู ส่ังซื้อหรือผู ถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ
รายละเอียดดังกลาว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 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 

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากผูส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนแตละ
กลุมหรือแตละรายในอัตราท่ีไมเทากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บ
หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส่ังสับเปลี่ยนหรือผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการ
จะติดประกาศรายละเอียดดังกลาว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ เว็บไซตของผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (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  



กองทุนเปดไทยพาณิชย สมารท เทรด  555 ฟนด บี 

 

  
 

59

15.3.6. คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมมี  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : ไมมี 

15.3.7. คาธรรมเนียมอื่น ๆ : มี  

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
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  
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คาใชจายอื่นๆท่ีเกี่ยวเน่ืองกับกองทุนตามขอ 15.2.6 (1) – (3) จะเรียกเก็บตามที่จายจริง ในทางบัญชี
บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจายท้ังจํานวน หรือทยอยตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนเฉลี่ยเทากันทุกวัน
ตามระยะเวลาที่จะไดรับประโยชนจากคาใชจายน้ัน และบริษัทจัดการอาจพิจารณาประมาณการคาใชจาย
ดังกลาวอยางสมเหตุสมผลเพื่อทยอยรับรูเปนคาใชจายเปนรายวัน 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
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  
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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
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) 
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ความใน (ก) มิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนรวมเปดที่ซื้อขายหนวยลงทุนทุกวันทําการ 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  

(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 
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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  

(2) ราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตอง  

(3) สาเหตุท่ีทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง  

(4) มาตรการปองกันเพื่อมิใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง ท้ังนี้ เวนแตในกรณีท่ีราคาหนวยลงทุนไม
ถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดครั้งสุดทาย
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตอง  

ในกรณีท่ีเหตุของความผิดพลาดซึ่งทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตองตามวรรคหนึ่งมีผลตอเนื่องตอการ
คํานวณราคาหนวยลงทุนครั้งตอไป เชน การกําหนดอัตราดอกเบ้ียผิดพลาด เปนตน บริษัทจัดการจะแกไข
ราคาหนวยลงทุนใหถูกตองนบัแตวันท่ีบริษัทจัดการพบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตองดวย  

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  
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(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 วันทําการนับแตวันท่ีผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานดังกลาว  

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

3. ในการชดเชยราคาตามขอ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธกีารดังตอไปนี้  

(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  
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(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  

17. ช่ือผูเก่ียวของ :  

17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :  

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชย จํากัด  

17.2. ชื่อผูดูแลผลประโยชน :  

ชื่อ : ธนาคารทหารไทย 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 
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17.6. ผูสอบบัญชี :  

ชื่อ : นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา 

ชื่อ : นายสุชาติ พานิชยเจริญ 

ชื่อ : นางสาวชื่นตา ชมเมิน 

ชื่อ : นายเทอดทอง เทพมังกร 

ชื่อ : นางสาวชมภูนุช แซแต 

ชื่อ : นายประวิทย วิวรรณธนานุตร 

ชื่อ : นายอุดม ธนูรัตนพงศ 

ชื่อ : นางสาวชุติมา  วงษศราพันธชัย 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผูสอบบัญชี) :  

หรือบุคคลอื่นที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี โดยบริษัทจัดการ
จะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

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 
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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
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 
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การขอมติ การเลิกโครงการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการโดยเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และ/หรือประกาศท่ีมีการแกไขเพิ่มเติมในอนาคต  

20.3 การถือหนวยลงทุนเกินหน่ึงในสาม  

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

20.4 การรับผลประโยชนตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใชบริการบุคคลอื่น (soft commission)  

20.4.1 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เปนผูใหบริการ อันเน่ืองมาจาก
การใชบริการของบุคคลดังกลาวในการจัดการกองทุนได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  

(1) ผลประโยชนตอบแทนท่ีรับไวนั้นตองเปนทรัพยสินท่ีมีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเกี่ยวกับบทบาท
โดยตรงของความเปนกองทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ  

(2) ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลนั้นบอยครั้งเกินความจําเปน
เพื่อใหกองทุนไดรับประโยชนจากบุคคลดังกลาว (Churning)  

ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่งใหแกกองทุนท่ีอยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ 
บริษัทตองกระทําดวยความเปนธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยท่ีอาจมีไวไดของกองทุน
นั้นดวย  

20.4.2 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีการรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อกองทุนตามขอ 20.5.1 บริษัทจัดการจะ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชนดังกลาวไวในรายงานรอบปบัญชีและรายงานรอบระยะเวลาหก
เดือนดวย  

20.5 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 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งหรือหลายเหตุการณดังตอไปนี้ 

(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 

20.6 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  

20.7 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  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุน 
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1. บริษัทจัดการ :   

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชย จํากัด   

ท่ีอยู : ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย ปารค พลาซา   

เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร   

กรุงเทพฯ 10900   

โทรศัพท 0-2949-1500 โทรสาร 0-2949-1501   

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :   

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบในการดําเนินการดังตอไปนี้   

(1) การบริหารกองทุนรวม   

(ก) ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพยสินซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปนกองทุน
รวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนตอ
ประชาชนครั้งแรก   

(ข) จัดการกองทุนรวมใหเปนไปตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการอยางเครงครัด   

(ค) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินตาง ๆ และซื้อขาย จําหนาย ส่ังโอน 
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีลงทุนไวตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุน
ภายใตหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตามวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนของโครงการท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(ง) เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหุนอยูเทาท่ีจําเปนเพื่อรักษาประโยชน
ของผูถือหนวยลงทุน (ถามี)   

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

(ฉ) ดําเนินการเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวหรือยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในวัน
ทําการถัดจากวันท่ีซื้อขายหนวยลงทุนจํานวนน้ันแลวแตกรณี   

(ช) สงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการส่ังซื้อหนวยลงทุนตามท่ีระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม   

(ซ) เปลี่ยนแปลง หรือแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการกองทุนรวมตามหัวขอ “การ
ขอมติของผูถือหนวยลงทุน และวิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ"  

(ฌ) ดําเนินการฟองรองคดีในนามของบริษัทจัดการเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชนตางๆ ของผูถือหนวย
ลงทุน ในกรณีท่ีมีบุคคลใด ๆ รอนสิทธิของผูถือหนวยลงทุนหรือกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวม   

(2) การรับ และการจายเงินของกองทุนรวม   

(ก) จัดใหมีการรับ และจายคาธรรมเนียม คาใชจาย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและใหแกผูถือหนวย
ลงทุน และกองทุนรวม ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดการของกองทุนรวมท่ีกําหนดไวในขอ 15 
ของหนังสือชี้ชวนสวนโครงการ "คาธรรมเนียม และคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
และกองทุนรวม"   
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(ข) ไดรับคาตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และคาธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในหัวขอหนังสือ
ชี้ชวนสวนโครงการ "คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุน
รวม"   

(3) การแตงตั้งบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อการจัดการกองทุนรวม   

(ก) จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เรื่อง "คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม" รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชน
ของกองทุนรวม และแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนตามเง่ือนไขในการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนท่ี
กําหนดไวในขอ 2 ของโครงการจัดการกองทุนรวม   

(ข) แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ภายใตหลักเกณฑ เง่ือนไข และ วิธีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   

(ค) จัดใหมีผูสอบบัญชีทรัพยสินของกองทุนรวมท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี   

(ง) จัดใหมีผูชําระบัญชีกองทุนรวมเมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวม ท้ังนี้ โดยความเห็นชอบของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(จ) แตงตั้งที่ปรึกษาหรือคณะบุคคลข้ึนทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาโครงการจัดการกองทุนรวม (ถามี) เชน ที่
ปรึกษากฎหมาย โดยบริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ   

(ฉ) แตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร   

(ช) แตงตั้งทนายความ เพื่อติดตาม ทวงถาม และดําเนินคดี รวมทั้งดําเนินการใด ๆ เพื่อการรับชําระหนี้ 
หรือเพื่อปกปองสิทธิประโยชนอื่นใดของกองทุนรวม   

(4) การดําเนินการอื่น ๆ   

(ก) จัดใหมีการฝากทรัพยสินของกองทุนรวมไวกับผูดูแลผลประโยชน   

(ข) จัดใหมีและเก็บรักษาไวซึ่งทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   

(ค) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไวโดยถูกตองครบถวน   

(ง) จัดทํารายงานการซื้อขายหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนรวมเปนรายวัน และจัดสงให ผูดูแล
ผลประโยชนภายในทุกส้ินวันทําการนั้น   

(จ) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเปนรายวัน และจัดสงใหผูดูแลผลประโยชนภายในทุก
ส้ินวันทําการน้ัน   

(ฉ) จัดทํารายงานอัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีมูลคาเกินอัตราสวนท่ีกําหนด ในกรณีท่ีมิไดเกิด
จากการลงทุน หรือไดหลักทรัพยมาเพิ่มเติม ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด   

(ช) จัดทํารายงานทุกรอบปบัญชีเพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปบัญชี และสงรายงาน
ดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแตวันส้ินปบัญชี โดยรายงานดังกลาวตองแสดงขอมูลตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และสงผานระบบรับและเผยแพรขอมูลหนังสือชี้ชวนและการรายงานของกองทุน
รวม (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) เวนแตในกรณีกองทุนรวมเลิกตามขอ 22.1.1 
กอนหรือในวันท่ีครบกําหนดจัดทําหรือจัดสงรายงานดังกลาว ท้ังนี้ ในกรณีจัดทํารายงานตาม (ฐ) ตามป
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ปฏิทิน ใหระยะเวลาการสงรายงานเพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปบัญชี ขยายเปนภายใน 
4 เดือนนับแตวันส้ินปบัญชี   

(ซ) จัดทําหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญท่ีผูลงทุนควรทราบใหมทุกรอบปบัญชี เพื่อแสดงขอมูล
เกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันส้ินปบัญชีและสงใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต
วันถัดจากวันส้ินปบัญชีนั้น ยกเวนกองทุนรวมเปดที่มีการเสนอขายหนวยลงทุนเพียงครั้งเดียวและรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนตามคําส่ังลวงหนา ซึ่งระบุเวลาไวแนนอน (Auto Redemption) ไมตองจัดทําหนังสือ    
ชี้ชวนใหมทุกรอบปบัญชี   

(ฌ) แจงการแกไขเพิ่มเติมจํานวน และมูลคาหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวม ณ วัน
ทําการสุดทายของเดือน ใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกเดือนภายในวันทําการท่ี 20 ของเดือน
ถัดไป   

(ญ) แจงการแกไขเพิ่มเติมขอมูลที่ไดจดทะเบียนไวแลวกรณีอื่นนอกจากท่ีกําหนดไวในขอ (ฌ) ให 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีไดแกไขเพิ่มเติมนั้น   

(ฎ) ปฏิบัติการอ่ืน ๆ เพื่อใหถึงซึ่งวัตถุประสงคของกองทุนรวม และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุน   

(ฏ) ยกเลิกกองทุนรวมตามท่ีกําหนดไวใน ขอ 22 “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”   

(ฐ) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปบัญชีหรือปปฏิทิน เพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลา 6 เดือนนั้น และสงรายงานดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวย
ลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแตวันส้ินรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกลาว 
โดยรายงานดังกลาวจะแสดงขอมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และสงผานระบบรับและ
เผยแพรขอมูลหนังสือชี้ชวนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and Prospectus 
(MRAP)) เวนแตในกรณีกองทุนรวมเลิกตามขอ 22.1.1 กอนหรือในวันท่ีครบกําหนดจัดทําหรือจัดสง
รายงานดังกลาว ท้ังนี้ ในกรณีจัดทําและสงรายงานตามวรรคหน่ึงตามรอบปบัญชี บริษัทจัดการจะยกเวน
ไมจัดทําและสงรายงานดังกลาวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสําหรับปบัญชีนั้น   

(ฑ) จัดใหมีรายงานของรอบระยะเวลาลาสุดตามขอ (ช) และ (ฐ) ไว ณ ท่ีทําการทุกแหงของบริษัท
จัดการ และสถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีใชเปนสถานท่ีในการซื้อขาย
หนวยลงทุน เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูไดและจัดสําเนาใหเมื่อผูถือหนวยลงทุนรองขอ   

(ฒ) จัดสงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจัดสงหนังสือชี้ชวนสวนสรุป
ขอมูลสําคัญท่ีผูลงทุนควรทราบ พรอมใบส่ังซื้อหนวยลงทุนใหผูท่ีสนใจจะลงทุน และจัดใหมีหนังสือชี้
ชวนสวนขอมูลโครงการไว ณ ท่ีทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดตอทุกแหงของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน   

(ณ) จัดทําและสงขอมูลการจัดการกองทุนรวมใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   

(ด) ชี้แจงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนชี้แจงขอมูลใหผูถือหนวยลงทุน
หรือผูท่ีสนใจจะลงทุนทราบในกรณีท่ีมีการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือมีเหตุการณท่ีมีผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญตอสิทธิประโยชนของผู ถือหนวยลงทุน หรือตอการตัดสินใจในการลงทุน หรือตอการ
เปลี่ยนแปลงในราคาของหนวยลงทุนของกองทุนรวม   

(ต) ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินท่ีรวบรวมไดตามขอ 22.2.2 (3)   

(ถ) ดําเนินการติดตามทวงถาม ดําเนินคดีหรือดําเนินการใด ๆ เพื่อการรับชําระหนี้หรือปกปองสิทธิ
ประโยชนอื่น ๆ ของกองทุนรวม   
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(ท) ปฏิบัติหนาท่ีและความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีกําหนดใหเปนหนาท่ีของบริษัท
จัดการ ท้ังในปจจุบันและที่จะมีแกไขเพิ่มเติมในอนาคต  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาท่ีปฏิบัติตามขอผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําส่ังท่ีออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมาย
ดังกลาว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีขอกําหนดในขอผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑ
ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําส่ังดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนไดดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําส่ังนั้น ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุนไดปฏิบัติใหเปนไปตามขอผูกพันหรือ
โครงการจัดการกองทุนรวมแลว  

เง่ือนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :   

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไมวาโดยคําส่ังของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมตองดําเนินการ
ตามท่ีจําเปนเพื่อใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมเขาทําหนาท่ีตอไปได ซึ่งรวมถึงการสงมอบเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ ใหแกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม  

2. ผูดูแลผลประโยชน :   

ชื่อ : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

ท่ีอยู: เลขท่ี 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล  

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  

โทรศัพท 02-299-2668  

โทรสาร 02-242-3497 หรือ 02-242-3679 

หรือผูดูแลผลประโยชนรายใหมท่ีมีคุณสมบัติเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :   

สิทธิของผูดูแลผลประโยชน   

(1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาท่ีเปนผูดูแลผลประโยชน ตามอัตราที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้ง
ผูดูแลผลประโยชน ท้ังนี้ ไมเกินอัตราที่กําหนดไวในหัวขอหนังสือชี้ชวนสวนโครงการ “คาธรรมเนียมและ
คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม”   

(2) บอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในสัญญา ท้ังนี้โดยไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน   

(1) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาท่ีและความรับผิดชอบ ใหเปนไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม 
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีกําหนดใหเปนหนาท่ีของบริษัทจัดการ ท้ังในปจจุบันและท่ีจะมี
แกไขเพิ่มเติมในอนาคต   

(2) รับฝากทรัพยสินของกองทุนรวม โดยแยกไวตางหากจากทรัพยสินอื่นของผูดูแลผลประโยชน และ
ทรัพยสินของลูกคารายอื่นของผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งดูแลใหการเบิกจายทรัพยสินของกองทุนรวม
เปนไปตามวัตถุประสงค นโยบายการลงทุนและขอกําหนดท่ีระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวมจนกวา 
ผูชําระบัญชีจะดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เปนท่ีเรียบรอย 
หรือจนกวาการเปนผูดูแลผลประโยชนตามสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนส้ินสุดลง   
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(3) ดูแลและตรวจสอบใหผูชําระบัญชีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535 และพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติม (ถามี) ในกรณีท่ีผูชําระบัญชีกระทําการหรืองดเวนกระทํา
การตามมาตรา 130 จนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวม ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมจะ
รายงานใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมชักชา   

(4) ตรวจตราและตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร หลักฐานแหงสิทธิในทรัพยสิน และทรัพยสินตาง ๆ 
ท่ีกองทุนรวมไดมาหรือจําหนายไป ซึ่งผูดูแลผลประโยชนมีหนาท่ีดูแลการเบิกจายหรือไดรับฝากไวตาม
ขอ (2) ใหเปนไปตามคําส่ังการจัดการทรัพยสินของกองทุนรวม   

หากมีเหตุอันควรสงสัยในขณะรับมอบ หรือสงมอบเอกสาร หลักฐานแหงสิทธิในทรัพยสิน และทรัพยสิน
ตาง ๆ ดังกลาวในวรรคหน่ึง วาไมเปนไปตามคําส่ังการจัดการทรัพยสิน เปนเอกสารหรือหลักฐานเท็จหรือ
ปลอม ผูดูแลผลประโยชนมีหนาท่ีดําเนินการแจงเหตุดังกลาวแกบริษัทจัดการทันที   

(5) เปลี่ยนแปลง จําหนายและโอนหลักทรัพยตาง ๆ ในทรัพยสินของกองทุนรวมตามคําส่ังของบริษัท
จัดการ เมื่อเห็นวาการนั้นถูกตองตามหนาท่ีและความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ   

(6) จัดทํารายงานเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวน
กระทําการ จนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวม หรือไมไดปฏิบัติตามหนาท่ีของตนตามมาตรา 125 
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ท้ังนี้ ภายใน 5 วันนับแตวันท่ีผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวมทราบถึงเหตุการณดังกลาว   

(7) จัดทํารายงานถึงผลในการดําเนินการตามคําส่ังของบริษัทจัดการ ตลอดจนจัดทําบัญชีแสดงการรับ
จายทรัพยสินของกองทุนรวม และรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนรวมท่ีฝากไว   

(8) รับรองความถูกตองในการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขาย
หนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการไดคํานวณตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด 

(9) พิจารณาเกี่ยวกับการที่จะใหความเห็นชอบในการดําเนินการของบริษัทจัดการตามที่กฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเปนหนาท่ีของผูดูแลผลประโยชน เชน   

(ก) การใหความเห็นชอบในกรณีท่ีบริษัทจัดการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน ใหแก  
ผูถือหนวยลงทุนท่ีไดมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อบริษัทจัดการมีเหตุจําเปนทําใหไม
สามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางสมเหตุสมผล   

(ข) การใหความเห็นชอบในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือ
คําส่ังขายคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับไวแลว หรือหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน เมื่อมีเหตุ
จําเปน ทําใหไมสามารถ จําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมอยางสมเหตุสมผล 
หรือไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจําเปน
อื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน   

(ค) การใหความเห็นชอบการชําระคาหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน ในกรณีท่ี
กองทุนรวมไมสามารถชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนได และผูถือหนวยลงทุนท่ี
ส่ังขายคืนหนวยลงทุนตกลงที่จะรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน 
ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด   

(ง) การใหความเห็นชอบในการรับชําระหนี้เพื่อกองทุนรวมดวยทรัพยสินอื่นท่ีมิใชหลักประกันแทนการ
ชําระหนี้ดวยเงินสดตามตราสารแหงหนี้   

การดําเนินการใหความเห็นชอบดังกลาวขางตนผูดูแลผลประโยชนจะตองดําเนินการจัดทําการใหความ 
เห็นชอบเปนหนังสือ และสงใหแกบริษัทจัดการเพื่อใชเปนหลักฐานโดยทันที และแจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบในทันทีทุกครั้งท่ีเกิดกรณีตาม (ก) โดยจัดทํารายงานในเรื่องดังกลาวเปน
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หนังสือ พรอมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการใหความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(10) แจงใหบริษัทจัดการทราบในกรณีท่ีบริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศหลักเกณฑท่ีออกโดยกฎหมายดังกลาว   

(11) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาท่ีของตนหรือฟองรองเรียกคาสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ท้ังนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนท้ังปวง หรือเมื่อไดรับ
คําส่ังจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สําหรับคาใชจายในการฟองรองบังคับคดีเพื่อประโยชนของ   
ผูถือหนวยลงทุนใหถือเปนคาใชจายของกองทุนรวม   

(12) จัดทําความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการและจัดสงใหบริษัทจัดการเพื่อใช
ประกอบการจัดทํารายงานกองทุนรวมทุกรอบปบัญชี และทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชีหรือป
ปฏิทิน ภายใน 30 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันส้ินรอบปบัญชี และวันส้ินรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบป
บัญชีหรือปปฏิทิน แลวแตกรณี   

(13) โอนเงินใหนายทะเบียนหนวยลงทุนตามคําส่ังของผูชําระบัญชีเพื่อเฉลี่ยจายคืนคาหนวยลงทุนให  
ผูถือหนวยลงทุนตามมูลคาทรัพยสินสุทธิท่ีคงเหลืออยูหลังจากที่ผูชําระบัญชีชําระบัญชีโครงการจัดการ
กองทุนรวมตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   

(14) ในกรณีท่ีผูดูแลผลประโยชนหมดหนาท่ีลงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน ผูดูแล
ผลประโยชนจะตองทําหนาท่ีตอไปจนกวาจะมีการโอนทรัพยสินและเอกสารตาง ๆ ท้ังหมดของกองทุน
รวม ตลอดจนการดําเนินการอื่นใดท่ีจําเปนเพื่อใหการดําเนินการโอนทรัพยสินและเอกสารตาง ๆ ท้ังหมด
ของกองทุนรวมใหผูดูแลผลประโยชนรายใหมเสร็จส้ินสมบูรณ และ ผูดูแลผลประโยชนรายใหมสามารถ
ดําเนินการตอไดทันที   

(15) ในกรณีท่ีมีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และกอนท่ีผูชําระบัญชีจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผูดูแลผลประโยชนยังคงตองรับฝากทรัพยสินของกองทุนรวมจนกวา
จะจดทะเบียนเลิก กองทุนรวม   

(16) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน ตลอดจนหนาท่ีและความ 
รับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท้ังท่ีมีในปจจุบัน 
และที่มีแกไขเพิ่มเติมในอนาคต 

(17) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการประสงคท่ีจะลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ ผูดูแล
ผลประโยชนจะตองจัดใหมีสถานท่ีเก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศของกองทุนรวม เชน ท่ีศูนยรับฝาก
หลักทรัพยในตางประเทศ หรือพิจารณาดําเนินการแตงตั้งผูรับฝากทรัพยสินอื่น เพื่อทําหนาท่ีเก็บรักษา
ทรัพยสินในตางประเทศของกองทุนรวม   

ในกรณีท่ีผูดูแลผลประโยชนไมปฏิบัติตามสัญญาขอหนึ่งขอใดดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายแกกองทุนรวมและ/หรือผูถือหนวยลงทุน ผูดูแลผลประโยชนตองชดใชคาเสียหายใหแก
กองทุนรวม และ/หรือผูถือหนวยลงทุน โดยส้ินเชิงภายใน 15 วันนับแตวันท่ีไดพิสูจนแลววาเปนความผิด
ของผูดูแล   

คูสัญญาตกลงเก็บรักษาขอมูลที่ไดลวงรูมาเปนความลับและจะไมเปดเผยใหบุคคลใด ๆ ทราบ เวนแตจะ
เปนการเปดเผยโดยอํานาจกฎหมาย หรือโดยความยินยอมของคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง เพื่อประโยชนของ  
ผูถือหนวยลงทุน   

ผูดูแลผลประโยชนจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนเพราะความประมาทเลินเลออยาง
รายแรง หรือการไมกระทําการตามหนาท่ีโดยไมมีเหตุอันสมควรของผูดูแลผลประโยชน พนักงาน ลูกจาง 
บริวาร หรือบุคคลอื่นใดท่ีทํางานใหแกผูดูแลผลประโยชน  
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ผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่ง
รวมถึงหนาท่ีดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน 
ผูดูแลผลประโยชนรายเดิมมีหนาท่ีดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรายใหมสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีตอไปได ซึ่งการดําเนินการดังกลาวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความ
ถูกตองและครบถวนของส่ิงที่สงมอบใหผูดูแลผลประโยชนรายใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแล
ผลประโยชน  

ในกรณีท่ีผูดูแลผลประโยชนกระทําการ งดเวนกระทําการ หรือละเลยไมปฏิบัติหนาท่ี ในการดูแลรักษา
ประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนอาจใชสิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในการฟองรองบังคับคดีกับผูดูแล
ผลประโยชนเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนท้ังปวงได  

ผูดูแลผลประโยชนตองไมกระทําการอันเปนการขัดกับผลประโยชนของกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุน 
ไมวาการกระทําน้ันจะเปนไปเพื่อประโยชนของผูดูแลผลประโยชนเองหรือประโยชนของผูอื่น เวนแตเปน
การเรียกคาตอบแทนในการทําหนาท่ีเปนผูดูแลผลประโยชน หรือเปนการดําเนินการในลักษณะที่เปน
ธรรมและไดเปดเผยขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนทราบกอนอยางเพียงพอแลว โดยผูถือหนวยลงทุนท่ีได
ทราบขอมูลดังกลาวมิไดแสดงการคัดคาน  

ในกรณีท่ีการดําเนินการใดตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมดําเนินการ
ขอมติ ใหผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจดําเนินการตามท่ีจําเปนเพื่อขอมติของผูถือหนวยลงทุนได  

เง่ือนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน :   

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชน ภายใตเง่ือนไขสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน เมื่อเกิด
กรณีใดกรณีหน่ึงดังตอไปน้ี ท้ังนี้บริษัทจัดการจะกระทําไดเมื่อไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กอน   

(1) เมื่อคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงมีความประสงคจะบอกเลิก โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนา
เปนลายลักษณอักษร เปนเวลาไมนอยกวา 180 วัน หรือตามแตจะตกลงกันเปนอยางอื่น   

(2) ในกรณีท่ีคูสัญญาฝายใดไมปฏิบัติตามหนาท่ี และความรับผิดชอบที่ไดตกลงไว คูสัญญาอีกฝายหน่ึง
อาจบอกเลิกสัญญาได โดยบอกกลาวลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน   

(3) ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลง
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมท้ังกฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมาย
ดังกลาว หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณี
อื่นใดอันจะมีผลเปนการเพิ่มภาระหนาท่ีแกผูดูแลผลประโยชนและผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับ
หนาท่ีดังกลาว ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบ
ลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 180 วัน   

(4) ในกรณีท่ีผูดูแลผลประโยชนขาดคุณสมบัติขอหนึ่งขอใดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
วาดวยเรื่องคุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ซึ่งออกตามความในมาตรา 121 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแล
ผลประโยชนจัดการแกไขใหถูกตองภายใน 15 วันนับแตวันท่ีบริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจาก
การตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะส่ังการเปน
อยางอื่น บริษัทจัดการจะแจงการแกไขดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทํา
การ นับแตวันท่ีไดแกไขเสร็จส้ิน หากผูดูแลผลประโยชนมิไดมีการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่
กําหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วันนับแตวันท่ีครบกําหนดเวลาใหแกไขเมื่อไดรับอนุญาตแลวบริษัทจัดการจะแตงตั้งผูดูแล
ผลประโยชนอื่นแทนโดยพลัน   
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(5) ในกรณีท่ีมีมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม เรียกรองใหมีการ
เปลี่ยนแปลงผูดูแลผล ประโยชน  

ในกรณีผูดูแลผลประโยชนกระทําการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทุนรวมหรือผูถือหนวย
ลงทุนท่ีไมเขาขอยกเวนใหกระทําได หากเปนกรณีท่ีมีนัยสําคัญและไมสามารถแกไขใหหมดไป ให
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได  

สถานท่ีเก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :   

บริษัทจัดการจะจัดใหมีการฝากทรัพยสินของกองทุนรวมท่ี   

(1) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล  

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  

โทรศัพท 02-299-2668  

โทรสาร 02-242-3497 หรือ 02-242-3679     

(2) บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด   

62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   

ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย   

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110   

โทรศัพท 0-2359-1200-1   

(3) ธนาคารแหงประเทศไทย   

273 ถนนสามเสน เขตบางขุนพรหม   

กรุงเทพมหานคร 10200   

โทรศัพท 0-2283-5353   

และ/หรือที่ผูดูแลผลประโยชนอื่นท่ีมีคุณสมบัติเปนไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

และ/หรือศูนยรับฝากตางประเทศ หรือผูรับฝากทรัพยสินท่ีดูแลผลประโยชนแตงตั้งเพื่อเก็บรักษา
ทรัพยสินในตางประเทศ  

3. ผูสอบบัญชี :    

ชื่อ : นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา 

ท่ีอยู : บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด 

503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร 

ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท 
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เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท 0-2642-6172-4 

ชื่อ : นายสุชาติ พานิชยเจริญ 

ท่ีอยู : บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด 

503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร 

ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท 0-2642-6172-4   

ชื่อ : นางสาวชื่นตา ชมเมิน 

ท่ีอยู : บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด 

503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร 

ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท 0-2642-6172-4   

ชื่อ : นายเทอดทอง เทพมังกร 

ท่ีอยู : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

100/19 ชั้น 14 อาคารวองวานิช บี 

ถนนพระราม 9  แขวงหวยขวาง  เขตหวยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท 0-2645-0080  

ชื่อ : นางสาวชมภูนุช แซแต 

ท่ีอยู : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

100/19 ชั้น 14 อาคารวองวานิช บี 

ถนนพระราม 9  แขวงหวยขวาง  เขตหวยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท 0-2645-0080 

ชื่อ : นายประวิทย วิวรรณธนานุตร 

ท่ีอยู : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 
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100/19 ชั้น 14 อาคารวองวานิช บี 

ถนนพระราม 9  แขวงหวยขวาง  เขตหวยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท 0-2645-0080  

ชื่อ : นายอุดม ธนูรัตนพงศ 

ท่ีอยู : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

100/19 ชั้น 14 อาคารวองวานิช บี 

ถนนพระราม 9  แขวงหวยขวาง  เขตหวยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท 0-2645-0080     

ชื่อ : นางสาวชุติมา  วงษศราพันธชัย 

ท่ีอยู : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

100/19 ชั้น 14 อาคารวองวานิช บี 

ถนนพระราม 9  แขวงหวยขวาง  เขตหวยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท 0-2645-0080 

หรือบุคคลอื่นท่ีไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี โดยบริษัท
จัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :   

ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินประจํารอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีท่ีรับรองทั่วไป  

4. นายทะเบียนหนวยลงทุน :   

ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)   

ท่ีอยู : สายปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย   

อาคาร 2 ชั้น 3 เลขท่ี 1060   

ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน   

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   

โทรศัพท 0-2256-2331-4  

หรือบุคคลอื่นท่ีไดรับอนุญาตใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัท
จัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

5. ผูจัดจําหนาย :  ไมมี 
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ชื่อ :   

ท่ีอยู :   

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :   

ไมมี  

6. ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน :   

ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)   

ท่ีอยู : สํานักงานใหญ เลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก   

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร   

กรุงเทพมหานคร 10900   

โทรศัพท 0-2544-3874-76 และสาขาตาง ๆ ท่ัวประเทศ  

บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแตงตั้ง
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจงการแตงตั้งหรือยกเลิก
การแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง 
ในกรณีของการแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม ผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวอาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดให
ความเห็นชอบเพื่อทําหนาท่ีเปนผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุน โดยผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับการแตงตั้งจะตองปฏิบัติงานไดภายใตระบบงานเดียวกันกับ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยูกอนแลว   

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :   

สิทธิของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน   

(1) ไดรับคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน คาธรรมเนียมในการ
ดําเนินงานขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน และคาธรรมเนียมสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) ตามอัตราที่
กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ท้ังนี้ ไมเกินอัตราที่กําหนดไวใน
ขอ 15 ของหนังสือชี้ชวนสวนโครงการ “คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือ
หนวยลงทุนและกองทุนรวม”   

(2) บอกเลิกสัญญาการเปนผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามขอกําหนดและเงื่อนไขท่ี
กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน   

หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน   

(1) แจกจายหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม ใบคําขอใชบริการกองทุน ใบส่ังซื้อหนวยลงทุน และใบส่ัง
ขายหนวยลงทุน คูมือผูลงทุนหรือเอกสารอื่นใดของกองทุนรวมตามท่ีกฎหมายหรือ ก.ล.ต. กําหนด 
ตลอดจนเอกสารตาง ๆ ในการสงเสริมการขาย   

(2) รับใบคําขอใชบริการกองทุน ใบส่ังซื้อหรือใบส่ังขายหนวยลงทุน และรับชําระคาซื้อหนวยลงทุนจาก 
ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนและชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน ท้ังนี้ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใน
โครงการจัดการกองทุนรวม   

(3) คืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนท่ีไมไดรับการจัดสรรตามเงื่อนไขท่ีระบุไวใน
โครงการจัดการกองทุนรวม   
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(4) ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน   

(5) ชี้แจงและเปดเผยขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนหรือผูท่ีสนใจจะลงทุนทราบ ในกรณีท่ีมีการแกไข
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีเหตุการณท่ีมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอสิทธิประโยชนของ
ผูถือหนวยลงทุน หรือตอการตัดสินใจในการลงทุน หรือตอการเปลี่ยนแปลงในราคาของหนวยลงทุนของ
กองทุนรวม   

(6) ปฏิบัติตามขอกําหนดของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการโฆษณากองทุนรวม   

(7) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน และ
สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามท่ีกําหนดไวใน
โครงการจัดการกองทุนรวม ตลอดจนทําการอื่นใดท่ีเกี่ยวของกับหนาท่ีดังกลาวขางตน  

7. ผูดูแลสภาพคลอง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  ไมมี 

ชื่อ :   

ท่ีอยู :   

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :   

ไมมี 

8. ผูลงทุนรายใหญ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายท่ีไมไดเปนผูดูแล
สภาพคลอง) :  ไมมี 

ชื่อ :   

ท่ีอยู :   

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :   

ไมมี 

9. ท่ีปรึกษา :  ไมมี 

9.1. ท่ีปรึกษาการลงทุน :   

ชื่อ :   

ท่ีอยู :  

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :   

ไมมี  

หมายเหตุ (ท่ีปรึกษาการลงทุน) :   

ไมมี 

9.2.ท่ีปรึกษากองทุน :   

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :   

ไมมี  
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หมายเหตุ (ท่ีปรึกษากองทุน) :   

ไมมี 

10. ผูประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  ไมมี 

11. ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) :  ไมมี 

ชื่อ :   

ท่ีอยู :   

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :   

หมายเหตุ (ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน) :   

12. คณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  ไมมี 

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :  ไมมี 

13. สิทธิหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน :   

13.1. สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :   

ผูถือหนวยลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนเองกอนครบกําหนดอายุโครงการตามเงื่อนไข โดยบริษัท
จัดการจะทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ ท้ังนี้ หากครบกําหนดระยะเวลา 1 ปแตวันจดทะเบียนกอง
ทรัพยสินของโครงการเปนกองทุนรวมไมเกิดเหตุการณใหเลิกกองทุนตามเง่ือนไข ผูถือหนวยลงทุน
สามารถขายคืนหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดการ โดยผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการแตงตั้ง (ถามี) ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหนังสือ     
ชี้ชวนสวนโครงการ ขอ 7 "การรับซื้อคืนหนวยลงทุน" ท้ังนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนตอเมื่อ
นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลลงในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

13.2. สิทธิในการรับเงินปนผล :   

ไมมี  

13.3. สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :   

ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนได ตามที่ระบุไวในหัวขอ “เง่ือนไขและขอจํากัดในการจัดสรร
และการโอนหนวยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม 

13.4. ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน :   

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุน ตามที่ระบุไวใน
หัวขอ “เง่ือนไขและขอจํากัดในการจัดสรรและการโอนหนวยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :   

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อใหบริษัทจัดการทําการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไข
วิธีการจัดการได ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะกระทําการตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่ระบุไวในขอ 19 "การ
ขอมติของผูถือหนวยลงทุน และวิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการ"   

ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ี
จําหนายไดแลวท้ังหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพยท่ีเปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อผูถือ
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หนวยลงทุน (omnibus account) จะไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันน้ันในสวนท่ี
เกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด  

13.6. สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :   

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิท่ีจะไดรับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีการ
ชําระบัญชี ตามหลักเกณฑและวิธกีารท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

13.7. สิทธิประโยชนอื่น ๆ :   

ไมมี  

13.8. อื่น ๆ :   

ผูถือหนวยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไมเกินคาหนวยลงทุนท่ียังสงใชแกบริษัทจัดการกองทุนรวมไม
ครบ  

การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไมวา
ในทอดใด ๆ ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวยอมรับท่ีจะผูกพันตามขอกําหนดในขอผูกพันซึ่งลงนาม
โดยผูดูแลผลประโยชนท่ีไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ  

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบริษัทจัดการกองทุนรวมจายผลประโยชนตอบแทนและคืนเงินทุนไดไม
เกินไปกวาสวนของทุนของกองทุนรวมท่ีตนถือ ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีการแบงชนิดของหนวยลงทุน สิทธิใน
การไดรับประโยชนตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละชนิดตองเปนไปตามขอกําหนด
ของหนวยลงทุนชนิดนั้น ๆ ดวย 

14. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :   

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :   

- ใบหนวยลงทุน  

- ระบบไรใบหนวยลงทุน  

- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  

- หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน  

- อื่นๆ  

14.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :   

โครงการจัดการ “กองทุนเปดไทยพาณิชย สมารท เทรด 555 ฟนด บี” จะใชระบบไรใบหนวยลงทุน 
(Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง
เปนเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนแตละราย เวนแตผูถือหนวยลงทุนรองขอ 
และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรใหมีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนรูปแบบอ่ืนเพิ่มเติมได   

14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน   

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการบันทึกชื่อผูส่ังซื้อหนวยลงทุนในทะเบียน    
ผูถือหนวยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน   
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(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนทุก
ครั้งที่ผูถือหนวยลงทุนมีการทํารายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน เพื่อเปนการยืนยันการ
ทํารายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน   

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนภายใน 15 วันทํา
การนับแตวันจดทะเบียนกองทุน ในกรณีท่ีเปนการส่ังซื้อในระหวางชวงการเสนอขายครั้งแรก และ/หรือ
ภายใน 15 วันทําการนับแตวันทําส่ังซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ท้ังนี้ นายทะเบียนหนวย
ลงทุนและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนซึ่งไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะ
จัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนทางไปรษณียตามที่อยูท่ีระบุในคําขอใช
บริการกองทุน   

(4) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหนวยลงทุนท่ีปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและใน
หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนท่ีสงใหผูถือหนวยลงทุนฉบับลาสุดเปนรายการที่เปนปจจุบันและ
ถูกตอง   

14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน   

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการบันทึกชื่อผูส่ังซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน   

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
(ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)) จะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อหรือ       
ผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐานเพื่อยืนยันการทํารายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของ  
ผูถือหนวยลงทุน โดยจะถือเปนเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนได ตอเมื่อนายทะเบียนไดดําเนินการ
จัดสรรหนวยลงทุนเปนท่ีเรียบรอยแลว   

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
(ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)) จะดําเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือ
หนวยลงทุนภายในวันท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดทํารายการ
ส่ังซื้อหรือขายคนืหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือภายในวันทําการท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนกําหนด โดยผูถือหนวยลงทุนมีหนาท่ีในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวย
ลงทุนดวยตนเอง ณ ท่ีทําการของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน(ธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน)) ท่ีผูถือหนวยลงทุนเปดบัญชีหรือแจงรองขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนไว   

(4) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนส่ังซื้อหนวยลงทุนหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุน
มีหนาท่ีในการนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนมาบันทึกรายการใหเปนปจจุบันเสมอ ได ณ ท่ีทํา
การของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)) หรือ ณ ท่ี
ทําการที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนตั้งแตวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน   

(5) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหนวยลงทุนท่ีปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและในสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนท่ีมีการปรับรายการใหเปนปจจุบันครั้งลาสุด เปนรายการท่ีเปนปจจุบันและ
ถูกตอง   

(6) ผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนท่ีรองขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจะตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดและเง่ือนไขตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการ
กําหนด   

ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายใหบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุนรายอื่น สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแก ผูถือหนวยลงทุนได ซึ่งบริษัท
จัดการจะปดประกาศไวท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการลวงหนาอยางนอย 7 วันทําการ โดยไมถือเปนการ
แกไขโครงการ และไมถือวาเปนการดําเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ   
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14.2.3 ใบหนวยลงทุน   

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุน (Scrip) ใหกับผูถือหนวย
ลงทุนเฉพาะในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนรองขอใหบริษัทจัดการออกใบหนวยลงทุนเพื่อนําไปใชเปน
หลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทั้งนี้ ในการออกใบหนวยลงทุนทุก
กรณีจะกระทําเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรเทาน้ัน โดยมีข้ันตอนดังนี้   

(1) ผูถือหนวยลงทุนกรอกใบคําขอใหออกใบหนวยลงทุน ซึ่งขอรับไดจากนายทะเบียนหนวยลงทุน   

(2) ยื่นใบคําขอใหออกใบหนวยลงทุนพรอมชําระคาธรรมเนียมในการออกใบหนวยลงทุนตอนายทะเบียน
หนวยลงทุน   

(3) นายทะเบียนหนวยลงทุนโดยไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุน
ใหกับผูถือหนวยลงทุนตามจํานวนหนวยลงทุนท่ีผูถือหนวยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีท่ีผูถือ
หนวยลงทุนกรอกจํานวนหนวยลงทุนในใบคําขอมากกวาจํานวนหนวยลงทุนท่ีปรากฏอยูในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะใหออกใบหนวย
ลงทุนสําหรับหนวยลงทุนจํานวนเทาท่ีปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนน้ัน   

(4) ใบหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการออกใหผูถือหนวยลงทุนจะมีขอความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด ซึ่งจะระบุชื่อผูถือหนวยลงทุน โดยในใบหนวยลงทุนจะตองมีลายมือชื่อกรรมการผูมี
อํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือลายมือชื่อนายทะเบียนหนวยลงทุน หรือใช
เครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจะอนุญาตให
ทําได จึงจะถือวาใบหนวยลงทุนถูกตองและมีผลสมบูรณตามกฎหมาย   

(5) ผูถือหนวยลงทุนท่ีมีใบหนวยลงทุน หากจะขายคืนหนวยลงทุนจํานวนดังกลาว จะตองนําใบหนวย
ลงทุนมาสงมอบคืนแกบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหนวยลงทุน เพื่อโอนหนวยลงทุนน้ัน เขาระบบไร
ใบหนวยลงทุน (Scripless) กอน จึงจะขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวได   

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบ
หน่ึงใหกับผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน เพื่อเปนหลักฐานการยืนยันการทํารายการซื้อหรือขายคืนหรือ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน เชน หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน และ/
หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน และ/หรือรูปแบบท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลง แกไข หรือเพิ่มเติมใน
อนาคต ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด โดยผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
สามารถรองขอเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนไดภายหลัง ตามหลักเกณฑ และ
เง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเง่ือนไข
ในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน และระยะเวลาการสงมอบได โดยไมถือวาเปนการแกไข
โครงการจัดการกองทุนรวม และไมถือวาเปนการดําเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม   

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหผูถือ
หนวยลงทุนสามารถใชอางอิงตอบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได  

ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนจําเปนตองใชใบหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดทําใบหนวย
ลงทุนมอบใหแกผูถือหนวยลงทุน  

15. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :   

ไมมี  

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน :   

หากมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองของ
กองทุนรวมจะไมสามารถชําระหนี้ได บริษัทจัดการจะรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นท้ังท่ีเปนหลักประกัน
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และมิใชหลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการใน
การจัดการกองทุนรวมในกรณีท่ีผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหนี้ ดังนี้   

16.1 กรณีท่ีบริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย   

16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนย ผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่มีชื่อ
อยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันท่ีบริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรอง
เปนศูนยเปนผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระหนี้   

16.1.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะไมนําทรัพยสินดังกลาวและเงินไดสุทธิ
จากทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระหนี้ มารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหนาย
ทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุนเปนสําคัญ เวนแตกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระ
หน้ีตกลงรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินดังกลาวแทนเงิน ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัท
จัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

ในระหวางท่ีบริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชนจากทรัพยสินน้ันได และในกรณีท่ีมีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจาย
จากเงินสํารอง รายไดหรือผลประโยชนท่ีไดจากการบริหารทรัพยสินน้ัน 

16.1.3 เมื่อมีเงินไดสุทธิจากทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นในแตละครั้ง บริษัทจัดการ
จะเฉลี่ยเงินไดสุทธิจากทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระหนี้คืนใหแกผูถือหนวยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินไดสุทธิ
นั้นภายใน 45 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีมีเงินไดสุทธิ และจะแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไป
ยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการไดเฉลี่ย
เงินคืน เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเปนอยางอื่น   

16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยแลว ตอมาปรากฎวากองทุนรวม
ไดรับชําระหนี้ตามตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความใน
ขอ 16.1.3 โดยอนุโลม   

16.2 กรณีท่ีบริษัทจัดการไมไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย   

16.2.1 กอนการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นท่ีมิใชหลักประกันในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนโดยมติเสียงขางมากซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด หรือไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดย
ผูดูแลผลประโยชนไดตรวจสอบและแสดงความเห็นพรอมเหตุผลวาในขณะน้ันการรับชําระหนี้ดวย
ทรัพยสินดังกลาวเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนมากกวาการถือหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้หรือสิทธิ
เรียกรองนั้น   

ในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนหรือผูดูแลผลประโยชนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินท่ีกองทุนรวมจะไดจากการรับชําระหนี้ มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการ
คาใชจาย พรอมเหตุผลและความจําเปนในการรับชําระหนี้   

16.2.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะนําทรัพยสินดังกลาวมารวมคํานวณ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพยสินน้ันเพื่อใชในการคํานวณมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสามาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับทรัพยสินดังกลาวดังนี้   

(1) กรณีเปนทรัพยสินประเภทท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการอาจมีไวซึ่ง
ทรัพยสินดังกลาวตอไปเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมก็ได   

(2) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมไมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการจะจําหนาย
ทรัพยสินดังกลาวในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปน
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สําคัญ และในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินดังกลาว บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาว   

ในกรณีท่ีมีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม   

16.3 ในกรณีท่ีมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้ หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหนี้
ไดบริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการใหผูถือหนวยทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน      
ณ วันท่ีมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหนี้ไดเปนผูมี
สิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอื่นท่ีไดจากการรับชําระหนี้ก็ได   

ท้ังนี้ ในการดําเนินการดังกลาว บริษัทไมตองนําตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้นมารวมคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม   

เง่ือนไขเพิ่มเติม :   

ในการเฉลี่ยเงินคืนแตละครั้งตามขอ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงใหเห็นวาเงินไดสุทธิจาก
ทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระหนี้ไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน 
บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวไปรวมจายในโอกาสแรกท่ีการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวย
ลงทุนจะคุมกับภาระคาใชจายก็ได ท้ังนี้ หากไดมีการจําหนายทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระหนี้จน
ครบถวนแลวและปรากฏวาเงินไดสุทธินั้นไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนํา
เงินไดสุทธิดังกลาวมารวมคํานวณเปนมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมก็ได   

การชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระใหแกผูถือหนวย
ลงทุนท่ีปรากฏชื่อตามทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ เวลาท่ีกําหนด เทาน้ัน 

17. การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน :   

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาท่ีจัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑท่ีออกตามมาตรา 
125(5) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  

ใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบียนหนวยลงทุนถูกตอง และการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการใหสิทธิ
หรือการจํากัดสิทธิใด ๆ แกผูถือหนวยลงทุนท่ีปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากได
กระทําตามขอกําหนดในขอผูกพันหรือตามกฎหมายแลว ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการ
ตามอํานาจหนาท่ีแลว  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจปฏิเสธการโอนหนวยลงทุน ในกรณีท่ีการถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัด
การถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวย
ลงทุนในกองทุนรวมและหนาท่ีของบริษัทจัดการ 

18. ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน :   

ขอจํากัดการถือหนวยลงทุนท่ีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดจะถือไดในแตละกองทุนรวมตองไมเกิน
หน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวม เวนแตบุคคลหรือกลุม
บุคคลที่ไดรับการยกเวนหรือเห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ 
ตลาดทุนกําหนด 

ท้ังนี้ โดยมีเง่ือนไขเกี่ยวกับสิทธิของผูถือหนวยลงทุนกรณีท่ีถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวย
ลงทุน ดังนี้ 

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผูถือหนวยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหนวยลงทุน ในกรณีท่ีการถือหนวย
ลงทุนของบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 

(2) การจํากัดสิทธิรับเงินปนผลของผูถือหนวยลงทุนท่ีมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

(ก) บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดท่ีถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน จะถูกจํากัดสิทธิ
รับเงินปนผลในสวนท่ีถือเกินน้ัน เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ 
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1. การเกินสัดสวนการถือหนวยลงทุนมิไดเกิดจากการไดหนวยลงทุนมาเพิ่มเติม 

2. การเกินสัดสวนการถือหนวยลงทุนเปนกรณีขอยกเวนขอจํากัดการถือหนวยลงทุนของบุคคลหรือกลุม
บุคคลที่ไดรับการยกเวนตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. 

(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปนผลสวนท่ีถูกจํากัดสิทธิตาม (ก) ใหเปนรายไดของแผนดิน 

(ค) ในระหวางการดําเนินการเพื่อยกเงินปนผลใหเปนรายไดของแผนดินบริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและ
แยกเงินปนผลสวนดังกลาวออกจากทรัพยสินอื่นของกองทุนรวมโดยไมนํามารวมคํานวณเปนมูลคา
ทรัพยสินของกองทุนรวม 

(3) ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน บริษัท
จัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนท่ีเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด
ของกองทุนรวม และในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุนหากเปนการขอมติรายชนิดหนวย
ลงทุน บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนท่ีเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนชนิดนั้น เวน
แตชนิดหนวยลงทุนน้ันมีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุมเดียวเปนผูถือหนวย
ลงทุนชนิดนั้น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวเต็มตามจํานวนท่ีถืออยู 

บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดจะถือหนวยลงทุนไดไมเกินหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ี
จําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวม ยกเวนในกรณีเขาขอยกเวนตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน วาดวยเรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาท่ีของบริษัท
จัดการ 

19. หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน :   

การดําเนินการใดท่ีโครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน 
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนท่ีไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือ
วาผูถือหนวยลงทุนท้ังปวงเห็นชอบใหดําเนินการดังกลาวและมีผลผูกพันตามมติ  

มติของผูถือหนวยลงทุนท่ีใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมาย ให
ถือวามตินั้นเสียไป  

ในกรณีท่ีเปนการขอมติเพื่อแกไขขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ 
ตองไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น เวนแตกรณีท่ีกองทุน
รวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุนตองเปนไปตามหลักเกณฑเพิ่มเติมดังตอไปนี้
ดวย 

(1) ในกรณีท่ีเปนการขอมติท่ีมีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอ
ผูถือหนวยลงทุนไมเทากัน ใหไดรับมติผูถือหนวยลงทุนท่ีถือหนวยลงทุนชนิดที่ไดรับผลกระทบเกินกึ่ง
หนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิด 

(2) ในกรณีท่ีเปนการขอมติท่ีมีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ใหไดรับมติผู
ถือหนวยลงทุนท่ีถือหนวยลงทุนชนิดที่ไดรับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิด 

(3) ในกรณีท่ีเปนการขอมติท่ีมีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ใหไดรับมติผูถือหนวย
ลงทุนชนิดที่ไดรับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนชนิดนั้น 

20. วิธีการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน :   

การแกไขเพิ่มเติมสวนใดสวนหน่ึงของขอผูกพันท่ีเปนไปตามวิธีการที่กําหนดไวในขอผูกพัน และมี
สาระสําคัญท่ีเปนไปตามและไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535 ตลอดจนหลักเกณฑท่ีออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกลาว ใหถือวาขอผูกพันสวนท่ีแกไข
เพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคูสัญญา  

การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญตองไดรับมติ
โดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ท้ังนี้ เรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ 
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ใหรวมถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับผลประโยชนตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน และเรื่องที่
ผูดูแลผลประโยชนเห็นวากระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ  

การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในลักษณะดังตอไปนี้ ใหมีผลผูกพันเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแล
ผลประโยชน โดยไมตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน  

(ก) เปนการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันใหมีสาระสําคัญสอดคลองกับโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีแกไข
เพิ่มเติมโดยไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนหรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ  

(ข) ผูดูแลผลประโยชนแสดงความเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันน้ันเหมาะสม มีความจําเปนหรือ
สมควร และไมกระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ  

การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันไมวากรณีใด ตองกระทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี)  

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอผูกพันเปดเผยไว ณ ท่ีทําการและเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุน
รวมเพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูได รวมทั้งจัดสงสรุปการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันพรอมทั้ง
เหตุผลและความจําเปนใหผูถือหนวยลงทุนพรอมกับการสงรายงานประจําปของกองทุนรวม (เฉพาะกรณี
ของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไป) 

21. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :   

21.1. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี   

21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :  ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวม และการฝาฝนหรือการไมปฏิบัตินั้นกอใหเกิดความเสียหายแก
กองทุนรวมหรือผูลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแกไขเยียวยาความเสียหายโดยไมชักชา โดยในกรณี
ท่ีเกิดขอพิพาทระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมใหนําขอ
พิพาทเขาสูการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

22. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :  

22.1 เง่ือนไขในการเลิกกองทุน :  

22.1.1 หากปรากฏวากองทุนเปดใดมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปนจํานวนดังนี้  

(1) มูลคาหนวยลงทุนท่ีขายไดแลวท้ังหมด โดยคํานวณตามมูลคาท่ีตราไวของหนวยลงทุน ลดลงเหลือ
นอยกวา 50 ลานบาทในวันทําการใด และบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุนเปดนั้น  

(2) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 ราย ในวันทําการใด  

(3) มีการขายคืนหนวยลงทุนลักษณะใดลักษณะหน่ึง ดังตอไปนี้ 

(ก) มีการขายคืนหนวยลงทุน ณ วันใดวันหน่ึงเกินกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายได
แลวท้ังหมด 

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาหาวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิด
เปนจํานวนเกินกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 

22.1.2 เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่ังใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนเปดในกรณีท่ีบริษัทจัดการ
กระทําการ หรืองดเวนกระทําการ จนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนเปด หรือไมปฏิบัติตามหนาท่ีของ
ตน  
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22.1.3 เมื่อไดรับความเห็นชอบตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน
หนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของโครงการจัดการ  

22.1.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเลิกโครงการ หรือดําเนินการอื่นใด ในกรณีท่ีมูลคาหนวย
ลงทุนท่ีจําหนายไดครั้งแรกไมเพียงพอตอการลงทุนซึ่งเปนไปตามตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เพื่อ
ประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน 

22.1.5 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อ        
ผูลงทุนท่ัวไป หากปรากฏวา  

(1) บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึงเกินกวาหน่ึงใน
สามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวมน้ัน เวนแตเขาขอยกเวนตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(2) ในกรณีท่ีปรากฏพฤติการณวาบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหนวยลงทุน
โดยรูเห็นหรือตกลงกับบุคคลอื่น อันเปนการปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริงในการถือหนวยลงทุน
ของบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดท่ีประสงคจะถือหนวยลงทุนเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวย
ลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไป  

(3)  มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวมท่ีขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ 
หรือคําส่ังที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว 

(4)  มีการจําหนายหนวยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิไดปฏิบัติหรือดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑเกี่ยวกับการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไปตามที่กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการจัดสงหรือแจกจายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขาย
หนวยลงทุน 

(5)  ในกรณีท่ีเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฏขอเท็จจริงวามีผูถือหนวยลงทุน
ของกองทุนรวมเปนบุคคลอื่นใดท่ีมิใชผูลงทุนประเภทสถาบันตามท่ีระบุไวในโครงการจดัการกองทุนรวม 

(6)  บริษัทจัดการกองทุนรวมไมปฏิบัติหรือไมสามารถดําเนินการตามคําส่ังของสํานักงานตามหลักเกณฑ
ท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุน
ในกองทุนรวมและหนาท่ีของบริษัทจัดการ 

22.1.6 บริษัทจัดการจะทําการเลิกกองทุนภายในระยะเวลา 1 ปนับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินของ
โครงการเปนกองทุนรวม เมื่อเกิดเหตุการณดังตอไปนี้ แลวแตกรณี ท้ังนี้ ข้ึนกับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ 

1. กรณีหากมูลคาหนวยลงทุนมากกวาหรือเทากับ 11.3626 บาทตอหนวย เปนเวลา 3 วันทําการ
ติดตอกัน และสามารถรับซ้ือคืนอัตโนมัติไดไมต่ํากวา 11.1486 บาทตอหนวย ท้ังนี้ ในชวงระยะเวลา
ดังกลาว บริษัทจัดการอาจพิจารณาขายทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือ
ทรัพยสินอื่นใดท่ีเทียบเทาเงินสดบางสวนหรือทั้งหมดได หรือ 

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

3. กรณี ณ วันทําการใดที่มูลคาหนวยลงทุนนอยกวาหรือเทากับ 9.5000 บาทตอหนวย  

ท้ังนี้ หากครบกําหนดระยะเวลา 1 ปนับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินของโครงการเปนกองทุนรวมแลว 
ไมเกิดเหตุการณดังกลาวขางตน บริษัทจัดการจะเปดใหผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนได
ทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด และหาก ณ วันทําการใดก็ตามท่ีทรัพยสินของ
กองทุนเปนเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพยสินอื่นใดท่ีเทียบเทาเงินสดบางสวนหรือท้ังหมด 
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และสามารถรับซื้อคืนอัตโนมัติไดไมต่ํากวา 11.1486 บาทตอหนวย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะทํา
การเลิกกองทุนโดยจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีเกิด
เหตุการณดังกลาว  

22.1.7 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีท่ีมี
เหตุอันควรสงสัยวาอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไปเพื่อการแสวงหาประโยชนจากการลงทุน
ของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเปนการเฉพาะ หรือเพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยสินหรือธุรกิจ
ของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดดําเนินการแจงใหบริษัทจัดการ
กองทุนรวมหรือบุคคลที่เกี่ยวของทําการชี้แจง แสดงเหตุผล ขอเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีท่ีไมมี
การชี้แจง หรือชี้แจงแลวแตไมอาจพิสูจนหรือทําใหเชื่อไดวาการจัดตั้งกองทุนรวมเปนการจัดตั้งกองทุน
รวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไปอยางแทจริง และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่ังใหบริษัทจัดการกองทุนรวม
ทําการแกไข หรือดําเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่ังได หรือดําเนินการแลวแตไมสามารถทําใหกองทุนรวมเปนกองทุนรวมเพื่อ      
ผูลงทุนท่ัวไปอยางแทจริง  

22.1.8 บริษัทหลักทรัพยจะเลิกกองทุนรวม เมื่อสํานักงานมีคําส่ังเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือ
เมื่อสํานักงานมีคําส่ังเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวา
ดวยหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน 

22.1.9 ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนและสมควร บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผอนผันเหตุของการส้ินสุดลง
ของการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมหรือดําเนินการตามขอ 5.5 “การคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุน”
ได 

22.2 การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :  

22.2.1 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลิกดวยเหตุตามขอ 22.1.1  

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้  

(1) ยุติการรับคําส่ังซื้อและคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนตั้งแตวันทําการ ท่ีปรากฏเหตุตามขอ 22.1.1  

(2) แจงใหผูถือหนวยลงทุนท่ีมีชื่อในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณียลงทะเบียน 
รวมทั้งแจงเปนหนังสือใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบดวย ท้ังนี้ภายใน 3 วันทําการนับแตวันทํา
การท่ีปรากฏเหตุตามขอ 22.1.1 หรือวิธีอื่นใดท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม  

(3) จําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีเหลืออยูของกองทุนเปดดังกลาว ภายใน 5 วันทําการ นับแตวัน
ถัดจากวันทําการท่ีปรากฏเหตุตามขอ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเทาท่ีสามารถกระทําไดเพื่อชําระคาขายคืน
หนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ  

(4) ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินท่ีรวบรวมไดตามขอ 22.2.1.(3) ใหผูถือหนวย
ลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแตวันทําการท่ีปรากฏเหตุตามขอ 22.1.1 และเมื่อไดดําเนินการชําระคา
ขายคืนหนวยลงทุนแลว จะถือวาเปนการเลิกกองทุนเปดนั้น  

เมื่อบริษัทจัดการดําเนินการตามขอ 22.2.1 (1) ถึงขอ 22.2.1 (4) แลว หากมีหลักทรัพยหรือทรัพยสิน
คงเหลืออยูจากการดําเนินการตามขอ 22.2.1 (3) บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.วาดวย หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม  

22.2.2 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลิก เพราะเหตุอื่นท่ีทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมลวงหนา 
หรือเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการ  

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้  
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(1) แจงเปนหนังสือใหผูดูแลผลประโยชนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และแจงใหตลาด
หลักทรัพยทราบในกรณีท่ีหนวยลงทุนกองทุนรวมนั้นเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ท้ังนี้ 
กอนวันเลิกกองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ  

(2) ดําเนินการดวยวิธีการใดๆเพื่อใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนท่ัวไปทราบเรื่องดังกลาวกอนวันเลิก
กองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ เชน ประกาศในหนังสือพิมพรายวันแหงทองถิ่น แจงเปน
หนังสือทางไปรษณีย หรือวิธีอื่นใดท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม เปนตน และ  

(3) จําหนายทรัพยสินของกองทุนรวม เพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝาก
ประเภทออมทรัพย และตั๋วสัญญาใชเงินท่ีมีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จส้ินกอนวัน
เลิกกองทุนรวม 

22.2.3. กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลิกดวยเหตุตามขอ 22.1.6 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 

(1) แจงใหผูถือหนวยลงทุนท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียรวมทั้งแจงเปน
หนังสือใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ ท้ังนี้ ภายใน 3 วันทําการนับแตวันทําการท่ีปรากฏกรณี
ตามขอ 22.1.6. 

(2) จําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีเหลืออยูของกองทุนภายใน 5 วันทําการ นับแตวันทําการที่
ปรากฏกรณีตามขอ 22.1.6. เพื่อรวบรวมเงินเทาท่ีสามารถกระทําไดเพื่อชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
อัตโนมัติท้ังหมดใหแกผูถือหนวยลงทุน 

(3) ชําระคารับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติตามสัดสวนจํานวนเงินท่ีรวบรวมไดตาม (2) ใหผูถือหนวย
ลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแตวันทําการท่ีปรากฏกรณี ตามขอ 22.1.6. และเมื่อไดดําเนินการชําระเงิน
คารับซื้อคืนหนวยลงทุนแลวจะถือวาเปนการเลิกกองทุน เมื่อไดดําเนินการตามขอ (1) ถึง (3) แลว หาก
มีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคงเหลืออยูจากการดําเนินการตามขอ (2) บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.วาดวยหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม 

23. การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :   

บริษัทจัดการจะจัดใหมีการชําระบัญชี โดยจะแตงตั้งผูชําระบัญชีท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให
ความเห็นชอบ เพื่อทําหนาท่ีรวบรวมและแจกจายทรัพยสินท่ีคงเหลือจากการชําระหนี้สินของกองทุนรวม
แลวใหแกผูถือหนวยลงทุน รวมทั้งทําการอยางอื่นตามแตจําเปนเพื่อชําระบัญชีกองทุนใหเสร็จส้ิน ท้ังนี้ 
ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวธิีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด สําหรับคาใชจาย   

และเงินคาตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม และผูชําระ
บัญชีจะดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามมูลคาทรัพยสินสุทธิเทาท่ีคงเหลืออยูตาม
สัดสวนจํานวนหนวยลงทุนท่ีผูถือหนวยถืออยูตามหลักฐานท่ีปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วัน
เลิกโครงการ 

เมื่อไดชําระบัญชีเสร็จเรียบรอยแลว ผูชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลวหากปรากฏวายังมีทรัพยสินคง
คางอยูใหผูชําระบัญชีจัดการโอนทรัพยสินดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.   
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