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ตารางสรุปการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ 

1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (SCBLT1) 

2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (SCBLT2) 

3. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (SCBLT3) 

4. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (SCBLT4) 

5. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (SCBLTT) 

 

เรื่องท่ีแก้ไข รายละเอียดโครงการเดิม รายละเอียดโครงการท่ีขอแก้ไข 

หมายเหตุ: 

วัตถุประสงค์

การแก้ไขฯ 

คำจำกัดความ 

/ คำนิยาม: 

ไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนจึงไม่มีคำนิยาม “ชนิดหน่วยลงทุน” 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

SCBLT1 

ชนิดหน่วยลงทุน 
หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 มี 3 

ชนิด คือ 
1. ชนิดหุ้นระยะยาว (ชื่อย่อ : SCBLT1) 

2. ชนิดปี 2020 (ชื่อย่อ : SCBLT1-2020) 

3. ชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : SCBLT1-SSF) 

SCBLT2 

ชนิดหน่วยลงทุน 
หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส ม ี3 ชนิด คือ 

1. ชนิดหุ้นระยะยาว (ชื่อย่อ : SCBLT2) 
2. ชนิดปี 2020 (ชื่อย่อ : SCBLT2-2020) 

3. ชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : SCBLT2-SSF) 

SCBLT3 
ชนิดหน่วยลงทุน 

หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ม ี3 ชนิด คือ 
1. ชนิดหุ้นระยะยาว (ชื่อย่อ : SCBLT3) 

2. ชนิดปี 2020 (ชื่อย่อ : SCBLT3-2020) 

3. ชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : SCBLT3-SSF) 

SCBLT4 

ชนิดหน่วยลงทุน 
หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ ม ี3 ชนิด คือ 

เพิ่มอีก 2 class 

1.ชนิดปี 2020 

เพื่อให้ผู้ท่ีสนใจ

ลงทุน แต่ไม่ได้
รั บ สิ ท ธิ

ประโยชน์ทาง

ภาษี 

2. ชนิดเพื่อการ

ออม 

เพื่อส่งเสริมการ

ออ ม ระย ะย าว 
โดยผู้ถือหน่วย

ลงทุน ท่ีลงทุน

ใ น  class นี้ จ ะ
ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ

ประโยชน์ทาง
ภาษี 

โดยผู้ถือหน่วย

ลงทุนเดิมจะอยู่
ในหน่วยลงทุน

ช นิ ด หุ้ น ร ะย ะ
ยาว 
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ทุกกองทุน 
ไม่มีนิยามของกองทุนรวมเพื่อการออม 

1. ชนิดหุ้นระยะยาว (ชื่อย่อ : SCBLT4) 

2. ชนิดปี 2020 (ชื่อย่อ : SCBLT4-2020) 
3. ชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : SCBLT4-SSF) 

SCBLTT 
ชนิดหน่วยลงทุน 

หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต ม ี3 ชนิด คือ 
1. ชนิดหุ้นระยะยาว (ช่ือย่อ : SCBLTT) 

2. ชนิดปี 2020 (ช่ือย่อ : SCBLTT-2020) 

3. ชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : SCBLTT-SSF) 

ทุกกองทุน 

เพิ่ม 
กองทุนรวมเพื่อการออม  

หมายถึง กองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศการลงทุน 

1. ชื่อ ประเภท 
และอายุของ

โครงการ
จัดการกองทุน

รวม : 

1.3. ชื่อย่อ : SCBLT1 

1.3. ช่ือย่อ : SCBLT2 

1.3. ช่ือย่อ : SCBLT3 

1.3. ชื่อย่อ : SCBLT4 

1.3. ชื่อย่อ : SCBLTT 

1.3. ชื่อย่อ : SCBLT1FUND 

1.3. ชื่อย่อ : SCBLT2FUND 

1.3. ชื่อย่อ : SCBLT3FUND 

1.3. ชื่อย่อ : SCBLT4FUND 

1.3. ชื่อย่อ : SCBLTTFUND 

 

2. จำนวน

เงินทุนของ

โครงการ
จัดการกองทุน

รวม มูลค่าท่ี
ตราไว้ จำนวน 

ประเภท ราคา

ของหน่วย
ลงทุนท่ีเสนอ

ขาย  

SCBLT1 SCBLT2 

มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก 1 บ. 

มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งถัดไป 1 บ. 

มูลค่าขั้นต่ำส่ังขายคืน ไม่กำหนด 

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำส่ังขายคืน ไม่กำหนด 

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ  ไม่กำหนด 

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด 

SCBLT3 SCBLT4 SCBLTT 

มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก 1,000 บ. 

มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งถัดไป 1,000 บ. 

มูลค่าขั้นต่ำส่ังขายคืน ไม่กำหนด 

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำส่ังขายคืน ไม่กำหนด 

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ  ไม่กำหนด 

จำนวนหนว่ยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด  

ทุกกองทุน ชนิดปี 2020 

มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก  1,000 บ. 

มลูค่าขั้นต่ำซื้อครั้งถัดไป  1,000 บ. 

มูลค่าขั้นต่ำส่ังขายคืน  1,000 บ. 

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำส่ังขายคืน ไม่กำหนด 

มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ  1,000 บ. 

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชขีั้นต่ำ ไม่กำหนด 

ทุกกองทุน ชนิดเพื่อการออม 

มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก  1 บ. 

มลูค่าขั้นต่ำซื้อครั้งถัดไป  1 บ. 

มูลค่าขั้นต่ำส่ังขายคืน ไม่กำหนด 

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำส่ังขายคืน ไม่กำหนด 

มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ  ไม่กำหนด 

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด  
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3.วัตถุประสงค์

ของโครงการ
จัดการกองทุน

รวม ฯ 

3.3. ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ  (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 

รายการ): 

ไม่ได้ระบุเรื่องกองทุนรวมเพื่อการออม 

3.3. ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ): 

เพิ่ม 

กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF) 

 

4. การแบ่ง
ชนิดหน่วย

ลงทุน (Class 

of Unit) : 

ไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี 

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน 

- สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF) 

4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่ 

1) ชนิดหุ้นระยะยาว 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนท่ีซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวก่อนวันท่ี 1 

มกราคม 2563 เท่านั้น เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

2) ชนิดปี 2020 

SCBLT2 SCBLT3 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุน

เป็นหลัก (Total return) โดยไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้  ซึ่งผู้ลงทุน
สามารถซื้อชนิดหน่วยลงทุนนี้ได้ตั้งแต่วันท่ี ....... เป็นต้นไป 

(บริษัทจัดการจะระบุวันทีเ่ปิดให้บริการเมื่อถึงกำหนด) 

SCBLT1 SCBLT4 SCBLTT 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล โดยไม่สามารถ

นำไปลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถซื้อชนิดหน่วยลงทุนนี้ได้ตั้งแต่วันท่ี 
....... เป็นต้นไป 

(บริษัทจัดการจะระบุวันทีเ่ปิดให้บริการเมื่อถึงกำหนด) 

3) ชนิดเพื่อการออม 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทาง

ภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาได้ ท้ังนี้ ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี
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หมายเหตุ: 

วัตถุประสงค์

การแก้ไขฯ 

กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกำหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงชนิดหน่วยลงทุนข้างต้นใน

ภายหลังได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ซึ่ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

(ถ้ามี) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของ

กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

6. การเสนอ

ขายภายหลัง

การเสนอขาย
ครั้งแรก : 

6.2 รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 

……….... 

ไม่มีข้อความ 

 

 

 

6.2 รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 

... 

เพิ่มข้อความ 

ท้ังนี้ สำหรับผู้ท่ีเปิดบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเป็นครั้งแรก 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออมให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื่อทำการศึกษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ

การออมเพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน 

เพิ่มข้อความเก่ียวกับบัญชีร่วมเฉพาะ SCBLT2 และ SCBLT3 เท่านั้น 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้บริการบัญชีร่วมเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดปี 2020 

เท่านั้น โดยกรณีผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดา ผู้ลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือ
หน่วยลงทุนได้ หรือผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ก็สามารถถือ

หน่วยลงทุนร่วมกันได้ แต่สำหรับกรณี ผู้ลงทุนท่ีเป็นนิติบุคคลนั้นผู้ลงทุนไม่
สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกับผู้อ่ืนได้ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ

ท่ีบริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน  สำหรับการ

เปิดให้บริการบัญชีร่วมแก่หน่วยลงทุนชนิดอ่ืน หากบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยจะประกาศผ่าน

ทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิก เปลี่ยนแปลงการ

ให้บริการบัญชีร่วมสำหรับแต่ละชนิดหน่วยลงทุนได้ภายหลัง โดยบริษัทจัดการ

จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ซึ่งจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัท
จัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

- ข้อสงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุน 

สำหรับชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับคำส่ังซื้อหน่วย
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เรื่องท่ีแก้ไข รายละเอียดโครงการเดิม รายละเอียดโครงการท่ีขอแก้ไข 

หมายเหตุ: 

วัตถุประสงค์

การแก้ไขฯ 

ลงทุนชั่วคราว/ถาวรตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้

ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำส่ังซื้อ
หน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และจะแจ้งให้สำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง 

7. การรับซื้อ

คืนหน่วย
ลงทุน : 

ทุกกองทุน 

7.2 รายละเอียดช่องทางการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม 

อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน

ได้ทุกวันทำการ โดยในการขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการบริษัท
จัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธี

เข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลำดับรายการ ตามเวลาท่ีปรากฏใน

ระบบนายทะเบียน ท้ังนี้ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถือครองหน่วย
ลงทุนก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผล

ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมาย

ภาษีอากร  

สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือ

หน่วยลงทุนครบตามระยะเวลาท่ีกฎหมายภาษีอากรกำหนด ณ วันท่ี

ขายหน่วยลงทุน  

เพิ่ม 

7.2 รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม 

ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ 

โดยการขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการของชนิดหุ้นระยะยาวและชนิดเพื่อ
การออม บริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม

วิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลำดับรายการ ตามเวลา (ชนิดหุ้นระยะ

ยาว) ตามวันและเวลา (ชนิดเพื่อการออม) ท่ีปรากฏในระบบนายทะเบียน ท้ังนี้ 
สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถือครองหน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาวก่อนวันท่ี 1 

มกราคม 2563 และชนิดเพื่อการออม การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผลให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ี

ต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 

 

 

8. การ

สับเปล่ียน

หน่วยลงทุน: 

ไม่มีรายละเอียดของชนิดปี 2020 และชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวม และ/

หรือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ซึ่งเป็นกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัท
จัดการเอง ตามกองทุนท่ีบริษัทจัดการกำหนดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ 

และ/หรือ สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้
การบริหารของบริษัทจัดการอ่ืน รวมท้ังสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่าง

กองทุนรวม และกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใต้

การบริหารของบริษัทจัดการเอง ตามกองทุนท่ีบริษัทจัดการกำหนดให้มีการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างหน่วยลงทุนชนิด

เพื่อการออมไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอ่ืน
แต่ในช่วงแรกบริษัทจัดการยังไม่เปิดให้สับเปลี่ยนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการ

ออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการกับ
กองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอ่ืน หากบริษัทจัดการ

เปิดให้บริการดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ และ

เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
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เรื่องท่ีแก้ไข รายละเอียดโครงการเดิม รายละเอียดโครงการท่ีขอแก้ไข 

หมายเหตุ: 

วัตถุประสงค์

การแก้ไขฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสับเปลี่ยนระหว่างชนิด

หน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันได้ หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศผ่านทาง

เว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) 

สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถือครองหน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาวก่อนวันท่ี 1 
มกราคม 2563 

8.2.1 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน/ Tele-bank/ 
Internet 

(8) การลดจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางท่ีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและ
การเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ในกรณีท่ีเป็นการสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมอ่ืนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ จะทำ

ภายใน 4 วันทำการถัดจากวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น  

ในกรณีท่ีเป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน (ถ้า

มี) การลดจำนวนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนต้นทางท่ีสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนและการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนปลายทางจะทำ

ภายในวันทำการถัดจากวันท่ีทำการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น 

เพิ่ม 

กรณีการสับเปลี่ยนของชนิดปี 2020 

- ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยื่นความประสงค์ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ท่ี
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือผ่านบริการ

ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตทุกวันทำการท่ีกำหนดให้เป็นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จำนวนหน่วยลงทุนท่ีจะออกจากกองทุนต้น

ทาง และชื่อกองทุนปลายทางท่ีต้องการจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

- ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า/ออกชนิดหน่วยลงทุน
นี้จะต้องส่ังสับเปลีย่นหน่วยลงทุนด้วยจำนวนที่เป็นไปตามมูลค่าขั้นต่ำการส่ังซื้อ/

ขายหน่วยลงทุนโดยการลดจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางท่ีสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนและการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง จะทำภายใน 

4 วันทำการถัดจากวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น 

กรณีการสับเปลีย่นของชนิดเพื่อการออม 

บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/ชนิด
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หมายเหตุ: 

วัตถุประสงค์

การแก้ไขฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยลงทุนต้นทาง แล้วนำไปชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/

ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลำดับรายการ ตาม

วันและเวลาท่ีปรากฏในระบบนายทะเบียน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของหน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อการออมออก อาจเป็นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องศึกษาและปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดของกฎหมายภาษีอากร 

(1) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิด

เพื่อการออมของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ 

(2) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมอ่ืนภายใต้การบริหารของ

บริษัทจัดการ (ตามท่ีบริษัทจัดการกำหนดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้) กับ
กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารของ

บริษัทจัดการ 

ข้อ (1) และ (2) รายละเอียดเหมือนกัน 

- ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยื่นความประสงค์ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ท่ี

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือผ่านบริการ
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตทุกวันทำการท่ีกำหนดให้เป็นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จำนวนหน่วยลงทุนท่ีจะออกจากกองทุนต้น
ทาง และชื่อกองทุนปลายทางท่ีต้องการจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

เฉพาะข้อ (1)  

- ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า/ออกชนิดหน่วยลงทุน
นี้จะต้องส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยจำนวนที่เป็นไปตามมูลค่าขั้นต่ำการส่ังซือ้/

ขายหน่วยลงทุนโดยการลดจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางท่ีสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนและการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง จะทำภายใน 

4 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับคำส่ังจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

(3) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมเพื่อการออม

ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอ่ืน 

กรณีสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเข้าบริษัทจัดการ (SWITCHING IN) 

ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ามายังหน่วยลงทุนชนิด

เพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน 
เอกสารการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ใบคำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัท

จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขาย
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8.3 การดำเนินการเมื่อมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

(1) นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่ง

หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนท่ีคงเหลือของกองทุนต้นทางและ

กองทุนปลายทางของบริษัทจัดการ ใบยืนยันการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน พร้อมใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ตามท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ใน
ใบคำขอใช้บริการกองทุนรวมภายใน 7 วันทำการนับแต่วันทำการ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ท้ังนี้ ภายใต้เงื่อนไขท่ีระบุในข้อ 10  

(2) กรณี ท่ี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำส่ังให้บริษัทจัดการสับเปลี่ยน 
(โอนย้ายการลงทุน) ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปยัง

กองทุนรวมหุ้นระยะยาวอ่ืน บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเงินลงทุน
ในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ท้ังหมดภายใน 5 วันทำการนับ

หน่วยลงทุน และแสดงความจำนงในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน/ชนิด

หน่วยลงทุนนี้ได้ด้วยตนเองท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดและข้อมูลต่างๆในใบคำส่ังสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุน 

กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากบริษัทจัดการ (SWITCHING OUT) 

ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของชนิดเพื่อการออมนี้ไปยัง
กองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอ่ืน สามารถทำได้

โดยกรอกรายละเอียดในใบคำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุจำนวนเงินหรือ

จำนวนหน่วยลงทุนท่ีต้องการออกจากกองทุนต้นทาง และระบุชื่อกองทุน
ปลายทางพร้อมเอกสารหลักฐานอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกำหนดเพื่อประกอบการ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แล้วนำไปยื่นท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซือ้คนืหน่วยลงทุน    

เพิ่ม 

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยัง
กองทุนรวมเพื่อการออมของบริษัทจัดการอ่ืน เป็นเงินสดแยกต่างหากจากจำนวน

เงินลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยต้องการโอนออก โดยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนจะ
คำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยน

หนว่ยลงทุน 

กรณีท่ีเป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน (ถ้ามี) 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะใช้หลักเกณฑ์ข้างต้นด้วย เว้นแต่บริษัทจัดการจะ

อนุญาตเป็นอย่างอื่น 

8.3.การดำเนินการเมื่อมีการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน 

ชนิดหุ้นระยะยาวและชนิดเพื่อการออม  

(1) นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

(ถ้ามี) ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย

ลงทุนท่ีคงเหลือของกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทางของบริษัทจัดการ ใบ
ยืนยันการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน พร้อมใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ตามท่ีอยู่ท่ีระบุ
ไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนรวมภายใน 7 วันทำการนับแต่วันทำการสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุน ท้ังนี้ ภายใต้เงื่อนไขท่ีระบุในข้อ 10  

(2) กรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำส่ังให้บริษัทจัดการสับเปลี่ยน (โอนย้ายการ
ลงทุน) หน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาวไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอ่ืน หรือหน่วย

ลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
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แต่วันท่ีได้รับคำส่ังจากผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมี
ประกาศกำหนดเป็นอย่างอืน่  

(3) กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเมื่อเกิดเหตุการณ์ “เลิกกองทุน
รวม” (โอนย้ายการลงทุน) ตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุนรวม (ส่วนข้อ

ผูกพัน) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอ่ืนท่ีมีนโยบายการ

ลงทุนหรือความเส่ียงท่ีใกล้เคียงกองทุนรวมเดิม หรือไปยังกองทุนรวม

หุ้นระยะยาวท่ีมีความเส่ียงต่ำสุด เป็นต้น ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ 

ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายกองทุนตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ใน
หัวข้อ “การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม” (ส่วนข้อ

ผูกพัน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 การกำหนดเวลาและราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีการ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

(1) การกำหนดเวลาในการรับคำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

(ก) กรณีติดต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) การ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร บริการธนาคารทาง
โทรศัพท์ หรือบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามช่วงเวลาท่ีบริษัท

จัดการกำหนดในวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถือว่าเป็นรายการ
ของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น และการสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร หรือบริการธนาคารทางโทรศัพท์ หากทำ

รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาท่ีบริษัทจัดการ
กำหนดในวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือทำรายการในวันหยุด 

ออมอ่ืน บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วย

ผลประโยชน์ท้ังหมดภายใน 5 วันทำการนับแต่วันท่ีได้รับคำส่ังจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศกำหนดเป็นอย่างอ่ืน  

(3) กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเมื่อเกิดเหตุการณ์  “เลิกกองทุนรวม” 

(โอนย้ายการลงทุน) ตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุนรวม (ส่วนข้อผูกพัน) บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดหุ้น

ระยะยาวไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนหรือความเส่ียงท่ี

ใกล้เคียงกองทุนรวมเดิม หรือไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีมีความเส่ียงต่ำสุด 
หรือชนิดเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอ่ืน/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ

ออมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนหรือความเส่ียงท่ีใกล้เคียงกองทุนรวมเดิม หรือไป
ยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมท่ีมีความเส่ียงต่ำสุด 

เป็นต้น ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับ

สภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายกองทุนตาม
เงื่อนไขท่ีระบุไว้ในหัวข้อ “การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม” 

(ส่วนข้อผูกพัน)  

ชนิดปี 2020  

(1) นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี) ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย

ลงทุนท่ีคงเหลือของกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทางของบริษัทจัดการ ใบ

ยืนยันการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน พร้อมใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ตามท่ีอยู่ท่ีระบุ

ไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนรวมภายใน 7 วันทำการนับแต่วันทำการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ท้ังนี้ ภายใต้เงื่อนไขท่ีระบุในข้อ 10 

8.4 การกำหนดเวลาและราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีการสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุน 

เพิ่ม 

สำหรับชนิดปี 2020 

(1) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามช่วงเวลาท่ีบริษัทจัดการกำหนด ในวันทำการ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น 

และหากทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาท่ีบริษัทจัดการ
กำหนดในวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือทำรายการในวันหยุด ให้ถือว่า

เป็นรายการของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนถัดไป  

(2) ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
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ให้ถือว่าเป็นรายการของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนถัดไป ท้ังนี้ ผู้

ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่าน
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตนอกเหนือจากช่วงเวลาท่ีบริษัทจัดการ

กำหนด  

(ข) กรณีติดต่อกับบริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน

หน่วยลงทุนอืน่ท่ีนอกเหนือจาก (ก) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม
ช่วงเวลาท่ีบริษัทจัดการกำหนด ในวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้

ถือเป็นรายการของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น และหากทำ

รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาท่ีบริษัทจัดการ
กำหนดในวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือทำรายการในวันหยุด 

ให้ถือว่าเป็นรายการของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนถัดไป  

(2) ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

(ก) กรณีกองทุนต้นทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้

มลูค่าหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ ส้ินวันทำการท่ีมีการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนนั้น ซึ่งเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว หักดว้ย

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT) 
(ถ้ามี)  

(ข) กรณีกองทุนปลายทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะ
ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ ส้ินวันทำการท่ีบริษัทจัดการถือว่า

ได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง ซึ่งเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแล

ผลประโยชน์แล้วบวกด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 
(SWITCHING IN) (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ก) กรณีกองทุนต้นทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคารับซื้อ

คืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวันทำการซื้อขายท่ีบริษัทจัดการได้รับคำส่ังสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งเป็น

ราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้
ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

(ข) กรณีกองทุนปลายทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคา
ขายหน่วยลงทุน ณ ส้ินวันทำการซื้อขายท่ีบริษัทจัดการกำหนด ท้ังนี้ วันทำการ

ซื้อขายดังกล่าวจะเป็นวันทำการก่อนวันท่ีกองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง 

ซึ่งเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วบวกด้วยค่าธรรมเนียมท่ีเรียก
เก็บจาก ผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สำหรับชนดิเพื่อการออม 

(1) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิด

เพื่อการออมของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ 

(2) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมอ่ืนภายใต้การบริหารของ
บริษัทจัดการ (ตามท่ีบริษัทจัดการกำหนดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้) กับ

กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารของ
บริษัทจัดการ 

(3) การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมเพื่อการออม

ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอ่ืน 

ข้อ (1) (2) และ (3) รายละเอียดเหมอืนกนั 

(ก) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามช่วงเวลาท่ีบริษัทจัดการกำหนด ในวันทำการ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น 
และหากทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาท่ีบริษัทจัดการ

กำหนดในวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือทำรายการในวันหยุด ให้ถือว่า

เป็นรายการของวนัทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนถัดไป  

(ข) ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

- กรณีกองทุนต้นทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวันทำการซื้อขายท่ีบริษัทจัดการได้รับคำส่ังสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งเป็น

ราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้
ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
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เรื่องท่ีแก้ไข รายละเอียดโครงการเดิม รายละเอียดโครงการท่ีขอแก้ไข 

หมายเหตุ: 

วัตถุประสงค์

การแก้ไขฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เฉพาะ SCBLT4 และ SCBLTT 

8.6 สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันท่ี 1 
มกราคม 2563 กรณีมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเมื่อมีการเลิกโครงการ

กองทุนรวมอันเนื่องมาจากสาเหตุตาม เรื่อง “การเลิกโครงการจัดการ
กองทุนรวม” ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำการเลือกระหว่างการไถ่ถอน

เงินออกจากกองทุน หรืออนุญาตให้บริษัทจัดการทำการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองอ่ืนของบริษัทจัดการ 

หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอ่ืน โดยบริษัทจัดการมี

ข้อกำหนดในการเลือกบริษัทจัดการปลายทางโดยจะเลือกกองทุนท่ีมี
ลักษณะการลงทุนใกล้เคียงกัน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจัดให้มีเอกสาร

สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทำการแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าวไว้ในใบ
แนบท้ายคำขอใช้บริการกองทุน ตอนทำคำส่ังซื้อหน่วยลงทุน  

ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนเลือกท่ีจะไถ่ถอนเงินออกจากกองทุน โดย

ถือหน่วยลงทุนที่ได้ซื้อไว้ในแต่ละครั้งต่อเนื่องกันไม่ครบตามระยะเวลา
ท่ีกฎหมายภาษีอากรกำหนดให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจะถือว่าผู้

ถือหน่วยลงทุนปฏิบัติผิดเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยได้รับภายในกำหนดเวลา 

มิฉะนั้น จะต้องชำระเงินเพิ่ม และ/หรือเบ้ียปรับตามประมวลรัษฎากร 

 

- กรณีกองทุนปลายทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคาขาย

หน่วยลงทุน ณ ส้ินวันทำการซื้อขายท่ีบริษัทจัดการกำหนด ท้ังนี้ วันทำการซื้อ
ขายดังกล่าวจะเป็นวันทำการก่อนวันท่ีกองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง ซึ่ง

เป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วบวกด้วยค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บ
จาก ผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ในกรณีท่ีเป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน (ถ้า
มี)  

(ก) กรณีชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้

มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ ส้ินวันทำการท่ีมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น 
ซึ่งเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมการ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT) (ถ้ามี)  

(ข) กรณีชนิดหน่วยลงทุนปลายทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะ

ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ ส้ินวันทำการท่ีมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

นั้น ซึ่งเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว บวกด้วยค่าธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN) (ถ้ามี) 

เฉพาะ SCBLT4 และ SCBLTT 

8.6 สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถือครองหน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาวก่อนวันท่ี 1 

มกราคม 2563 และหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม กรณีมีการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเมื่อมีการเลิกโครงการกองทุนรวมอันเนื่องมาจากสาเหตุตาม เรื่อง “การ

เลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำการเลือกระหว่างการ

ไถ่ถอนเงินออกจากกองทุน หรืออนุญาตให้บริษัทจัดการทำการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองอ่ืนของบริษัทจัดการ หรือกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาวของบริษัทจัดการอ่ืน และสำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมผู้ถือ
หน่วยลงทุนก็จะต้องทำการเลือกระหว่างการไถ่ถอนเงินออกจากกองทุน หรือ

อนุญาตให้บริษัทจัดการทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการ

ออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอ่ืนของบริษัทจัดการ หรือกองทุนรวมเพื่อการ
ออมบริษัทจัดการอ่ืน โดยบริษัทจัดการมีข้อกำหนดในการเลือกบริษัทจัดการ

ปลายทางโดยจะเลือกกองทุนท่ีมีลักษณะการลงทุนใกล้เคียงกัน ท้ังนี้ บริษัท
จัดการจัดให้มีเอกสารสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทำการแจ้งความจำนงในเรื่อง

ดังกล่าวไว้ในใบแนบท้ายคำขอใช้บริการกองทุน ตอนทำคำส่ังซื้อหน่วยลงทุน  

ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนเลือกท่ีจะไถ่ถอนเงินออกจากกองทุน โดยถือหน่วย
ลงทุนท่ีได้ซื้อไว้ในแต่ละครั้งต่อเนื่องกันไม่ครบตามระยะเวลาท่ีกฎหมายภาษี

อากรกำหนดให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิบัติผิด
เงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว/กองทุนเพื่อการออม และจะต้องคืน
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เรื่องท่ีแก้ไข รายละเอียดโครงการเดิม รายละเอียดโครงการท่ีขอแก้ไข 

หมายเหตุ: 

วัตถุประสงค์

การแก้ไขฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้น จะต้องชำระเงิน

เพิ่ม และ/หรือเบ้ียปรับตามประมวลรัษฎากร 

8.6 ข้อสงวนสิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (SCBLT4 และ SCBLTT เป็นข้อ 

8.7) 

เพิ่ม 

- (เฉพาะ SCBLT2 และ SCBLT3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธท่ีจะ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คน

ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือ

ท้ังหมดเสียชีวิต 

- สำหรับชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับคำส่ังสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนเข้าชั่วคราว/ถาวรตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ท้ังนี้บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำ

ส่ังซื้อหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ

เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)และจะแจ้งให้

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง 

13. เงื่อนไข
และข้อจำกัด

ในการจัดสรร

และการโอน
หน่วยลงทุน : 

….. 

สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันท่ี 1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหรือการจำนำ
หน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ซึ่งเป็นไป

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) สิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือโอนเงินลงทุนไปยังกองทุน

รวมหุ้นระยะยาวอ่ืน  

(2.1) การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนหรือโอนการลงทุนในหน่วยลงทุนตาม
ความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเอง หรือกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาวของบริษัทจัดการอ่ืนได้ และสามารถนับระยะเวลาการถือ

ครองหน่วยลงทุนต่อเนื่องกันได้ หากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือ
โอนเงินลงทุนดังกล่าวเสร็จส้ิน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันท่ีบริษัท

จัดการต้นทางได้รับคำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท้ังหมดหรือ

.... 

สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถือครองหน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาวก่อนวันท่ี 1 

มกราคม พ.ศ. 2563 และหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุน
ของโครงการจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ซึ่ง

เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) สิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือโอนเงินลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาวอ่ืนหรอืกองทุนรวมเพื่อการออมอ่ืน/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอ่ืน 

(2.1) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือโอนการลงทุนในหน่วยลงทุนตามความ
ประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเอง หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัท

จัดการอ่ืนได้ รวมท้ังสามารถสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วย

ลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเอง หรือกองทุนรวม
เพื่อการออมของบริษัทจัดการอ่ืนได้ และสามารถนับระยะเวลาการถือครองหน่วย

ลงทุนต่อเนื่องกันได้ หากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือโอนเงินลงทุนดังกล่าว
เสร็จส้ิน ภายใน 5 วันทำการนับแต่ วันท่ีบริษัทจัดการต้นทางได้รับคำส่ัง
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บางส่วนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนหนึ่งไปยังกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาวอ่ืน ซึ่งสามารถโอนไปยังกองทุนใดกองทุนหนึ่ง หรือหลาย
กองทุนก็ได้ ตามคำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน 

พร้อมด้วยผลประโยชน์ท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันท่ีบริษัท

ได้รับคำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน ท้ังนี้ การ
สับเปลี่ยนหรือโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัท

จัดการจะจัดทำเอกสารหลักฐานการโอนส่งมอบให้แก่กองทุนรวมหุ้น

ระยะยาวท่ีรับโอนเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้  

(2.2) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือโอนการลงทุนในหน่วยลงทุน ใน

กรณีท่ีกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือจำนวนผู้ถือ
หน่วยลงทุนลดลงจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุน ตามข้อ 22 บริษัทจัดการ

จะดำเนินการดังต่อไปนี้  

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงเจตนาโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวอ่ืน ในกรณี ท่ีมีเหตุต้องเลิกกองทุนตามประกาศ

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
ตัดสินใจเลือกกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอ่ืนภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หากไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอ่ืนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวของบริษัทจัดการอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุน และค่าธรรมเนียม

การจัดการ ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท้ังหมดใน

บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน  

โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท้ังหมด
ของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเดิมไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอ่ืน 

ภายใน 5 วันทำการเมื่อเกิดเหตุการณ์ ตามข้อ 22 ตามท่ีบริษัทจัดการ
เห็นสมควร เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้ เป็นอย่างอ่ืน ท้ังนี้  การ

สับเปลี่ยนหรือโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัท

จัดการจะจัดทำเอกสารหลักฐานการโอนส่งมอบให้แก่กองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวท่ีรบัโอนเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้  

ในกรณี ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการโอนย้ายการ
ลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอ่ืน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ

หน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ท้ังหมดในบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวม

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วนของ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนหนึ่งไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอ่ืน หรือของ

หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหนึ่งไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออมอ่ืน ซึ่งสามารถโอนไปยังกองทุนใดกองทุนหนึ่ง หรือหลาย

กองทุนก็ได้ ตามคำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมด้วย
ผลประโยชน์ท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นภายใน 5 วันทำการนับแต่วันท่ีบริษัทได้รับคำส่ัง

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน ท้ังนี้ การสับเปลี่ยนหรือโอนหน่วย

ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออม บริษัทจัดการจะจัดทำเอกสารหลักฐานการโอนส่งมอบให้แก่

กองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออม ท่ีรบัโอนเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้  

(2.2) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือโอนการลงทุนในหน่วยลงทุน ในกรณีท่ี

กองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงจน
เป็นเหตุให้เลิกกองทุน ตามข้อ 22 บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้  

ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงเจตนาโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวอ่ืน ในกรณีท่ีมีเหตุต้องเลิกกองทุนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการตัดสินใจเลือกกองทุนปลายทาง โดย
บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

อ่ืนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หากไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนไปยงักองทุนรวมหุ้นระยะยาวอ่ืนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ บรษิัท
จัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของ

บริษัทจัดการอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุน และค่าธรรมเนียมการจัดการ ตามท่ีบริษัท
จัดการเห็นสมควร ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะ

สับเปลีย่นหน่วยลงทุนทั้งหมดในบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน  

โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท้ังหมดของกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวเดิมไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอ่ืน ภายใน 5 วันทำการเมื่อเกิด

เหตุการณ์ ตามข้อ 22 ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้
เป็นอย่างอ่ืน ท้ังนี้ การสับเปลี่ยนหรือโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

บริษัทจัดการจะจัดทำเอกสารหลักฐานการโอนส่งมอบให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาวท่ีรับโอนเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้  

ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการโอนย้ายการลงทุนไปยัง

กองทุนรวมหุ้นระยะยาวอ่ืน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์
จะรับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดในบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน ตาม

สัดส่วนจำนวนเงินท่ีรวบรวมได้จากการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ี
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ได้จากการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวม

ภายหลังจากการชำระบัญชีเสร็จส้ิน  

ท้ั งนี้  ในกรณี ท่ี มี เหตุต้ องเลิ กกองทุนตามประกาศสำนั กงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนมีความ
ประสงค์ให้บริษัทจัดการดำเนินการ ตามการแสดงเจตนาครั้งแรกของผู้

ถือหน่วยลงทุนเท่านั้น เว้นแต่ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีการขอแก้ไข
เพิ่มเติมภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

เหลืออยู่ของกองทุนรวมภายหลังจากการชำระบัญชีเสร็จส้ิน  

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีเหตุต้องเลิกกองทุนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์ให้บริษัทจัดการดำเนินการ 

ตามการแสดงเจตนาครั้งแรกของผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านั้น เว้นแต่ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้มีการขอแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีบริษัท

จัดการกำหนด 

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือโอนการลงทุนในหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีกองทุน

ของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือจำนวนผู้ถือหน่วย

ลงทุนลดลงจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุน ตามข้อ 22 บริษัทจัดการจะดำเนินการ
ตามวิธีการข้างต้นด้วย 

เพิ่ม 

ชนิดปี 2020 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้   

(ก) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ข) การโอนหน่วยลงทุนตามคำส่ังศาลหรือโดยผลของกฎหมาย(ซึ่งไม่รวมถึง

กรณีท่ีผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วย
ลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือท้ังหมดเสียชีวิต เว้นแต่ศาลจะมี

คำส่ังเป็นอย่างอื่น) 

(ค) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอ่ืน ๆ  ท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรและ

อนุมัติให้โอนได้ 

ท้ังนี้  ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองท่ี
สำนักงานทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผู้รับโอนยังไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุน

กับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอใช้บริการกองทุน
และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคำขอโอนหน่วยลงทุน และชำระ

ค่าธรรมเนียมการโอนตามหัวข้อค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนท่ีระบุไว้ใน

รายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)   

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยัน

การโอนหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนหน่วย
ลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 

วันนบัตัง้แต่วันทีน่ายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุน   

ท้ังนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว 
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เรื่องท่ีแก้ไข รายละเอียดโครงการเดิม รายละเอียดโครงการท่ีขอแก้ไข 

หมายเหตุ: 

วัตถุประสงค์

การแก้ไขฯ 

เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การรับลงทะเบียนการโอน

หน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของ

กองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลท่ีบริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่รับ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง 

พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ีอยู่
ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้าง

หุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน 
หากการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน โดยบริษัท

จัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

14. การ

จ่ายเงินปันผล 
: 

SCBLT1 SCBLT4 SCBLTT 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่ายปีละไม่เกิน 2 ครั้ง  

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

โครงการมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ปีละไม่
เกิน 2 ครั้ง โดยในการจ่ายเงินปันผลบริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงิน

ปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสม และจ่ายเงิน

ปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมขึ้นในงวด
บัญชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนั้น โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงิน

ปันผลของกองทุนรวมในแต่ละครั้งในอัตราไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไร
สะสม หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีท่ีจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่จำนวนใด

จะต่ำกว่า หรือพิจารณาจ่ายจากเงินปันผล หรือดอกเบ้ียรับท่ีได้รับจาก

ทรัพย์สินของกองทุนรวม ท้ังนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินปัน
ผล หากเกิดกรณีเกณฑ์ท่ีใช้พิจารณาดังกล่าวข้างต้นในแต่ละงวด

บัญชีท่ีจะจ่ายเงินปันผลน้อยกว่า 0.10 บาทต่อหน่วย และการจ่ายเงิน
ปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นใน

งวดบัญชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนั้น 

 

 

 

SCBLT1 SCBLT4 SCBLTT 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล  

1. ชนิดหุ้นระยะยาว : จ่ายปีละไม่เกิน 2 ครั้ง 

2. ชนิดปี 2020 : จ่ายปีละไม่เกิน 2 ครั้ง 

3. ชนิดเพื่อการออม : จ่ายปีละไม่เกิน 2 ครั้ง 

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :  

ชนิดหุ้นระยะยาวและชนิดเพื่อการออม 

บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง 

โดยจะจ่ายเงินปันผลเมื่อกองทุนมีกำไรสะสม และจะไม่ทำให้กองทุนรวมมีผล

ขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนั้น  

การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในแต่ละครั้ง จะเลือกจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

(1) จ่ายจากเงินปนัผลหรือดอกเบ้ียรับท่ีได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม  

(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสะสมดังกล่าว หรือกำไรสุทธิในรอบ

ระยะเวลาบัญชีท่ีจะจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า 

ชนิดปี 2020 

บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง โดยพิจารณาจากผล
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เรื่องท่ีแก้ไข รายละเอียดโครงการเดิม รายละเอียดโครงการท่ีขอแก้ไข 

หมายเหตุ: 

วัตถุประสงค์

การแก้ไขฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SCBLT2 SCBLT3 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย  

 

การดำเนินงานส้ินสุดตามช่วงเวลาท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม 

หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีจะจ่ายเงินปันผลแล้วแต่กรณี และการ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นใน

รอบระยะเวลาบัญชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนั้น โดยจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท

จัดการ  

ท้ั งนี้  บริษั ทจัดการจะถือปฏิ บัติตามหลักเกณ ฑ์และวิธีการท่ีสำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร  

บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินปันผล หากเกิดกรณีเกณฑ์ท่ีใช้พิจารณา

ดังกล่าวข้างต้นในแต่ละงวดบัญชีท่ีจะจ่ายเงินปันผลน้อยกว่า 0.10 บาทต่อหน่วย 
และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสม

เพิ่มขึ้นในงวดบัญชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนั้น 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการท่ี

เก่ียวข้องกับการจ่ายเงินปันผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกำหนด

โดยสมาคม นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และตาม
หลักเกณฑ์หรือวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดย

บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยจะประกาศ

ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ

ซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

SCBLT2 SCBLT3 

1. ชนิดหุ้นระยะยาว : ไม่จ่าย 

2. ชนิดปี 2020 : ไม่จ่าย 

3. ชนิดเพื่อการออม  : จ่ายปีละไม่เกิน 12 ครั้ง 

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปนัผล :  

บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง ซึ่งจะจ่ายได้เมื่อ

กองทุนมีกำไรสะสม และจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบ

ระยะเวลาบัญชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนั้น  

การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในแต่ละครั้ง จะเลือกจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบ้ียรับท่ีได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม 
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เรื่องท่ีแก้ไข รายละเอียดโครงการเดิม รายละเอียดโครงการท่ีขอแก้ไข 

หมายเหตุ: 

วัตถุประสงค์

การแก้ไขฯ 

(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสะสมดังกล่าว หรือกำไรสุทธิในรอบ

ระยะเวลาบัญชีท่ีจะจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการท่ี

เก่ียวข้องกับการจ่ายเงินปันผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกำหนด
โดยสมาคม นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และตาม

หลักเกณฑ์หรือวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและ

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยจะประกาศ

ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ

ซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

14.3. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะประกาศ

การจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล และอัตรา

เงินปันผลของกองทุนรวม ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติ ดังนี้  

1. ปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ท่ีทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มี

ประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) พร้อมท้ังขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีผู้ลงทุน

ท่ัวไปสามารถทราบได้  

2.แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย

ลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการ

ร้องขอ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีอาจจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีท่ี
ต่างกันสำหรับหน่วยลงทุนท่ีขายในช่วงระยะเวลาท่ีต่างกันได้ โดยได้รับความ

เห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนดำเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้ง และจะ

ถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกำหนด  

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้
สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงิน

ปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอ่ืนใด นอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมนั้น  

ข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผล  
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เรื่องท่ีแก้ไข รายละเอียดโครงการเดิม รายละเอียดโครงการท่ีขอแก้ไข 

หมายเหตุ: 

วัตถุประสงค์

การแก้ไขฯ 

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่

เกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้น ท้ังนี้ ตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจำกัดการถือหน่วย

ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจัดการ  

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำบัญชีและแยกเงินท่ีไม่อาจจ่ายเป็นเงินปัน

ผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม และไม่นำเงินดังกล่าวมารวม
คำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้

ของแผ่นดิน 

15. 
ค่าธรรมเนียม

และค่าใช้จ่าย

ท่ีเรียกเก็บจาก
กองทุนรวม

และ   ผู้ส่ังซือ้
หรือผู้ถือหน่วย

ลงทุน  

SCBLT1 

 ไม่เกินร้อยละ 
Total Fee 3.21 

Mgt Fee 1.8139884 

Trustee Fee 0.0642 

 Regis Fee 0.11 

Front-end Fee 0.535 

Back-end Fee 0.535 ช่วงแรกเก็บ 0.2675 

Switching in fee 0.535 

Switching out fee 
- ไป บลจ.อื่นเก็บไม่เกิน 0.535 แต่ปัจจุบันเก็บไม่
เกิน 0.2675  
- ภายใน บลจ.ไม่เก็บ 

 

 

 

SCBLT2 SCBLT3 SCBLT4 SCBLTT 

 ไม่เกินร้อยละ 
Total Fee 3.745 

Mgt Fee 2.1650875 

Trustee Fee 0.0642 

 Regis Fee 0.11 

Front-end Fee 0.535 

Back-end Fee 0.535 ช่วงแรกเก็บ 0.2675 

Switching in fee 0.535 

Switching out fee 
- ไป บลจ.อื่นเก็บไม่เกิน 0.535 แต่ปัจจุบันเก็บไม่
เกิน 0.2675  
- ภายใน บลจ.ไม่เก็บ 

SCBLT1 

ไม่เกินร้อยละ ชนิดหุ้นระยะยาว ชนิดปี 2020 ชนิดเพื่อการออม 

Total Fee 3.21 3.21 3.21 

Mgt Fee 1.8139884 2.68 2.68 

Trustee Fee 0.0642 0.0642 0.0642 

Regis Fee 0.11 0.11 0.11 

Front-end Fee 0.535 3.21 3.21 

Back-end Fee 
0.535 ช่วงแรกเก็บ 

0.2675 
3.21 3.21 

Switching in fee 0.535 3.21 3.21 

Switching out fee 

- ไป บลจ.อื่นเก็บ
ไม่เกิน 0.535 แต่
ปัจจุบันเก็บไม่เกิน 
0.2675  
- ภายใน บลจ.ไม่
เก็บ 

3.21 3.21 

SCBLT2 SCBLT3 SCBLT4 SCBLTT 

ไม่เกินร้อยละ ชนิดหุ้นระยะยาว ชนิดปี 2020 ชนิดเพื่อการออม 

Total Fee 3.745 3.21 3.21 

Mgt Fee 2.1650875 2.68 2.68 

Trustee Fee 0.0642 0.0642 0.0642 

Regis Fee 0.11 0.11 0.11 

Front-end Fee 0.535 3.21 3.21 

Back-end Fee 
0.535 ช่วงแรกเก็บ 

0.2675 
3.21 3.21 

Switching in fee 0.535 3.21 3.21 

Switching out fee 
- ไป บลจ.อื่นเก็บ
ไม่เกิน 0.535 แต่

3.21 3.21 
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เรื่องท่ีแก้ไข รายละเอียดโครงการเดิม รายละเอียดโครงการท่ีขอแก้ไข 

หมายเหตุ: 

วัตถุประสงค์

การแก้ไขฯ 

 

 
 

15.3. ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)  

บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนใน
ช่วงแรก... 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) 

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงแรกในอัตราร้อยละ 0.2675 ของมูลค่าหน่วยลงทุน.... 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching 
Out) 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

-ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของ
บริษัทจัดการอ่ืน บริษัทจัดการจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 

ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการ
สับเปลีย่นหน่วยลงทุน.... 

- ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหาร
ของบริษัทจัดการเอง บริษัทยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

ปัจจุบันเก็บไม่เกิน 
0.2675  
- ภายใน บลจ.ไม่
เก็บ 

15.3 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

15.3.1. ค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) 

สำหรับชนิดหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุนในช่วงแรก.... 

15.3.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) 

สำหรับชนิดหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

หน่วยลงทุนในช่วงแรกในอตัราร้อยละ 0.2675 ของมูลค่าหน่วยลงทุน.... 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

เพิ่ม 

สำหรับชนิดเพื่อการออม 

-บริษัทจัดการอาจเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุน
รวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเอง และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง

กองทุนรวมเพื่อการออมของบริษัทจัดการอ่ืนในอัตราท่ีไม่เท่ากัน ซึ่งบริษัท

จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

เพิ่มข้อ 15.3.1-15.3.3.2 

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราท่ีไม่

เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

16. วิธีการ

คำนวณ 
กำหนดเวลาใน

การคำนวณ

ไม่มี 

 

เพิ่ม ตารางวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 
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เรื่องท่ีแก้ไข รายละเอียดโครงการเดิม รายละเอียดโครงการท่ีขอแก้ไข 

หมายเหตุ: 

วัตถุประสงค์

การแก้ไขฯ 

และการ

ประกาศมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธ ิ

มูลค่าหน่วย
ลงทุน และ

ราคาหน่วย
ลงทุน 

หลักเกณฑ์

และวิธีการ
ดำเนินการใน

กรณีท่ีมูลค่า
หน่วยลงทุนไม่

ถูกต้อง : 

17. ชื่อ

ผู้เก่ียวข้อง : 
เฉพาะ SCBLT1 

17.2. ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 

เฉพาะ SCBLT1 

17.2. ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารซิตี้แบงก์  

SCBLT1 เปลี่ยน
ผู้ดูแล

ผลประโยชน์ 

เนื่องจากหาก

เปลี่ยนผู้ดูแล

ผลประโยชน์
รายใหม่ 

กองทุนจะได้รับ
อัตรา

ค่าธรรมเนียม

ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ท่ี

ลดลงกว่าเดิม 
ซึ่งเป็น

ประโยชน์ต่อ

กองทุน 

SCBLT1 ค่าธรรมเนียมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

หมายเหตุ : * ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีลดลงคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา 

อัตราค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (%) 

อัตราค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ลดลง (%) 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ * 

(ต่อปี) 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ลดลง 

(บาท) 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ลดลง 

(%) 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 

เดิม ใหม่ เดิม ใหม่ เดิม ใหม่ 

0.02675 0.0214 0.00535 7,665,870 6,132,696 1,533,174 20 TMB CITI 

ทุกกองทุน 

17.6. ผู้สอบบัญชี : 

เดิมของ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด มี 5 คน 

ทุกกองทุน 

17.6. ผู้สอบบัญชี : 

เพิ่มผู้สอบบัญชีของ บริษัท พีวี ออดิท 

นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล 

 

19. การขอมติ ไม่ม ี เพิ่ม เกณฑ์การขอมติและแก้ไขโครงการ  
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วัตถุประสงค์

การแก้ไขฯ 

ของผู้ถือหน่วย

ลงทุน และ
วิธีการแก้ไข

โครงการ
จัดการกองทุน

รวม หรือแก้ไข

วิธีการจดัการ  

20. ข้อกำหนด

อื่น ๆ : 
ไม่มี เพิ่ม 

สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถือครองหน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาวก่อนวันท่ี 1 
มกราคม 2563 และผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 

(1) บริษัทจัดการจะทำการบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแยก

รายการตามวันท่ีลงทุน และเมื่อมีการขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนย้ายหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะคำนวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละ

รายการ ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคม
บริษัทจัดการลงทุนกำหนด  

วันท่ีลงทุน หมายถึง วันท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนหุ้นระยะยาว/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อการออมในแต่ละรายการ และในกรณีท่ีรับโอนหน่วยลงทุนจาก

กองทุนรวมหุ้นระยะยาวอ่ืนหรือกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อ

การออมอ่ืน ให้หมายความถึง วันท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนเริ่มแรกในกองทุนหุ้น
ระยะยาว/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ของรายการท่ีรับโอนนั้น  

(2) บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนหุ้นระยะ
ยาว/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม โดยมีรายการอย่างน้อยตามท่ีสมาคมบริษัท

จัดการลงทุนกำหนด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

และจัดส่งหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อมี
รายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปี 

(3) บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนหุ้นระยะ
ยาว/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนไปยัง

กองทุนหุ้นระยะยาวอ่ืนหรือกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ

ออมอ่ืน โดยมีรายการอย่างน้อยตามท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด ซึ่ง
ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือรับรอง

การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว พร้อมด้วยเช็คค่าขายคืนหรือเงินโอนค่าขายคืน
หน่วยลงทุนหรือวิธีการอ่ืนใดในการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนหุ้น

ระยะยาว/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยังกองทุนหุ้นระยะยาวอ่ืนหรือกองทุน
รวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอ่ืน ภายใน 5 วันทำการนับแต่
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เรื่องท่ีแก้ไข รายละเอียดโครงการเดิม รายละเอียดโครงการท่ีขอแก้ไข 

หมายเหตุ: 

วัตถุประสงค์

การแก้ไขฯ 

วันท่ีได้รับคำส่ังจากผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำทะเบียนผู้ถือ

หน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน พร้อมให้พนักงานประเมิน
ของกรมสรรพากรตรวจสอบได้  

(4) บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนหุ้น
ระยะยาว/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม โดยมีรายการอย่างน้อยตามท่ีสมาคม

บริษัทจัดการลงทุนกำหนด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือรับรองการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว เมื่อผู้ถือหน่วย

ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการ

นับแต่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนท่ีเปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตามเลขท่ีบัญชีท่ีผู้ถือ

หน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน หรือจ่ายเป็นเช็คธนาคารไทย
พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน 

และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในคำขอใช้บริการกองทุน 
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ตารางสรุปการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ 

1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์ (SCBLTSE) 

2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์ (SCBLTSET) 

 

เรื่องท่ีแก้ไข รายละเอียดโครงการเดิม รายละเอียดโครงการท่ีขอแก้ไข 

หมายเหตุ: 

วัตถุประสงค์

การแก้ไขฯ 

คำจำกัดความ 
/ คำนิยาม: 

SCBLTSE  

ชนิดหน่วยลงทุน 

หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์ มี 

2 ชนิด คือ  

1. ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : SCBLTSEA)  

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : SCBLTSED)  

 

SCBLTSET  

ชนิดหน่วยลงทุน  

หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อิน

เด็กซ์ มี 2 ชนิด คือ  

1. ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : SCBLTSETA)  

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : SCBLTSETD) 

 

 

 
ทุกกองทุน 

ไม่มีนิยามของกองทุนรวมเพื่อการออม 

SCBLTSE  

ชนิดหน่วยลงทุน 

หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์ มี 5 ชนิด คือ 

เพิ่ม 

3. ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020 (SCBLTSEA-2020) 

4. ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020 (SCBLTSED-2020) 

5. ชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : SCBLTSE-SSF) 

SCBLTSET  

ชนิดหน่วยลงทุน  

หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์ มี 5 

ชนิด คือ  

เพิ่ม 

3. ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020 (SCBLTSETA-2020) 

4. ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020 (SCBLTSETD-2020) 

5. ชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : SCBLTSET-SSF) 

ทุกกองทุน 

เพิ่ม 

กองทุนรวมเพื่อการออม  

หมายถึง กองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศการลงทุน 

เพิ่มอีก 3 class 

1.ช นิ ด ส ะ ส ม

มูลค่า ปี 2020 

เพื่ อให้ ผู้ลงทุน
ท่ี ต้ อ ง ก า ร

ผ ล ต อ บ แ ท น
ผ่ า น ก า ร เพิ่ ม

มูลค่าของหน่วย
ลงทุนเป็นหลัก 

( Total return) 

แต่ไม่ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทาง

ภาษี 

2. ชนิดจ่ายเงิน

ปันผล ปี 2020 

เพื่ อให้ ผู้ลงทุน
ท่ี ต้ อ ง ก า ร รั บ

ผ ล ต อ บ แ ท น
จากเงิน ปันผล 

แต่ไม่ได้รับสิทธิ

ประโยชน์ท าง
ภาษี 

3. ชนิดเพื่อการ
ออม 

เพื่อส่งเสริมการ
ออ ม ระย ะย าว 

โดยผู้ถือหน่วย

ลงทุน ท่ีลงทุน
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เรื่องท่ีแก้ไข รายละเอียดโครงการเดิม รายละเอียดโครงการท่ีขอแก้ไข 

หมายเหตุ: 

วัตถุประสงค์

การแก้ไขฯ 

ใ น  class นี้ จ ะ

ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ
ประโยชน์ทาง

ภาษี 

โดยผู้ถือหน่วย

ลงทุนเดิมจะอยู่
ในหน่วยลงทุน

ชนิดสะสมมูลค่า

แ ล ะ ช นิ ด
จ่ายเงินปันผล 

2. จำนวน

เงินทุนของ
โครงการ

จัดการกองทุน
รวม มูลค่าท่ี

ตราไว้ จำนวน 
ประเภท ราคา

ของหน่วย

ลงทุนท่ีเสนอ
ขาย  

ทุกกองทุนและทุกชนิดหน่วยลงทุน 

มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก 1,000 บ. 

มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งถัดไป 1,000 บ. 

มลูค่าขั้นต่ำส่ังขายคืน ไม่กำหนด 

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำส่ังขายคืน ไม่กำหนด 

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ  ไม่กำหนด 

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด 

 

 
 

 

 
 

 
 

2.12 รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หัวข้อ 

ปัจจุบัน

กำหนดขั้นต่ำ 
(บาท) 

สงวนสิทธิปรับเพ่ิม

ได้สูงสุดไม่เกิน 
(บาท) 

2.6. มูลค่าขั้นต่ำ
ของการส่ังซื้อ

ครั้งแรก 

1,000 50,000 

2.7. มูลค่าขั้นต่ำ 1,000 50,000 

ทุกกองทุน ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020 และ ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020 

มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก  1,000 บ. 

มลูค่าขั้นต่ำซื้อครั้งถัดไป  1,000 บ. 

มูลค่าขั้นต่ำส่ังขายคืน  1,000 บ. 

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำส่ังขายคืน ไม่กำหนด 

มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ  1,000 บ. 

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชขีั้นต่ำ ไม่กำหนด 

ทุกกองทุน ชนิดเพื่อการออม 

มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก 1 บ. 

มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งถัดไป 1 บ. 

มลูค่าขั้นต่ำส่ังขายคืน ไม่กำหนด 

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำส่ังขายคืน ไม่กำหนด 

มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ  ไม่กำหนด 

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด 

2.12 รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ตัดตารางออก แต่คงข้อความสงวนสิทธิไว้เหมือนเดิม 
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เรื่องท่ีแก้ไข รายละเอียดโครงการเดิม รายละเอียดโครงการท่ีขอแก้ไข 

หมายเหตุ: 

วัตถุประสงค์

การแก้ไขฯ 

ของการส่ังซื้อ
ครั้งถัดไป  

2.8. มูลค่าขั้นต่ำ

ของการส่ังขายคืน 

ไม่กำหนด 50,000 

2.10 มูลค่าหน่วย

ลงทุนคงเหลอื 
ในบัญชีขั้นต่ำ 

ไม่กำหนด 50,000 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี่ยนแปลงจำนวน
หรือมูลค่าขั้นต่ำข้างต้นในอนาคตได้.....  

3.วัตถุประสงค์
ของโครงการ

จัดการกองทุน

รวม ฯ 

3.3. ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ  (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 
รายการ): 

ไม่ได้ระบุเรื่องกองทุนรวมเพื่อการออม 

3.3. ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ): 

เพิ่ม 

กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF) 

 

4. การแบ่ง
ชนิดหน่วย

ลงทุน (Class 

of Unit) : 

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :  

- สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล 

 

4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

1. ชนิดสะสมมูลค่า   

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของ
หน่วยลงทุนเป็นหลัก (Total return) 

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล 

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :  

- สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล 

- สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF) 

4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

เพิ่ม 

- ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020  

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุน

เป็นหลัก (Total return) โดยไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้  ซึ่งผู้ลงทุน
สามารถซื้อชนิดหน่วยลงทุนนี้ได้ตั้งแต่วันท่ี ....... เป็นต้นไป 

(บริษัทจัดการจะระบุวันทีเ่ปิดให้บริการเมื่อถึงกำหนด) 

- ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล โดยไม่สามารถ

นำไปลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถซื้อชนิดหน่วยลงทุนนี้ได้ตั้งแต่วันท่ี 
....... เป็นต้นไป 

(บริษัทจัดการจะระบุวันทีเ่ปิดให้บริการเมื่อถึงกำหนด) 

- ชนิดเพื่อการออม 
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เรื่องท่ีแก้ไข รายละเอียดโครงการเดิม รายละเอียดโครงการท่ีขอแก้ไข 

หมายเหตุ: 

วัตถุประสงค์

การแก้ไขฯ 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทาง

ภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาได้ ท้ังนี้ ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี

กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกำหนด 

6. การเสนอ

ขายภายหลัง

การเสนอขาย
ครั้งแรก : 

6.2 รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 

……….... 

ไม่มีข้อความ 

 

 

 

6.2 รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 

... 

เพิ่มข้อความ 

ท้ังนี้ สำหรับผู้ท่ีเปิดบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเป็นครั้งแรก 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออมให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื่อทำการศึกษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ

การออมเพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้บริการบัญชีร่วมเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
ปี 2020 เท่านั้น โดยกรณีผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดา ผู้ลงทุนเพียงรายเดียว

สามารถถือหน่วยลงทุนได้ หรือผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ก็
สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกันได้ แต่สำหรับกรณีผู้ลงทุนท่ีเป็นนิติบุคคลนั้นผู้

ลงทุนไม่สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกับผู้อ่ืนได้ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน  

สำหรับการเปิดให้บริการบัญชีร่วมแก่หน่วยลงทุนชนิดอ่ืน หากบริษัทจัดการจะ

เปิดให้บริการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยจะ
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือ

รับซื้ อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี ) รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิก 
เปลี่ยนแปลงการให้บริการบัญชีร่วมสำหรับแต่ละชนิดหน่วยลงทุนได้ภายหลัง 

โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ซึ่งจะประกาศผ่าน

ทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

- ข้อสงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุน 

สำหรับชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับคำส่ังซื้อหน่วย

ลงทุนชั่วคราว/ถาวรตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้

ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำส่ังซื้อ
หน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และจะแจ้งให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง 
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7. การรับซื้อ

คืนหน่วย
ลงทุน : 

7.2 รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม 

อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน
ได้ทุกวันทำการ โดยในการขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการบริษัท

จัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธี
เข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลำดับรายการ ตามเวลาท่ีปรากฏใน

ระบบนายทะเบียน ท้ังนี้ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถือครองหน่วย
ลงทุนก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผล

ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือ

หน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมาย
ภาษีอากร  

 
7.8 รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม 

อนึ่ง สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันท่ี 1 

มกราคม 2563 การขายคืนหน่วยลงทุนอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ี

ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายภาษีอากร 

7.2 รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม 

อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวัน
ทำการ โดยในการขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการของชนิดสะสมมูลค่า ชนิด

จ่ายเงินปันผลและชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละ
รายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลำดับ

รายการตามเวลา (ชนิดสะสมมูลค่า และชนิดจ่ายเงินปันผล) ตามวันและเวลา 
(ชนิดเพื่อการออม) ท่ีปรากฏในระบบนายทะเบียน ท้ังนี้ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน

ท่ีถือครองหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าและชนิดจ่ายเงินปันผลก่อนวันท่ี 1 

มกราคม 2563 และผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม การขายคืนหน่วยลงทุน 
อาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือ

หน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากร  

7.8 รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม 

....อนึ่ง สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถือครองหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าและชนิด

จ่ายเงินปันผลก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 และผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 
การขายคืนหน่วยลงทุนอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์

ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนด

ของกฎหมายภาษีอากร 

 

 

 

8. การ

สับเปล่ียน
หน่วยลงทุน: 

8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : 

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีก

กองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง แล้วนำไปชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ของกองทุนปลายทางโดยบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละ
รายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดย

เรียงลำดับรายการ ตามเวลาท่ีปรากฏในระบบนายทะเบียน 

ท้ังนี้  สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันท่ี 1 

มกราคม 2563 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ออก อาจเป็นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี  ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องศึกษาและปฏิบัติตาม

ข้อกำหนดของกฎหมายภาษีอากร 

(1) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้

การบริหารของบริษัทจัดการ 

8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : 

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง 
(กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุน

ปลายทาง) ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการ
จะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง แล้วนำไปชำระ

เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง สำหรับชนิดสะสมมูลค่า ชนิด

จ่ายเงินปันผล และชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละ
รายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลำดับ

รายการ ตามเวลา (ชนิดสะสมมูลค่า และชนิดจ่ายเงินปันผล) ตามวันและเวลา 
(ชนิดเพื่อการออม) ท่ีปรากฏในระบบนายทะเบียน  

ท้ังนี้ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถือครองหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าและชนิด

จ่ายเงินปันผลก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 และผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกอาจเป็นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องศึกษาและปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดของกฎหมายภาษีอากร 

เพิ่มข้อความไม่เปิดให้สับเปลีย่นระหว่างบริษัทจัดการ 
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... 

(2) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมอ่ืนภายใต้การบริหาร
ของบริษัทจัดการ (ตามท่ีบริษัทจัดการกำหนดให้มีการสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนได้) กับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของ
บริษัทจัดการ 

... 

(3) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้

การบริหารของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การ

บริหารของบริษัทจัดการอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในช่วงแรกบริษัทจัดการยังไม่เปิดให้สับเปลี่ยนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/

หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการกับกองทุนรวม
เพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอ่ืน หากบริษัทจัดการเปิด

ให้บริการดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

(1) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหาร
ของบริษัทจัดการ 

... 

(2) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมอ่ืนภายใต้การบริหารของ
บริษัทจัดการ (ตามท่ีบริษัทจัดการกำหนดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้) กับ

กองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ 

... 

(3) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหาร

ของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
อ่ืน 

.. 

เพิ่มข้อความ 

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยัง
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว/กองทุนรวมเพื่อการออมของบริษัทจัดการอ่ืนเป็นเงินสด

แยกต่ างหากจากจำนวนเงินลงทุน ท่ี ผู้ถือหน่ วยต้องการโอนออก โดย

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนจะคำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุด
ก่อนวันทำรายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน 

ในกรณีท่ีเป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของชนิดเพื่อการออมบริษัทจัดการจะใช้
เกณฑ์ตามข้างต้นด้วย เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น 

- กรณีการสับเปลี่ยนของชนิดสะสมมูลค่าปี 2020 และชนิดจ่ายเงินปันผลปี 

2020 

- ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยื่นความประสงค์ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ท่ี

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือผ่านบริการ
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตทุกวันทำการท่ีกำหนดให้เป็นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จำนวนหน่วยลงทุนท่ีจะออกจากกองทุนต้น

ทาง และชื่อกองทุนปลายทางท่ีต้องการจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
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8.3 การดำเนินการเมื่อมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

(1) นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่ง
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนท่ีคงเหลือของกองทุนต้นทางและ

กองทุนปลายทางของบริษัทจัดการ ใบยืนยันการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน พร้อมใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ตามท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ใน

ใบคำขอใช้บริการกองทุนรวมภายใน 7 วันทำการนับแต่วันทำการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ท้ังนี้ ภายใต้เงื่อนไขท่ีระบุในข้อ 10 เว้นแต่

บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอ่ืน  

(2) กรณี ท่ี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำส่ังให้บริษัทจัดการสับเปลี่ยน 

(โอนย้ายการลงทุน) ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปยัง
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวอ่ืน บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเงินลงทุน

ในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ท้ังหมดภายใน 5 วันทำการนับ

แต่วันท่ีได้รับคำส่ังจากผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมี

ประกาศกำหนดเป็นอยา่งอืน่  

(3) กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเมื่อเกิดเหตุการณ์ “เลิกกองทุน

รวม” (โอนย้ายการลงทุน) ตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุนรวม (ส่วนข้อ

ผูกพัน) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอ่ืนท่ีมีนโยบายการ

ลงทุนหรือความเส่ียงท่ีใกล้เคียงกองทุนรวมเดิม หรือไปยังกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวท่ีมีความเส่ียงต่ำสุด เป็นต้น ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ

ผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ 

ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายกองทุนตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ใน
หัวข้อ “การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม” (ส่วนข้อ

ผูกพัน)  

- ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า/ออกชนิดหน่วยลงทุน

นี้จะต้องส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยจำนวนที่เป็นไปตามมลูคา่ขั้นต่ำการส่ังซื้อ/
ขายหน่วยลงทุนโดยการลดจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางท่ีสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนและการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง จะทำภายใน 
4 วันทำการถัดจากวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น 

กรณีท่ีเป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะใช้หลักเกณฑ์ข้างต้นด้วย เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น 

8.3 การดำเนินการเมื่อมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดเพื่อการออม 

(1) นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

(ถ้ามี) ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนท่ีคงเหลือของกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทางของบริษัทจัดการ ใบ

ยืนยันการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน พร้อมใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ตามท่ีอยู่ท่ีระบุ
ไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนรวมภายใน 7 วันทำการนับแต่วันทำการสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุน ท้ังนี้ ภายใต้เงื่อนไขท่ีระบุในข้อ 10 เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาต
ดำเนินการเป็นอย่างอื่น  

(2) กรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำส่ังให้บริษัทจัดการสับเปลี่ยน (โอนย้ายการ
ลงทุน) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าและชนิดจ่ายเงินปันผลไปยังกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาวอ่ืน หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/

หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอ่ืน บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเงินลงทุนใน
หน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ท้ังหมดภายใน 5 วันทำการนับแต่วันท่ีได้รับ

คำส่ังจากผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น  

(3) กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเมื่อเกิดเหตุการณ์  “เลิกกองทุนรวม” 

(โอนย้ายการลงทุน) ตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุนรวม (ส่วนข้อผูกพัน) บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิด

สะสมมูลค่าและชนิดจ่ายเงินปันผลไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอ่ืนท่ีมีนโยบาย
การลงทุนหรือความเส่ียงท่ีใกล้เคียงกองทุนรวมเดิม หรือไปยังกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาวท่ีมีความเส่ียงต่ำสุด หรือชนิดเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม

อ่ืน/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนหรือความเส่ียงท่ี
ใกล้เคียงกองทุนรวมเดิม หรือไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิด

เพื่อการออมท่ีมีความเส่ียงต่ำสุด เป็นต้น ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งบริษัทจัดการจะ
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8.4 การกำหนดเวลาและราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

(1) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้
การบริหารของบริษัทจัดการ 

(2) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมอ่ืนภายใต้การบริหาร

ของบริษัทจัดการ (ตามท่ีบริษัทจัดการกำหนดให้มีการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนได้) กับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของ

บริษัทจัดการ 

(3) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้

การบริหารของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการอ่ืน 

ข้อ (1) (2) และ (3) รายละเอียดเหมือนกัน 

(ก) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามช่วงเวลาท่ีบริษัทจัดการกำหนด ใน
วันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการของวันทำการ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น และหากทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากช่วงเวลาท่ีบริษัทจัดการกำหนดในวันทำการสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุน หรือทำรายการในวันหยุด ให้ถือว่าเป็นรายการของวันทำ

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนถัดไป  

(ข) ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

- กรณีกองทุนต้นทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวันทำการซื้อขายท่ีบริษัทจัดการ

ได้รับคำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้ทำรายการ

ดำเนินการโอนย้ายกองทุนตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในหัวข้อ “การดำเนินการของ

บริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม” (ส่วนข้อผูกพัน) 

ชนิดสะสมมูลค่าปี 2020 และชนิดจ่ายเงินปันผลปี 2020 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนท่ี

คงเหลือของกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทางของบริษัทจัดการ ใบยืนยัน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน พร้อมใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ตามท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในใบคำ

ขอใช้บริการกองทุนรวมภายใน 7 วันทำการนับแต่วันทำการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ท้ังนี้ ภายใต้เงื่อนไขท่ีระบุในข้อ 10 เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาต

ดำเนินการเป็นอย่างอื่น 

8.4 การกำหนดเวลาและราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีการสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดเพื่อการออม 

(1) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหาร

ของบริษัทจัดการและระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ 

(2) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมอ่ืนภายใต้การบริหารของ
บริษัทจัดการ (ตามท่ีบริษัทจัดการกำหนดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้) กับ

กองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ

ออม ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ  

(3) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหาร

ของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
อ่ืน หรือระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้

การบริหารของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การบริหารของ

บริษัทจัดการอ่ืน 

ข้อ (1) (2) และ (3) รายละเอียดเหมือนกัน 

(ก) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามช่วงเวลาท่ีบริษัทจัดการกำหนด ในวันทำการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น 

และหากทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาท่ีบริษัทจัดการ

กำหนดในวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือทำรายการในวันหยุด ให้ถือว่า
เป็นรายการของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนถัดไป  

(ข) ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
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สับ เปลี่ ยนหน่ วยลงทุนแล้ ว ซึ่ ง เป็น ราคาท่ี รับ รองโดย ผู้ดู แล

ผลประโยชน์แล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจาก     ผู้ถือหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี)  

- กรณีกองทุนปลายทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้
ราคาขายหน่วยลงทุน ณ ส้ินวันทำการซื้อขายท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

ท้ังนี้ วันทำการซื้อขายดังกล่าวจะเป็นวันทำการก่อนวันท่ีกองทุนได้รับ
เงินจากกองทุนต้นทาง ซึ่งเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

แล้วบวกด้วยค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจาก ผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- กรณีกองทุนต้นทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคารับซื้อ

คืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวันทำการซื้อขายท่ีบริษัทจัดการได้รับคำส่ังสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งเป็น

ราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจาก     
ผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

- กรณีกองทุนปลายทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคาขาย
หน่วยลงทุน ณ ส้ินวันทำการซื้อขายท่ีบริษัทจัดการกำหนด ท้ังนี้ วันทำการซื้อ

ขายดังกล่าวจะเป็นวันทำการก่อนวันท่ีกองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง ซึ่ง

เป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วบวกด้วยค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บ
จาก ผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

เพิ่ม 

ชนิดสะสมมูลค่าปี 2020 และชนิดจ่ายเงินปันผลปี 2020 

(ก) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามช่วงเวลาท่ีบริษัทจัดการกำหนด ในวันทำการ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น 
และหากทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาท่ีบริษัทจัดการ

กำหนดในวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือทำรายการในวันหยุด ให้ถือว่า
เป็นรายการของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนถัดไป  

(ข) ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

- กรณีกองทุนต้นทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคารับซื้อ

คืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวันทำการซื้อขายท่ีบริษัทจัดการได้รับคำส่ังสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งเป็น
ราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้

ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

- กรณีกองทุนปลายทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคาขาย

หน่วยลงทุน ณ ส้ินวันทำการซื้อขายท่ีบริษัทจัดการกำหนด ท้ังนี้ วันทำการซื้อ

ขายดังกล่าวจะเป็นวันทำการก่อนวันท่ีกองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง ซึ่ง
เป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วบวกด้วยค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บ

จาก ผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ในกรณีท่ีเป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

(ก) กรณีหน่วยลงทุนต้นทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคา

รับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ ส้ินวันทำการท่ีมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
นั้น ซึ่งเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
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วัตถุประสงค์
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(ข) กรณีหน่วยลงทุนปลายทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้

ราคาขายหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ ส้ินวันทำการท่ีมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
นั้น ซึ่งเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

8.6 ข้อสงวนสิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

เพิ่ม 

8.6.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธท่ีจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน
ให้แก่ผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วย

ลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือท้ังหมดเสียชีวิต 

8.6.4 สำหรับชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับคำส่ัง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าชั่วคราว/ถาวรตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ท้ังนี้

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการใช้
สิทธิปิดรับคำส่ังซื้อหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

จัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)และ

จะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่ วัน

เปลี่ยนแปลง 

13. เงื่อนไข
และข้อจำกัด

ในการจัดสรร

และการโอน
หน่วยลงทุน : 

13.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันท่ี 1 มกราคม 
พ.ศ. 2563 ไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือ

นำไปเป็นประกันได้ 

13.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถือครองหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าและชนิดจ่ายเงิน
ปันผลก่อนวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 

ไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้ 

เพิ่ม 

ชนิดสะสมมูลค่าปี 2020 ชนิดจ่ายเงินปันผลปี 2020 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้   

(ก) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ข) การโอนหน่วยลงทุนตามคำส่ังศาลหรือโดยผลของกฎหมาย(ซึ่งไม่รวมถึง

กรณีท่ีผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วย
ลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือท้ังหมดเสียชีวิต เว้นแต่ศาลจะมี

คำส่ังเป็นอย่างอื่น) 

(ค) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอ่ืน ๆ  ท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรและ

อนุมัติให้โอนได้ 

ท้ังนี้  ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองท่ี
สำนักงานทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผู้รับโอนยังไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุน

กับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอใช้บริการกองทุน
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การแก้ไขฯ 

และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคำขอโอนหน่วยลงทุน และชำระ

ค่าธรรมเนียมการโอนตามหัวข้อค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนท่ีระบุไว้ใน
รายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)   

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยัน
การโอนหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนหน่วย

ลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 
วันนับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุน   

ท้ังนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้

บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว 

เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การรับลงทะเบียนการโอน

หน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของ

กองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลท่ีบริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่รับ

ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง 
พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ีอยู่

ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน 
หากการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน โดยบริษัท

จัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

14. การ

จ่ายเงินปันผล  
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :  

1. ชนิดสะสมมูลค่า ไม่จ่าย  

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง 

 

 

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :  

บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง ซึ่งจะจ่าย

ได้เมื่อกองทุนมีกำไรสะสม และจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผล
ขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนั้น  

การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในแต่ละครั้ง จะเลือกจ่ายให้เป็นไปตาม

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : 

เพิ่ม 

3. ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020       ไม่จ่าย 

4. ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020    จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง 

5. ชนิดเพื่อการออม                 จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง 

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดเพื่อการออม 

บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง ซึ่ งจะจ่ายได้เมื่อ
กองทุนมีกำไรสะสม และจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบ

ระยะเวลาบัญชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนั้น  
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เรื่องท่ีแก้ไข รายละเอียดโครงการเดิม รายละเอียดโครงการท่ีขอแก้ไข 

หมายเหตุ: 

วัตถุประสงค์

การแก้ไขฯ 

หลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบ้ียรับท่ีได้รับจากทรัพย์สินของ
กองทุนรวม  

(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสะสมดังกล่าว หรือกำไรสุทธิใน
รอบระยะเวลาบัญชีท่ีจะจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียด
โครงการท่ีเก่ียวข้องกับการจ่ายเงินปันผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การบัญชีท่ีกำหนดโดยสมาคม นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง

ประเทศไทย และตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในแต่ละครั้ง จะเลือกจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบ้ียรับท่ีได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม  

(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสะสมดังกล่าว หรือกำไรสุทธิในรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีจะจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า 

ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020   

บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผล

การดำเนินงานส้ินสุดตามช่วงเวลาท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม 

หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีจะจ่ายเงินปันผลแล้วแต่กรณี และการ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นใน

รอบระยะเวลาบัญชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนั้น โดยจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ  

ท้ั งนี้  บริษั ทจัดการจะถือปฏิ บัติตามหลักเกณ ฑ์และวิธีการท่ี สำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการท่ี

เก่ียวข้องกับการจ่ายเงินปันผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกำหนด
โดยสมาคม นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และตาม

หลักเกณฑ์หรือวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

15. 
ค่าธรรมเนียม

และค่าใช้จ่าย
ท่ีเรียกเก็บจาก

กองทุนรวม

และ   ผู้ส่ังซือ้
หรือผู้ถือหน่วย

ลงทุน  

 

ไม่เกินร้อยละ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล 

Total Fee 3.21 3.21 

Mgt Fee 2.68 2.68 

Trustee Fee 0.11 0.11 

 Regis Fee 0.11 0.11 

Front-end Fee 3.21 3.21 

Back-end Fee 3.21 3.21 

Switching in fee 3.21 3.21 

Switching out fee 3.21 3.21  

 

ไม่เกินร้อยละ 
ชนิดสะสม

มูลค่า 

ชนิด
จ่ายเงินปัน

ผล 

ชนิดสะสม
มูลค่าปี 
2020 

ชนิด
จ่ายเงินปัน

ผลปี 
2020 

ชนิดเพือ่
การออม 

Total Fee 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 

Mgt Fee 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 

Trustee Fee 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 

 Regis Fee 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 

Front-end Fee 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 

Back-end Fee 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 
Switching in 
fee 

3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 

Switching out 
fee 

3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 
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เรื่องท่ีแก้ไข รายละเอียดโครงการเดิม รายละเอียดโครงการท่ีขอแก้ไข 

หมายเหตุ: 

วัตถุประสงค์

การแก้ไขฯ 

เพิ่ม 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนยีมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

สำหรับชนิดเพื่อการออม 

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุน

รวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเอง และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง
กองทุนรวมเพื่อการออมของบริษัทจัดการอ่ืนในอัตราท่ีไม่เท่ากัน ซึ่งบริษัท

จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

จัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

16. วิธีการ

คำนวณ 

กำหนดเวลาใน
การคำนวณ

และการ
ประกาศมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิ 
มูลค่าหน่วย

ลงทุน และ

ราคาหน่วย
ลงทุน 

หลักเกณฑ์
และวิธีการ

ดำเนินการใน

กรณีท่ีมูลค่า
หน่วยลงทุนไม่

ถูกต้อง : 

ม ี2 class : ชนิดสะสมมูลค่า และชนิดจ่ายเงินปันผล 

 

เพิ่ม ตารางวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

 

 

 

17. ชื่อ

ผู้เก่ียวข้อง : 
17.6. ผู้สอบบัญชี : 

เดิมของ บรษิัท พีวี ออดิท จำกัด ม ี5 คน 

17.6. ผู้สอบบัญชี : 

เพิ่มผู้สอบบัญชขีอง บริษัท พีวี ออดิท 

นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล 

 

20. ข้อกำหนด

อื่น ๆ : 
ไม่มี เพิ่ม 

สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถือครองหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าและชนิดจ่ายเงิน
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เรื่องท่ีแก้ไข รายละเอียดโครงการเดิม รายละเอียดโครงการท่ีขอแก้ไข 

หมายเหตุ: 

วัตถุประสงค์

การแก้ไขฯ 

ปันผลก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 และผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 

(1) บริษัทจัดการจะทำการบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแยก
รายการตามวันท่ีลงทุน และเมื่อมีการขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนย้ายหน่วย

ลงทุน บริษัทจัดการจะคำนวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละ
รายการ ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคม

บริษัทจัดการลงทุนกำหนด  

วันท่ีลงทุน หมายถึง วันท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนหุ้นระยะยาว/หน่วย

ลงทุนชนิดเพื่อการออมในแต่ละรายการ และในกรณีท่ีรับโอนหน่วยลงทุนจาก

กองทุนรวมหุ้นระยะยาวอ่ืนหรือกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออมอ่ืน ให้หมายความถึง วันท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนเริ่มแรกในกองทุนหุ้น

ระยะยาว/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ของรายการท่ีรับโอนนั้น  

(2) บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนหุ้นระยะ

ยาว/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม โดยมีรายการอย่างน้อยตามท่ีสมาคมบริษัท

จัดการลงทุนกำหนด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และจัดส่งหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อมี

รายการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปี   

(3) บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนหุ้นระยะ

ยาว/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนไปยัง
กองทุนหุ้นระยะยาวอ่ืนหรือกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ

ออมอ่ืน โดยมีรายการอย่างน้อยตามท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด ซึ่ง

ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือรับรอง
การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว พร้อมด้วยเช็คค่าขายคืนหรือเงินโอนค่าขายคืน

หน่วยลงทุนหรือวิธีการอ่ืนใดในการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนหุ้น
ระยะยาว/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยังกองทุนหุ้นระยะยาวอ่ืนหรือกองทุน

รวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอ่ืน ภายใน 5 วันทำการนับแต่

วันท่ีได้รับคำส่ังจากผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน พร้อมให้พนักงานประเมิน

ของกรมสรรพากรตรวจสอบได ้ 

(4) บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนหุ้น

ระยะยาว/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม โดยมีรายการอย่างน้อยตามท่ีสมาคม

บริษัทจัดการลงทุนกำหนด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือรับรองการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว เมื่อผู้ถือหน่วย

ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการ
นับแต่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย

ลงทุนท่ีเปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตามเลขท่ีบัญชีท่ีผู้ถือ
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เรื่องท่ีแก้ไข รายละเอียดโครงการเดิม รายละเอียดโครงการท่ีขอแก้ไข 

หมายเหตุ: 

วัตถุประสงค์

การแก้ไขฯ 

หน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน หรือจ่ายเป็นเช็คธนาคารไทย

พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน 

และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในคำขอใช้บริการกองทุน 

 


