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หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม 
กองทุนเปดไทยพาณิชย หุนจีนเอแชร 
SCB CHINA A-SHARES FUND  

(SCBCHA) 

 
 กองทุนเปดไทยพาณิชย หุนจีนเอแชร มีนโยบายเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder 

Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ไดแก ChinaAMC CSI 300 Index ETF 
(กองทุนหลัก) ซึ่งเปนกองทุนประเภท Exchange Traded Fund ( ETF) ท่ีซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฮองกง (The Stock 
Exchange of Hong Kong Limited “SEHK”) บริหารงานภายใตความดูแลของ China Asset Management (Hong Kong) 
Limited และลงทุนในสกุลเงินหยวน (RMB) โดยมีนโยบายลงทุนในหุนท่ีเปนสวนประกอบของดัชนี CSI 300 เพ่ือใหผลการ
ดําเนินงานของกองทุนกอนหักคาธรรมเนียมและคาใชจายใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี CSI 300  ดังกลาว 

 กองทุนนําเงินไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนหลักเปนสกุลเงินหยวน กองทุนน้ีจึงมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
บาทและสกุลเงินหยวน แตอยางไรก็ตาม ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนอาจลดลงได  โดยกองทุนจะเขาทําสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาเพ่ือปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในสกุลเงินตางประเทศท่ีกองทุนถืออยูเทียบกับ
สกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหน่ึง ไมนอยกวารอยละ 90 ของมูลคาทรัพยสินท่ีลงทุนในตางประเทศ ดังน้ัน ผูถือหนวยลงทุนมี
โอกาสขาดทุนหรือกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนเฉพาะสวนหลักทรัพยหรือทรัพยสินในสกุลเงินตางประเทศท่ีไมไดทําการปองกัน
ความเส่ียงดังกลาว และการทําธุรกรรมปองกันความเส่ียงอาจมีตนทุน ซึ่งทําใหผลตอบแทนของกองทุนรวมโดยรวมลดลงจาก
ตนทุนท่ีเพ่ิมขึ้น 

 เน่ืองจากกองทุนมีนโยบายสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในประเทศจีนทําใหกองทุนมีความเส่ียงของประเทศที่ลงทุน (Country 
Risk) คือ ความเส่ียงทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สภาวะตลาด สภาพคลอง มาตรการทางการเงินในภาวะท่ีเกิดเหตุการณ
ท่ีไมปกติ  รวมถึงขอจํากัดตางๆ ในประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน ทําใหมีผลกระทบตอมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน หรืออาจจะทาํ
ใหกองทุนไมสามารถนําเงินกลับเขามาในประเทศ ซึ่งอาจสงผลใหผูลงทุนไมไดรับคืนเงินตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 ในกรณีท่ีกองทุนไมสามารถดํารงสินทรัพยสภาพคลองไดตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ผูลงทุนอาจไมสามารถ
ขายคืนหนวยลงทุนไดตามท่ีมีคําสั่งไว 

 ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชีช้วนใหเขาใจและควรเก็บหนังสือชีช้วนไวเปนขอมูลเพ่ือใชอางอิงในอนาคต และเม่ือมีขอสงสัย
ใหสอบถามผูติดตอกับผูลงทุนใหเขาใจกอนซื้อหนวยลงทุน 

 การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนเม่ือเห็นวาการลงทุนใน
กองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงคการลงทุนของตน และผูลงทุนยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกลาวได 

 ในกรณีท่ีมีเหตุการณไมปกติ ผูลงทุนอาจไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนลาชากวาระยะเวลาท่ีกําหนดไวในหนังสือชี้ชวน 
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 เพ่ือประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชย หุนจีนเอแชร  (“กองทุน”) การเสนอขายหนวยลงทุนของ
กองทุนหรือการสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนหรือการรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุน ใหอยูในดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการแตเพียงผูเดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธ
สับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยบุคคลท่ี
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคท่ีจะไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนหรือไมรับ
ลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุนใหน้ัน รวมถึงแตไมจํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูท่ีมีถิ่นฐานอยูในสหรัฐอเมริกา 
บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ีอยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของบุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซึ่งจัดใหมีขึ้นและ
ดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือขอตกลงกับรัฐตางประเทศ หรือหนวยงานของรัฐตางประเทศ หรือมีความจําเปนจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐตางประเทศ ไมวาท่ีเกิดข้ึนแลวในขณะน้ีหรือจะเกิดข้ึนในอนาคต เชน ดําเนินการตาม Foreign Account 
Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน ผูถือหนวยลงทุนไดรับทราบและตกลงยินยอมใหสิทธิแกบริษัท
จัดการท่ีจะปฏิบัติการและดําเนินการตางๆ เพ่ือใหเปนไปตามพันธสัญญา หรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศน้ัน ซ่ึงรวมถึง
การเปดเผยขอมูลตางๆ ของผูถือหนวยลงทุน การหักภาษี ณ ท่ีจายจากเงินไดของผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดําเนินการอื่นใด
เทาท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือขอตกลงหรือกฎหมายของรัฐตางประเทศ 
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รายละเอียดกองทุนรวม 

ช่ือโครงการ : กองทุนเปดไทยพาณิชย หุนจีนเอแชร 
      SCB CHINA A-SHARES FUND  

                                                                                           (SCBCHA) 
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ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภทของกองทุน 

 กองทุนรวมตางประเทศ มีนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อ
คืนหนวยลงทุน 

นโยบายการลงทุนของกองทุน 
 กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไม

นอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ไดแก ChinaAMC CSI 300 Index ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเปนกองทุนประเภท 
Exchange Traded Fund ( ETF) ท่ีซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฮองกง (The Stock Exchange of Hong Kong Limited “SEHK”) 
บริหารงานภายใตความดูแลของ China Asset Management (Hong Kong) Limited และลงทุนในสกุลเงินหยวน (RMB) โดยมี
นโยบายลงทุนในหุนท่ีเปนสวนประกอบของดัชนี CSI 300  เพ่ือใหผลการดําเนินงานของกองทุนกอนหักคาธรรมเนียมและคาใชจาย
ใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี CSI 300  ดังกลาว 

 ในสวนท่ีเหลือจากการลงทุนบริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหน้ี และ/หรือเงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝากในประเทศ 
รวมถึงอาจมีไวซึ่งหลักทรัพยอื่นหรือทรัพยสินอื่น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง ตามท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือเห็นชอบใหกองทุนลงทุนได โดยการลงทุนในประเทศ 
เชน ตราสารแหงหน้ีในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ท่ีมีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการ
ฝากเงิน แลวแตกรณี ตํ่ากวาหน่ึงป เปนการลงทุนท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสํารองเงินไวสําหรับการดําเนินงานของกองทุน เพ่ือรอการลงทุน 
เพ่ือบริหารสภาพคลองของกองทุน   เพ่ือชําระคาใชจาย หรือสําหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกันน้ี 

 แมวาตามเกณฑของ Hong Kong Securities and Futures Commission กองทุนหลักสามารถลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา 
(Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนและปองกันความเส่ียงจากการลงทุนได แตท้ังน้ี กองทุนหลักไมมีความต้ังใจ
จะลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ่ือท้ังสองวัตถุประสงคดังกลาว อยางไรก็ตาม กองทุนเปดไทยพาณิชย หุนจีนเอแชร จะลงทุนหรือ
มีไวในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนโดยจะปองกันความเส่ียงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพยหรือทรัพยสินในสกุลเงินตางประเทศท่ีกองทุนถืออยูเทียบกับสกุลเงินบาท   ณ ขณะใดขณะหน่ึง ไม
นอยกวารอยละ 90 ของมูลคาทรัพยสินท่ีลงทุนในตางประเทศ 

 กองทุนอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
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 นอกจากน้ี ในสวนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไมลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง 
(Structured Note)และจะไมลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาท่ีสามารถลงทุนได (Non-investment grade) และ
ตราสารหนี้ท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated Securities) รวมท้ังตราสารทุนท่ีไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
(unlisted securities)  อน่ึง กองทุนอาจมีไวซึ่งตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาท่ีสามารถลงทุนได (Non-investment 
grade) หรือตราสารทุนท่ีไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (unlisted securities) เฉพาะกรณีท่ีตราสารหน้ีน้ันไดรับการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือท่ีสามารถลงทุนได (Investment grade) หรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (listed securities) แลวแตกรณี ในขณะ
ท่ีกองทุนลงทุน แตตอมามีการเปล่ียนแปลงเปน non – investment grade หรือ unlisted securities เทาน้ัน 

 ในกรณีสถานการณปกติ กองทุนจะลงทุนในตางประเทศ ณ ขณะใดขณะหน่ึงไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนหรือตามอัตราสวนท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ท้ังน้ี มิใหรวมถึงชวงระหวางรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา
ประมาณ 15 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม หรือในชวงระยะเวลาประมาณ 15 วันทําการ
กอนวันครบอายุหรือเลิกโครงการ และ/หรือในชวงท่ีผูลงทุน/ผูถือหนวยลงทุนทําการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุนเปน
จํานวนมากซึ่งมีระยะเวลาไมเกิน 5 วันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ดังน้ัน จึงอาจมีบางขณะท่ีกองทุนไมสามารถลงทุนใหเปนไปตาม
สัดสวนการลงทุนท่ีกําหนดไวได 

 อยางไรก็ดี ในกรณีท่ีสถานการณการลงทุนในตางประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุนหลักไมเหมาะสม เชน ภาวะตลาดและ
เศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณไมปกติตาง ๆ เปนตน และ/หรือในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอื่น ๆ ท่ีกระทบตอ
การลงทุน เชน การเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการลงทุนตางประเทศ และ/หรือกรณีท่ีวงเงินลงทุนใน
ตางประเทศเต็มเปนการชั่วคราว และ/หรือในชวงระหวางรอการอนุมัติการเพ่ิมวงเงินลงทุนในตางประเทศ และ/หรือกรณีเกิดเหตุ
สุดวิสัยหรือมีเหตุผลท่ีจําเปนและสมควร สงผลใหกองทุนอาจไมสามารถนําเงินไปลงทุนในตางประเทศไดทันที หรืออาจจําเปนตอง
ชะลอการลงทุนในตางประเทศเปนการช่ัวคราว ดังน้ัน จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามสัดสวนการลงทุนท่ี
กําหนดไวในโครงการตามขางตนได ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะรายงานการไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามสัดสวนการลงทุนท่ีกําหนดไว ใน
โครงการตามประกาศตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 อน่ึง หากในกรณีท่ีการลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศหรือ กองทุน ChinaAMC CSI 300 Index ETF น้ันไมเหมาะสมอีกตอไป โดย
อาจสืบเน่ืองจากการไดรับผลกระทบจากเหตุการณตาง ๆ ดังกลาวขางตน หรือมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขอื่นๆ ของกองทุนหลักน้ี เชน 
การเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุน ลักษณะกองทุน อัตราคาธรรมเนียม การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินอื่นใดที่ขัดตอหลักเกณฑท่ี
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  หรือผลตอบแทนของกองทุนตางประเทศตํ่ากวาผลตอบแทนของกองทุนอื่น ๆ ท่ีมีนโยบาย
การลงทุนใกลเคียงกันอยางมีนัยสําคัญ หรือติดตอกันเปนระยะเวลานาน หรือขนาดของกองทุนตางประเทศลดลงอยางมีนัยสําคัญ จน
อาจมีผลกระทบตอกองทุน หรือการลงทุนของกองทุนตางประเทศไมเปนไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือเม่ือกองทุน
ตางประเทศกระทําความผิดตามความเห็นของหนวยงานท่ีกํากับดูแลกองทุนตางประเทศ หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบท่ี
สงผลตอการดําเนินงานของกองทุนในฐานะผูลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่สงผลกระทบหรือความเสียหายตอกองทุน กลาวคือ 
ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจมีผลตอกองทุนหลัก (Master fund) และ/หรือบริษัทจัดการอยางมีนัยสําคัญ หรือในกรณีท่ีมี
กองทุนอื่นท่ีมีนโยบายใกลเคียงกันและตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบริษัทเห็นวาการยายไปลงทุนในกองทุนดังกลาว
เปนผลดีตอผลการดําเนินงานโดยรวมของกองทุนและเปนผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณา
เปลี่ยนแปลงกองทุนรวมตางประเทศหรือกองทุนหลัก (Master Fund) เปนกองทุนตางประเทศอื่นได ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะไมขัดกับวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกกองทุนเปดไทย
พาณิชย หุนจีนเอแชรโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยแลว โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
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เปนสําคัญ ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดท่ีเกี่ยวของใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนากอนดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงหรือกอนทําการลงทุนดังกลาวไมนอยกวา  15 วัน 

 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการอยูระหวางการดําเนินการเปลี่ยน/โอนยาย กองทุนจะยกเวนไมนําเร่ืองการลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยใน
ตางประเทศ ณ ขณะใดขณะหน่ึงไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนมาบังคับใชในชวงดําเนินการคัดเลือกและ
เตรียมการลงทุน เพ่ือเปนกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม ซึ่งจะใชระยะเวลาภายใน 30 วันทําการ 
ในกรณีท่ีกองทุนหลักมีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปน้ี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ และ
วิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  
(1)     มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันใดวันหน่ึงลดลงเกินกวาสองในสามของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก 
(2)     ยอดรวมของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในชวงระยะเวลาหาวันทําการใดติดตอกัน คิดเปนจํานวนเกินกวาสองใน
สามของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก 
ในกรณีท่ีกองทุนหลักมีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะดังกลาวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปน้ี 
(1)     แจงเหตุท่ีกองทุนหลักมีมูลคาทรัพยสินลดลง พรอมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชนท่ีดีท่ีสุดของผูถือหนวยลงทุน
โดยรวม ใหสํานักงานและผูถือหนวยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแตวันท่ีปรากฏเหตุ 
(2)     ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีปรากฏเหตุ 
(3)     รายงานผลการดําเนินการใหสํานักงานทราบภายในสามวันทําการนับแตวันท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 
(4)     เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ตอผูท่ีสนใจจะลงทุนเพ่ือใหผูท่ีสนใจจะลงทุนรับรูและเขาใจ
เกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม   
ท้ังน้ี บริษัทจัดการกองทุนจะดําเนินการใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการดังกลาวดวย 
ท้ังน้ี ระยะเวลาในการดําเนินการตามขอ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผอนผันตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในกรณีท่ีมีการดําเนินการเปลี่ยน/โอนยาย กองทุนจะยกเวนไมนําเร่ืองการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินใน
ตางประเทศ (offshore investment) ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน มาบังคับใชในชวงดําเนินการคัดเลือก
และเตรียมการลงทุน 

 ท้ังน้ี ในการโอนยายหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุนไปยังกองทุนตางประเทศอื่นขางตน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณา
ดําเนินการคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังก็ได โดยการทยอยโอนยายเงินลงทุนอาจสงผลใหชวงระยะเวลาดังกลาว กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว
ซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศมากกวา 1 กองทุน ตามท่ีระบุไวในโครงการขางตน อยางไรก็ตามหากบริษัทจัดการไม
สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดที่มีนโยบายสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการขอมติผูถือ
หนวยลงทุนเพ่ือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมได  

 บริษัทจัดการจะทําการซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนหลักท่ีตลาดหลักทรัพยฮองกง และจะลงทุนในสกุลเงินหยวนเปนสกุลเงินหลัก 
ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงการซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนหลักเปนตลาดหลักทรัพยอื่นใดนอกเหนือจาก
ตลาดหลักทรัพยฮองกง และสกุลเงินลงทุนเปนสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินหยวนในภายหลัง โดยถือวาไดรับความเห็นชอบ
จากผูถือหนวยลงทุนแลว ซึ่งบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของกองทุนเปนสําคัญ บริษัทจัดการจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวให
ผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน  
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ผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดจากเงินลงทุน 
 ผูลงทุนมีโอกาสท่ีจะไดรับกําไรจากมูลคาหนวยลงทุนท่ีเพ่ิมขึ้นจากผลตอบแทนของหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศท่ี

กองทุนลงทุนไว ท้ังน้ี  สําหรับผูลงทุนท่ีเปนบุคคลธรรมดาเงินกําไรจากมูลคาหนวยลงทุนท่ีเพ่ิมขึ้นดังกลาวจะไดรับยกเวน 
ไมตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

ระดับความเส่ียงของกองทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ลักษณะที่สําคัญของกองทุนรวม 

Q:      กองทุนรวมนี้เปนกองทนุรวมที่มีการกําหนดประเภทของผูลงทุน หรอืมีการแบงชนิดของหนวยลงทุนหรือไมอยางไร  
A:        กองทุนรวมน้ีเปนกองทุนสําหรับผูลงทุนท่ัวไป และไมมีการแบงชนิดของหนวยลงทุน  

Q:      กองทุนรวมนี้มีจํานวนเงินทุนโครงการเทาใด 
A:         5,000 ลานบาท ในระหวางระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหนวยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ  

โครงการไดไมเกิน 750 ลานบาท หรือคิดเปนจํานวนหนวยลงทุนไมเกิน 75,000,000 หนวย 

Q:      กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเปนทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผูลงทุนควรลงทุน ในระยะเวลาเทาใด 

A:         เหมาะสมกับเงินลงทุนของผูลงทุนท่ีตองการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพยอื่นในตางประเทศ  โดยสามารถรับความเส่ียงท่ีเกี่ยวของ
กับการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีกองทุนไปลงทุนในตางประเทศได รวมถึงสามารถยอมรับความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุน
และผลตอบแทนไดในบางชวงของการลงทุนตลอดระยะเวลาที่ถือหนวยลงทุน 

Q:      ปจจัยใดที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน  

A:       1.  กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ โดยกองทุนรวมตางประเทศท่ีกองทุนพิจารณาลงทุนน้ันอาจ   
    ลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีมีความเสี่ยงสูง หรือมีโอกาสท่ีจะมีความผันผวนสูง ดังน้ัน การเปลี่ยนแปลงปรับตัวเพ่ิมขึ้นหรือ  
    ลดลงของราคาหลักทรัพยหรือทรัพยสินก็จะสงผลใหราคาหนวยลงทุนของกองทุนปรับตัวเพ่ิมขึ้นหรือลดลงไดเชนกัน   

กองทุนรวม 
ตลาดเงิน 
ท่ีลงทุน
เฉพาะใน
ประเทศ 

กองทุนรวม 
ตลาดเงิน 
ท่ืลงทุนใน
ตางประเทศ
บางสวน 

กองทุนรวม 
พันธบัตรรัฐบาล 

กองทุนรวม 
ตราสารหน้ี 

กองทุนรวมผสม กองทุนรวม 
ตราสารแหงทุน 

กองทุนรวมหมวด
อุตสาหกรรม 

กองทุนรวม 
ท่ีเนนลงทุน 
ในทรัพยสิน 
ทางเลือก 

ความเสี่ยง/มีความซับซอนต่ํา ความเสี่ยง/มีความซับซอนสูง 

SCBCHA 

Risk Spectrum ของประเภทตราสารที่ลงทุน 
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2. กองทุนรวมตางประเทศท่ีกองทุนจะไปลงทุนน้ัน จดทะเบียนจัดต้ังขึ้นในตางประเทศ จึงตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและกฎหมายท่ี  
    เกี่ยวของของประเทศนั้น ๆ ซึ่งอาจแตกตางไปจากหลักเกณฑและกฎหมายท่ีเกี่ยวของในการจัดต้ังกองทุนรวมของประเทศไทย  
3.  ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ อาจสงผลใหมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนเปลี่ยนแปลง  ซึ่งอาจทําใหเงินตน 
     และผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวนตามไปดวย  

Q:      กองทุนรวมนี้เปนกองทุนรวมที่มีผูประกันเงินลงทุนหรือเปนกองทุนรวมที่มุงเนนจะคุมครองเงินตนหรือไม อยางไร  
A:         กองทุนรวมน้ีไมมีการประกันเงินลงทุนและไมคุมครองเงินตน 

Q:      กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอยางไร 
A:        กองทุนรวมน้ีเปนกองทุนรวมแบบไมกําหนดอายุโครงการ โดยวันท่ีสิ้นสุดรอบปบัญช ีประมาณ 1 ป นับต้ังแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสิน

เปนกองทุนรวม 

Q:      กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุน ปจจัยความเส่ียงที่สําคัญ และผลการดําเนินงานอยางไร 
A:        กองทุนหลักท่ีกองทุนลงทุน ไดแก กองทุน ChinaAMC CSI 300 Index ETF  

นโยบายการลงทุน 
ลงทุนในหุนท่ีเปนสวนประกอบของดัชนี CSI 300  เพ่ือใหผลการดําเนินงานของกองทุนกอนหักคาธรรมเนียมและคาใชจายใกลเคียงกับ
ผลตอบแทนของดัชนี CSI 300  ดังกลาว 

 
ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนหลัก 

ความเส่ียงจากเกณฑ RQFII (RQFII systems risk) 

เกณฑปจจุบันของ RQFII รวมถึงกฎที่เกี่ยวกับขอจํากัดในการลงทุนของกองทุน  
ขนาดธุรกรรมของ RQFII มีขนาดคอนขางใหญ และมีความเส่ียงมากขึ้น สภาพคลองของตลาดท่ีลดลงและการผันผวนของราคาอาจนําไปสู
ผลกระทบตอความเหมาะสมของเวลาและราคาของหลักทรัพยท่ีจัดหาหรือจําหนายถายโอนมา  
หลักทรัพยของประเทศจีนจดทะเบียนในนามรวมระหวางผูจัดการในฐานะผูถือ RQFII และกองทุนตามกฎระเบียบขอบังคับท่ีถูกตองและอยูใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิคโดยผานบัญชีหลักทรัพยกับ CSDCC บัญชีน้ีใชชื่อ China Asset Management (Hong Kong) ซึ่งเปนชื่อท่ี RQFII ไดรับการ
อนุมัติโดยผูกํากับดูแลท่ีเกี่ยวของ  RQFIIจะคัดเลือก PRC broker เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีในนามของตนในตลาดหลักทรัพยท้ังสองแหงในประเทศจีน 
และผูรับฝากทรัพยสิน PRC Custodian เพ่ือรักษาสินทรัพยในความดูแล ตามเงื่อนไขขอตกลงของ PRC RQFII Agreement     
ในกรณีมีการผิดสัญญาไมวาจะมาจาก PRC broker หรือผูรับฝากทรัพยสิน ในการดําเนินงานหรือการชําระเงินของธุรกรรมใดๆ หรือการโอนยาย
กองทุนหรือหลักทรัพยใดๆในสาธารณรัฐประชาชนจีน กองทุนอาจจะประสบกับความลาชาในการฟนฟูสินทรัพย ซึ่งอาจสงผลกระทบตอมูลคา
สินทรัพยสุทธิของกองทุน  
ไมสามารถรับรองไดวากองทุนจะไดรับโควตาตามเกณฑของ RQFII เพ่ิมเติมตามคํารองขอซื้อหนวยลงทุนเต็มจํานวนหรือไม ซึ่งอาจทําให
ผูจัดการจําเปนตองปดการขายกองทุน และในสถานการณรุนแรงกองทุนอาจประสบภาวะขาดทุนอยางหนักเน่ืองจากขีดความสามารถในการ
ลงทุนท่ีจํากัดหรืออาจไมสามารถท่ีดําเนินหรือทําตามจุดมุงหมายและกลยุทธในการลงทุนของกองทุนไดอยางเต็มความสามารถ เน่ืองจาก
ขอจํากัดทางการลงทุนตามเกณฑ RQFII  สภาพฝดเคืองของตลาดหลักทรัพยในสาธารณรัฐประชาชนจีน และความลาชาหรือการหยุดชะงักของ
การดําเนินการทางการคาและการจัดการการชําระหน้ีทางการคา 
กฎขอบังคับควบคุมการลงทุนตามเกณฑ RQFII ในสาธารณรัฐประชาชนจีน และการเคลื่อนยายเงินทุนกลับประเทศดวยการลงทุนตามเกณฑ 
RQFII เปนสิ่งท่ีคอนขางใหม การนําไปปฏิบัติและการตีความของขอบังคับการลงทุนดังกลาวจึงไมไดรับการทดสอบและไมมีความแนนอนวาสิ่ง
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เหลาน้ีจะถูกนําไปปรับใชอยางไร เน่ืองจากผูมีอํานาจและผูกํากับดูแล PRC ไดใหดุลยพินิจอยางกวางๆ จากขอบังคับในการลงทุนน้ันๆและไมมี
บรรทัดฐานหรือความแนนอนวาดุลยพินิจน้ันๆอาจถูกใชในเวลาน้ีหรือในอนาคต 

ความเส่ียงจากผูรับฝากหลักทรัพยและนายหนาของสาธารณรัฐประชาชนจีน (PRC Custodian and PRC Broker risk) 

สินทรัพยในสาธารณรัฐประชาชนจีนจะถูกเก็บรักษาโดย PRC Custodian ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส โดยผานบัญชีหลักทรัพยกับ CSDCC และ
บัญชีเงินสดกับ PRC Custodian RQFII ยังคัดเลือก PRC brokerเพ่ือทําธุรกรรมกองทุนในตลาดจีนอีกดวย ผูจัดการสามารถแตงต้ังนายหนาได
เพียงคนเดียวในแตละตลาดหุน ซึ่งกองทุนดังกลาวจะขึ้นอยูกับนายหนาเพียงคนเดียวในแตละตลาดซึ่งอาจเปนรายเดียวกันก็ได หากผูจัดการไม
สามารถใชประโยชนจาก PRC Broker การดําเนินงานของกองทุนอาจไดรับผลกระทบและอาจทําใหตองซื้อขายหนวยลงทุนในสวนเกินมูลคาหุน 
หรือมูลคาสินทรัพยสุทธิลดลงของกองทุน หรือไมสามารถติดตามดัชนีของกองทุนได กองทุนอาจจะประสบภาวะขาดทุนอันเน่ืองมาจากการ
ปฏิบัติงานหรือความปลอยปละละเลยไมวาจะเกิดจาก PRC Broker หรือ PRC Custodian ในการจัดการดูแลหรือการชําระเงินของธุรกรรมใดๆ 
หรือการเคลื่อนยายกองทุนหรือหลักทรัพยใดๆตามกฎเกณฑและระเบียบขอบังคับในสาธารณรัฐประชาชนจีน ผูจัดการจะจัดการเพ่ือใหแนใจวา 
PRC Broker และ PRC Custodian จะมีขั้นตอนการรักษาสินทรัพยของกองทุนอยางเหมาะสม 
ตามขอบังคับของ RQFII และพฤติกรรมตลาดหลักทรัพย หลักทรัพยและบัญชีเงินสดสําหรับกองทุนในสาธารณรัฐฯจะอยูในนามรวมของ
ผูจัดการในฐานะ RQFII และกองทุน แมวาผูจัดการจะมีทางเลือกตามกฎหมายวาสินทรัพยในหลักทรัพยดังกลาวจะเปนกรรมสิทธิของกองทุนซึ่ง
ทางเลือกดังกลาวน้ันจะไมสามารถนํามาอางอิงเปนขอสรุปได เน่ืองจากขอบังคับของ RQFII ขึ้นกับการตีความจากผูที่มีอํานาจท่ีเกี่ยวของใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน นักลงทุนควรระลึกไววาเงินสดที่ฝากในบัญชีเงินสดของกองทุนท่ีผูรับฝากหลักทรัพยจะไมแบงแยกกัน แตจะเปนหน้ีซึ่ง
ผูรับฝากหลักทรัพยมีตอกองทุนในฐานะเปนผูฝาก อน่ึง เงินสดน้ันจะรวมกับเงินสดของลูกคารายอื่นของ PRC Custodian ดวย ท้ังน้ี เม่ือเกิด
เหตุการณลมละลายหรือการชําระบัญชี (liquidation)ของผูรับฝากหลักทรัพยของกองทุน จะไมมีกรรมสิทธิในเงินฝากในบัญชีเงินสดดังกลาว 
และกองทุนจะกลายเปนเจาหน้ีท่ีไมมีหลักประกัน ซึ่งจัดอยูในอันดับเดียวกันกับเจาหน้ีท่ีไมมีหลักประกันรายอื่นๆท้ังหมดของ PRC Custodian 
กองทุนอาจพบความยุงยากและ/หรือความลาชาในการฟนฟูหน้ีเหลาน้ีหรืออาจจะไมสามารถฟนฟูไดท้ังหมดในกรณีท่ีกองทุนประสบภาวะ
ขาดทุน 

ความเส่ียงจากการเคล่ือนยายเงินกลับประเทศ (Repatriation risk) 

การเคลื่อนยายเงินกลับประเทศโดย RQFII อยางเชนกองทุนในสกุลเงินหยวนที่ไดรับอนุญาตรายวันจะไมเปนไปตามระยะเวลาหรือการอนุมัติ
กอนหนาน้ี ไมมีการรับรองวากฎเกณฑและขอบังคับของสาธารณรัฐประชาชนจีนน้ีจะไมเปลี่ยนแปลงหรือจะไมมีการกําหนดขอจํากัดการ
เคลื่อนยายเงินกลับประเทศในอนาคต ขอหามใหมใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับการนําเงินลงทุนและกําไรสุทธิกลับประเทศอาจสงผลตอประสิทธิภาพของ
กองทุนในการตอบสนองความตองการในการไถถอนหนวยลงทุน 

ความเส่ียงจากการกําหนดโควตาของ RQFII (RQFII quota risk) 

กองทุนจะไดรับประโยชนจากโควตาของ RQFII ของผูจัดการซึ่งไดรับมาภายใตขอบังคับของ RQFII โควตา RQFII จะมีขอจํากัดและอาจจะเต็ม
โควตาเวนแตผูจัดการจะสามารถหาโควตา RQFII มาเพ่ิมได ในกรณีดังกลาวผูจัดการอาจจําเปนตองหยุดการเพ่ิมจํานวนหนวยลงทุนไวกอน ซึ่ง
มีความเปนไปไดท่ีราคาซื้อขายของหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยฮองกงจะมีมูลคาสูงขึ้นมากกวามูลคาสินทรัพยสุทธิของแตละหนวยลงทุน ซึ่ง
อาจเปนการเพ่ิมความคลาดเคลื่อนในการติดตามดัชนีของกองทุนอีกดวย 
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ความเส่ียงตลาด (Market risk) 

มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนจะเปล่ียนแปลงตามมูลคาของตลาด ราคาของหนวยลงทุนและรายไดจากมูลคาของหลักทรัพยอาจจะขึ้นและลง
ได จะไมมีการรับประกันวานักลงทุนจะทํากําไรหรือจะเลี่ยงการขาดทุน ท้ังน้ี ผลตอบแทนเงินทุนและรายไดของกองทุนขึ้นอยูกับหลักทรัพยท่ีถือ
อยู การลดคาใชจาย ผลตอบแทนของกองทุนอาจจะผันผวนตอบรับกับมูลคาของทุนหรือกําไรท่ีเพ่ิมขึ้น ยิ่งไปกวาน้ันกองทุนอาจประสบภาวะ
ความผันผวนและตกตํ่าซึ่งสวนใหญจะสอดคลองกับดัชนี  นักลงทุนในกองทุนจะมีความเส่ียงเทียบเทากับนักลงทุนท่ีลงทุนในหลักทรัพยอางอิง
(underlying Securities) ความเส่ียงเหลาน้ีหมายรวมถึง ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย (ความเส่ียงจากการลดลงของมูลคาในพอรตโฟลิโอจาก
การเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยในตลาด) ความเสี่ยงจากรายได (ความเสี่ยงจากการลดลงของรายไดจากพอรตโฟลิโอจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลง)
และความเส่ียงดานเครดิต (ความเส่ียงจากผูออกหลักทรัพยอางอิงไมชําระหน้ีซึ่งเปนสวนหน่ึงของดัชนี) 

ความเส่ียงจากหุนสามัญ (Equity risk) 

การลงทุนในหุนอาจใหอัตราผลตอบแทนท่ีสูงมากกวาการลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้นและระยะยาว อยางไรก็ตาม ความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับการ
ลงทุนในหุนอาจจะสูงกวา เน่ืองจากผลประกอบการในการลงทุนของหุนขึ้นกับปจจัยตางๆท่ียากตอการคาดเดา ปจจัยเหลาน้ีรวมถึงการลดลง
ของตลาดที่ยืดเยื้อหรือฉับพลันในแตละบริษัท ความเส่ียงขั้นพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวของกับพอรตโฟลิโอของหุนเปนความเส่ียงท่ีมูลคาการลงทุนท่ีถืออยู
น้ันอาจจะลดลงอยางมากและฉับพลัน  

ความเส่ียงจากความผิดพลาดในการติดตามดัชนี (Tracking error risk) 

แมวาผูจัดการจะนําเอากลยุทธการจําลองพอรทโฟลิโอมาใชอยางเต็มรูปแบบเพ่ีอลด tracking error ใหเหลือนอยท่ีสุด แตอาจมีกรณีท่ีไม
สามารถหาหลักทรัพยท่ีเปนสวนประกอบของดัชนีเน่ืองจากมีขอจํากัด ไมมีการรับประกันในการจําลองพอรทโฟลิโอวาจะไปในทิศทางเดียวกับ
ผลตอบแทนของดัชนีเน่ืองจากผูจัดการไมมีกลยุทธอื่นท่ีจะลด tracking error หรือมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนอาจจะไมสัมพันธกับดัชนี
อยางแทจริง ปจจัยตางๆ เชน คาธรรมเนียมและคาใชจายของกองทุนสัมพันธกันอยางไมสมบูรณระหวางสินทรัพยของกองทุนและหลักทรัพยท่ี
กอใหเกิดดัชนี  ความไมสามารถจะทําใหหลักทรัพยท่ีอยูในกองทุนกลับมาสมดุลไดตามการเปลี่ยนแปลงของสวนประกอบของดัชนีหลักทรัพย 
ราคาหลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบในการควบคุม อาจสงผลถึงความสามารถของผูจัดการท่ีจะทําใหความสัมพันธระหวาง
กองทุนกับดัชนีหุนใกลเคียงกัน ปจจัยเหลาน้ีอาจทําใหผลตอบแทนของกองทุน เบี่ยงเบนออกจากดัชนีหลักทรัพยได 

ความเส่ียงจากการกระจุกตัว (Concentration Risk) 

กองทุนจะมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัว ซึ่งเปนผลจากการติดตามผลประกอบการของทองถิ่นตามสภาพภูมิศาสตรหน่ึงๆ (สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน) ซึ่งมีแนวโนมวาจะผันผวนมากกวากองทุนท่ีมีฐานในพ้ืนท่ีกวาง เชน กองทุนหุนทุนระดับภูมิภาคหรือระดับโลก กองทุนท่ีลงทุนใน
ประเทศจีนประเทศเดียวมูลคาจะไวตอความผันผวนมากกวาอันเน่ืองมาจากสถานการณในสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีเปนผลลบ 

ความเส่ียงจากการมี 2 เคานเตอร  (Dual Counter risk) 

โมเดลของตลาดหลักทรัพยฮองกงเปนโมเดลใหม เพ่ิมเติมจากวันท่ี 26 ตุลาคม 2555 กองทุนเปนหน่ึงในกองทุนอัตราแลกเปลี่ยนแรกท่ีมีหนวย
การซื้อขายรวมซึ่งทําการซื้อขายและชําระบัญชีในสกุลเงินหยวนท่ีเคานเตอรสกุลเงินหยวนและซื้อขายและชําระบัญชีในสกุลเงินดอลลารฮองกง
ท่ีเคานเตอรสกุลเงินดอลลารฮองกง ความใหมและไมไดรับการทดสอบอยางสัมพันธกันของ 2 เคานเตอรสําหรับกองทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน
อาจทําใหการลงทุนในหนวยลงทุนน้ันมีความเส่ียงมากกวาการมีหนวยลงทุนเคานเตอรเดียวหรือมีหุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฮองกง 
ตัวอยางเชนมีความลมเหลวในการชําระเงินระหวางเคานเตอร หากหนวยลงทุนของเคานเตอรหน่ึงสงมอบไปยัง CCASS ท่ีการชําระเงินคร้ัง
สุดทายของวันซื้อขายจะทําใหไมมีเวลาเพียงพอในการโอนหนวยลงทุนไปยังเคานเตอรอื่นเพ่ือชําระเงินในวันเดียวกัน ยิ่งไปกวาน้ันเม่ือมีการ
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ระงับการโอนหนวยลงทุนระหวางเคานเตอรดอลลารฮองกงกับเคานเตอรเงินหยวน เน่ืองจากกรณี เชน การหยุดชะงักของการดําเนินงานหรือ
ระบบ ผูถือหนวยลงทุนจะสามารถขายหนวยลงทุนในสกุลเงินท่ีเกี่ยวของไดเทาน้ัน การโอนสกุลเงินระหวางเคานเตอรน้ันบางทีจึงอาจจะไม
สามารถทําได 
อนึ่ง ยังมีความเส่ียงเกี่ยวกับราคาตลาดของหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยฮองกงท่ีซื้อขายในสกุลดอลลารฮองกง อาจแตกตางจากราคาตลาด
ในตลาดหลักทรัพยฮองกงของหนวยลงทุนท่ีซื้อขายเปนเงินหยวน อันเน่ืองมาจากสภาพคลองของตลาด อุปทานและอุปสงคในแตละเคานเตอร
อัตราแลกเปลี่ยนระหวางสกุลเงินหยวน(RMB) กับสกุลเงินดอลลารฮองกง (HKD) ท้ังตลาดธนาคารในประเทศและนอกประเทศ ราคาซื้อขาย
หนวยลงทุนในสกุลเงินดอลลารฮองกงและเงินหยวนจะพิจารณาโดยสภาพตลาดและจะไมเหมือนกัน ซึ่งจะเปนราคาที่เกิดจากราคาซื้อขาย
หนวยลงทุนคูณดวยอัตราแลกเปลี่ยนท่ีใชกันท่ัวไป ดังน้ันเม่ือขายหนวยลงทุนท่ีซื้อขายในสกุลเงินดอลลารฮองกงหรือซื้อหนวยลงทุนในสกุลเงิน
ดอลลารฮองกง นักลงทุนอาจไดรับเงินนอยกวาหรือจายมากกวาจํานวนเงินท่ีเทากันในสกุลเงินหยวนหากการซื้อขายหนวยลงทุนน้ันเปนในสกุล
เงินหยวนหรือในทางกลับกัน ดังน้ัน จึงไมอาจรับประกันไดวาราคาของหนวยลงทุนในแตละเคานเตอรจะเทากัน  
นักลงทุนท่ีไมมีบัญชีเงินหยวนจะซื้อและขายหนวยลงทุนในสกุลเงินดอลลารฮองกงเทาน้ัน นักลงทุนเหลาน้ีจะไมสามารถซื้อหรือขายหนวยลงทุน
สกุลเงินหยวน แตผลตอบแทนของกองทุนจะอยูในรูปของสกุลเงินหยวนเทาน้ัน  
ดังน้ัน นักลงทุนอาจจะไดรับผลกระทบจากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีคาธรรมเนียมท่ีเกี่ยวของกับอัตราแลกเปลี่ยน และ
คาธรรมเนียมในการรับเงินปนผล จึงเปนไปไดท่ีนายหนาบางรายและสมาชิก CCASS อาจจะไมคุนเคยและอาจจะไมสามารถท่ีจะซื้อหนวย
ลงทุนท่ีเคานเตอรหน่ึงแลวขายหนวยลงทุนท่ีอีกเคานเตอรหน่ึง โอนหนวยลงทุนระหวางเคานเตอร หรือซื้อขายหนวยลงทุนท้ังสองเคานเตอรใน
เวลาเดียวกัน ดังน้ัน อาจเปนการหามหรือชะลอนักลงทุนในการเขาไปซ้ือขายหนวยลงทุนเปนเงินสกุลดอลลารฮองกงและเงินหยวน และอาจ
หมายความวานักลงทุนสามารถทําไดแคขายหนวยลงทุนในสกุลเงินเดียว นักลงทุนควรเช็คความพรอมของนายหนาเกี่ยวกับการซื้อขายสอง
เคานเตอรและการโอนระหวางเคานเตอร 
ความเส่ียงดานตลาดของเงินหยวนในตางประเทศ (Offshore RMB (“CNH”) market risk) 

เงินหยวนในประเทศ [onshore RMB (CNY)] เปนสกุลเงินทางการเพียงสกุลเดียวของสาธารณรัฐประชาชนจีนและมีการใชในธุรกรรมทาง
การเงินท้ังหมดท้ังระหวางบุคคล รัฐและบริษัทในสาธารณรัฐประชาชนจีน ฮองกงเปนเขตอํานาจแหงเดียวซึ่งอนุญาตใหมีการสะสมเงินฝากเปน
สกุลเงินหยวนนอกสาธารณรัฐประชาชนจีน ต้ังแตเดือนมิถุนายน 2553 ไดมีการซื้อขายเงินหยวนอยางเปนทางการในตางประเทศ [offshore 
RMB (CNH)] โดยมีการกํากับดูแลรวมกันระหวาง Hong Kong Monetary Authority และ PBOC ในขณะท่ี CNY และ CNH เปนตัวแทนของ
เงินหยวน (RMB) ไดมีการซื้อขายสกุลเงินดังกลาวในตลาดท่ีแตกตางกันและแยกจากกัน ตลาดเงินหยวน (RMB) ท้ังสองแหงดําเนินการเปน
อิสระจากกันในขณะท่ีกระแสเงินระหวางตลาดมีขอจํากัดอยางมาก แมวา CNH เปนตัวแทนของ CNY แตไมจําเปนท่ีจะตองมีอัตราแลกเปลี่ยน
เดียวกันและการเคลื่อนไหวของสกุลเงินท้ังสองก็อาจไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน เน่ืองจากสกุลเงินเหลาน้ีดําเนินการในเขตอํานาจท่ีแยกจากกัน
ซึ่งนําไปสูการมีเงื่อนไขดานอุปทานและอุปสงคแยกจากกันสําหรับแตละสกุลเงิน ดังน้ันท้ังสองสกุลเงินจึงแยกจากกันแตเปนตลาดเงินท่ีมีความ
เกี่ยวของกัน  
อยางไรก็ดี ขนาดปจจุบันของสินทรัพยทางการเงินซึ่งกําหนดไวเปนเงินสกุลหยวนนอกสาธารณรัฐประชาชนจีนถูกจํากัด เม่ือวันท่ี 29 กุมภาพันธ 
ค.ศ.2012 จํานวนเงินฝากท้ังหมดเปนสกุลเงิน RMB(CNH)ซึ่งถือครองโดยสถาบันตางๆน้ันไดรับอนุญาตใหเขาไปประกอบกิจการดานการ
ธนาคารสกุลเงิน RMB ในฮองกงซึ่งมีจํานวนเงินประมาณ 566 พันลานหยวน นอกจากน้ี สถาบันตางๆท่ีไดรับอนุญาตเขารวมไดรับการรองขอ
จาก Hong Kong Monetary Authority เพ่ือใหรักษาจํานวนเงินท้ังหมดในสกุลเงิน RMB ในรูปแบบของเงินสดและเงินคงเหลือในบัญชีชําระเงิน
กับ Renminbi Clearing Bank ไมนอยกวา 25% ของเงินฝากสกุล RMB ซึ่งจํากัดสกุลเงินหยวนท่ีสถาบันตางๆ ไดรับอนุญาตเขารวมสามารถใช
ประโยชนเพ่ือบริการลูกคาของตน ธนาคารท่ีเขารวมในธุรกิจสกุลเงินหยวนไมไดรับการสนับสนุนเร่ืองสภาพคลองโดยตรงจาก PBOC ท้ังน้ี 
Renminbi Clearing Bank ใหสนับสนุนเร่ืองสภาพคลองในประเทศเทานั้น โดยขึ้นอยูกับโควตาประจําปหรือโควตาประจําไตรมาสท่ี PBOC 
กําหนดขึ้น เพ่ือทําใหสถานะเปด (open positions) ของธนาคารที่เขารวมเพ่ือธุรกรรมประเภทที่ถูกจํากัดมีความเสมอกัน รวมถึงสถานะเปด 
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(open positions) ซึ่งเปนผลมาจากบริการแลกเปลี่ยนสําหรับบริษัทท่ีเกี่ยวกับการชําระเงินการคาขามชายแดนและสําหรับลูกคารายบุคคลเปน
จํานวนไดถึง 20,000 หยวนตอบุคคลผูอาศัยในฮองกงตอหน่ึงวัน อน่ึง Renminbi Clearing Bank ไมจําเปนตองทําใหเสมอกันสําหรับธนาคารท่ี
เขารวมเก่ียวกับสถานะเปดอันเน่ืองมาจากธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราและธนาคารท่ีเขารวมจําเปนตองไดรับเงินหยวนจากตลาดตางประเทศ
เพ่ือท่ีจะใหสถานะเปด (open positions) ดังกลาวเสมอกัน แมวาเปนท่ีคาดหมายวาตลาดเงินหยวนตางประเทศจะยังคงเติบโตทั้งในเชิงลึกและ
ขนาด ความเติบโตของตลาดยังคงขึ้นอยูกับขอจํากัดมากมายอันเน่ืองมาจากกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับเงินตราตางประเทศของจีน ดังน้ัน 
จึงไมมีรับประกันวาระเบียบขอบังคับใหมๆของจีนจะไมมีการประกาศใชอีกหรือไมมีการรับประกันวาสัญญาการชําระเงิน( Settlement 
Agreement) จะไมถูกบอกเลิกหรือแกไขเพ่ิมเติมในภายหนาซึ่งจะมีผลตอการจํากัดการใชสกุลเงินหยวนในตางประเทศ ท้ังน้ีการที่สกุลเงินหยวน
ไดมาอยางจํากัดนอกสาธารณรัฐประชาชนจีนอาจกระทบตอความสามารถของนักลงทุนในการไดมาซึ่งหนวยลงทุนหรือการขายหนวยลงทุนของ
กองทุนซึ่งมีผลตอสภาพคลองและราคาซ้ือขายของหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยฮองกง อน่ึง หากผูจัดการจะตองหาเงินสกุลหยวนในตลาด
ตางประเทศก็อาจไมสามารถหาเงินสกุลหยวนไดดวยเง่ือนไขท่ีนาพึงพอใจ 

ความเส่ียงจากการแทรกแซงและขอหามของรัฐบาล (Government intervention and restrictions risk) 

รัฐบาลและผูกํากับดูแลท้ังหลายอาจแทรกแซงตลาดการเงิน เชน กําหนดขอจํากัดการซื้อขาย การหามnaked short selling หรือการระงับ short 
selling สําหรับหุนบางประเภท สิ่งน้ีอาจกระทบการดําเนินงานและกิจกรรมการตลาดของกองทุนและอาจมีผลกระทบท่ีไมอาจคาดหมายไดตอ
กองทุน การแทรกแซงตลาดดังกลาวอาจมีผลกระทบเชิงลบตอการรับรูของตลาดซึ่งอาจกระทบตอผลตอบแทนของดัชนีและผลตอบแทนของ
กองทุน 
ความเส่ียงดานกฎหมายทั่วไปและดานการกํากับดูแล (General legal and regulatory risk) 

กองทุนตองปฏิบัติตามขอจํากัดดานการกํากับดูแลหรือการเปลี่ยนแปลงกฎหมายซึ่งกระทบตอกองทุนหรือขอจํากัดดานการลงทุนของกองทุน ซึ่ง
อาจตองมีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองนโยบายและวัตถุประสงคในการลงทุนซึ่งกองทุนตองปฏิบัติตาม นอกจากน้ี การเปล่ียนแปลงกฎหมายอาจมี
ผลกระทบตอการรับรูของตลาดซึ่งอาจกระทบตอผลตอบแทนของดัชนีและผลตอบแทนของกองทุน ดังน้ันจึงไมสามารถพยากรณไดวาผลกระทบ
ดังกลาวท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงกฎหมายจะเปนผลดีหรือผลเสียตอกองทุน ในบางกรณี ผูถือหนวยลงทุนอาจสูญเสียเงินจากการลงทุนได 

หมายเหตุ: 

กรณีท่ีขอมูลความเส่ียงของกองทุน ChinaAMC CSI 300 Index ETF มีความแตกตางหรือไมสอดคลองกับกองทุนหลัก ใหถือเอาขอมูลตนฉบับ
ของกองทุนหลักเปนหลัก ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลความเส่ียงอยางระมัดระวังกอนตัดสินใจลงทุน 
    
ผลการดําเนินงานที่ผานมาของกองทุน 
ผลการดําเนินงานของกองทุน ChinaAMC CSI 300 Index ETF (กองทุนหลัก) เม่ือเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) แสดง ไดดังตอไปน้ี  
ขอมูลผลตอบแทนสะสม 
 1 Month 6 Month 1 Year Since Inception 
ChinaAMC CSI 300 Index ETF +25.34% +61.22% +53.79% +49.15% 
CSI 300 Index (Price Return) +25.81% +63.21% +51.66% +47.25% 
CSI 300 Index (Total Return) +25.82% +65.57% +55.84% +55.77% 
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ขอมูลผลตอบแทนรายป 
YTD 2012 2013 2014                   

ChinaAMC CSI 300 Index ETF +3.98% -6.73% +53.79% 
CSI 300 Index (Price Return) +5.13% -7.65% +51.66% 
CSI 300 Index (Total Return) +5.58% -5.33% +55.84% 
หมายเหตุ : 

(1) ที่มา: เอกสาร fund fact sheet ของ ChinaAMC CSI 300 Index ETF ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
(2) ผลตอบแทนในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต 

Q:        ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศนัน้เปนอยางไร 
A:  จากผลการดําเนินงานของกองทุนหลักขางตน เม่ือเปรียบเทียบกบัตัวชี้วัด (Benchmark) อาจพิจารณาไดจากความผันผวน/ความ

เคลื่อนไหวของราคาหรือมูลคาหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาท่ีผานมาไดตามรูป (กราฟ) ดังน้ี 

กราฟแสดงความเคล่ือนไหวของราคาหรือมูลคาหนวยลงทุนของกองทนุ ChinaAMC CSI 300 Index ETF   

 

            (ที่มา: Bloomberg ต้ังแตวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 – 25 ธันวาคม 2557) 
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กราฟแสดงผลตอบแทนยอนหลังของกองทนุ ChinaAMC CSI 300 Index ETF เปรียบเทียบกับดัชนี CSI 300   

 
หมายเหตุ : 

(1) ที่มา Bloomberg ต้ังแตวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 – 24 ธันวาคม 2557 
(2) ผลตอบแทนในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต 
 

ขอกําหนดในการซื้อขายและโอนหนวยลงทุน 

Q:      กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนอยางไร 
A: ผูลงทุนสั่งซื้อคร้ังแรกไมนอยกวา 5,000 บาทและสั่งซื้อคร้ังตอไป ไมนอยกวา 1,000 บาท คํานวณเปนหนวยลงทุนได โดยนําจํานวนเงินท่ี

สั่งซื้อหนวยลงทุนหารดวยราคาขายหนวยลงทุน (มูลคาหนวยลงทุน บวกดวยคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี)และ
ภาษีมูลคาเพ่ิม คาใชจายในการซื้อหรือขายหลักทรัพย (ถามี)) ยกตัวอยาง เชน หากผูลงทุนสั่งซื้อหนวยลงทุนในชวงเวลาเสนอขายหนวย
ลงทุนคร้ังแรก และคาธรรมเนียมสําหรับการสั่งซื้อหนวยลงทุนสําหรับชวงการเสนอขายคร้ังแรก เทากับรอยละ 0.50 ของมูลคาหนวย
ลงทุน (ยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) ราคาเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกเทากับ 10.0535 บาทตอหนวย  โดยหากผูลงทุนสั่งซื้อหนวยลงทุน
ของกองทุนเปดไทยพาณิชย หุนจีนเอแชร เทากับ 5,000 บาท ในชวงการเสนอขายครั้งแรกดังกลาว ผูลงทุนจะไดรับจํานวนหนวยลงทุน
เทากับ 497.3392 หนวย (5,000/10.0535)  

 ผูลงทุนสามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนได ดังน้ี 
 ชวงระยะเวลาการเสนอขายคร้ังแรก (IPO): “ทุกวันทําการ”   

 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. 
 ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีไดรับการแตงต้ังจากบริษัทจัดการ หรืออาจพิจารณารับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคาร

ทางอินเตอรเน็ต SCB EASY FUND ภายใต SCB EASY NET www.scbeasy.com เวลา เร่ิมใหบริการ -16.00 น. 
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ชวงระยะเวลาการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก (หลัง IPO): “ทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน*” ต้ังแตเวลาเปดทําการจนถึง
เวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด ท้ังน้ี จะเร่ิมเปดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนหลังจากการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก ภายใน 1 เดือนนับแตวัน
จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะติดประกาศ ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดตอทุกแหงของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนใหผูลงทุนทราบตอไป โดยผูลงทุนสั่งซื้อคร้ังแรกไมนอยกวา 5,000 บาท และคร้ังตอไปไมนอยกวา 
1,000 บาท  ผูลงทุนสามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนไดท่ี  

 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 8.30-14.30 น. 

 บลจ. ไทยพาณิชย จํากัด โทร 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปดทําการ – 14.30 น. 
 ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีไดรับการแตงต้ังจากบริษัทจัดการ และบริษัทอาจพิจารณาแตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ

คืนอื่นเพ่ิมเติมไดในภายหลัง หรืออาจพิจารณารับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน ผาน 
o บริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต SCB EASY FUND ภายใต SCB EASY NET www.scbeasy.com  

เวลาเร่ิมใหบริการ -14.30 น. 

อน่ึง บริษัทจัดการอาจพิจารณาแตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนรายอื่นเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดในภายหลัง  

(ท้ังน้ี *วันท่ีตามปฏิทินท่ีเปนวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนหลัก และ/หรือวันทําการของ
ตางประเทศท่ีกองทุนหลักลงทุน และ/หรือประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุน หรือตามท่ีบริษัทจัดการประกาศกําหนดเพ่ิมเติม) 

            ผูลงทุนสามารถชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
       การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก  

  กรณีผูลงทุนทํารายการผานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และสาขาของธนาคาร 
 ชําระเปนเช็ค หรือดราฟตลงวันท่ีเดียวกับวันท่ีสั่งซื้อหนวยลงทุนและขีดครอมเฉพาะส่ังจายในนาม  

"ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เพ่ือกองทุนเปดของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด” 
 กรณีผูลงทุนทํารายการผานบริษัทจัดการ หรือ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนรายอื่นท่ีไดรับการแตงต้ัง 

 นําเช็คหรือเงินสดเขา “บัญชีจองซื้อกองทุนบลจ.ไทยพาณิชย จํากัด” โดยมีรายละเอียดธนาคารดังตอไปน้ี 
 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 
ธนาคารซิต้ีแบงก ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 080-0-35104-9 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 039-6-03711-9 
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 การเสนอขายหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก 

 กรณีผูลงทุนทํารายการผานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และชองทางท่ีธนาคารกําหนด  
 ชําระเปนเช็ค หรือดราฟตลงวันท่ีเดียวกับวันท่ีสั่งซือ้หนวยลงทุนและขดีครอมเฉพาะส่ังจายในนาม  

“ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เพ่ือกองทุนเปดของบริษัทหลกัทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด” 

 กรณีผูลงทุนทํารายการผานบริษัทจดัการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนรายอื่นท่ีไดรับการแตงต้ัง 
 นําเช็คหรือเงินสดเขา “บญัชีซือ้กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย จํากัด” โดยมีรายละเอยีดธนาคารดังตอไปน้ี 

 ธนาคาร เลขที่บญัชี 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 049-3-13640-2 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 745-1-03912-6 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 777-0-05844-9 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 129-3-16151-7 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 001-1-53394-0 

ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 051-1-07501-9 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 00011300000058 
ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) 014-3-00522-8 

ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 739-3-63018-7 

ธนาคารซิต้ีแบงก ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 080-0-35101-4 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 039-6-03709-7 

         วิธีการรบัซื้อคืน 

 บริษัทจัดการจะเร่ิมเปดรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน* ต้ังแตเวลาเปดทําการจนถึงเวลาท่ีบริษัทจัดการ
กําหนด ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการขายคืน โดยมีมูลคาขั้นตํ่าในการ ขายคืน 1,000 บาท และมูลคาขั้นตํ่าคงเหลือในบัญชี 1,000 
บาท ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะชําระเงินคืนใหผูลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแตวันคํานวณมูลคาหนวยลงทุน โดยการโอนเขาบัญชีธนาคาร 
หรือออกเปนเช็คขีดครอมสั่งจายชื่อผูลงทุน ตามท่ีผูลงทุนไดแจงความประสงคไว 

ผูลงทุนสามารถส่ังขายหนวยลงทุนไดทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน* ไดท่ี  : 
 บลจ. ไทยพาณิชย จํากัด โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปดทําการ - 14.30 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 8.30-14.30 น. 
o บริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต SCB EASY FUND ภายใต SCB EASY NET www.scbeasy.com  
 เวลาเร่ิมใหบริการ - 14.30 น. 

อน่ึง บริษัทจัดการอาจพิจารณาแตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนรายอื่นเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดในภายหลัง  
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(ท้ังน้ี *วันที่ตามปฏิทินที่เปนวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนหลัก และ/หรือวันทําการของ
ตางประเทศท่ีกองทุนหลักลงทุน และ/หรือประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุน หรือตามท่ีบริษัทจัดการประกาศกําหนดเพ่ิมเติม) 

Q:      กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไมขายหนวยลงทุน 
A:      บริษัทจัดการ และ/หรือ ผูท่ีไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิกการทําธุรกรรมของผูถือ

หนวยลงทุนท้ังหมดหรือบางสวนไดตามที่เห็นสมควร โดยไมจําตองแจงให ผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณใด
เหตุการณหน่ึงหรือหลายเหตุการณดังตอไปน้ี  

(ก)  ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบคําขอใชบริการกองทุน และ/หรือ ใบสั่งซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ แบบฟอรมแสดงตนของ
ผูสั่งซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด ไมครบถวนเพียงพอสําหรับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไมยื่นเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามท่ีบริษัท
จัดการกําหนด  

(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 คนถือหนวยลงทุนรวมกัน และปรากฏวาผูลงทุนบางคนหรือท้ังหมดเสียชีวิต 

(ฉ) เพ่ือประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชย หุนจีนเอแชร (“กองทุน”)  การเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุน
หรือการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแตเพียงผูเดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ
หรือปฏิเสธที่จะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยบุคคลท่ีบริษัท
จัดการมีวัตถุประสงคท่ีจะไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหน้ัน รวมถึงแตไมจํากัด
เพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูท่ีมีถิ่นฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ีอยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของ
บุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซึ่งจัดใหมีขึ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

            (ช)   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคําสั่งซื้อหนวยลงทุนของผูลงทุน หากการสั่งซื้อดังกลาวขัดกับหลักเกณฑของสํานักงาน   
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบตอการบริหารจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
เปนสําคัญ 

Q:  กองทุนรวมนี้มีขอกําหนดเก่ียวกับการเล่ือนกําหนดเวลาชําระคาขายคืนหนวยลงทุน การไมขายหรือไมรบั ซื้อคืนหนวย
ลงทุนตามคําส่ังที่รับไวแลว และการหยุดรับคําส่ังซื้อหรือขายคนืหนวยลงทนุ ไวอยางไร 

A: การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนท่ีมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปด
ไวแลวได เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว ซึ่งตองไมเกินกวากรณีดังตอไปน้ี  
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(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีท่ีเขาเหตุดังตอไปน้ี โดยความเห็นชอบของผูดูแล
ผลประโยชนแลว  

(ก)  มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จายโอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล หรือ  

(ข)  มีเหตุท่ีทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยู
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ  

(2) มีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลว แตในชวงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการยังไมไดชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน 
บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไข
ราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองน้ันตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีถูกตอง
ต้ังแตหน่ึงสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราต้ังแตรอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีถูกตอง  

(3) มีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยัง
ไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองน้ันตาง
จากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีถูกตองต้ังแตหน่ึงสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราต้ังแตรอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ี
ถูกตอง 

ท้ังน้ี การเลื่อนกําหนดชําระเงินคาขายคืนขางตน บริษัทจัดการจะดําเนินการตามท่ีระบุในรายละเอียดโครงการและหลักเกณฑที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหรือไมสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามส่ัง 

บริษัทจัดการอาจไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับไวแลวหรืออาจหยุดรับคําสั่งซื้อ
หรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนได เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว ซึ่งไมเกินกวากรณีดังตอไปน้ี  

(1) ตลาดหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ  

(2) บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีดังตอไปนี้ โดยไดรับความเห็นชอบของผูดูแล
ผลประโยชนแลว  

(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางสมเหตุสมผล  

(ข) ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม หรือ  

(ค)  มีเหตุจําเปนอื่นใดเพ่ือคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน  

ท้ังน้ี การไมขาย หรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งท่ีไดรับมาแลว หรือการหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตาม (ก) 
(ข) หรือ (ค) สามารถกระทําไมเกิน 1 วันทําการ เวนแตไดรับผอนผันจากสํานักงาน  

(3) ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ และมีเหตุการณดังตอไปน้ีเกิดขึ้น ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบ
ตอกองทุนรวมดังกลาวอยางมีนัยสําคัญ  

(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพยดังกลาวไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ ท้ังน้ี เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวมไดลงทุนในหลักทรัพย
ท่ีซื้อขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพยแหงน้ันเกินกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม  
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(ข) มีเหตุการณท่ีทําใหไมสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไดอยางเสรี และทําใหไมสามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ
โอนเงินจากตางประเทศไดตามปกติ หรือ  

(ค) มีเหตุท่ีทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูเหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนเห็นชอบดวยแลว  

(4) เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนท่ีรับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน แกผูลงทุนเฉพาะราย 
เน่ืองจากปรากฏขอเท็จจริง ดังตอไปน้ี  

(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายน้ันๆมีสวนเก่ียวของกับการกระทําดังตอไปน้ี  

1. การกระทําท่ีเปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับ การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไมวาจะ
เปนกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ  

2. การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย หรือ  

3. การกระทําท่ีเปนการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระสําคัญ 

ท้ังน้ี การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหรือไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่งขางตน บริษัทจัดการจะดําเนินการตามที่ระบุในรายละเอียด
โครงการและหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

การหยุดรับคําส่ังซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน 

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

Q: วิธีการสับเปล่ียนหนวยลงทุนเปนอยางไร 
A: ผูถือหนวยสามารถทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขาและออกไดทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ตามมูลคาขั้นตํ่าของการสั่งซื้อคร้ัง

แรก และ/หรือตามหลักเกณฑ/เงื่อนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น โดยผูถือหนวยสามารถ
ติดตอท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับการแตงต้ังจากบริษัทจัดการ (ถามี) ซึ่งสามารถรับคํา
สั่งซื้อหรือขายหนวยลงทุน หรือเปนผูทําหนาท่ีในการเสนอขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุน หรือบริการธนาคารทาง
อินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) หรือชองทางใหบริการอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด ตามกําหนดการและชองทาง
ท่ีสอดคลองกับการทํารายการสั่งซื้อ และ/หรือขายคืนหนวยลงทุน 
บริษัทจัดการอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดโดยไมถือเปนการแกไขโครงการตามท่ีระบุไวในรายละเอยีด
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   

(ก)   การโอนหนวยลงทุนใหบิดา มารดา บุตร และคูสมรสของผูถือหนวยลงทุน 
  (ข)   การโอนหนวยลงทุนตามคําสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย(ซึ่งไมรวมถึงกรณีท่ีผูลงทุนท่ีเปนบุคคลธรรมดาต้ังแต 2 คนขึ้น  

       ไปแตไมเกิน 4 คน ถือหนวยลงทุนรวมกันและปรากฏวาผูลงทุนบางคนหรือท้ังหมดเสียชีวิต เวนแตศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น) 
               (ค)   การโอนหนวยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ  ท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติใหโอนได 

ท้ังน้ี ผูโอนและผูรับโอนจะตองมายื่นคําขอโอนหนวยลงทุนดวยตนเองท่ีสํานักงานทะเบียนหนวยลงทุน ในกรณีท่ีผูรับโอนยังไมไดเปน
ผูใชบริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองกรอกรายละเอียดในใบคําขอใชบริการกองทุนและยื่นตอนายทะเบียนหนวยลงทุน
พรอมคําขอโอนหนวยลงทุน และชําระคาธรรมเนียมการโอนตามหัวขอคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนท่ีระบุไวในรายละเอียด
โครงการ (ถามี)   

นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหนวยลงทุน พรอมหนังสือรับรองสิทธิในหนวย
ลงทุนใหผูรับโอนหนวยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหนวยลงทุนใหแกผูโอนหนวยลงทุนภายใน 7 วันนับต้ังแตวันท่ีนายทะเบียน
หนวยลงทุนไดรับคําขอโอนหนวยลงทุน   

  ท้ังน้ี สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเม่ือนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลลงในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเรียบรอยแลว 
  อน่ึง เพ่ือประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชย หุนจีนเอแชร (“กองทุน”)  การรับลงทะเบียนการโอนหนวย

ลงทุนของกองทุน ใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแตเพียงผูเดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธท่ีจะลงทะเบียน
การโอนหนวยลงทุนของกองทุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยบุคคลท่ีบริษัทจัดการมีวัตถุประสงคท่ีจะไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน
ของกองทุนใหน้ัน รวมถึงแตไมจํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูท่ีมีถิ่นฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ีอยูใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของบุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซึ่งจัดใหมีขึ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

Q:  ผูถือหนวยลงทนุจะทราบขอมูลเกี่ยวกบัมูลคาทรัพยสินสุทธ ิมูลคาหนวยลงทุน และราคาขายและรับซือ้คืน หนวยลงทนุ 
ไดจากชองทางใด 

A: บริษัทจัดการจะประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน ในหนังสือพิมพแนวหนา หรืออื่นๆ (ถามี) ทุกวัน
ทําการ นอกจากน้ี สามารถติดตามไดจาก Website ของบริษัทจัดการ: www.scbam.com 

 

สิทธิของผูถือหนวยลงทุน 

Q:   กองทุนรวมนี้มีการออกและสงมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนหรือไม อยางไร 

A:  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกคร้ังท่ีผูถือหนวยลงทุนมีการทํารายการ
ซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน เพ่ือเปนการยืนยันการทํารายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน  
โดยในกรณีที่เปนการสั่งซื้อในระหวางชวงการเสนอขายคร้ังแรก นายทะเบียนหนวยลงทุน ซึ่งไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดสง
หนังสือรับรองแสดงสิทธิในหนวยลงทุน/ใบยืนยันการซื้อหนวยลงทุนพรอมใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับคาธรรมเนียมการขาย
หนวยลงทุน (ถามี) ใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยทางไปรษณียภายใน 7 วันทําการนับแตวันจดทะเบียนกองทุน สวนในกรณีการทํารายการ
ภายหลังชวงเสนอขายครั้งแรก นายทะเบียนหนวยลงทุนและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งไดรับมอบหมายจาก
บริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนพรอมใบยืนยันการทํารายการดังกลาว ใบกํากับภาษีสําหรับคาธรรมเนียมการขาย/
รับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) และ/หรือใบเสร็จรับเงิน ใหแกผูถือหนวยลงทุนทางไปรษณียภายใน 7 วันทําการนับแตวันคํานวณ
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มูลคาทรัพยสิน มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ท้ังน้ี เวนแตบริษัทจัดการจะ
อนุญาตดําเนินการเปนอยางอื่น 

Q:    ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจํากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใตเง่ือนไข 

A:       สิทธิในการไมไดรับจัดสรรหนวยลงทุน: 
           บริษัทจัดการจะไมจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลท่ีซื้อหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมกํากับตลาด    
           ทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาท่ีของบริษัทจัดการ 

    สิทธิในการลงมติเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ:   
 ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด บริษัท

จัดการหรือบริษัทหลักทรัพยท่ีเปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน (Omnibus account) จะไมนับคะแนนเสียงของ
บุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันน้ันในสวนท่ีเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 

Q:    ชองทางและวิธีการที่ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนินการใชสิทธิออกเสียงของ     
       บริษัทจัดการกองทนุรวมเพิ่มเติม 
A:     ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียง และดําเนินการใชสิทธิออกเสียงไดโดยบริษัทจัดการจะทําการติดประกาศ ณ ท่ี 
       ทําการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

Q:    กองทุนรวมนี้มีชองทางและวิธกีารรองเรียนของผูลงทุน และนโยบายการระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ   
       ตลอดจนวธิีเขาสูกระบวนการดังกลาวหรอืไม อยางไร 
A:    ผูถือหนวยลงทุนสามารถนําสงขอรองเรียนมาไดท่ี 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด ฝายลูกคาสัมพันธ โทร.0-2777-7777 กด 0 กด 6  
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร.0-2263-6000 

 การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุมัติใหจัดต้ังกองทุนรวมแบบเปนการทั่วไป และการ
ฝาฝนหรือการไมปฏิบัติน้ันกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือผูลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแกไขเยียวยาความเสียหายโดย
ไมชักชา โดยในกรณีท่ีเกิดขอพิพาทระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมใหนําขอพิพาทเขาสูการ
พิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 
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บุคคลที่เกี่ยวของกับการดําเนินการของกองทุนรวม 
 

Q: ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ? 

A:        บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด จัดต้ังขึ้นเม่ือวันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เปนบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย  ท่ี
ไดรับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และ 
กองทุนสวนบุคคล ปจจุบันบริษัทจัดการ มีกองทุนรวมภายใตการบริหารจัดการจํานวนท้ังหมด 227 กองทุน และมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม เทากับ 792,351,417,790.71 บาท (ขอมูล ณ วันท่ี 16 มกราคม 2558) 

   รายช่ือคณะผูบริหารบริษัท 

 1. นายสมิทธ พนมยงค กรรมการผูอํานวยการ 

 2. นายศรชัย สุเนตตา รองกรรมการผูอํานวยการและประธานเจาหนาท่ีบริหารการลงทุน กลุมจัดการลงทุน 

 3. นายธนวัฒน พาณิชเกษม รองกรรมการผูอํานวยการและประธานเจาหนาท่ีบริหารการลงทุน  
กลุมจัดการลงทุนตราสารทุน 

 4. นายณรงคศักด์ิ ปลอดมีชัย รองกรรมการผูอํานวยการและประธานเจาหนาท่ีบริหารการลงทุน  
กลุมการลงทุนตางประเทศและกลยุทธผลิตภัณฑการลงทุน 

 5. นายพจน หะริณสุต รองกรรมการผูอํานวยการ กลุมลูกคาธุรกิจลูกคาบุคคลและสถาบัน 

 6. นางปนสุดา ภูวิภาดาวรรธน ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ กลุมกลยุทธและวางแผน 

 7. นางสาวพิณแกว ทรายแกว ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ กลุมธุรกิจกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

 8. นางสาววรวรรณี ต้ังศิริกุศลวงศ ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ กลุมบัญชีและปฏิบัติการกองทุน 
 

  รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 

 1. นายญนน โภคทรัพย ประธานกรรมการบริษัท 

 2. นางสาวเอเลน นอราห ไรอัน กรรมการ 

 3. นายชลิตติ เน่ืองจาํนงค กรรมการ 

 4. นางอภิพันธ เจริญอนุสรณ กรรมการและ กรรมการตรวจสอบ 

 5. นางสาวศรัณยา เวชากุล กรรมการและ กรรมการตรวจสอบ 

 6. นายสมิทธ พนมยงค กรรมการผูอํานวยการ 

Q: รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน  
A:    1.  นายสมิทธ พนมยงค   
 2. นายศรชัย สุเนตตา   
 3.  นายธนวัฒน พาณิชเกษม  
 4. นายณรงคศักด์ิ ปลอดมีชัย 
 5. นางสาวจารุภัทร ทองลงยา 
 6. นายชาตรี โรจนอาภา 
 7. นางสาวสุพรรณิการ เกียรติดุริยกุล 
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 8. นางนันทมนัส เปยมทิพยมนัส 
 9. นางสาวคุณากร จิรานุกรสกุล 
 10.   นายปรเมศวร แสงผองแผว 

Q: รายชื่อผูจัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

A:        รายขื่อและขอมูลท่ีเกีย่วของกับผูจัดการกองทุน แสดงไดดังน้ี 

ลําดับ ชื่อ-สกุล หนาที่และความ
รับผิดชอบ 

วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางาน 

1 นายณรงคศักด์ิ  ปลอดมีชัย ทบทวนนโยบายและหลัก 
ปฎิบัติในการบริหารจัดการ 
กองทุน (Investment 
Policy Guide) 

- ปริญญาโท Master of 
Economics Western 
Michigan University 

- ปริญญาตรี สังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

-   คุณวุฒิพิเศษ Fund Manager 

- รองกรรมการผูอํานวยการ กลุม
การลงทุนตางประเทศและกลยุทธ
ผลิตภัณฑการลงทุนและประธาน
เจาหนาที่บริหารการลงทุน บลจ.
ไทยพาณิชย 

- รองประธานฝายการลงทุน บริษัท 
อเมริกันอินเตอรแนชช่ันแนล 
แอสชัวรันส จํากัด 

- ผูอํานวยการอาวุโส กองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) 

- หัวหนาผูจัดการกองทุน ธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

- ผูจัดการกองทุน ตราสารทุน บริษัท
กองทุนรวมไทยพาณิชย 

- นักคาหลักทรัพยตางประเทศ 
บริษัทหลักทรัพยวอลเบริกพรีเมียร 

- นักวิเคราะห บล.ธนสยาม 
2 นางนันทมนัส เปยมทิพยมนัส ทบทวนนโยบายและหลัก

ปฎิบัติในการบริหารจัดการ
กองทุน (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 

- ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ กลุม
การลงทุนตางประเทศและกลยุทธ
ผลิตภัณฑการลงทุน บลจ.ไทย
พาณิชย จํากัด 

- ผูจัดการกองทุนฝายลงทุน
ตางประเทศ กองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ (กบข.) 

- ผูจัดการกองทุน ฝายกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ ธนาคารกรุงเทพ (มหาชน) 

- ฝายวาณิชธนกิจ  ธนาคารกสิกร
ไทย จํากัด (มหาชน) 

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

- ปริญญาตรี Engineering 
Science,  School of 
Engineering & Applied 

- ผูอํานวยการอาวุโส กลุมการลงทุน
ตางประเทศและกลยุทธผลิตภัณฑ
การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย จํากัด 

- ผูชวยผูอํานวยการ กองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ 

- ผูจัดการ กองทุนบําเหน็จบํานาญ
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หนาที่และความ
รับผิดชอบ 

วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางาน 

Science 
- คุณวุฒิพิเศษ Fund Manager, 

Derivatives Fund Manager, 
CFA level III Candidate 

ขาราชการ 
- รองผูอํานวยการ ฝายคาผลิตภัณฑ
การเงิน Bank Thai Public 
Company Limited 

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

4 นางสาวกมลรัตน  ต้ังธนะวัฒน บริหารกองทุน - ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร 

- ปริญญาตรี คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

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

- ผูอํานวยการ กลุมการลงทุน
ตางประเทศและกลยุทธผลิตภัณฑ
การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย จํากัด 

- ฝายวิเคราะหเครดิต บลจ.ไทย
พาณิชย จํากัด 

- ฝายคาหลักทรัพย บลจ.ไทย
พาณิชย จํากัด 

- ฝายจัดสรรเงิน ธนาคาร กรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) 

5 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  

- ผูชวยผูอํานวยการ กลุมการลงทุน
ตางประเทศและกลยุทธผลิตภัณฑ
การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย 

-   ผูจัดการผลิตภัณฑธุรกรรมสินเช่ือ- 
ธุรกิจขนาดใหญ ธนาคารทหาร
ไทย จํากัด (มหาชน) 

-   ผูชวยผูจัดการ ฝายจัดการลงทุน
ตราสารหน้ี กองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ 

-   ผูเช่ียวชาญงานผลิตภัณฑธุรกิจ
ตลาดทุน ธนาคาร กสิกรไทย 
จํากัด (มหาชน) 

6 นางสาวธนิตา  บุนนาค บริหารกองทุน - ปริญญาโท  สาขาการเงินและ
การตลาด  สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขา 
การธนาคารและการเงิน  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

-   คุณวุฒิพิเศษ, Fund Manager, 
Derivatives Fund Manager, 
CFA 

- ผูอํานวยการ กลุมการลงทุน
ตางประเทศและกลยุทธผลิตภัณฑ
การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย จํากัด 

- ผูอํานวยการ ฝายการลงทุนตรา
สารทุน บลจ.ไทยพาณิชย   

- ผูอํานวยการ ฝายลงทุนตราสารทุน 
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(กบข.)  

- นักวิเคราะหหลักทรัพย ฝายวิจัย 
บล. ภัทร จํากัด  

- นักวิเคราะหหลักทรัพย ฝาย
วิเคราะหการลงทุน กองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)  
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Q: รายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน นายทะเบียนหนวยลงทุน และผูดูแลผลประโยชน 

A:        ผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหนวยลงทุน 

ผูสนับสนุนการขายหรือรบัซือ้คนืหนวยลงทนุ เบอรโทรศัพท 

1 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  

02 5443866-7, 02 544381-2,  
02 5443874-6, 02 544-3900, 

02 5443907, 02 5443909,  
02 5443941, 02 5443998 

2 บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 02 3059000 
3 บริษัทหลักทรัพย กรุงศรี จํากัด (มหาชน) 02 6597777 
4 ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน) 02 3590000 
5 บริษัท แอดวานซ ไลฟ ประกันชีวิต จํากัด 02 6483600 
6 บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด 02 6481111 
7 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 02 6385000 
8 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เมอรชั่น พารทเนอร จํากัด (มหาชน) 02 6606688 
9 บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 02 6598000 
10 บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด 02 6955000 
11 บริษัทหลักทรัพย เอเชยี พลัส จํากดั (มหาชน) 02 6721000 
12 บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 02 6577799 
13 บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด 02 6973875 
14 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 02 6181000 
15 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 02 6639999 
16 บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี  (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 02 6273100 
17 บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากดั 02 9491000 
18 บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 02 6586300 
19 บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) 02 6585800 
20 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 02 2178000 
21 บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 02 6588888 
22 บริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน) 02 2057000 
23 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 02 6803333 
24 บริษัทหลักทรัพย เออีซี จํากัด (มหาชน) 02 2070038 
25 บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 02 6351700 
26 บริษัท ฮั่วเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส จาํกัด 02 2232288 
27 บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จาํกัด (มหาชน) 02 6589000 
28 บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน) 02 6848888 
29 บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด 02 5725999 
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30 ธนาคารแหงประเทศจีน (ไทย) จํากดั (มหาชน) 02 6795566 
31 บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 02 8629999 
32 บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด ฟวเจอรส จํากัด 02 2871155 
33 บริษัทหลักทรัพย เอเชยี เวลท จํากดั  02 6805000 
34 บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน เว็ลธ เมจิก จํากัด 02 8614820 
35 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนเมอรชั่น พารทเนอร จํากัด 02 6606677 
36 บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 02 3525100 
37 ธนาคารออมสิน 02 2998000 

 บริษัทจัดการอาจพิจารณาแตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนรายอื่นเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดในภายหลัง  

         นายทะเบียนหนวยลงทุน 
 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  โทร. 02-2562331-4 

 ผูดูแลผลประโยชน 

            ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)   โทร. 02- 2302240  

“นอกจากหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในสัญญาแตงต้ัง ผูดูแลผลประโยชนยังมีหนาท่ีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชนของผูถอืหนวย
ลงทุนดวย “ 

 

ชองทางที่ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพ่ิมเติม 

ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพิ่มเติมไดจาก 

   บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากดั 
  ท่ีอยู:     ไทยพาณิชย ปารค พลาซา อาคาร 3 ชั้น 21 – 22  
   เลขท่ี 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร 
   เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
   โทรศัพท โทร 0-2777-7777 กด 0 กด 6 
  Website:  www.scbam.com 
  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
  Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6 

 ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับการแตงต้ังจากบริษัทจัดการ 
ท้ังน้ี บริษัทอาจพิจารณาเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงชองทางการทราบขอมูลเพ่ิมเติมในภายหลังได 
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ปจจัยความเส่ียงในการลงทนุของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง 
  
กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ไดแก กองทุน ChinaAMC CSI 300 
Index ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และลงทุนในตางประเทศในขณะใด
ขณะหน่ึงไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  โดยกองทุนจะทําสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพ่ือปองกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในสกุลเงินตางประเทศที่กองทุนถืออยูเทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหน่ึง ไมนอยกวารอยละ 90 
ของมูลคาทรัพยสินท่ีลงทุนในตางประเทศ การลงทุนในกองทุนรวมดังกลาว จึงมีความเส่ียงดังตอไปน้ี 

1.   ความเส่ียงจากการลงทุนในตางประเทศ (Country and political risk) 
คือ ความเส่ียงในเร่ืองของเสถียรภาพและรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  การเมือง  การเงิน  ตลอดจนภาวะตลาดเงิน  ตลาด
ทุนของประเทศตาง ๆ  ท่ีกองทุนลงทุน 

 

 

 

 

 

 

2. ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงิน (Exchange rate risk) 
คือ ความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ การลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศท่ีมีสกุลเงินแตกตางไป
จากสกุลเงินท่ีระดมทุนจากผูถือหนวยลงทุน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนดังกลาวจะขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนในชวงเวลาน้ัน ๆ ดวย โดยอัตราแลกเปลี่ยนอาจเพ่ิมขึ้นหรือลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะท่ีลงทุน
เร่ิมแรก ซึ่งอาจมีผลทําใหตัวเลขรายงาน มูลคาหนวยลงทุนผันผวน และอาจเกิดกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนได 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอย
ละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน กองทุนจึงอาจไดรับผลกระทบหากมีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง ขอกําหนด กฎเกณฑ
หรือนโยบายตาง ๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ อาทิเชน นโยบายทางการเงินเร่ืองขอจํากัดของการเคลื่อนยายเงินตรา
ตางประเทศเขา-ออกโดยเสรี หลักเกณฑและกฎหมายที่เกี่ยวของในการจัดต้ังกองทุนรวมท่ีอาจแตกตางจากหลักเกณฑและ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของในการจัดต้ังกองทุนรวมของประเทศไทย  เปนตน  ท้ังน้ี  ในการพิจารณาลงทุนบริษัทจัดการจะติดตาม
สถานการณการเปล่ียนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน  ตลาดทุน  ตลอดจนปจจัยพ้ืนฐานตาง ๆ ของประเทศที่
กองทุนลงทุนอยางใกลชิด  เพ่ือประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศน้ัน ๆ ซึ่งอาจชวยลดความเสี่ยงในสวนของ  Country 
risk ลงไดบาง 

กองทุนเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ซึ่งอาจเปนสกุลเงินตางๆท่ีแตกตางกันและกองทุนไมไดเขาลงทุนใน
สัญญาซื้อขายลวงหนาเพ่ือปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในสกุลเงินตางประเทศท่ีกองทุนถือ
อยูเทียบกับสกุลเงินบาทท้ังจํานวน เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินตางประเทศน้ันๆ เทียบกับสกุลเงินบาท ทําใหผูถือหนวย
ลงทุนมีโอกาสขาดทุนหรือกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉพาะสวนหลักทรัพยหรือทรัพยสินในสกุลเงินตางประเทศท่ีไมไดทําการ
ปองกันความเส่ียงดังกลาว อีกท้ังการทําธุรกรรมปองกันความเส่ียงอาจมีตนทุน ซึ่งทําใหผลตอบแทนของกองทุนรวมโดยรวมลดลง
จากตนทุนท่ีเพ่ิมขึ้น 
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3. ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร ( Market Risk )  

คือ ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของ
ประเทศ ซึ่งเปนความเส่ียงท่ีบริษัทผูออกตราสารไมสามารถจะควบคุมได  

 

 

 

4.   ความเส่ียงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk)  
คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากผลการดําเนินงานของผูออกตราสารท่ีกองทุนไปลงทุน ซึ่งเกิดจากการเปล่ียนแปลงความสามารถในการทํา
กําไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวะการแขงขัน ความผิดพลาดของผูบริหาร เปนตน ทําใหผูลงทุนในตราสารตองสูญเสียเงิน
ลงทุนได 
 
 

 
 

5.    ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit risk / Default risk) 

คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการผิดนัดชําระหน้ีเงินตนและดอกเบี้ยของผูออกตราสาร และหรือผูรับรอง ผูอาวัล ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา
ในการทําธุรกรรม (Counter Party) เน่ืองมาจากผูออกตราสารและหรือผูรับรอง ผูอาวัล ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญาในการทําธุรกรรม มี
ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินที่ดอยลง จึงขาดสภาพคลองท่ีจะจายเงินตามภาระผูกพันเม่ือครบกําหนดเวลา สงผลใหผูลงทุน
ไมไดรับชําระดอกเบ้ียและเงินตนตามเวลาท่ีกําหนดไว  

 

 

 

 

6. ความเส่ียงจากที่คูสัญญาในการทําธุรกรรมไมสามารถทําตามขอสัญญาที่ตกลงกันไว (Counter Party Risk) 

คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากคูสัญญาในการทําธุรกรรมไมสามารถจายเงินตามภาระผูกพันตามสัญญา เน่ืองจากมีผลการดําเนินงานและ
ฐานะการเงินท่ีดอยลง จึงขาดสภาพคลองท่ีจะจายเงินตามภาระผูกพัน 

 

 

 

 

บริษัทจัดการจะวิเคราะหปจจัยตางๆรวมท้ังติดตามสถานการณการเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบตอราคา ซึ่งจะเปนการชวยลด
ผลกระทบตอราคามูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

บริษัทจัดการจะวิเคราะหปจจัยตางๆท่ีมีผลกระทบตอราคา และคัดเลือกตราสารท่ีมีคุณภาพ โดยคํานึงถึงประโยชนของผูลงทุนเปน
สําคัญ 

กองทุนเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ไดแก กองทุน ChinaAMC CSI 300 
Index ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน สวนท่ีเหลือ บริษัท
จัดการพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหน้ีในประเทศและ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารหน้ีท่ีไดรับการจัดอันดับความ
นาเชื่อถือในอันดับท่ีสามารถลงทุนไดจากสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือท่ีไดรับการยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ซึ่งจะชวยลดความเส่ียงดังกลาวลงได 

บริษัทจัดการมีหลักเกณฑในการคัดเลือกคูคาในการซื้อขายหลักทรัพยโดยจะซ้ือขายหลักทรัพยกับบริษัทท่ีไดรับการจัดอันดับความ
นาเชื่อถือในอันดับInvestment Gradeจากสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือท่ีไดรับการยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
ท้ังน้ีเพ่ือเปนการลดความเส่ียงจากการที่คูสัญญาในการทําธุรกรรมไมสามารถทําตามขอสัญญาท่ีตกลงกันไว 
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7. ความเส่ียงจากการเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Leverage Risk)  

คือ ความเส่ียงจากการที่ราคาหลักทรัพยท่ีอางอิงอยูมีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันขามกับท่ีคาดการณไว โดยอาจจะเกิดจาก
ปจจัยตาง ๆ เชน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือปจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ ซึ่งสงผลใหราคาของสัญญาซื้อขาย
ลวงหนามีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ  

 

 

8.    ความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity risk) 

คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการที่กองทุนไมสามารถซื้อขายหลักทรัพยหรือตราสารท่ีถือครองอยูในราคาท่ีเหมาะสมและภายในระยะเวลา
อันสมควรได เน่ืองจากโอกาสในการซื้อขายหลักทรัพยหรือตราสารมีจํากัด  

 

 

9. ความเส่ียงที่เกดิจากการไดรบัชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนกองทุนรวมตางประเทศลาชา 

คือความเสี่ยงท่ีเกิดจากวันหยุดทําการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศท่ีเกี่ยวของกับการลงทุนอาจหยุดไมตรงกับวันหยุด 
ทําการของประเทศไทย  ทําใหกองทุนอาจไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศท่ีกองทุนลงทุน
ลาชา  และสงผลกระทบตอการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนในประเทศ 

 

 

 

 

 

 

10. ความเส่ียงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) 

คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนเขาไปลงทุน เชน การออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณท่ีไม
ปกติ ทําใหกองทุนไมสามารถนําเงินลงทุนและผลตอบแทนกลบัประเทศไดครบถวนตามท่ีคาดไว สงผลกระทบตอการคาดการณ
ผลตอบแทนการลงทุนของกองทุน 

 
บริษัทจัดการจะวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการนําเงินลงทุนกลบัประเทศของนักลงทุนตางชาติของ
ประเทศท่ีกองทุนเขาลงทุนอยางถีถ่วนรอบคอบ 

กองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว(Feeder Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอย
ละ80ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนซึ่งอาจเกิดปญหาอันเกิดจากวันหยุดทําการของประเทศท่ีกองทุนลงทุนหรือประเทศท่ี
เกี่ยวของกับการลงทุน(ถามี) มีวันหยุดทําการไมตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย กองทุนจึงอาจประสบปญหาความลาชาใน
การชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุน  โดยบริษัทจัดการจะชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวใหกับผูถือ
หนวยลงทุนภายใน 5วันทําการนับแตวันคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาหนวยลงทุนราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวัน
ทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน(T+5)   
 

กองทุนเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ โดยสวนท่ีเหลือบริษัทจัดการพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหน้ีท้ัง
ในประเทศ และ/หรือตางประเทศ และ/หรือเงินฝาก ท่ีมีอายุของสัญญา อายุของตราสาร หรือระยะเวลาการฝากเงิน     ไมเกิน 1 ป 
ประกอบกับแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของกองทุน บริษัทจัดการไดกําหนดใหมีการขายคืนหนวยลงทุนไดในทุกวันทําการซื้อ
ขายหนวยลงทุน จึงทําใหความเส่ียงดานสภาพคลองตํ่า 

บริษัทจัดการจะวิเคราะหปจจัยตางๆ รวมท้ังติดตามสถานการณการเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบตอราคา และมีการปรับเปล่ียน
สถานการณลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาใหทันเหตุการณ เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะน้ัน และเพ่ือปองกันความเส่ียง
จากความผันผวนจากการลงทุนตราสารทุน 
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 ตารางสรุปอัตราสวนการลงทุนของกองทนุรวม 

กองทุนเปดไทยพาณิชย หุนจีนเอแชร มีการลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินเพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุน สรุปตามอัตราสวนดังน้ี 

อัตราสวนการลงทุน SCBCHA 

อัตราสวนการลงทุนในผูออกทรัพยสิน หรือคูสัญญารายใดรายหนึ่ง (company limit) 

(1) การลงทุนในเงินฝากของธนาคารพาณิชยในประเทศ ลงทุนไมเกินรอยละ 20 

(2) การลงทุนในเงินฝากของสถาบันการเงินตางประเทศ ลงทุนไมเกินรอยละ 20 

(3) การลงทุนในทรัพยสินท่ีสามารถลงทุนได ซึ่งธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น 
ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุน เปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้า
ประกัน หรือคูสัญญา โดยมีมูลคารวมกันท้ังสิ้นเม่ือคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัท
เงินทุนรายน้ัน 

ลงทุนไมเกินรอยละ 
 

20 

(4) การลงทุนในทรัพยสินท่ีบุคคลใดเปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผู
คํ้าประกัน หรือคูสัญญา โดยมีมูลคารวมกันท้ังสิ้นเม่ือคํานวณเฉพาะผูออก ผูสั่งจาย ผู
รับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญารายน้ัน 

ลงทุนไมเกินรอยละ 15 

(5) การลงทุนในทรัพยสินท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาท่ีสามารถลงทุนได ซึ่งบุคคลใด
เปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา ตองมีมูลคา
รวมกันท้ังสิ้นเม่ือคํานวณเฉพาะ ผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกนั 
หรือคูสัญญารายน้ัน 

ลงทุนไมเกินรอยละ 5 

- การลงทุนในทรัพยสินของกลุมกิจการใดกิจการหน่ึง ลงทุนไมเกินรอยละ 30 

- หนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ChinaAMC CSI 300 Index ETF โดยเฉลี่ยรอบปบญัชีไม
นอยกวารอยละ 

80 

- การลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน ลงทุนไมเกินรอยละ 45 

- การลงทุนในหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหนวยลงทุนของแตละกองทุน ลงทุนไมเกินรอยละ 10 

-  การลงทุนในหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหนวยลงทุนของทุกกองทุนรวม ลงทุนไมเกินรอยละ 20 

-   การลงทุนในทรัพยสินตามขอ (5) ขางตน เม่ือรวมทุกบุคคลท่ีเปน  ผูออก ผูสั่งจาย ผู
รับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา 

ลงทุนไมเกินรอยละ 15 

- ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในนามของกองทุน ลงทุนไมเกินรอยละ 25 

-  การลงทุนในตางประเทศ ลงทุนไมนอยกวารอยละ 80 
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ตารางคาธรรมเนียม เงินตอบแทน และคาใชจายทั้งหมดทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุน  
 
 

คาธรรมเนียมและคาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม* 
 อัตราตามโครงการ 

รอยละของมูลคาทรัพย สินรวม หักดวยหนี้ สินรวม   
กอนหักคาธรรมเนียมการจัดการ  คาธรรมเนียมผูดูแล
ผลประโยชน (ถามี) คาธรรมเนียมนายทะเบียน(ถา
มี)  และคาธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มี
ฐานในการคํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ (ถามี) ณ วันที่
คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม (4) 

1. คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมทั้งหมด  
ที่ประมาณการได 

                              ไมเกิน 3.00 

  -  คาธรรมเนียมการจัดการ (2)                                     ไมเกิน 2.50 

  - คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน                                      ไมเกิน 0.10 

        - คาธรรมเนียมนายทะเบยีนหนวยลงทุน  ในอัตราท่ีบริษัทจัดการกําหนด และเรียกเก็บจากบริษัทจัดการ 
                      (รวมอยูในคาธรรมเนียมการจัดการ) 

 - คาใชจายท่ีเกิดจากการผิดนัดชําระราคา                                    ตามท่ีจายจริง 

 - คาใชจายอื่น  ๆ (3)                                     ตามท่ีจายจริง 

2. คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธและ
สงเสริมการขายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
(Advertising Expenses) 

 

- ในชวงเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก            ไมเกินรอยละ 0.25 ตอป ของจํานวนเงินทุนของโครงการ 
- ภายหลังเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก           ไมเกิน 0.25 ตอป (5) 

 คาธรรมเนียมและคาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน** 

 อัตราตามโครงการ 
รอยละของมูลคาหนวยลงทุน 

คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน *** ไมเกิน 3.00 (เกบ็จริง 0.50) 

คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน***  ไมเกิน 3.00 (ชวงแรกยกเวน) 

คาธรรมเนียมการสับเปลีย่นหนวยลงทุน  
- คาธรรมเนียมการสับเปลีย่นหนวยลงทุนเขา ***  

(Switching in) 
-    คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก*** 

(Switching out) 

 
ไมเกิน 3.00 (เกบ็จริง 0.50) 

 
ไมเกิน 3.00 (ชวงแรกยกเวน) 

 คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุน กอนระยะเวลาถือครองท่ี 
 กําหนดไวในโครงการ  (Exit Fee) 

-ไมมี- 

คาใชจายในการซื้อหรือขายหลกัทรัพย เม่ือมีการสั่งซือ้ 
สั่งขายหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (เก็บเขากองทุน)  (1) 

ไมเกิน 0.75 
(0.08) 

คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ตามอัตราท่ีนายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด 

 คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน (Unit Transfer Fee) 10 บาท ตอ 1,000 หนวยลงทุน (ถามี) 
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หมายเหตุ :  

* คาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาวยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกลาวจะถือเปนภาระของกองทุนรวม ทั้งนี้  
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตาง ๆ ดังกลาวขางตนไดไมเกินรอยละ 5 ของอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจายภายในรอบ
ระยะเวลา 1 ป โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการและบริษัทจัดการจะติดประกาศคาธรรมเนียมหรือคาใชจายอัตราใหมใหผูลงทุนทราบลวงหนา
ไมนอยกวา 60 วัน ณ สํานักงานของบริษัทจัดการสํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน และแจงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วัน นับแตวันที่เปลี่ยนแปลง 

** คาใชจายขางตนไมรวมคานายหนาซ้ือขายหลักทรัพย และคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย 

(1) กองทุนจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้โดยคํานวณเขาไปในราคาขาย หรือราคารับซ้ือคืนหรือราคาสับเปล่ียนเขา หรือราคาสับเปลี่ยนออก ทั้งนี้ อัตรา
คาใชจายอาจมีการเปล่ียนแปลงได หากตลาดหลักทรัพยมีการประกาศเปลี่ยนแปลง 

(2) คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนอาจเกิดรายการคาธรรมเนียมการจัดการลงทุนซํ้าซอนจากการบริหารจัดการที่เรียกเก็บโดยกองทุนหลัก   

(3) คาใชจายอื่นที่นอยกวาหรือเทียบเทารอยละ 0.01 ของมูลคาทรัพยสินที่นําไปจดทะเบียนกองทุนรวม 

(4) หากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอ่ืนใดที่เก่ียวของ  มีแกไขหรือ
เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง  ขอกําหนด  เงื่อนไขหรือหลักเกณฑในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
เปลี่ยนแปลงวิธีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมใหเปนไปตามหลักเกณฑดังกลาวโดยไมถือเปนการแกไขโครงการ 

(5) ทั้งนี้  ไมเกินรอยละ 0.25 ของมูลคาทรัพยสินรวม หักดวยหน้ีสินรวม  กอนหักคาธรรมเนียมการจัดการ  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  
(ถามี) คาธรรมเนียมนายทะเบียน(ถามี)  และคาธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ (ถามี) ณ วันที่
คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ในแตละวัน 

*** คาธรรมเนียมการขาย/การรับซ้ือคืน/การสับเปล่ียนหนวยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายในอัตราท่ีไมเทากัน โดย
บริษัทจัดการจะแจงรายละเอียดและหลักเกณฑใหทราบตอไป 
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คําเตือน / ขอแนะนํา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

คําเตือนหรือคําแนะนําตามประกาศอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเปนการแสดงวาสํานักงานไดรับรองถึง
ความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนท่ีเสนอขาย
น้ัน 

 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพ่ือบริษัทจัดการกองทุนรวมเชนเดียวกันกับท่ีบริษัท
จัดการกองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจะจัดใหมีระบบงานท่ีปองกันความ
ขัดแยงทางผลประโยชนเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน ท้ังน้ีผูลงทุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียด
ขอมูลการลงทุนเพ่ือบริษัทจัดการไดท่ีทางเว็บไซต  www.scbam.com 

 กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการ ดังน้ันบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด จึงไม
มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปดไทยพาณิชย หุนจีนเอแชร ท้ังน้ี ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด
ไทยพาณิชย หุนจีนเอแชร ไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 
ไทยพาณิชย จํากัด 

 ในกรณีท่ีผูลงทุนตองการทราบขอมูลเพ่ิมเติม ผูลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไดท่ีบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน            

 ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเม่ือมีความเขาใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายลวงหนาและควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุนโดยคํานึงถึงประสบการณการลงทุนวัตถุประสงคการลงทุนและฐานะการเงินของผูลงทุนเอง      

 

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

 บริษัทจัดการอนุญาตใหพนักงานลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือตนเองได โดยจะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศตางๆ ท่ี
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะตองเปดเผยการลงทุนดังกลาวใหบริษัทจัดการทราบเพ่ือท่ีบริษัทจัดการจะสามารถ
กํากับและดูแลการซ้ือขายหลักทรัพยของพนักงานได  

 ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียง และดําเนินการใชสิทธิออกเสียงไดโดยบริษัทจัดการจะทําการติด
ประกาศ ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือช้ีชวนใหเขาใจกอนซ้ือหนวยลงทุน และเก็บไวเปนขอมูลเพ่ือใชอางอิงในอนาคต หาก
ตองการทราบขอมูลเพ่ิมเติม สามารถขอหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลโครงการไดท่ีบริษัทจัดการหรือผูขายหนวยลงทุน 

 ผูลงทุนควรตรวจสอบใหแนใจวา ผูขายหนวยลงทุน เปนบุคคลท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ควรขอดูบัตรประจําตัวของบุคคลดังกลาวท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกใหดวย 

 ในกรณีท่ีผูลงทุนไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ผูลงทุนรับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
รวมท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงานและท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการกองทุน
รวมและผูถือหนวยลงทุนท่ีจัดทําข้ึนโดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม 
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ขอมูลอ่ืนที่จําเปนตอการตัดสินใจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม 

ขอมูลทั่วไปของกองทุน  ChinaAMC CSI 300 Index ETF  (กองทุนหลัก) 
(แหลงที่มาของขอมูล :  รายละเอียดของกองทุน ChinaAMC CSI 300 Index ETF  

ขอมูล ณ เดือน กนัยายน 2557) 

ลักษณะทั่วไปของกองทนุ 

ประเภท กองทุนรวมอีทีเอฟ  
(Exchange Traded Fund (Equity ETF)) 

นโยบายการลงทุน มีนโยบายลงทุนในหุนท่ีเปนสวนประกอบของดัชนี CSI 300 เพ่ือใหผลการ
ดําเนินงานของกองทุนกอนหักคาธรรมเนียมและคาใชจายใกล เ คียงกับ
ผลตอบแทนของดัชนี CSI 300  ดังกลาว 

วันจัดต้ังกองทุน วันท่ี 17 กรกฎาคม 2555 

ประเทศที่จดทะเบียน จีน 

ตลาดหลักทรัพยที่จดทะเบียน ฮองกง (SEHK) 

อายุกองทุน ไมกําหนดอายุโครงการ 

การจายปนผล จายอยางนอยปละ 1 คร้ัง  

สกุลเงิน หยวน (RMB) 

Bloomberg Fund Ticker 83188 HK Equity 

Bloomberg Index Ticker SHSZ300 Index 

มูลคาขั้นตํ่าการซื้อขาย 200 units 

ดัชนีอางอิง (Index) CSI 300 Index 

ผูจัดการกองทุน (Manager) China Asset Management (Hong Kong) Limited 

ผูดูแลผลประโยชน (Trustee) Cititrust Limited 

เว็บไซต (website) http://etf.chinaamc.com.hk/HKen/CSI300 

คาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ ของกองทนุหลัก* 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) รอยละ 0.70 ตอป 

คาธรรมเนียมรวม (Gross Expenses) รอยละ 0.85 ตอป 

*      อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแกไขเพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงการเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนได ทั้งนี้ หากการแกไขเพิ่มเติม    
หรือเปล่ียนแปลงดังกลาวสงผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงอัตราการเรียกเก็บคาธรรมเนียมของกองทุนนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ 
ภายใน 60 วันกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมในอัตราใหม 
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**    ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซ่ึงบริษัทจัดการเห็นวาไมมีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมโครงการให
สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของกองทุนหลักโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบทางเว็บไซดของบริษัท
จัดการโดยพลัน 

ดัชนี CSI 300 Index  

ดัชนี CSI 300 Index เปนดัชนีราคาหุนชนิดถวงนํ้าหนักดวยมูลคาตลาดและการกระจายของผูถือหุนรายยอย (a free-float adjusted, 
category-weighted index) ซึ่งใชวัดผลตอบแทนของหุน A-Shares ท่ีซื้อขายในตลาดหลักทรัพยเซี่ยงไฮ  (Shanghai Stock Exchange) หรือ 
ตลาดหลักทรัพยเซิ่นเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange) ดัชนีประกอบดวยหุน 300 ตัว ซึ่งมีมูลคาการตลาดใหญท่ีสุดและมีสภาพคลองดี ท่ีเปน
บริษัทจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยประเทศจีน ดัชนีถูกคํานวนและเผยแพรเปนสกุลเงินหยวนตามเวลาจริง(on a real-time basis) ดัชนี
ไดรับการดูแลโดย China Securities Index Co., Ltd. 
ดัชนีเปนดัชนีแบบ price return index ซึ่งคํานวณผลตอบแทนของสวนประกอบของดัชนีบนพ้ืนฐานท่ีวาเงินปนผลจะไมมีการนํากลับมาลงทุน
ใหม 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 ดัชนีมีมูลคารวมท้ังหมด 4375 พันลานหยวน และประกอบดวยหุนท้ังหมด 300 ตัว 
 

มุมมองการลงทุนในประเทศจนี 

ในป 2557 ท่ีผานมา นักลงทุนสนใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยประเทศจีนในสวนของ A-Shares เพ่ิมขึ้นต้ังแตปลายไตรมาส 3 เม่ือมีขาววา
ทางการจะเปดใหนักลงทุนซื้อ/ขายหุนในตลาดหลักทรัพยเซี่ยงไฮและตลาดหลักทรัพยฮองกงไดเสรีมากขึ้น โดยมีระบบโควตากําหนด ทําใหนัก
ลงทุนตางชาติและในฮองกงเอง สามารถเพ่ิมการลงทุนไดมากขึ้น  อีกท้ังในขณะน้ันมูลคาหุนในบางกลุมอุตสาหกรรมใน A-shares มีราคาถูก
กวา H-Shares ทําใหมีเม็ดเงินไหลเขามาเก็งกําไรจํานวนมาก ตลอดจนนักลงทุนมีความคาดหวังในนโยบายปฏิรูปรัฐวิสาหกิจและการปรับปรุง
กฏหมาย การเปดเสรีตลาดเงินและตลาดทุนเพ่ิมขึ้น รวมถึงการดําเนินนโยบายผอนคลายทางการเงิน และการเพ่ิมมาตรการตาง ๆ เพ่ือรักษา
ระดับการเติบโตของเศรษฐกิจ ทําใหนักลงทุนมีความม่ันใจในการลงทุนเพ่ิมขึ้น 
ในป 2558 บลจ. คาดการณ GDP ประเทศจีนเติบโตท่ีระดับ 7% สอดคลองกับเปาหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวชวงป 2555 – 
2563 ท่ีรัฐบาลจนีไดแถลงไว และ บลจ. คาดวานักลงทุนจะยังคงใหความสนใจลงทุนเพ่ิมตอเน่ือง เน่ืองจาก  

1. ความกังวลเร่ืองเศรษฐกิจชะลอตัวและปญหาภายในประเทศเร่ิมคลี่คลายลง หลงัจากท่ีรัฐบาลทยอยออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ 

ซึ่งเร่ิมเห็นเดนชัดขึ้นในคร่ึงหลังป 2557 ตลาดหุนจีนถือวามีขนาดใหญเปนอันดับ 2 ของโลก หุนท่ีประกอบใน A-shares มี

ความสัมพันธเชื่อมโยงกบัระบบเศรษฐกิจของจนีมาก ดังน้ันหากเศรษฐกิจเติบโตไดตามคาด นาจะมีเม็ดเงินลงทุนใหมเขามาในตลาด 

เน่ืองจาก ณ ระดับปจจบุัน คา P/E ของหุน A-shares ยังอยูในระดับตํ่ามาก เม่ือเทียบกบัคาเฉล่ียยอนหลงั 8 ป และเทียบหับใน

ภูมิภาคเอเชีย และดัชนีคอนขาง laggard เม่ือเทียบกับดัชนีหลักอยาง S&P 500, STOXX50 และ HangSeng     

2. นักวิเคราะหสวนใหญ คาดวาดัชนี Shanghai, Shenzhen และ CSI300 จะมีกําไรสุทธิเติบโตประมาณ 14.5 – 15.2% ในชวงป 2558 

– 2559  (ท่ีมา: Bloomberg Consensus) ซึ่งหากใหคา P/E ท่ีระดับ 12 – 14 เทา (ตํ่ากวาคาเฉล่ียในอดีต) ประกอบกับคาดการณ

กําไรสุทธิท่ีนักวิเคราะหประเมินไวในป 2558 แลว ณ ระดับราคาดัชนีปจจุบัน คาดวาดัชนียังมีโอกาสปรับเพ่ิมขึ้นอกีประมาณ 13 – 

30%  
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*ทาง บลจ. เลือกใชดัชนี CSI 300 ซึ่งเปนหุนขนาดใหญ A-shares 300 หุนท่ีอยูในตลาดหลักทรัพยเซี่ยงไฮและเซินเจิ่น ซึง่ถือวาเปนตัวแทน
ท่ีดีในการอางอิงถึงหุน A-shares ท้ังหมด 
(ท่ีมา: บลจ.ไทยพาณิชย, 29 ธันวาคม 2557) 
(หมายเหตุ: มุมมองการลงทุนดังกลาวขางตน เปนเพียงความเห็นของผูจัดการกองทุน มิไดเปนการใหคําม่ันสัญญาหรือรับประกัน
ผลตอบแทนแตอยางใด และจัดทําขึ้นเพ่ือประกอบการพิจารณา/ตัดสินใจลงทุนของผูลงทุนเทาน้ัน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หนังสือช้ีชวนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใชขอมูล ณ วันที ่22 พฤษภาคม 2558 
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คําจํากัดความ / คํานิยาม :  

โครงการ หรือ โครงการจัดการ หรือ โครงการจัดการกองทุนรวม  

หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชย หุนจีนเอแชร 

กองทุน หรือ กองทุนรวม  

หมายถึง กองทุนเปดไทยพาณิชย หุนจีนเอแชร 

หนวยลงทุน  

หมายถึง หนวยลงทุนกองทุนเปดไทยพาณิชย หุนจีนเอแชร 

หนังสือชี้ชวน  

หมายถึง หนังสือชี้ชวนท่ีมีรายละเอียดตามที่กําหนด โดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย  
  แบบหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวม  

บริษัทจัดการ  

หมายถึง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด  

ผูดูแลผลประโยชน  

หมายถึง ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม  

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายใหทําหนาท่ีขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

นายทะเบียนหนวยลงทุน  

หมายถึง นายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนรวม  

วันทําการ 

หมายถึง วันเปดทําการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

วันทําการซื้อขายหนวยลงทุน 

หมายถึง วันทําการตามปฏิทินท่ีเปนวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
หลัก และ/หรือวันทําการของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และ/หรือประเทศท่ีเกี่ยวของกับการ
ลงทุน และ/หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิม่เติม 

วันทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

หมายถึง ทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนท่ีกําหนดใหเปนวันทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

มูลคาหนวยลงทุน  

หมายถึง  มูลคาทรัพยสินสุทธิหารดวยจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด เมื่อส้ินวันทําการท่ี 
  คํานวณ  
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ราคาขายหนวยลงทุน  

หมายถึง มูลคาหนวยลงทุนบวกดวยคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี)  

ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน  

หมายถึง มูลคาหนวยลงทุนหักดวยคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี)  

การแกไขราคายอนหลัง 

หมายถึง แกไขราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองใหเปนราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตอง โดยแกไขราคายอนหลัง 
   ตั้งแตวันท่ีราคาหนวยลงทุนไมถูกตองจนถึงปจจุบัน 

การชดเชยราคา  

หมายถึง การเพิ่มหรือลดจํานวนหนวยลงทุนของผูซื้อหรือผูขายคืนหนวยลงทุนท่ีมีราคาหนวยลงทุนไม 
   ถูกตอง หรือการจายเงินซึ่งมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองกับราคา 
   หนวยลงทุนท่ีถูกตองแทนการเพิ่มหรือลดจํานวนหนวยลงทุน 

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  สมาคมที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงาน 
   คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทําการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพยประเภท 
   ท่ีเกี่ยวกับการจัดการการลงทุน 
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กลุมกิจการ 

หมายถึง  บริษัทใหญและบริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีท่ีสภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี่ยวกับการจัดทํา
งบการเงินรวมท่ีมีการจัดทําและเปดเผยลาสุด เวนแตในกรณีท่ีไมมีการจัดทํางบการเงินรวมให
พิจารณาตามสัดสวนการถือหุนท่ีปรากฏในบัญชีรายชื่อผูถือหุนลาสุดที่สงตอกระทรวงพาณิชย 

ราคาซื้อ  

หมายถึง  ราคาท่ีกองทุนชําระใหแกคูสัญญาอีกฝายหน่ึงเปนคาซื้อหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ ตาม
ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน  

มูลคาธุรกรรม  

หมายถึง  ราคาซื้อรวมกับผลประโยชนท่ีกองทุนพึงไดรับจากธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน จนถึง
วันท่ีมกีารคํานวณ  

กองทุนรวมอีทีเอฟ (exchange traded fund: ETF) 

หมายถึง กองทุนรวมเปดที่โดยทั่วไปบริษัทจัดการกองทุนรวมจะขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนเฉพาะกับผู
ลงทุนรายใหญ โดยมีวัตถุประสงคใหผลตอบแทนของกองทุนใหใกลเคียงกับผลตอบแทนของ
ดัชนีอางอิง และจัดใหมีตลาดรอง (organized market) สําหรับการซื้อขายหนวยลงทุนของผู
ลงทุนใดๆ 

1.  ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม:  

1.1. ชื่อโครงการจัดการ: กองทุนเปดไทยพาณิชย หุนจีนเอแชร 

1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ): SCB CHINA A-SHARES FUND  

1.3. ชื่อยอ: SCBCHA 

1.4. ประเภทโครงการ: กองทุนเปด  

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั้ง  

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไมกําหนด  

1.7. อายุโครงการ : -  ป  -  เดือน -  วัน  

1.8. อายุโครงการถึงวันท่ี (กรณีกําหนดอายุเปนชวงเวลา) :  

1.9. เง่ือนไข (อายุโครงการ) :  

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใหโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีไดรับอนุมัติส้ินสุดลง โดยจะไมนํากอง
ทรัพยสินไปจดทะเบียนเปนกองทุนรวม หรืออาจพิจารณาเลิกโครงการ  โดยไมตองขอมติจากผูถือหนวย
ลงทุน  ท้ังนี้  บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกลาวโดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของกองทุนและผูถือ
หนวยลงทุนเปนสําคัญในกรณีดังตอไปนี้ 

(1)  กองทุนรวมมีจํานวนเงินท่ีไดจากการเสนอขายหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดตั้งกองทุน 

(2)  กองทุนไมสามารถลงทุนไดตามวัตถุประสงคของกองทุนอยางเหมาะสม อันเน่ืองจากปจจัยอื่นใดท่ี
ทําใหผลตอบแทนของตราสารท่ีกองทุนจะเขาไปลงทุนปรับตัวลดลงอยางมีนัยสําคัญ ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับดุลย
พินิจของบรษัิทจัดการ 
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(3)  มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเก่ียวกับวงเงินรับอนุญาตใหนําเงินไปลงทุนในตางประเทศ 

(4)  ผูจัดการกองทุนพิจารณาแลวเห็นวาสถานการณการลงทุนในตางประเทศไมเหมาะสม และ/หรือมี
เหตุใหเชื่อไดวาเปนการปกปองรักษาผลประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุน ซึ่งอาจสงผลกระทบ
ตอผลตอบแทนของกองทุนท่ีไมเปนไปตามท่ีบริษัทจัดการคาดหวัง 

(5)  ไมสามารถสรรหาหรือลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศใด ๆ ท่ีมีนโยบายการลงทุนสอดคลองกับ
วัตถุประสงค และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทุนได
โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว 

1.10 ลักษณะโครงการ กองทุนเพื่อผูลงทุนท่ัวไป 

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลคาท่ีตราไว จํานวน ประเภท ราคาของหนวย
ลงทุนท่ีเสนอขาย:  

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

2.2 เง่ือนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) :  

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 

2) หากบริษัทจัดการนําเงินไปลงทุนตางประเทศแลวเกินรอยละ 75 ของวงเงินท่ีบริษัทจัดการไดรับ
จัดสรรเพื่อลงทุนในตางประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิขอวงเงินเพิ่มเพื่อลงทุนตางประเทศจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ หนวยงานอื่นใดท่ีมีอาจตามกฎหมาย และขอสงวนสิทธิในการเพิ่ม
เงินทุนจดทะเบียนของโครงการไดโดยไมตองขอมติความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน 

อนึ่ง การเพิ่มหรือลด และ/หรือการโอนหรือรับโอนวงเงินรับอนุญาตใหสามารถไปลงทุนในตางประเทศ
ตามเงื่อนไขตาง ๆ ดังกลาวขางตน จะสงผลกระทบถึงจํานวนเงินทุนของโครงการซึ่งบริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิท่ีจะดาํเนินการโดยไมขอมติความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน 

3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนได และ/หรือบริษัทจัดการอาจยุติหรือปด
เสนอการขายหนวยลงทุนครั้งแรกกอนส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนได รวมถึงในกรณีท่ีกองทุน
ระดมทุนในชวงการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกไดไมเพียงพอตอการลงทุนในตางประเทศ หรือดวยเหตุ
อื่นใดท่ีกระทบตอการบริหารจัดการกองทุน ท้ังนี้ข้ึนกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
คืนเงินคาจองซื้อ/ส่ังซื้อหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อ/ส่ังซื้อหนวยลงทุนตอไปและจะแจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันยุติการเสนอขายหนวยลงทุน หรือวัน
ยกเลิกการจัดตั้งกองทุนแลวแตกรณี 

2.3. มูลคาท่ีตราไวตอหนวย: 10.0000 บาท  

2.4. จํานวนหนวยลงทุน: 500,000,000.00 หนวย  

2.5. ราคาของหนวยลงทุนท่ีเสนอขายครั้งแรก: 10.0000 บาท  

2.6. มูลคาข้ันต่ําของการส่ังซื้อครั้งแรก: 5,000.00 บาท  

2.7. มูลคาข้ันต่ําของการส่ังซื้อครั้งถัดไป :  1,000.00 บาท 
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2.8. มูลคาข้ันต่ําของการส่ังขายคืน:  1,000.00 บาท 

2.9. จํานวนหนวยลงทุนข้ันต่ําของการส่ังขายคืน : ไมกําหนด  

2.10. มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ํา: 1,000.00 บาท 

2.11. จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ํา : ไมกําหนด  

2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับลด ยกเวนหรือเปลี่ยนแปลงจํานวนหรือมูลคาข้ันต่ําขางตนตามขอ 2.6 
– 2.11 (ถามี) ในอนาคต โดยไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ท้ังนี้ เพื่อประโยชนของ
กองทุนและผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะปดประกาศแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 1 วันกอนวันดําเนินการดังกลาว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ และ
สํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซต
ของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) 

3. วัตถุประสงคของโครงการจัดการกองทุนรวมนโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการประเภทและ
อัตราสวนของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน:  

3.1. วัตถุประสงคของโครงการ:  

เพื่อระดมเงินออมและเงินลงทุนจากประชาชนท่ัวไป นิติบุคคล และ/หรือสถาบันตางๆ ท่ีมุงหวัง
ผลตอบแทนจากการนําเงินไปลงทุนในตางประเทศ โดยกองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน
รวมในตางประเทศเพียงกองทุนเดียว ท่ีมีนโยบายลงทุนหุนท่ีเปนสวนประกอบของดัชนี CSI 300 เพื่อ
ใหผลการดําเนินงานของกองทุนกอนหักคาธรรมเนียมและคาใชจายใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี 
CSI 300 ดังกลาว  

3.2. ชนิดกองทุนรวม :  FEEDER FUND  

3.3. ประเภทกองทุนรวม : พิเศษ 

3.4. นโยบายการลงทุน: ตราสารแหงทุน 

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

3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) :  ลงทุน เพื่อการลดความเส่ียง (Hedging) 

3.7. การลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน  

3.8. ลักษณะพิเศษ :   

      - กองทุนรวมท่ีลงทุนในตางประเทศ (Foreign Investment Fund: FIF) 

3.9. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :  

รายละเอียด :  
กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) 
โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ไดแก ChinaAMC CSI 
300 Index ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเปนกองทุนประเภท Exchange Traded Fund ( ETF) ท่ีซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพยฮองกง (The Stock Exchange of Hong Kong Limited “SEHK”) บริหารงานภายใต
ความดูแลของ China Asset Management (Hong Kong) Limited และลงทุนในสกุลเงินหยวน (RMB) 
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โดยมีนโยบายลงทุนในหุนท่ีเปนสวนประกอบของดัชนี CSI 300 เพื่อใหผลการดําเนินงานของกองทุนกอน
หักคาธรรมเนียมและคาใชจายใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี CSI 300 ดังกลาว 

ในสวนท่ีเหลือจากการลงทุนบริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/
หรือบัตรเงินฝากในประเทศ รวมถึงอาจมีไวซึ่งหลักทรัพยอื่นหรือทรัพยสินอื่น และ/หรือหาดอกผลโดย
วิธีการอื่นอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือเห็นชอบใหกองทุนลงทุนได โดยการลงทุนในประเทศ เชน ตราสารแหงหนี้
ในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ท่ีมีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลา
การฝากเงิน แลวแตกรณี ต่ํากวาหน่ึงป เปนการลงทุนท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อสํารองเงินไวสําหรับการ
ดําเนินงานของกองทุน เพื่อรอการลงทุน เพื่อบริหารสภาพคลองของกองทุน   เพื่อชําระคาใชจาย หรือ
สําหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกันน้ี                                                                                               

แมวาตามเกณฑของ Hong Kong Securities and Futures Commission กองทุนหลักสามารถลงทุนใน
สัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนและปองกันความเส่ียง
จากการลงทุนได แตท้ังนี้ กองทุนหลักไมมีความตั้งใจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อท้ังสอง
วัตถุประสงคดังกลาว อยางไรก็ตาม กองทุนเปดไทยพาณิชย หุนจีนเอแชร จะลงทุนหรือมีไวในสัญญาซื้อ
ขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเส่ียง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนโดยจะปองกันความ
เส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพยหรือทรัพยสินในสกุลเงินตางประเทศท่ีกองทุนถืออยูเทียบกับ
สกุลเงินบาท   ณ ขณะใดขณะหน่ึง ไมนอยกวารอยละ 90 ของมูลคาทรัพยสินท่ีลงทุนในตางประเทศ 

กองทุนอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) 
โดยเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

นอกจากนี้ ในสวนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไมลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญา
ซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note)และจะไมลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือต่ํากวาท่ี
สามารถลงทุนได (Non-investment grade) และตราสารหน้ีท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ 
(Unrated Securities) รวมทั้งตราสารทุนท่ีไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (unlisted securities)  
อนึ่ง กองทุนอาจมีไวซึ่งตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือต่ํากวาท่ีสามารถลงทุนได (Non-investment 
grade) หรือตราสารทุนท่ีไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (unlisted securities) เฉพาะกรณีท่ีตรา
สารหน้ีนั้นไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่สามารถลงทุนได (Investment grade) หรือจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย (listed securities) แลวแตกรณี ในขณะท่ีกองทุนลงทุน แตตอมามีการเปลี่ยนแปลงเปน 
non – investment grade หรือ unlisted securities เทาน้ัน 

ในกรณีสถานการณปกติ กองทุนจะลงทุนในตางประเทศ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไมนอยกวารอยละ 80 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราสวนท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ท้ังนี้ 
มิใหรวมถึงชวงระหวางรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 15 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันจด
ทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม หรือในชวงระยะเวลาประมาณ 15 วันทําการกอนวันครบอายุหรือเลิก
โครงการ และ/หรือในชวงที่ผูลงทุน/ผูถือหนวยลงทุนทําการส่ังซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
เปนจํานวนมากซึ่งมีระยะเวลาไมเกิน 5 วันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ดังนั้น จึงอาจมีบางขณะท่ีกองทุนไม
สามารถลงทุนใหเปนไปตามสัดสวนการลงทุนท่ีกําหนดไวได 

อยางไรก็ดี ในกรณีท่ีสถานการณการลงทุนในตางประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุนหลักไมเหมาะสม 
เชน ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณไมปกติตาง ๆ เปนตน และ/
หรือในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ท่ีกระทบตอการลงทุน เชน การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบ
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการลงทุนตางประเทศ และ/หรือกรณีท่ีวงเงินลงทุนในตางประเทศเต็มเปนการ
ชั่วคราว และ/หรือในชวงระหวางรอการอนุมัติการเพิ ่มวงเงินลงทุนในตางประเทศ และ/หรือกรณีเกิดเหตุ
สุดวิสัยหรือมีเหตุผลท่ีจําเปนและสมควร สงผลใหกองทุนอาจไมสามารถนําเงินไปลงทุนในตางประเทศได
ทันที หรืออาจจําเปนตองชะลอการลงทุนในตางประเทศเปนการชั่วคราว ดังนั้น จึงอาจมีบางขณะท่ีกองทุน
ไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามสัดสวนการลงทุนท่ีกําหนดไวในโครงการตามขางตนได ท้ังนี้ บริษัทจัดการ
จะรายงานการไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามสัดสวนการลงทุนท่ีกําหนดไว ในโครงการตามประกาศตอ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

อนึ่ง หากในกรณีท่ีการลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศหรือ กองทุน ChinaAMC CSI 300 Index ETF นั้น
ไมเหมาะสมอีกตอไป โดยอาจสืบเนื่องจากการไดรับผลกระทบจากเหตุการณตาง ๆ ดังกลาวขางตน หรือมี
การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขอื่นๆ ของกองทุนหลักนี้ เชน การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน ลักษณะกองทุน 
อัตราคาธรรมเนียม การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินอื่นใดที่ขัดตอหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 
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ก.ล.ต. กําหนด  หรือผลตอบแทนของกองทุนตางประเทศต่ํากวาผลตอบแทนของกองทุนอื่น ๆ ท่ีมี
นโยบายการลงทุนใกลเคียงกันอยางมีนัยสําคัญ หรือติดตอกันเปนระยะเวลานาน หรือขนาดของกองทุน
ตางประเทศลดลงอยางมีนัยสําคัญ จนอาจมีผลกระทบตอกองทุน หรือการลงทุนของกองทุนตางประเทศ
ไมเปนไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนตางประเทศกระทําความผิดตามความเห็นของ
หนวยงานที่กํากับดูแลกองทุนตางประเทศ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบท่ีสงผลตอการดําเนินงาน
ของกองทุนในฐานะผูลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดท่ีสงผลกระทบหรือความเสียหายตอกองทุน 
กลาวคือ ในกรณีท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงซ่ึงอาจมีผลตอกองทุนหลัก (Master fund) และ/หรือบริษัท
จัดการอยางมีนัยสําคัญ หรือในกรณีท่ีมีกองทุนอื่นท่ีมีนโยบายใกลเคียงกันและตอบสนองนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน และบริษัทเห็นวาการยายไปลงทุนในกองทุนดังกลาวเปนผลดีตอผลการดําเนินงาน
โดยรวมของกองทุนและเปนผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณา
เปลี่ยนแปลงกองทุนรวมตางประเทศหรือกองทุนหลัก (Master Fund) เปนกองทุนตางประเทศอื่นได ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะไมขัดกับวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนของ
กองทุน หรือขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกกองทุนเปดไทยพาณิชย หุนจีนเอแชรโดยถือวาไดรับความเห็นชอบ
จากผูถือหนวยแลว โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ ท้ังนี้ บริษัท
จัดการจะแจงการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดที่เกี่ยวของใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนากอน
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงหรือกอนทําการลงทุนดังกลาวไมนอยกวา  15 วัน 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการอยูระหวางการดําเนินการเปลี่ยน/โอนยาย กองทุนจะยกเวนไมนําเรื่องการลงทุนหรือ
มีไวซึ่งหลักทรัพยในตางประเทศ ณ ขณะใดขณะหน่ึงไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนมาบังคับใชในชวงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน เพื่อเปนกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม 
ซึ่งจะใชระยะเวลาภายใน 30 วันทําการ 

ในกรณีท่ีกองทุนหลักมีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

(1)     มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันใดวันหน่ึงลดลงเกินกวาสองในสามของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
หลัก 

(2)     ยอดรวมของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในชวงระยะเวลาหาวันทําการใดติดตอกัน 
คิดเปนจํานวนเกินกวาสองในสามของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก 

ในกรณีท่ีกองทุนหลักมีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะดังกลาวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1)     แจงเหตุท่ีกองทุนหลักมีมูลคาทรัพยสินลดลง พรอมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน
ท่ีดีท่ีสุดของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม ใหสํานักงานและผูถือหนวยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต
วันท่ีปรากฏเหตุ 

(2)     ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีปรากฏเหตุ 

(3)     รายงานผลการดําเนินการใหสํานักงานทราบภายในสามวันทําการนับแตวันท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 

(4)     เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ตอผูท่ีสนใจจะลงทุนเพื่อใหผูท่ีสนใจ
จะลงทุนรับรูและเขาใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม   

ท้ังนี้ บริษัทจัดการกองทุนจะดําเนินการใหบุคลากรที่เกี่ยวของเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ
ดังกลาวดวย 

ท้ังนี้ ระยะเวลาในการดําเนินการตามขอ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผอนผันตอสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในกรณีท่ีมีการดําเนินการเปลี่ยน/โอนยาย กองทุนจะยกเวนไมนําเรื่องการลงทุน
หรือมีไวซึ่งทรัพยสินในตางประเทศ (offshore investment) ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุน มาบังคับใชในชวงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน 

ท้ังนี้ ในการโอนยายหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไปยังกองทุนตางประเทศอื่นขางตน บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการพิจารณาดําเนินการครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได โดยการทยอยโอนยายเงินลงทุนอาจสงผลให
ชวงระยะเวลาดังกลาว กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศมากกวา 1 
กองทุน ตามท่ีระบุไวในโครงการขางตน อยางไรก็ตามหากบริษัทจัดการไมสามารถลงทุนในกองทุนอื่นใด
ท่ีมีนโยบายสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการขอมติผูถือหนวย
ลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมได  
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บริษัทจัดการจะทําการซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนหลักที่ตลาดหลักทรัพยฮองกง และจะลงทุนในสกุล
เงินหยวนเปนสกุลเงินหลัก ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหนวยลงทุน
ของกองทุนหลักเปนตลาดหลักทรัพยอื่นใดนอกเหนือจากตลาดหลักทรัพยฮองกง และสกุลเงินลงทุนเปน
สกลุเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินหยวนในภายหลัง โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน
แลว ซึ่งบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของกองทุนเปนสําคัญ บริษัทจัดการจะแจงการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน  

ขอมูลท่ัวไปของกองทุน  ChinaAMC CSI 300 Index ETF  (กองทุนหลัก) 

(แหลงที่มาของขอมูล :  รายละเอียดของกองทุน ChinaAMC CSI 300 Index ETF  
ขอมูล ณ เดือน กันยายน 2557) 

 

ลักษณะท่ัวไปของกองทุน 

ประเภท กองทุนรวมอีทีเอฟ  
(Exchange Traded Fund (Equity ETF)) 

นโยบายการลงทุน มีนโยบายลงทุนในหุนท่ีเปนสวนประกอบของดัชนี CSI 300
เพื่อใหผลการดําเนินงานของกองทุนกอนหักคาธรรมเนียมและ
คาใชจายใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี CSI 300 ดังกลาว 

วันจัดต้ังกองทุน วันท่ี 17 กรกฎาคม 2555 

ประเทศท่ีจดทะเบียน จีน 

ตลาดหลักทรัพยท่ีจดทะเบียน ฮองกง (SEHK) 

อายุกองทุน ไมกําหนดอายุโครงการ 

การจายปนผล จายอยางนอยปละ 1 ครั้ง  

สกุลเงิน หยวน (RMB) 

Bloomberg Fund Ticker 83188 HK Equity 

Bloomberg Index Ticker SHSZ300 Index 

มูลคาข้ันตํ่าการซื้อขาย 200 units 

ดัชนีอางอิง (Index) CSI 300 Index 

ผูจัดการกองทุน (Manager) China Asset Management (Hong Kong) Limited 

ผูดูแลผลประโยชน (Trustee) Cititrust Limited 

เว็บไซต (website) http://etf.chinaamc.com.hk/HKen/CSI300 

คาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ ของกองทุนหลัก* 

คาธรรมเนียมการจัดการ  
(Management Fee) 

รอยละ 0.70 ตอป 

คาธรรมเนียมรวม (Gross Expenses) รอยละ 0.85 ตอป 

*    อน่ึง กองทุนหลักอาจมีการแกไขเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ของ
กองทุนได ทั้งน้ี หากการแกไขเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงอัตราการ
เรียกเก็บคาธรรมเนียมของกองทุนน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ ภายใน 60 วันกอนการเรียก
เก็บคาธรรมเนียมในอัตราใหม 

** ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแกไขเพ่ิมเติมโครงการ
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว และจะแจงใหผู
ถือหนวยลงทุนทราบทางเว็บไซดของบริษัทจัดการโดยพลัน 

ดัชนี CSI 300 Index  
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- ดัชนี CSI 300 Index เปนดัชนีราคาหุนชนิดถวงน้ําหนักดวยมูลคาตลาดและการกระจายของผูถือหุนราย
ยอย (a free-float adjusted, category-weighted index) ซึ่งใชวัดผลตอบแทนของหุน A-Shares ท่ีซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพยเซี่ยงไฮ  (Shanghai Stock Exchange) หรือ ตลาดหลักทรัพยเซิ่นเจิ้น 
(Shenzhen Stock Exchange) ดัชนีประกอบดวยหุน 300 ตัว ซึ่งมีมูลคาการตลาดใหญท่ีสุดและมีสภาพ
คลองดี ท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยประเทศจีน ดัชนีถูกคํานวนและเผยแพรเปน
สกุลเงินหยวนตามเวลาจริง(on a real-time basis) ดัชนีไดรับการดูแลโดย China Securities Index Co., 
Ltd. 
- ดัชนีเปนดัชนีแบบ price return index ซึ่งคํานวณผลตอบแทนของสวนประกอบของดัชนีบนพื้นฐานท่ีวา
เงินปนผลจะไมมีการนํากลบัมาลงทุนใหม 
- ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 ดัชนีมีมูลคารวมท้ังหมด 4375 พันลานหยวน และประกอบดวยหุนท้ังหมด 
300 ตัว 

3.10. การลงทุนในตางประเทศ : FIF (ลงทุนไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ) 

3.11. รายละเอียดการลงทุนในตางประเทศ : ลงทุนในตางประเทศไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังนี้ไมเกินวงเงินท่ีไดรับการจัดสรร 

3.12. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน:  

3.12.1. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรพัยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุนในประเทศ:  

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชนฉพาะจากหลักทรัพย ทรัพยสินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธี
อื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เวนแตในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
มีประกาศแกไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพยหรือทรัพยสินหรือการหาดอกผลโดยวิธี
อื่น ท้ังนี้ การลงทุนหรือแสวงหาประโยชนดังกลาวจะลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นท่ีมีอายุของ
สัญญา อายุของตราสาร หรือระยะเวลาการฝากเงินไมเกิน 1 ป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสํารองเงินไว
สําหรับการดําเนินงาน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพคลอง ดังตอไปนี้ 

3.12.1.1 ตราสารแหงหนี้ในประเทศ ไดแก หลักทรัพย ตราสาร หรือสัญญาท่ีเสนอขายในประเทศ หรือมีผู
ออกหรือคูสัญญาเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ดังตอไปนี้ 

(1) ตราสารแหงหนี้ท่ีมีลักษณะคลายเงินฝาก ไดแก 

(1.1) ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน บัตรเงินฝาก หรือหุนกูระยะส้ัน ท่ีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 
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 
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(2.1)  ตราสารภาครัฐไทย อันไดแก   

(ก)  ตั๋วเงินคลัง 

(ข)  พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 

(ค) พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หุนกู หรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนกูท่ีกระทรวงการคลัง
หรือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล หรือ ผูค้ํา
ประกัน  

(2.2)  ตราสารภาครัฐตางประเทศ อันไดแก ตราสารที่มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่
รัฐบาลตางประเทศ องคการหรือหนวยงานของรัฐบาลตางประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตางประเทศ 
หรือองคการระหวางประเทศ เปนผูออกหรือผูค้ําประกัน ท้ังนี้ ตราสารดังกลาวตองมีลักษณะตามเงื่อนไข
ทายขอ 3.12.1.1 ดวย 

(2.3)  ตราสารที่เปลี่ยนมือได  ซึ่งหมายถึง  พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หรือหุนกูท่ีไมรวมถึง
หุนกูแปลงสภาพและหุนกูอนุพันธ  ท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. อนุญาตใหเสนอขายในลักษณะทั่วไปหรือใน
ลักษณะจํากัด หรือที่ออกภายใตขอผูกพันท่ีกําหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที่นิติบุคคลที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึนเปนผูออก หรือที่เปนหลักทรัพยท่ีออกใหมซึ่งผูออกหลักทรัพยไดเสนอขาย
หลักทรัพยท่ีออกใหมนั้นท้ังหมดตอผูถือหุนโดยไดรับชําระราคาเต็มมูลคาท่ีเสนอขายจากผูถือหุน ท้ังนี้ 
ตราสารที่เปลี่ยนมือไดตองมีลักษณะตามเงื่อนไขทายขอ 3.12.1.1 ดวย   

(2.4)  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยที่มีหลักทรัพยอางอิงเปนพันธบัตร 
หรือหุนกูท่ีไมใชหุนกูอนุพันธ 

(2.5) ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หุนกู หรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนกูท่ีเสนอขายในตางประเทศ
โดยมีผูออกเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ท้ังนี้ หุนกูดังกลาวไมรวมถึงหุนกูแปลงสภาพและ
หุนกูอนุพันธ 

(2.6) หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหงหนี้ หรือของ
กองทุนรวมอื่นท่ีมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแหงหนี้ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ี
สํานักงานกําหนดหรือใหความเห็นชอบ เชน กองทุนรวมตลาดเงิน เปนตน 

(2.7)  ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 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 3.12.1.1 เปนตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินท่ีมีการจายผลตอบแทน 
ผลตอบแทนน้ันตองอยูในรูปอัตราดอกเบ้ียคงที่หรืออัตราดอกเบ้ียลอยตัวเทาน้ัน 

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือค้ําประกันของบุคคลที่กําหนดไวในขอ 3.12.1.1 ตองเปนการรับรอง
ตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบ้ียโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือจํากัด
ความรับผิดของผูสลักหลัง หรือค้ําประกันตนเงินและดอกเบ้ียเต็มจํานวนแบบไมมีเง่ือนไข 

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

(1)  เปนตราสารข้ึนทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  

(2)  มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยกําหนด หรือมีผูแสดงตนตอบุคคลทั่วไปวา
พรอมจะเสนอราคาซื้อและรับซื้อตราสารน้ันในราคาดังกลาว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวน
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และวิธีการที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกําหนดอยูเสมอ โดยไดสงสําเนาราคาแกสมาคมตลาดตราสาร
หนี้ไทยตลอดอายุของตราสารน้ัน  

(3)  เปนตราสารท่ีเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(ก)  ในกรณีท่ีเปนตราสารภาครัฐตางประเทศ ตราสารดังกลาวตองเปนตราสารท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือ
ของตราสารหรือของผูออกตราสารอยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได (investment grade) เวนแตผูออก
ตราสารดังกลาวเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตางประเทศ ตราสารนั้นตองมีอันดับความนาเชื่อถือของตรา
สารอยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได (investment grade) เทาน้ัน 

(ข) ในกรณีท่ีผูออกตราสารเปนนิติบุคคลตางประเทศ ตราสารนั้นตองมีอันดับความนาเชื่อถือของตราสาร
อยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได (investment grade) 

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

3.12.1.2 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย 

3.12.1.3 สัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ท่ีมีตัวแปรเปนอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ปองกันความเส่ียง (hedging) ตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

ในกรณีทีสัญญาซื้อขายลวงหนาอางอิงกับราคาของสินคาหรือตัวแปรตามวรรคหน่ึงราคาที่อางอิงดังกลาว
ตองเปนราคาปจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขายลวงหนาเทาน้ัน ท้ังนี้ ราคาของสินคา ตัวแปรอื่นท่ีไมใชดัชนี 
ตองเปนท่ียอมรับอยางกวางขวางและเปดเผยไวอยางแพรหลายดวย 

ในกรณีของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนาตามวรรคหน่ึงได 
ตอเมื่อโครงการจัดการกองทุนรวมไดระบุกรณีดังกลาวไวอยางชัดเจนแลว 

3.12.1.4 ทรัพยสินอื่นท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับขอ 3.12.1.1 ถึงขอ 3.12.1.3 โดยไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3.12.2. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุนในตางประเทศ 

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

บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพยสินในตางประเทศเพื่อกองทุน ไดเทียบเทากับประเภททรัพยสินใน
ประเทศ โดยกรอบประเทศที่ลงทุนตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) มีการเสนอขายในประเทศท่ีมีหนวยงานกํากับดูแลเปนสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือประเทศท่ีมีตลาด
หลักทรัพยเปนสมาชิกของ WFE  

(2) การลงทุนน้ันตองไมทําใหการจัดการกองทุนเบ่ียงเบนไปจากวัตถุประสงค หรือนโยบายการลงทุนของ
กองทุนและไมทําใหกองทุนขาดทุนเปนมูลคาสูงกวามูลคาลงทุน 

(3) บริษัทจัดการตองสามารถเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับหลักทรัพยหรือทรัพยสินดังกลาวเปนภาษาอังกฤษผาน
ระบบอินเตอรเน็ตได  
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(4) มีขอมูลทางดานราคาท่ีสะทอนมูลคายุติธรรม โดยเปนราคาท่ีนาเชื่อถือ อางอิงได และสอดคลองตาม
หลักวิชาการอันเปนท่ียอมรับในระดับสากล 

(5) มีการคุมครองประโยชนของผูลงทุน (Investor protection) ท่ีถือไดวาเทียบเทากับการลงทุนใน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีมีลักษณะคลายกันในประเทศไทย  

(6) มลีักษณะอื่นใดท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ่มเติม 

3.12.2.1 หนวยลงทุนของกองทุน ChinaAMC CSI 300 Index ETF ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายบนตลาด
หลักทรัพยฮองกง ซึ่งเปนไปตามเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

(ก) ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานกํากับดูแล
ดานหลักทรัพยและตลาดซื้อขายหลักทรัพยท่ีเปนสมาชิกสามัญของ International Organizations of 
Securities Commission (IOSCO) หรือหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศท่ีมีการซื้อขายในตลาด
ซื้อขายหลักทรัพยท่ีเปนสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE)  

(ข) ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่มีทรัพยสินท่ีลงทุนเปนประเภทและชนิดเดียวกับ
ทรัพยสินท่ีกองทุนอาจลงทุนหรือมีไวได เวนแตเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่มีนโยบาย
การลงทุนในทองคําโดยตรง 

(ค) ในกรณีท่ีเปนการลงทุนหรือมีไวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไป (retail fund) 
หนวยลงทุนท่ีจะลงทุนหรือมีไวไดตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่จัดตั้งข้ึนเพื่อผูลงทุน
ท่ัวไปเชนกัน  

(ง) ตองไมใชหนวยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจฟนด (hedge fund) 

3.12.2.2 ตราสารแหงทุนตางประเทศ ไดแก หุนหรือหนวยลงทุนท่ีเสนอขายในตางประเทศ ดังตอไปนี้ 

(1) หุนท่ีซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพยท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยท่ีเปนสมาชิกสามัญของ 
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพยตางประเทศท่ีเปนสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) ซึ่งผูลงทุน
สามารถเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับหุนดังกลาวเปนภาษาอังกฤษผานระบบอินเตอรเน็ต 

(2) หนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่เปนกองทุนรวมตราสารแหงทุน หรือของกองทุนอื่นท่ีมี
นโยบายการลงทุนในตราสารแหงทุน เชน กองทุนรวมผสม เปนตน ซึ่งเปนไปตามเง่ือนไขตามขอ 
3.12.2.1 ดวย  

3.12.2.3   ตราสารแหงหนี้ตางประเทศ ไดแก หลักทรัพยหรือตราสารท่ีออกโดยบุคคลตางประเทศและ
เสนอขายในตางประเทศ ดังตอไปนี้ 

(1) ตราสารภาครัฐตางประเทศ อันไดแก 

(ก) พันธบัตรหรือตราสารแหงหนี้ท่ีรัฐบาลตางประเทศ องคการหรือหนวยงานของรัฐบาลตางประเทศ 
หรือองคการระหวางประเทศเปนผูออกหรือผูค้ําประกัน ซึ่งมีอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหรือของ ผู
ออกตราสารอยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได (investment grade) 

(ข) พันธบัตรหรือตราสารแหงหนี้ท่ีรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตางประเทศเปนผูออกหรือผูค้ําประกัน ซึ่งมี
อันดับความนาเชื่อถือของตราสารที่อยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได (investment grade) 

(2)  ตราสารแหงหนี้ภาคเอกชน อันไดแก 

(ก) ตราสารแหงหนี้ท่ีออกโดยนิติบุคคลตางประเทศ ซึ่งมีอันดับความนาเชื่อถือของตราสารอยูในอันดับท่ี
สามารถลงทุนได (investment grade) และไดรับการคัดเลือกใหใชในการคํานวณดัชนีตราสารแหงหนี้ 
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(benchmark bond index) ท่ีไดรับการยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท้ังนี้ผูลงทุนตอง
สามารถเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับตราสารแหงหนี้ดังกลาวเปนภาษาอังกฤษผานระบบอินเตอรเน็ตดวย 

(ข)  ตราสารแหงหนี้ท่ีออกโดยนิติบุคคลตางประเทศท่ีมีอายุของตราสารคงเหลือไมเกิน 1 ปนับแตวันท่ี
ลงทุน ซึ่งนิติบุคคลดังกลาวมีอันดับความนาเชื่อถืออยูใน 2 อันดับแรก ท้ังนี้ ผูลงทุนตองสามารถเขาถึง
ขอมูลเกี่ยวกับตราสารแหงหนี้ดังกลาวเปนภาษาอังกฤษผานระบบอินเตอรเน็ตดวย 

ในกรณีท่ีตราสารแหงหนี้ภาคเอกชนตามวรรคหนึ่งเปนตราสารดอยสิทธิเพื่อนับเปนเงินกองทุนตางประเทศ 
ตราสารดังกลาวตองมีลักษณะเชนเดียวกับตราสารดอยสิทธิเพื่อนับเปนเงินกองทุนตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการเสนอขายตราสารดอยสิทธิเพื่อนับเปนเงินกองทุนของธนาคาร
พาณิชย 

(3) ตราสารแหงหนี้อื่น อันไดแก หนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศท่ีเปนกองทุนรวมตราสารแหง
หน้ี หรือของกองทุนรวมอื่นท่ีมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแหงหนี้ หรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื่นท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือใหความเห็นชอบ เชน กองทุนรวมตลาดเงิน เปนตน 
ซึ่งเปนไปตามเง่ือนไขขอ 3.12.2.1 

(4) ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน โดยเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด 

3.12.2.4 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หุนกู หรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนกู ท่ีเสนอขายใน
ตางประเทศ โดยมีผูออกเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ท้ังนี้ หุนกูดังกลาวไมรวมถึงหุนกู
แปลงสภาพและหุนกูอนุพันธ 

ในกรณีท่ีตราสารแหงหนี้ตามขอ 3.12.2.4 เปนตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินท่ีมีการจายผลตอบแทน 
ผลตอบแทนน้ันตองอยูในรูปอัตราดอกเบ้ียคงที่หรืออัตราดอกเบ้ียลอยตัวเทาน้ัน 

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือค้ําประกันของบุคคลที่กําหนดไวในขอ 3.12.2.4 ตองเปนการรับรอง
ตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบ้ียโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือจํากัด
ความรับผิดของผูสลักหลัง หรือค้ําประกันตนเงินและดอกเบ้ียเต็มจํานวนแบบไมมีเง่ือนไข 

3.12.2.5 เงินฝากในสถาบันการเงินตางประเทศที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได 
(investment grade) 

3.12.2.6 สัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ท่ีมีตัวแปรเปนอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อปองกันความเส่ียง (hedging) ตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

ในกรณีทีสัญญาซื้อขายลวงหนาอางอิงกับราคาของสินคาหรือตัวแปรตามวรรคหน่ึงราคาที่อางอิงดังกลาว
ตองเปนราคาปจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขายลวงหนาเทาน้ัน ท้ังนี้ ราคาของสินคา ตัวแปรอื่นท่ีไมใชดัชนี
ตองเปนท่ียอมรับอยางกวางขวางและเปดเผยไวอยางแพรหลายดวย 

ในกรณีของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนาตามวรรคหน่ึงได 
ตอเมื่อโครงการจัดการกองทุนรวมไดระบุกรณีดังกลาวไวอยางชัดเจนแลว 

3.12.2.7  ทรัพยสินอื่นท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับขอ 3.12.2.1 ถึงขอ 3.12.2.6 โดยไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3.13. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม: 

3.13.1. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นในประเทศ: 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเปน
ทรัพยสินของกองทุนรวม ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซ่ึงบางอัตราสวน
การลงทุนหรือทั้งหมดจะไมเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดไวสําหรับ
อัตราสวนการลงทุนท่ีเปนไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในกรณีท่ีสํานักงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไขเปลี่ยนแปลงอัตราสวนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนใหเปนไปตาม
ประกาศที่แกไขดวย 

3.13.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังตอไปนี้ เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม 
โดยไมจํากัดอัตราสวน 

(1) ตราสารภาครัฐไทยตามขอ 3.12.1.1 (2.1) 

(2) ตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ 3.12.1.1 (2.2) ท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในสองอันดับแรก หรือ
สัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีมีสินคาเปนตราสารดังกลาว  

ในกรณีของกองทุนรวมเปด มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศตามวรรคหนึ่ง ตองไมเกินรอยละ 20 
ของมูลคาตราสารน้ันในแตละรุน เวนแตเปนกองทุนรวมเปดที่มีการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม
คําส่ังลวงหนาซึ่งระบุเวลาแนนอน (auto redemption) 

3.13.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารภาครัฐตางประเทศที่นอกเหนือจากขอ 3.13.1.1 หรือ
สัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีมีสินคาเปนตราสารดังกลาว เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกัน
ท้ังส้ินเมื่อคํานวณเฉพาะผูออกหรือผูเปนคูสัญญารายน้ัน ไมเกินรอยละ 35 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน 

การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหน่ึงใหนับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพยสินทุกประเภทท่ีผูออกหรือผู
เปนคูสัญญารายดังกลาวเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา ซึ่งกองทุน
ไดลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินเหลาน้ัน รวมในอัตราสวนการลงทุนดังกลาวดวย 

ในกรณีของกองทุนรวมเปด มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศตามวรรคหนึ่ง ตองไมเกินรอยละ 20 
ของมูลคาตราสารน้ันในแตละรุน เวนแตเปนกองทุนรวมเปดที่มีการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม
คําส่ังลวงหนาซึ่งระบุเวลาแนนอน (auto redemption) 

3.13.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับท่ีสามารถ
ลงทุนไดดังตอไปนี้ ซึ่งธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุน เปนผู
ออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได 
โดยมีมูลคารวมกันท้ังส้ินเมื่อคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายน้ัน ไมเกินรอยละ 20 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

(1)  ตราสารแหงหนี้ในประเทศ ตามขอ 3.12.1.1 แตไมรวมถึงตราสารดอยสิทธิเพื่อนับเปนเงินกองทุน 

(2) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ตามขอ 3.12.1.2 

(4) สัญญาซื้อขายลวงหนา ตามขอ 3.12.1.3 

การคํานวณอัตราสวนสําหรับทรัพยสินขางตน ใหนับมูลคาของทรัพยสินซึ่งกองทุนรวมลงทุนหรือมีไวตาม
ขอ 3.13.1.5(1) ซึ่งธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายเดียวกันเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลัก
หลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา รวมในอัตราสวนดังกลาว 

ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีเงินฝากในนิติบุคคลขางตน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม มิ
ใหนับมูลคาของเงินฝากดังกลาวรวมในอัตราสวนน้ี 

3.13.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังตอไปนี้ ท่ีบุคคลใดเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง 
ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันท้ังส้ิน
เมื่อคํานวณเฉพาะผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญารายนั้น ไมเกิน
รอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ไดแก 

(1) ตราสารแหงหนี้ในประเทศ ตามขอ 3.12.1.1 ท้ังนี้ เฉพาะที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับท่ี
สามารถลงทุนได (investment grade) แตไมรวมถึง 
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    (ก) ตราสารดอยสิทธิเพื่อนับเปนเงินกองทุนชนิดที่มีการกําหนดเง่ือนไขใหผูถือตราสารปลดหนี้ใหแกผู
ออกตราสาร  

    (ข) ตราสารเพื่อนับเปนเงินกองทุนชนิดที่มีการกําหนดเง่ือนไขบังคับ แปลงสภาพเปนหุน ซึ่งออกโดย
ธนาคารพาณิชยท่ีมิไดเปนบริษัทจดทะเบียน 

(2) สัญญาซื้อขายลวงหนาตามขอ 3.12.1.3 ท่ีคูสัญญามีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับท่ีสามารถ
ลงทุนได (investment grade) 

ตราสารแหงหนี้ตามขอ (1) มิใหหมายความถึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมท่ีถูกจัดใหเปนตราสารหน้ีตาม
ขอ 3.12.1.1(2.6) 

การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหนึ่ง ใหนับทรัพยสินตามวรรคหน่ึงและทรัพยสินตามขอ 3.13.1.5 (1) ท่ี
บุคคลดังกลาวเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา ซึ่งกองทุนได
ลงทุนหรือมีไวรวมในอัตราสวนดังกลาวดวย  

3.13.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินอื่นนอกเหนือจากกรณีท่ีกําหนดไวในขอ 3.13.1.2 
ขอ 3.13.1.3 และขอ 3.13.1.4  เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมตามอัตราสวนดังตอไปนี้ 

(1)  การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวซึ่งบุคคลใดเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง 
ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา ตองมีมูลคารวมกันท้ังส้ินเมื่อคํานวณเฉพาะผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผู
สลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญารายนั้น ไมเกินรอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน   

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

ความในวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับกับหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 

3.13.1.6 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินท่ีกลุมกิจการใดเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง  ผูรับ
อาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันท้ังส้ิน
ของกลุมกิจการนั้นไมเกินอัตราอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปนี้ แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 

(1) รอยละ 30 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน 

(2) อัตราที่คํานวณไดจากน้ําหนักของกลุมกิจการดังกลาวในตัวชี้วัด (benchmark) ของกองทุนน้ันรวม
กับรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนน้ัน ท้ังนี้ ตัวชี้วัดดังกลาวตองเปนดัชนีหรือ
องคประกอบของดัชนี ท่ีมีการเผยแพรอยางกวางขวางและสอดคลองกับนโยบายการลงทุนของกองทุน
นั้น 

3.13.1.7 การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินท่ีบริษัทในกลุมกิจการใดเปนผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญา เพื่อ
เปนทรัพย สินของกองทุน หากทรัพย สินดังกลาวเปนองคประกอบที่ ใชในการคํานวณตัวชี้ วัด 
(benchmark) ของกองทุนน้ัน บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินน้ันโดยมีมูลคารวมกันท้ังส้ิน
เมื่อคํานวณเฉพาะผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญารายน้ัน ไมเกินผลรวมของน้ําหนักของทรัพยสินดังกลาว
ในตัวชี้วัดและรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน   

ท้ังนี้ แทนอัตราสวนท่ีกําหนดไวในขอ 3.13.1.2 ขอ 3.13.1.3 ขอ 3.13.1.4 หรือขอ 3.13.1.5 แลวแต
กรณี  

บริษัทจัดการพิจารณาความเปนกลุมกิจการตามขอ 3.13.1.6 และขอ 3.13.1.7 ตามงบการเงินรวมท่ีมีการ
จัดทําและเปดเผยลาสุด เวนแตในกรณีท่ีไมมีการจัดทํางบการเงินรวม ใหพิจารณาตามสัดสวนการถือหุน
ท่ีปรากฏในบัญชีรายชื่อผูถือหุนลาสุดที่สงตอกระทรวงพาณิชย 



กองทุนเปดไทยพาณิชย หุนจีนเอแชร 

  
 

16

3.13.1.8 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญา
ใชเงิน ท่ีบุคคลดังตอไปนี้ เปนผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญา เปนจํานวนท่ีมีมูลคารวมโดยเฉลี่ยไมเกินรอย
ละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุกองทุนรวมสําหรับ
กองทุนรวมท่ีมีอายุนอยกวา 1 ป 

(1)  ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 

(2)  ธนาคารพาณิชย 

(3)  บริษัทเงินทุน 

(4)  บริษัทเครดิตฟองซิเอร 

(5)  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย 

(6)  สถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 

(7)  ธนาคารตางประเทศ 

การคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามวรรคหน่ึง มิใหนับมูลคาของทรัพยสินดังตอไปนี้รวมในอัตราสวน
ดังกลาว 

(1)  เงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม 

(2)  ทรัพยสินท่ีคูสัญญาในธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนโอนกรรมสิทธิ์ใหแกกองทุนรวม เพื่อดํารง
มูลคาธุรกรรมตามประกาศกําหนด 

อัตราสวนตามวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับในชวงระยะเวลา 6 เดือนกอนวันครบกําหนดอายุโครงการของ
กองทุนรวมท่ีมีอายุโครงการตั้งแต 1 ปข้ึนไป 

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

เมื่อบริษัทจัดการไดปฏิบัติตามวรรคสี่แลว ใหบริษัทจัดการรายงานใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม
ทราบภายในวันทําการถัดจากวันท่ีทรัพยสินน้ันมีมูลคารวมโดยเฉลี่ยไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนรวม เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกลาว ท้ังนี้ 
บริษัทจัดการตองดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบภายใน 5 วันนับแตวันท่ีไดรับรายงานจากบริษัทจัดการดวย  

หากบริษัทจัดการไมสามารถปฏิบัติตามวรรคส่ีได สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจส่ังใหบริษัทเลิก
กองทุนรวมน้ัน 

ท้ังนี้ อัตราสวนดังกลาวขางตนใหนับรวมการลงทุนท้ังในและตางประเทศ 

3.13.1.9 ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนและสมควร เพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุนอันเน่ืองมาจาก
ปญหาความผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกวางในรอบปบัญชีใด บริษัทจัดการ
กองทุนรวมอาจขอผอนผันตอสํานักงานเพื่อไมตองนําการลงทุนในหรือมีไวซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋ว
แลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใชเงิน ในชวงเวลาที่เกิดความผันผวนดังกลาวมารวมคํานวณอัตราสวนการลงทุน
ตามขอ 3.13.1.8 ไดสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 
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3.13.1.10 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อ
หนวยลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมไดไมเกินอัตราสวนดังตอไปนี้ 

(1) ลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหนวยลงทุนของแตละกองทุนรวมท่ี
บริษัทจัดการอื่นเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ ไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของแตละกองทุน
รวมที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ  

(2) ลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหนวยลงทุนของทุกกองทุนรวมท่ีบริษัท
จัดการอื่นเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ ไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของแตละกองทุนรวมที่
บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ 

หนวยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายความวา หนวยลงทุนของกองทุนรวมท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 เทาน้ัน แตไมรวมถึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

3.13.1.11 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนไดโดยมีมูลคาธุรกรรม
รวมกันท้ังส้ินไมเกินรอยละ 25 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

3.13.1.12 การลงทุนหรือมีไวซึ่งธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการ
ลงทุนตามขอ 3.13.1.3 และขอ 3.13.1.4 ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีท่ีมูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ท่ีซื้อและที่โอนมาเพื่อดํารงมูลคาธุรกรรมตาม
ประกาศกําหนด (ถามี) ณ ส้ินวันไมนอยกวามูลคาธุรกรรม ใหนําหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ดังกลาว
มาคํานวณอัตราสวนการลงทุนเทากับมูลคาธุรกรรม ท้ังนี้ บริษัทจัดการไมตองนําธุรกรรมการซื้อโดยมี
สัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราสวนการลงทุนท่ีคูสัญญา   

(2) ในกรณีมูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ท่ีซื้อและที่โอนมา เพื่อดํารงมูลคาธุรกรรมตาม
ประกาศกําหนด (ถามี) ณ ส้ินวันนอยกวามูลคาธุรกรรม ใหคํานวณอัตราสวนการลงทุนดังตอไปนี้ 

(ก) นําหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ดังกลาวมาคํานวณอัตราสวนการลงทุน เทากับมูลคาหลักทรัพย
หรือตราสารแหงหนี้นั้นตามราคาตลาด และ 

(ข) นําธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราสวนการลงทุนท่ีคูสัญญา เทากับสวนตางของ
มูลคาธุรกรรมกับมูลคาหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้นั้นตามราคาตลาด 

(3)  ในกรณีเปนธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนตามสัญญาท่ีมีขอกําหนดใหคํานวณมูลคาหลักทรัพย
หรือตราสารแหงหนี้ท่ีซื้อและมูลคาธุรกรรมรวมเปนยอดสุทธิของธุรกรรมทั้งหมดที่กองทุนมีอยูกับ
คูสัญญารายเดียวกัน และที่สัญญากําหนดใหสามารถบังคับชําระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจาก
หลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ท่ีซื้อหรือทรัพยสินท่ีโอนเพื่อดํารงมูลคาธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถา
มี) ของธุรกรรมอื่นได ใหคํานวณอัตราสวนการลงทุนดังนี้ 

(ก)  ในกรณีท่ีมูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ท่ีซื้อและที่โอนมา เพื่อดํารงมูลคาธุรกรรม
ตามประกาศกําหนด (ถามี) ณ ส้ินวันของแตละธุรกรรม มีมูลคาไมนอยกวามูลคาธุรกรรมแตละธุรกรรมนั้น 
ใหคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามหลักเกณฑใน (1) 

(ข)  ในกรณีท่ีมูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ท่ีซื้อและที่โอนมา เพื่อดํารงมูลคาธุรกรรม
ตามประกาศกําหนด (3) (ถามี) ณ ส้ินวันของแตละธุรกรรม มีมูลคานอยกวามูลคาธุรกรรมแตละธุรกรรม 
ใหคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามหลักเกณฑใน (2) 

(ค)  ในกรณีท่ีมีบางธุรกรรมที่มูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ท่ีซื้อและที่โอนมาเพื่อดํารง
มูลคาธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถามี) ณ ส้ินวันนอยกวามูลคาธุรกรรม ใหบริษัทจัดการนําหลักทรัพย
หรือตราสารแหงหนี้ท่ีซื้อของธุรกรรมท่ีมูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ท่ีซื้อและที่โอนมา 
เพื่อดํารงมูลคาธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถามี) ณ ส้ินวันไมนอยกวามูลคาธุรกรรม มาคํานวณ
อัตราสวนการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อชดเชยสวนตางของมูลคาธุรกรรมกับมูลคารวมของหลักทรัพยหรือตรา
สารแหงหนี้ท่ีซื้อและที่โอนมา เพื่อดํารงมูลคาธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถามี) ณ ส้ินวันของธุรกรรม
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แรกทั้งนี้ หากภายหลังการชดเชยสวนตางขางตน มูลคาสุทธิของทุกหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ท่ีซื้อ
โดยมีสัญญาขายคืนยังคงนอยกวามูลคาสุทธิของทุกธุรกรรม ใหนําธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนมา
คํานวณอัตราสวนการลงทุนท่ีคูสัญญาเทากับสวนตางดังกลาว 

3.13.1.13 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยของกองทุนได โดยมีมูลคาธุรกรรมรวมกัน
ท้ังส้ินไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังนี้ การคํานวณมูลคาธุรกรรมดังกลาว ให
บริษัทจัดการคํานวณโดยใชมูลคาหลักทรัพยท่ีใหยืม รวมผลประโยชนท่ีพึงไดรับจนถึงวันท่ีคํานวณมูลคา
ธุรกรรมดังกลาว 

ในกรณีท่ีธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยในขณะที่กองทุนเขาทําธุรกรรม มีมูลคาไมเกินอัตราสวนท่ีกําหนด
ในวรรคหน่ึง หากตอมาธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยมิไดเกิดจากการ
ทําธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยดังกลาวตอไปก็ได    

ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันท่ีทรัพยสินน้ันมีมูลคาเกินอัตราสวนการลงทุนท่ีกําหนดพรอม
สาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทําการนับแต
วันท่ีธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนท่ีกําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาว
ไวท่ีบริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.สามารถตรวจสอบได 

3.13.1.14 ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจาก
หลักทรัพยอางอิงไทย ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได 
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ หรือธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย ใหนับมูลคาของหลักทรัพย
อางอิงของใบแสดงสิทธิดังกลาว รวมในอัตราสวนสําหรับหลักทรัพยอางอิงดังกลาวท่ีกําหนดในโครงการ
นี้ โดยถือเสมือนหน่ึงวากองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยอางอิงนั้นโดยตรง ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจ
ไมนับมูลคาของใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยรวมในอัตราสวนท่ีคํานวณ
ตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญาท่ีกําหนดตามขอ 3.13.1.2 ขอ 3.13.1.3 ขอ 3.13.1.4 และขอ 
3.13.1.5 ก็ได 

มูลคาของหลักทรัพยอางอิงที่นํามาคํานวณรวมในอัตราสวนตามวรรคหน่ึงใหมีมูลคาเทากับมูลคาใบแสดง
สิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยที่กองทุนไดลงทุนหรือมีไว 

(2) ในกรณีของธุรกรรมใหยืมหลักทรัพย บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราสวนการลงทุนใน หรือมีไวซึ่งการ
ใหยืมหลักทรัพยโดยใหนับมูลคาทรัพยสินท่ีใหยืมรวมในอัตราสวนสําหรับหลักทรัพยท่ีกําหนดไวในขอ 
3.13.1.2 ขอ 3.13.1.3 ขอ 3.13.1.4 และขอ 3.13.1.5 โดยไมถือเสมือนหน่ึงวากองทุนไดลงทุนหรือมีไว
ซึ่งหลักทรัพยนั้นอยู ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจไมนับรวมในอัตราสวนท่ีคํานวณตามคูสัญญาท่ีกําหนดตามขอ 
3.13.1.2 ขอ 3.13.1.3 ขอ 3.13.1.4 และขอ 3.13.1.5 ก็ได 

3.13.1.15 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อลวงหนาท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อการลดความเส่ียง 
(Hedging) เพื่อเปนทรพัยสินของกองทุนได โดยไมเกินมูลคาความเส่ียงทั้งหมดที่กองทุนมีอยู 

3.13.1.16 ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการลงทุนดังตอไปนี้ดวย 

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

(2) ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีอางอิงกับดัชนีดังตอไปน้ี ใหบริษัท
จัดการคํานวณอัตราสวนสําหรับองคประกอบดังกลาวท่ีกําหนดไวในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยถือเสมือนหนึ่งวากองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งองคประกอบนั้นโดยตรง เวนแตในกรณีท่ี
องคประกอบดังกลาวเปนหรือเกี่ยวของกับทองคําหรือน้ํามันดิบ 
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(ก) ดัชนีท่ีมีองคประกอบเปนสินคาหรือตัวแปรท่ีกองทุนสามารถลงทุนหรือมีไวได 

(ข) ดัชนีท่ีไมเขาลักษณะเปนดัชนีท่ีมีการกระจายน้ําหนักอยางเพียงพอตามประกาศกําหนด 

(ค) ดัชนีท่ีมีองคประกอบสวนใหญเปนตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือต่ํากวาอันดับท่ีสามารถลงทุน
ได (high yield bond index) 

3.13.1.17 ในการคํานวณอัตราสวนตามขอ 3.13.1.2 ขอ 3.13.1.3 ขอ 3.13.1.4 และขอ 3.13.1.5 (1) 
ใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ รวมทั้งเง่ือนไขตามขอ 3.13.1.18 ดวย  

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

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

3.13.1.18 การคํานวณอัตราสวนท่ีผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกันตามขอ 3.13.1.17 จะ
ทําไดตอเมื่อบุคคลดังกลาวไดทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล
เบ้ียโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือจํากัดความรับผิดของผูสลักหลัง หรือค้ําประกันตนเงินและดอกเบ้ียเต็ม
จํานวนแบบไมมีเง่ือนไข 

3.13.1.19 ในกรณีท่ีตราสารแหงหนี้ในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีไดมาเปนทรัพยสินของกองทุนมีมูลคา
ไมเกินอัตราสวนท่ีกําหนดในขางตน หากตอมาตราสารแหงหนี้นั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดย
สาเหตุถูกปรับลดอันดับความนาเชื่อถือใหบริษัทดําเนินการแกไขอัตราสวนใหเปนไปตามท่ีกําหนดภายใน 
30 วันนับแตวนัท่ีมีการประกาศใหทราบถึงเหตุดังกลาว เวนแตในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับ
ผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3.13.1.20 ในกรณีท่ีทรัพยสินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกิน
อัตราสวนท่ีกําหนดในขางตน หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น 
บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปก็ได  

ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง 
และวันท่ีทรัพยสินน้ันมีมูลคาเกินอัตราสวนการลงทุนท่ีกําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวให
ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันท่ีทรัพยสินน้ันมีมูลคาเกิน
อัตราสวนท่ีกําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไว ท่ีบริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได 

3.13.1.21 ในกรณีท่ีการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นเปนผลใหกองทุนรวมเปนผูถือหุนท่ีบริษัทใดเปน    
ผูออก เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินการเกินกวารอยละ 25 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทน้ัน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังนี้คือ 

(1)  ปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศที่กําหนดใหบริษัทจัดการสามารถรบัชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นได 

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

(3) กรณีท่ีเปนหุนของบริษัทจดทะเบียน และการไดมาซึ่งหุนของบริษัทดังกลาว เปนผลใหกองทุนไดมา 
หรือเปนผูถือหุนของบริษัทน้ันจนถึงหรือขามจุดที่ตองทําคําเสนอซ้ือ บริษัทจัดการตองดําเนินการเพื่อให
ไดรับการยกเวนการทําคําเสนอซ้ือโดยการลดสัดสวนการถือหุนหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื่นคําขอ
ผอนผันการทําคําเสนอซื้อ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวย
หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ ท้ังนี้ การลดสัดสวนการถือ
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หุนดังกลาว ใหบริษัทจัดการลดสัดสวนตามสัดสวนของหุนของบริษัทจดทะเบียนท่ีแตละกองทุนไดมา
จากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น 

3.13.1.22 ในกรณีท่ีทรัพยสินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกิน
อัตราสวนท่ีกําหนดในขางตน หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยไมเขาลักษณะตามขอ3.13.1.8 
ขอ 3.13.1.13 ขอ 3.13.1.19 ขอ 3.13.1.20 และ ขอ 3.13.1.21 และการเกินอัตราสวนดังกลาวมิไดเกิด
จากการลงทุนหรือไดทรัพยสินมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปก็ได   

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

3.13.1.23 ขอจํากัดการลงทุนขางตนจะไมนํามาบังคับใชในกรณีท่ีปรากฏเหตุตามหัวขอ “การเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวม” และบริษัทจัดการตองดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวขอ “การดําเนินการ
ของบริษัทจัดการเมื่อเลิกกองทุนรวม”  

สรุปอัตราสวนการลงทุน :  

1. Total non-investment grade : ลงทุนไมเกินรอยละ 15.00  

2. Non-investment grade company limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 5.00 

3. Investment grade company limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 15.00  

4. Financial institution company limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 20.00  

5. Individual fund limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 10.00  

6. Total fund limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 20.00 

3.13.2. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นในตางประเทศ:  

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

3.13.2.1 กองทุนเปนกองทุนรวมหนวยลงทุนท่ีลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุน ChinaAMC 
CSI 300 Index ETF โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

3.13.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ 3.12.2.3 (1) ท่ีมี
อันดับความนาเชื่อถืออยูใน 2 อันดับแรก หรือสัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีมีสินคาเปนตราสารดังกลาว เพื่อ
เปนทรัพยสินของกองทุนรวม โดยไมจํากัดอัตราสวน 

ในกรณีของกองทุนเ ปด มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกันแลวตองไมเกิน
รอยละ 20 ของมูลคาตราสารน้ันในแตละรุน เวนแตเปนกองทุนรวมเปดที่มีการขายและรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนตามคาํส่ังซื้อลวงหนาซึ่งระบุเวลาแนนอน (auto redemption) 
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3.13.2.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารภาครัฐตางประเทศท่ีนอกเหนือจากขอ 3.13.2.2 
เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันท้ังส้ินเมื่อคํานวณเฉพาะรายผูออกหรือผูเปนคูสัญญา
รายนั้น ไมเกินรอยละ 35 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

ในกรณีของกองทุนรวมเปด มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศดังกลาว ตองไมเกินรอยละ 20 ของ
มูลคาตราสารน้ันในแตละรุน เวนแตเปนกองทุนรวมเปดที่มีการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ัง
ลวงหนาซึ่งระบุเวลาแนนอน (auto redemption) 

การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหน่ึง ใหนับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพยสินทุกประเภทที่ผูออกหรือ   ผู
เปนคูสัญญารายดังกลาวเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา ซึงกองทุน
ไดลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินเหลาน้ัน รวมในอัตราสวนการลงทุนดังกลาวดวย 

3.13.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินดังตอไปนี้ ท่ีบุคคลใดเปนผูออก ผู
ส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมี
มูลคารวมกันท้ังส้ินเมื่อคํานวณเฉพาะผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือ
คูสัญญารายนั้น ไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

(1) ตราสารแหงทุนตางประเทศ ตามขอ 3.12.2.2    

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

(3) สัญญาซื้อขายลวงหนา ตามขอ 3.12.2.6 ท่ีคูสัญญามีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับท่ีสามารถ
ลงทุนได (investment grade)   

3.13.2.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินอื่นนอกเหนือจากกรณีท่ีกําหนดไวในขอ 3.13.2.3 
และขอ 3.13.2.4 เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมตามอัตราสวนดงัตอไปนี้ 

(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 ผูสลกัหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญาแลว ตองมีมูลคารวมกันท้ังส้ินไมเกินรอยละ 15 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน   

ความในวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับกับหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 

3.13.2.6 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินท่ีกลุมกิจการใดเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับ
อาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันท้ังส้ิน
ของกลุมกิจการนั้นไมเกินอัตราอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปนี้ แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 

(1) รอยละ 30 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน 

(2) อัตราที่คํานวณไดจากน้ําหนักของกลุมกิจการดังกลาวในตัวชี้วัด (benchmark) ของกองทุนน้ันรวม
กับรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนน้ัน ท้ังนี้ ตัวชี้วัดดังกลาวตองเปนดัชนีหรือ
องคประกอบของดัชนี ท่ีมีการเผยแพรอยางกวางขวางและสอดคลองกับนโยบายการลงทุนของกองทุน
นั้น 

3.13.2.7 การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินท่ีบริษัทในกลุมกิจการใดเปนผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญา เพื่อ
เปนทรัพย สินของกองทุน หากทรัพย สินดังกลาวเปนองคประกอบที่ใชในการคํานวณตัวชี้ วัด 
(benchmark) ของกองทุนน้ัน บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินน้ันโดยมีมูลคารวมกันท้ังส้ิน
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เมื่อคํานวณเฉพาะผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญารายน้ัน ไมเกินผลรวมของน้ําหนักของทรัพยสินดังกลาว
ในตัวชี้วัดและรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

ท้ังนี้ แทนอัตราสวนท่ีกําหนดไวในขอ 3.13.2.3 ขอ 3.13.2.4 ขอ 3.13.2.5 หรือขอ 3.13.2.10 แลวแต
กรณี ก็ได 

บริษัทจัดการพิจารณาความเปนกลุมกิจการตามขอ 3.13.2.6 และขอ 3.13.2.7 ตามงบการเงินรวมท่ีมีการ
จัดทําและเปดเผยลาสุด เวนแตในกรณีท่ีไมมีการจัดทํางบการเงินรวม ใหพิจารณาตามสัดสวนการถือหุน
ท่ีปรากฏในบัญชีรายชื่อผูถือหุนลาสุดที่สงตอกระทรวงพาณิชย 

3.13.2.8 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญา
ใชเงิน ท่ีบุคคลดงัตอไปนี้ เปนผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญา เปนจํานวนท่ีมีมูลคารวมโดยเฉลี่ยไมเกินรอย
ละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุกองทุนรวมสําหรับ
กองทุนรวมท่ีมีอายุนอยกวาหน่ึงป  

(1)  ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 

(2)  ธนาคารพาณิชย 

(3)  บริษัทเงินทุน 

(4)  บริษัทเครดติฟองซิเอร 

(5)  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย 

(6)  สถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 

(7)  ธนาคารตางประเทศ 

การคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามวรรคหนึ่ง มิใหนับมูลคาของทรัพยสินดังตอไปนี้ รวมในอัตราสวน
ดังกลาว 

(1)  เงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม 

(2)  ทรัพยสินท่ีคูสัญญาในธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนโอนกรรมสิทธิ์ใหแกกองทุนรวมเพื่อดํารง
มูลคาธุรกรรมตามประกาศกําหนด 

อัตราสวนตามวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับในชวงระยะเวลา 6 เดือนกอนวันครบกําหนดอายุโครงการของ
กองทุนรวมท่ีมีอายุโครงการตั้งแต 1 ปข้ึนไป 

ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแหงหนี้ท่ีมีลักษณะคลายเงินฝากท่ีกองทุนรวมลงทุนในหรือมีไวเกิน
อัตราสวนท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวใหมี
มูลคารวมโดยเฉลี่ยไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมภายใน 30 วันนับแตวันส้ิน
รอบปบัญชีน้ัน 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 



กองทุนเปดไทยพาณิชย หุนจีนเอแชร 

  
 

23

ท้ังนี้ อัตราสวนดังกลาวขางตนใหนับรวมการลงทุนท้ังในและตางประเทศ 

3.13.2.9 ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนและสมควร เพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุนอันเน่ืองมาจาก
ปญหาความผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกวางในรอบปบัญชีใด บริษัทจัดการ
กองทุนรวมอาจขอผอนผันตอสํานักงานเพื่อไมตองนําการลงทุนในหรือมีไวซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก     
ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใชเงิน ในชวงเวลาท่ีเกิดความผันผวนดังกลาวมารวมคํานวณอัตราสวนการ
ลงทุนตามขอ 3.13.2.8 ไดสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

3.13.2.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งเงินฝากในสถาบันการเงินตางประเทศที่มีอันดับความ
นาเชื่อถืออยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได โดยมีมูลคารวมกันท้ังส้ินเมื่อคํานวณเฉพาะสถาบันการเงิน
ตางประเทศรายนั้น ไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหนึ่ง ใหนับมูลคาของทรัพยสินท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไวดังตอไปน้ี รวมใน
อัตราสวนดังกลาว 

(1) ทรัพยสินตามขอ 3.13.2.4 และขอ 3.13.2.5 (1) ท่ีสถาบันการเงินตางประเทศรายเดียวกันเปนผูออก 
ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา 

(2) ทรัพยสินตามขอ 3.13.2.4 และขอ 3.13.2.5 (1) ท่ีธนาคารพาณิชยซึ่งเปนสาขาของสถาบันการเงิน
ตางประเทศรายนั้นเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา 

ในกรณีท่ีกองทุนมีเงินฝากตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการดําเนินงานของกองทุน มิ
ใหนับมูลคาของเงินฝากดังกลาวรวมในอัตราสวนตามวรรคหน่ึง 

3.13.2.11 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได โดยมีมูลคาธุรกรรม
รวมกันท้ังส้ินไมเกินรอยละ 25 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

3.13.2.12 การลงทุนหรือมีไวซึ่งธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวน
การลงทุนตามขอ 3.13.2.4 ตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

3.13.2.13 ในการคํานวณอัตราสวนตามขอ 3.13.2.3 ขอ 3.13.2.4 ขอ 3.13.2.5 และขอ 3.13.2.10 ให
บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ รวมทั้งเง่ือนไขตามขอ 3.13.2.14 ดวย  

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

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

3.13.2.14 การคํานวณอัตราสวนท่ีผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกันตามขอ 3.13.2.13   จะ
ทําไดตอเมื่อบุคคลดังกลาวไดทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล
เบ้ียโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือจํากัดความรับผิดของผูสลักหลัง หรือค้ําประกันตนเงินและดอกเบ้ียเต็ม
จํานวนแบบไมมีเง่ือนไข   

3.13.2.15 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อลวงหนาท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อการลดความเส่ียง 
(Hedging) เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยไมเกินมูลคาความเส่ียงทั้งหมดที่กองทุนมีอยู 

3.13.2.16 การคํานวณมูลคาการลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อการคํานวณอัตราสวนการ
ลงทุนตามขอ 3.13.2.2 ขอ 3.13.2.3 และขอ 3.13.2.4 และขอ 3.13.2.5 (1) ใหนับมูลคาท่ีคูสัญญาอีก
ฝายหน่ึง มีหนาท่ีตองชําระตามสัญญาซื้อขายลวงหนา รวมคํานวณในอัตราสวนของบุคคลที่เปนคูสัญญา
ดังกลาว เวนแตกรณีท่ีกองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาน้ันในศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 
บริษัทจัดการไมตองคํานวณมูลคาและอัตราสวนตามท่ีกําหนดในขอดังกลาว 
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3.13.2.17 นอกจากการคํานวณตามขอ 3.13.2.16 แลว ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการลงทุน
ดังตอไปนี้ดวย 

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

(2) ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีอางอิงกับดัชนีดังตอไปนี้ ใหบริษัท
จัดการคํานวณอัตราสวนสําหรับองคประกอบดังกลาวท่ีกําหนดไวในประกาศนี้ โดยถือเสมือนหน่ึงวา
กองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งองคประกอบน้ันโดยตรง เวนแตในกรณีท่ีองคประกอบดังกลาวเปนหรือ
เกี่ยวของกับทองคําหรือน้ํามันดิบ 

(ก) ดัชนีท่ีมีองคประกอบเปนสินคาหรือตัวแปรท่ีกองทุนสามารถลงทุนหรือมีไวได 

(ข) ดัชนีท่ีไมเขาลักษณะเปนดัชนีท่ีมีการกระจายน้ําหนักอยางเพียงพอตามประกาศกําหนด 

(ค) ดัชนีท่ีมีองคประกอบสวนใหญเปนตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือต่ํากวาอันดับท่ีสามารถลงทุน
ได (high yield bond index) 

3.13.2.18 ในกรณีท่ีตราสารแหงทุนหรือตราสารแหงหนี้ ในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสิน
ของกองทุนมีมูลคาไมเกินอัตราสวนท่ีกําหนดในขางตน หากตอมาตราสารแหงทุนหรือตราสารแหงหนี้นั้น 
มีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวเน่ืองจากมีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศ บริษัทจัดการจะดําเนินการแกไข
อัตราสวนใหเปนไปตามที่กําหนดภายใน 30 วันนับแตวันท่ีมีการประกาศใหทราบถึงเหตุดังกลาว เวนแต
ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3.13.2.19 ในกรณีท่ีทรัพยสินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกิน
อัตราสวนท่ีกําหนดในขางตน หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น 
บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปก็ได  

ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง 
และวันท่ีทรัพยสินน้ันมีมูลคาเกินอัตราสวนการลงทุนท่ีกําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวให
ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทําการนับแตวันท่ีทรัพยสินน้ันมีมูลคาเกิน
อัตราสวนท่ีกําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวท่ีบริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานสามารถ
ตรวจสอบได   

3.13.2.20 ในกรณีท่ีการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นเปนผลใหกองทุนรวมเปนผูถือหุนท่ีบริษัทใดเปน     
ผูออก เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินการเกินกวารอยละ 25 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทน้ัน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการดังนี้ คือ  

(1)  ปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศที่กําหนดใหบริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นได 

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

(3) กรณีท่ีเปนหุนของบริษัทจดทะเบียน และการไดมาซึ่งหุนของบริษัทดังกลาว เปนผลใหกองทุนไดมา
หรือเปนผูถือหุนของบริษัทน้ันจนถึงหรือขามจุดท่ีตองทําคําเสนอซื้อ  บริษัทจัดการตองดําเนินการเพื่อให
ไดรับการยกเวนการทําคําเสนอซ้ือโดยการลดสัดสวนการถือหุนหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื่นคําขอ
ผอนผันการทําคําเสนอซื้อ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวย
หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ  ท้ังนี้ การลดสัดสวนการถือ
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หุนดังกลาว  ใหบริษัทจัดการลดสัดสวนตามสัดสวนของหุนของบริษัทจดทะเบียนท่ีแตละกองทุนไดมา
จากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น 

3.13.2.21 ในกรณีท่ีทรัพยสินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกิน
อัตราสวนท่ีกําหนดในขางตน หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยไมเขาลักษณะตามขอ 
3.13.2.18 ขอ 3.13.2.19 และขอ 3.13.2.20 และการเกินอัตราสวนดังกลาวมิไดเกิดจากการลงทุนหรือ
ไดทรัพยสินมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปก็ได 

ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง 
และวันท่ีทรัพยสินน้ันมีมูลคาเกินอัตราสวนท่ีกําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทําการนับแตวันท่ีทรัพยสินน้ันมีมูลคาเกินอัตราสวนท่ี
กําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวท่ีบริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานสามารถตรวจสอบได 

3.13.2.22 ขอจํากัดการลงทุนขางตนจะไมนํามาบังคับใชในกรณีท่ีปรากฏเหตุตามหัวขอ “การเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวม” และบริษัทจัดการตองดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวขอ “การดําเนินการ
ของบริษัทจัดการเมื่อเลิกกองทุนรวม 

4. การแบงชนิดหนวยลงทุน (Class of Unit) :   ไมมี 

5. การเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก:  

5.1. ชองทางการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก :  

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

- Internet 

- ชองทางอื่นใดท่ีบริษัทจัดการจะกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก : 

บริ ษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุนใหแกผูลงทุน ท่ัวไป  ในราคาหนวยลงทุน ท่ี เสนอขาย 
หนวยละ 10.00 บาท บวกดวยคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี) บวกภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งผูสนใจ
ลงทุนสามารถติดตอซื้อหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ี
ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ ในระหวางเวลาทําการของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ (ถามี) ในกรณีท่ีมียอดการจําหนายหนวยลงทุน 
เทากับจํานวนเงินทุนของโครงการกอนครบกําหนดส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุน บริษัท
จัดการอาจพิจารณาปดการเสนอขายและดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสินของโครงการเปนกองทุนรวม  

กรณีผูลงทุนท่ีเปนบุคคลธรรมดานั้น ผูลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหนวยลงทุนไดหรือผูลงทุนตั้งแต 2 
คนข้ึนไปแตไมเกิน 4 คน ก็สามารถถือหนวยลงทุนรวมกันไดแตสําหรับกรณีผูลงทุนท่ีเปนนิติบุคคลนั้นผู
ลงทุนไมสามารถถือหนวยลงทุนรวมกับผูอื่นได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการ
กําหนด เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น โดยบริษัทจัดการจะแจงการเริ่มใหบริการดังกลาวแก  
ผูลงทุนทราบลวงหนากอนเริ่มใหบริการดังกลาวซึ่งจะปดประกาศท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงาน
ใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เว็บไซตบริษัทจัดการ และ
เว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) 

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบสั่งซื้อหนวยลงทุนและใบคําขอเปดบัญชีกองทุน  

ผูสนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญท่ีผู
ลงทุนควรทราบ ใบส่ังซื้อหนวยลงทุน ใบคําขอใชบริการกองทุนไดท่ีบริษัทจัดการและสถานท่ีติดตอทุก
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แหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการทุกวันทําการใน
ระหวางเวลาทําการ  

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
และชัดเจนแลวนําเอกสารดังกลาว ซึ่งผูส่ังซื้อหนวยลงทุนไดลงนามไวแลว รวมทั้งสงมอบเอกสารหรือ
หลักฐานใดๆ ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด พรอมท้ังเงินคาซื้อหนวยลงทุนตามจํานวนเงินท่ีส่ังซื้อไปยื่นท่ี
บริษัทจัดการ 

(2) มูลคาการส่ังซื้อข้ันต่ํา 5,000 บาท รวมคาธรรมเนียมในการขายหนวยลงทุน (ถามี) และภาษีมูลคาเพิ่ม 

5.2.2.2 ผูสนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

(1) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบคําขอใชบริการกองทุน (เฉพาะผูท่ียังไมเคย
กรอกใบคําขอใชบริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และ/หรือใบส่ังซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ แบบฟอรม
แสดงตนของผูส่ังซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด ใหครบถวนถูกตอง
และชัดเจนแลวนําเอกสารดังกลาว ซึ่งผูส่ังซื้อหนวยลงทุนไดลงนามไวแลว รวมทั้งสงมอบเอกสารหรือ
หลักฐานใดๆ ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด พรอมท้ังเงินคาซื้อหนวยลงทุนตามจํานวนเงินท่ีส่ังซื้อไปยื่นท่ี
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ (ถามี) 

(2) มูลคาการส่ังซื้อข้ันต่ํา 5,000 บาท รวมคาธรรมเนียมในการขายหนวยลงทุน (ถามี) และภาษีมูลคาเพิ่ม 

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  
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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 เวนแตบริษัทจัดการจะกําหนดเปนอยางอื่น 

5.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคาซื้อหนวยลงทุน  

5.3.1 บริษัทจัดการ  

(1) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนสามารถชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาเสนอขาย
โดยชําระเปนเงินสด/เงินโอน หักบัญชีเงินฝากธนาคารตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด หรือเช็ค ดราฟต ท่ี
สามารถเรียกเก็บเงินไดในเขตหักบัญชีเดียวกับท่ีทําการของบริษัทจัดการที่รับคําส่ังซื้อภายในวันท่ีส่ังซื้อ
เทาน้ัน โดยเช็ค หรือดราฟตจะตองลงวันท่ีเดียวกับวันท่ีส่ังซื้อหนวยลงทุนและขีดครอมเฉพาะส่ังจายใน
นาม "บัญชีจองซ้ือกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย จํากัด"หรือบัญชีจองซื้อกองทุนอื่นท่ีบริษัทจัดการอาจ
กําหนดเพิ่มเติมไดในอนาคต เพื่อ (ระบุชื่อผูส่ังซื้อหนวยลงทุน)  และระบุชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพท
ของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนเพื่อความสะดวกในการติดตอไวหลัง เช็ค หรือดราฟต ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะออก
หลักฐานการรับเงินและคําส่ังซื้อใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน 

อีกทั้ง บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนดวยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่น
ใดของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) หรือของสถาบันการเงินอื่นใดท่ีบริษัทจัดการกําหนดอนุญาต 
โดยการตัดเงินจากบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดในวันท่ีท่ีส่ังซื้อหนวยลงทุน ท้ังนี้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับชําระคาซื้อหนวยลงทุนดวยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด ณ 
สถานท่ี หรือชวงระยะเวลาหรือภายใตเง่ือนไขอื่นใด ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการจะแจง
ใหผูลงทุนทราบผานทางเว็บไซต www.scbam.com หรือชองทางอื่นท่ีเหมาะสม อยางไรก็ตาม กอนเปด
ใหบริการรับชําระคาซื้อหนวยลงทุนดวยบัตรดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบผานทางเว็บไซต 
www.scbam.com หรือชองทางใดท่ีเหมาะสม การชําระดวยบัตรดังกลาวจะไมมีการสะสมคะแนน เวนแต
ธนาคาร/บริษัทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น 

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
พินิจของบริษัทจัดการซ่ึงการดําเนินการดังกลาวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือ
หนวยลงทุนเปนสําคัญ 
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 (2) การส่ังซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทจัดการไดเรียกเก็บเงินคาส่ังซื้อหนวยลงทุนไดเต็ม
จํานวนแลว โดยบริษัทจัดการจะนําเงินคาซื้อหนวยลงทุนท่ีไดรับจากผูส่ังซื้อหนวยลงทุนและดอกเบ้ียท่ี
เกิดข้ึนจากเงินดังกลาว (ถามี) เขาบัญชี "กองทุนเปดไทยพาณิชย หุนจีนเอแชร" ซึ่งเปนบัญชี
เดินสะพัด หรือบัญชีออมทรัพยท่ีบริษัทจัดการไดเปดไวกับผูดูแลผลประโยชนกองทุน หรือบัญชีอื่นท่ี
บริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ่มเติมไดในอนาคต ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันปดการเสนอขายครั้งแรก 

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 ซึ่งไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือรับรองแสดงสิทธิใน
หนวยลงทุน/ใบยืนยันการซื้อหนวยลงทุนพรอมใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับคาธรรมเนียมการ
ขายหนวยลงทุน (ถามี) ใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนโดยทางไปรษณียภายใน 7 วันทําการนับตั้งแตวันจด
ทะเบียนกองทุน  เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตดําเนินการเปนอยางอื่น 

(7) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนท่ีไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนแลว จะเพิกถอนการส่ังซื้อหนวยลงทุน และขอคืน
เงินคาซื้อหนวยลงทุนไมได เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ  

(8) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อหนวย
ลงทุนของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว  

5.3.2 ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

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

อีกทั้ง บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนดวยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่น
ใดของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) หรือของสถาบันการเงินอื่นใดท่ีบริษัทจัดการกําหนดอนุญาต 
โดยการตัดเงินจากบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดในวันท่ีท่ีส่ังซื้อหนวยลงทุน ท้ังนี้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับชําระคาซื้อหนวยลงทุนดวยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด ณ 
สถานท่ี หรือชวงระยะเวลาหรือภายใตเง่ือนไขอื่นใด ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการจะแจง
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ใหผูลงทุนทราบผานทางเว็บไซต www.scbam.com หรือชองทางอื่นท่ีเหมาะสม อยางไรก็ตาม กอนเปด
ใหบริการรับชําระคาซื้อหนวยลงทุนดวยบัตรดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบผานทางเว็บไซต 
www.scbam.com หรือชองทางใดท่ีเหมาะสม การชําระดวยบัตรดังกลาวจะไมมีการสะสมคะแนน เวนแต
ธนาคาร/บริษัทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น 

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาวขางตนไดในอนาคต 
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
พินิจของบริษัทจัดการซ่ึงการดําเนินการดังกลาวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือ
หนวยลงทุนเปนสําคัญ 

(2) การส่ังซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเมื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดเรียกเก็บเงิน
คาส่ังซื้อหนวยลงทุนไดเต็มจํานวนแลว โดยบริษัทจัดการจะนําเงินคาซื้อหนวยลงทุนท่ีไดรับจากผูส่ังซื้อ
หนวยลงทุนและดอกเบ้ียที่เกิดข้ึนจากเงินดังกลาว (ถามี) เขาบัญชี "กองทุนเปดไทยพาณิชย หุนจีนเอ
แชร" ซึ่งเปนบัญชีเดินสะพัด หรือบัญชีออมทรัพยท่ีบริษัทจัดการไดเปดไวกับผูดูแลผลประโยชนกองทุน 
หรือบัญชีอื่นท่ีบริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ่มเติมไดในอนาคต ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันปดการเสนอ
ขายครั้งแรก  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติมบัญชีนี้ไดในอนาคต โดยไมถือเปน
การแกไขโครงการ  

(3) ในกรณีท่ีเช็คหรือดราฟตดังกลาวถูกปฏิเสธการจายเงิน ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
จะดําเนินการยกเลิกรายการส่ังซื้อนั้นและแจงใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุนทราบทันทีโดยทางโทรศัพท 

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

(5) ในการชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน หากมิใชกรณีท่ีผูส่ังซื้อหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของกองทุน
เปดอื่นท่ีจัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อส่ังซื้อหนวยลงทุนของกองทุนเปดนี้ ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระ
คาซื้อหนวยลงทุนดวยเงินเต็มมูลคาจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไมได เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาต
เปนอยางอื่น 

(6) นายทะเบียนหนวยลงทุน ซึ่งไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือรับรองแสดงสิทธิใน
หนวยลงทุน/ใบยืนยันการซื้อหนวยลงทุนพรอมใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับคาธรรมเนียมการ
ขายหนวยลงทุน (ถามี) ใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนโดยทางไปรษณียภายใน 7 วันทําการนับแตวันจด
ทะเบียนกองทุน  เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตดําเนินการเปนอยางอื่น 

(7) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนท่ีไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนแลว จะเพิกถอนการส่ังซื้อหนวยลงทุน และขอคืน
เงินคาซื้อหนวยลงทุนไมได เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ  
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(8) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อหนวย
ลงทุนของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว  

5.3.3 ATM  

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม โดยมีวิธีการรับชําระและการเก็บ
รักษาเงินคาซื้อหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด  

5.3.4 Tele-bank  

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท โดยมีวิธีการรับชําระและการ
เก็บรักษาเงินคาซื้อหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด  

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
ตามท่ีระบุไวเพื่อซื้อหนวยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนไมเพียงพอที่บริษัท
จัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะไมดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากของผูส่ังซื้อ
หนวยลงทุน เวนแตบริษัทจัดการจะกําหนดเปนอยางอื่น 

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกวิธีการตามขอ 5.2.2 และ 5.3 โดยบริษัท
จัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได 
ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ี
ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกําหนด ซึ่งวิธีการเสนอขายหนวยลงทุนดังกลาวจะเปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเกี่ยวของหรือไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูลงทุนแลว ท้ังนี้ บริษัทจัดการ
จะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปดประกาศที่สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ
และสํานักสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ และ เว็บไซต
ของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ใหผูลงทุนทราบลวงหนากอนการเริ่มใหบริการ 
ซึ่งการดําเนินการดังกลาวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ 

5.4 การจัดสรรหนวยลงทุน  

การเสนอขายหนวยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะ
พิจารณาจัดสรรยอดการจัดจําหนายใหกับแตละสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนแยกจากกัน โดยแตละสํานักงานสาขาจะจัดสรรใหกับผูส่ังซื้อโดยใชหลักเกณฑ “ส่ังซื้อกอน ได
กอน”  
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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 เนื่องจากจําหนายหนวยลงทุนใหประชาชนไดไมถึง 35 ราย หรือมีการ
จัดสรรหนวยลงทุนไมเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและ
หนาท่ีของบริษัทจัดการ  อันเปนเหตุใหสํานักงานปฏิเสธการรับจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมและการ
แกไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน หรือกรณีท่ีมูลคาหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดครั้งแรกไมเพียงพอตอการ
บริหารจัดการลงทุน และ/หรือในกรณีท่ีกองทุนไมสามารถนําเงินไปลงทุนไดตามวัตถุประสงค อันเน่ืองจาก
ประเทศที่กองทุนจะไปลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และ/หรือปจจัยอื่นใดท่ีทําใหผลตอบแทนของ
ตราสารท่ีกองทุนจะเขาไปลงทุนปรับตัวลดลงอยางมีนัยสําคัญ หรือดวยเหตุอื่นใดท่ีกระทบตอการบริหาร
จัดการกองทุน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะยุติการจําหนายหนวยลงทุน
และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันส้ินสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหนวยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะชําระเงิน
คาซื้อหนวยลงทุนพรอมผลประโยชนใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากเงินท่ีไดรับจากการจําหนายหนวยลงทุน (ถามี) คืน
ใหแกผู ส่ังซื้อหนวยลงทุนเปนเช็คขีดครอมเฉพาะส่ังจายในนามผู ส่ังซื้อหนวยลงทุน และจัดสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูท่ีระบุไวในใบคําขอใชบริการกองทุนหรือนําเขาบัญชีของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชยอื่นใดท่ีบริษัทจัดการไดมีการกําหนดเพิ่มเติมภายหลัง 
ประเภทเดินสะพัดหรือออมทรัพย ซึ่งไดระบุไวในใบคําขอใชบริการกองทุน ภายใน 1 เดือนนับตั้งแตวันถัด
จากวันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกตามสัดสวนของเงินคาซื้อหนวยลงทุน หรือ
ดําเนินการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นควร เพื่อรักษาผลประโยชนของผูส่ังซื้อหนวยลงทุน หากบริษัท
จัดการไมสามารถคืนเงินและผลประโยชนภายในกําหนดเวลาน้ันไดอันเน่ืองจากความผิดพลาดของบริษัท
จัดการเอง บริษัทจัดการจะชําระดอกเบ้ียในอัตราไมต่ํากวารอยละ 7.5 ตอป นับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีครบ
กําหนดเวลาน้ันใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุนดวย 
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5.6 ขอสงวนสิทธิในการขายหนวยลงทุน 

5.6.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนใหแกผูลงทุนท่ีเปนบุคคล
ธรรมดาตั้งแต 2 คนข้ึนไปแตไมเกิน 4 คน ถือหนวยลงทุนรวมกัน และปรากฏวาผูลงทุนบางคนหรือทั้งหมด
เสียชีวิต 
5.6.2  เพื่อประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชย หุนจีนเอแชร (“กองทุน”)  การ
เสนอขายหนวยลงทุนของกองทุน ใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแตเพียงผูเดียว โดยบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยบุคคลที่บริษัท
จัดการมีวัตถุประสงคท่ีจะไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนใหนั้น รวมถึงแตไมจํากัดเพียง พลเมือง
สหรัฐอเมริกา ผูท่ีมีถ่ินฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถ่ินท่ีอยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพยสินของบุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซึ่งจัดใหมีข้ึนและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

5.6.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคําส่ังซื้อหนวยลงทุนของผูลงทุน หากการส่ังซื้อดังกลาวขัดกับ
หลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบตอการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทําให
เกิดความเส่ียงทางกฏหมายหรือตอชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึง
ประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ 

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  

6.1. ชองทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :   

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

- ชองทางอื่นใดท่ีบริษัทจัดการจะกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  

บริษัทจัดการจะเปดเสนอขายหนวยลงทุนทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยจะ
เริ่มเปดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนหลังจากการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ภายใน 1 เดือนนับแตวันจด
ทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะปดประกาศ ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการ 
สถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เว็บไซตของบริษัทจัดการและเว็บไซตของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ใหผูลงทุนทราบตอไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิใน
การเปลี่ยนแปลงกําหนดการดังกลาวโดยจะประกาศให ผูลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน ท้ังนี้ ผู
ลงทุนสามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนไดในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนและชวงเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด  

กรณีผูลงทุนท่ีเปนบุคคลธรรมดานั้น ผูลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหนวยลงทุนไดหรือผูลงทุนตั้งแต 2 
คนข้ึนไปแตไมเกิน 4 คน ก็สามารถถือหนวยลงทุนรวมกันไดแตสําหรับกรณีผูลงทุนท่ีเปนนิติบุคคลนั้นผู
ลงทุนไมสามารถถือหนวยลงทุนรวมกับผูอื่นได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการ
กําหนด เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น โดยบริษัทจัดการจะแจงการเริ่มใหบริการดังกลาวแก  
ผูลงทุนทราบลวงหนากอนเริ่มใหบริการดังกลาวซึ่งจะปดประกาศท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงาน
ใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เว็บไซตบริษัทจัดการ และ
เว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถาม)ี 

6.2.1 วิธีการขายหนวยลงทุนโดยติดตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

(ก) ผูสนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญท่ีผู
ลงทุนควรทราบ ใบส่ังซื้อหนวยลงทุน ไดท่ีบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนท่ีไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ และสามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการหรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ท้ังนี้  ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนสามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนไดใน
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วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนและชวงเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด   โดยใหถือวาเปนรายการส่ังซื้อหนวย
ลงทุนของวันทําการซื้อขายน้ัน ในราคาขายหนวยลงทุนท่ีคํานวณได ณ ส้ินวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน  
ซึ่งเปนราคาท่ีรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว 

บริษัทจัดการจะจัดใหมีหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการ ไว ณ ท่ีทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ
สถานท่ีติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพื่อประโยชนในการแจกจายแกผูท่ีสนใจ
จะลงทุน  

(ข) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะตองส่ังซื้อหนวยลงทุนไมต่ํากวา 5,000 บาท หากเปนการส่ังซื้อครั้งแรกและ
สําหรับการส่ังซื้อครั้งถัดไปในแตละครั้งไมต่ํากวา 1,000 บาท โดยกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบคําขอใช
บริการกองทุน (เฉพาะผูท่ียังไมเคยกรอกใบคําขอใชบริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และ/หรือใบส่ังซื้อ
หนวยลงทุนและ/หรือแบบฟอรมแสดงตนของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนและ/หรือเอกสารอื่นใดตามท่ีบริษัท
จัดการกําหนด ใหครบถวนถูกตองและชัดเจน แลวนําเอกสารดังกลาว ซึ่งผูส่ังซื้อหนวยลงทุนไดลงนามไว
แลว รวมทั้งสงมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด พรอมทัง้เงินคาซื้อหนวยลงทุน
เต็มจํานวนไปย่ืนท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

(ค) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนสามารถชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเปนเงินสด/เงินโอน หักบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด เช็ค ดราฟต ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดภายในวันส่ังซื้อในเขตหักบัญชีเดียวกับ
สํานักงานท่ีรับคําส่ังซื้อเทาน้ัน ในกรณีท่ีทําการส่ังซื้อเปนเช็คหรือดราฟต ผานธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) ผูส่ังซื้อจะตองลงวันท่ีเดียวกับวันท่ีส่ังซื้อและขีดครอมเฉพาะส่ังจายในนาม “ธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปดของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด” 
และในกรณีท่ีส่ังซื้อเปนเช็ค หรือดราฟตผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนรายอื่น ผูส่ังซื้อจะตองลงวันท่ีเดียวกับวันท่ีส่ังซื้อและขีดครอมเฉพาะส่ังจายในนาม"บัญชีซื้อ
กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย จํากัด" ซึ่งเปนบัญชีกระแสรายวันและ/หรือบัญชีออมทรัพยท่ีบริษัทจัดการได
เปดไวกับธนาคารพาณิชย และระบุชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนเพื่อความ
สะดวกในการติดตอไวหลัง เช็ค หรือดราฟต ท้ังนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนจะออกหลักฐานการรับเงินและคําส่ังซื้อใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน  

บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนดวยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) หรือของสถาบันการเงินอื่นใดท่ีบริษัทจัดการกําหนดอนุญาต โดย
การตัดเงินจากบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดในวันท่ีท่ีส่ังซื้อหนวยลงทุน ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิท่ีจะรับชําระคาซื้อหนวยลงทุนดวยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด ณ สถานท่ี หรือ
ชวงระยะเวลาหรือภายใตเง่ือนไขอื่นใด ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุน
ทราบผานทางเว็บไซต www.scbam.com หรือชองทางอ่ืนท่ีเหมาะสม อยางไรก็ตาม กอนเปดใหบริการ
รับชําระคาซื้อหนวยลงทุนดวยบัตรดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบผานทางเว็บไซต 
www.scbam.com หรือชองทางใดท่ีเหมาะสม การชําระดวยบัตรดังกลาวจะไมมีการสะสมคะแนน เวนแต
ธนาคาร/บริษัทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น 

(ง) ในกรณีท่ีผูส่ังซื้อหนวยลงทุนชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเปนเช็ค หรือดราฟต หรือคําส่ังหักบัญชีเงิน
ฝากธนาคารตามที่บริษัทจัดการกําหนด ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกัน
ของแตละสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีส่ังซื้อ หรือในกรณีท่ีเช็ค 
หรือดราฟต หรือคําส่ังหักบัญชีเงินฝากธนาคารดังกลาวไมสามารถเรียกเก็บเงินไดในวันท่ีส่ังซื้อไมวาดวย
เหตุใด บริษัทจัดการจะถือวาผูส่ังซื้อหนวยลงทุนทําการส่ังซื้อหนวยลงทุนในวันทําการที่สามารถเรียกเก็บ
เงินได ในราคาขายหนวยลงทุนท่ีคํานวณได ณ ส้ินวันทําการท่ีเรียกเก็บเงินได เวนแตบริษัทจัดการจะ
พิจารณาผอนผันได 

(จ) ในการชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน หากมิใชกรณีท่ีผูส่ังซื้อหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของกองทุน
เปดอื่นท่ีจัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อส่ังซื้อหนวยลงทุนของกองทุนเปดนี้ ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะตอง
ชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนดวยเงินเต็มมูลคา จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไมได  

(ฉ) การส่ังซื้อหนวยลงทุน โดยเช็คหรือดราฟตจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ไดเรียกเก็บเงินคาส่ังซื้อหนวยลงทุนไดเต็มจํานวนแลว ในกรณีท่ีเช็คหรือ
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ดราฟตดังกลาวถูกปฏิเสธการจายเงิน บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะ
ดําเนินการยกเลิกรายการส่ังซื้อนั้น และแจงใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุนทราบ  

(ช) ในกรณีท่ีผูส่ังซื้อหนวยลงทุนชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนโดยการหักบัญชีบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต 
หรือบัตรอื่นใดของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) หรือของสถาบันการเงินอื่นใดท่ีบริษัทจัดการ
กําหนดอนุญาต ท้ังนี้ หากเกิดกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการหักบัญชีบัตรดังกลาวได หรือบริษัทจัดการมิได
รับเงินคาจองซื้อหนวยลงทนุจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารท่ีผูส่ังซื้อมีบัญชีบัตรเครดิตอยู ภายในวันทํา
การถัดจากวันท่ีส่ังซื้อหนวยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการส่ังซื้อหนวยลงทุนดังกลาว 

(ซ) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีรับการส่ังซื้อหนวยลงทุนไดรับ
ใบส่ังซื้อหนวยลงทุน และเงินคาซื้อหนวยลงทุนเรียบรอยแลว จะมอบหลักฐานการรับเงินและคําส่ังซื้อ
หนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน  

(ฌ) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนท่ีไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนแลว จะเพิกถอนการส่ังซื้อหนวยลงทุน และขอคืน
เงินคาซื้อหนวยลงทุนไมได เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ  

(ญ) นายทะเบียนหนวยลงทุนและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งไดรับมอบหมาย
จากบริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนพรอมใบยืนยันการซื้อหนวยลงทุน 
ใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษีสําหรับคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี) ใหแกผูส่ังซื้อหนวย
ลงทุนทางไปรษณียภายใน 7 วันทําการนับแตวันคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตดําเนินการ
เปนอยางอื่น 

(ฎ) การเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลว จะทําในวันถัดจากวันท่ีทําการซื้อขายหนวยลงทุน
จํานวนน้ัน  

(ฏ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึงตามที่ บริษัท
จัดการเห็นสมควร ท้ังนี้บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนการใช
สิทธิปดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ และ
สํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

6.2.2 ATM 

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและ
วิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด 

6.2.3 Tele-bank 

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและ
วิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด  

6.2.4  ไปรษณีย 

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณีย ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการที่บริษัท
จัดการกําหนด  

6.2.5 Internet 

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนทางบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข
และวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด 

(ก) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนท่ีประสงคจะใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนทางอินเตอรเน็ต สามารถขอใชบริการ
ธนาคารทางอินเตอรเน็ตกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และเมื่อไดรับอนุมัติแลว ผูส่ังซื้อหนวย
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ลงทุนจะสามารถทําการซื้อขายหนวยลงทุน โดยสามารถระบุเลขทะเบียนผูถือหนวยลงทุน (Client No.) 
ท่ีจะใชซื้อขายหนวยลงทุนไดมากกวา 1 หมายเลข ตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีธนาคารกําหนดไวในการ
ใหบริการ  

(ข) เมื่อไดรับการอนุมัติใหใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานอินเตอรเน็ตจากธนาคารแลวผูส่ังซื้อหนวย
ลงทุนจะสามารถทํารายการซ้ือขายหนวยลงทุนไดโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการซื้อขายหนวยลงทุน
ผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะถือวา
ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีกําหนดไวดังกลาว  

เนื่องจากบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตเปนบริการของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูส่ังซื้อ
หนวยลงทุนท่ีตกลงใชบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตกับธนาคาร จะสามารถใชบริการอื่นๆ ท่ีธนาคาร
ใหบริการอยูแลว นอกเหนือจากการส่ังซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปด ดังนั้นผูส่ังซื้อหนวยลงทุนท่ีขอใช
บริการทางอินเตอรเน็ต อาจมีภาระที่จะตองเสียคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ อันเกี่ยวเน่ืองกับการใช
บริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต ตามอัตราที่ธนาคารกําหนด  

(ค) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนสามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตไดในวัน 
ทําการซื้อขายหนวยลงทุนและชวงเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนดโดยใหถือวาเปนรายการส่ังซื้อหนวยลงทุน
ของวันทําการซื้อขายน้ัน ในราคาขายหนวยลงทุนท่ีคํานวณได ณ ส้ินวันทําการซื้อขายซึ่งเปนราคาท่ี
รับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว  

(ง) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จะหักเงินตามจํานวนเงินท่ีส่ังซื้อจากบัญชีเงินฝากของผูส่ังซื้อ
หนวยลงทุนท่ีไดระบุไวในการขอใชบริการกองทุน หากเงินในบัญชีไมเพียงพอ ธนาคารจะยกเลิกคํา
ส่ังซื้อหนวยลงทุนน้ัน โดยไมหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูส่ังซื้อหนวยลงทุน ซึ่งผูส่ังซื้อหนวยลงทุน
อาจทําการส่ังซื้อหนวยลงทุนใหมไดถาตองการ  

(จ) การส่ังซื้อหนวยลงทุน ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะตองส่ังซื้อหนวยลงทุนไมต่ํากวา 5,000 บาท หากเปน
การส่ังซื้อครั้งแรกและสําหรับการส่ังซื้อครั้งถัดไปในแตละครั้งไมต่ํากวา 1,000 บาท โดยไมจํากัดจํานวน
ครั้งในการทํารายการ อนึ่ง วงเงินดังกลาวเปนวงเงินท่ีแยกตางหากจากวงเงินโอนผานบริการธนาคารทาง
อินเตอรเน็ตปกติของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนท่ีมีอยูกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  

(ฉ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทํารายการผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตที่ปรากฏอยูกับ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนหลักฐานในการทํารายการท่ีสมบูรณ และใชอางอิงได  

(ช) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตไมได 
หากไดทํารายการจนเสร็จสมบูรณแลวไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน ยกเวนกรณีท่ีพิสูจนไดวาเปนความผิดพลาด
ท่ีเกิดจากระบบงานที่ใหบริการในเรื่องดังกลาว โดยทางบริษัทจัดการจะดําเนินการสอบสวนขอผิดพลาด 
และแกไขเสร็จส้ินภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากผูส่ังซื้อหนวยลงทุน ตามแนวทางที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยกําหนด เวนแตบริษัทจัดการจะพิจารณาผอนผันได 

(ซ) นายทะเบียนหนวยลงทุน ซึ่งไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวย
ลงทุนพรอมใบยืนยันการซื้อหนวยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับคาธรรมเนียมการขาย (ถา
มี) ใหแก ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณียภายใน 7 วันทําการนับแตวันคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคา
หนวยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน เวนแตบริษัท
จัดการจะอนุญาตดําเนินการเปนอยางอื่น 

(ฌ) การเพิ่มหนวยลงทุนท่ีขายไดแลวจะทําในวันทําการถัดจากวันท่ีทําการซื้อขายหนวยลงทุนจํานวนน้ัน 
โดยผูส่ังซื้อหนวยลงทุนสามารถสอบถามผลการทํารายการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทาง
อินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ไดในวันทําการถัดไป 

(ญ) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึก
ขอมูลการซื้อหนวยลงทุนของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(ฎ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึงตามท่ีบริษัท
จัดการเห็นสมควร ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการ กอนการใช
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สิทธิปดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและ
สํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

6.2.6  หักบัญชี 

บริษัทจัดการจะรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุน โดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด                
ซึ่งผูส่ังซื้อหนวยลงทุนท่ีมีความประสงคจะใชบริการการหักเงินจากบัญชีเงินฝากสามารถติดตอบริษัท
จัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกําหนด โดยกรอก
รายละเอียดตางๆในหนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝาก เพื่อชําระคาซื้อหนวยลงทุน และ/หรือคาธรรมเนียม
ในการซื้อหนวยลงทุนดังกลาว ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนท่ีมีเงิน
ครบตามที่ระบุไวเพื่อซื้อหนวยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนไมเพียงพอที่บริษัท
จัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะไมดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากของผูส่ังซื้อ
หนวยลงทุน 

6.2.7 การส่ังซื้อหนวยลงทุนเปนประจํา (Planning Order) 

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนเปนประจํา ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการ
กําหนด 

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการขายหนวยลงทุนตามขอ 6.2 ได โดย
บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ
ภายหลังได ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนท่ีไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกําหนด ซึ่งวิธีการขายหนวยลงทุนดังกลาวจะเปนไปตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวของ หรือไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม ท้ังนี้ 
บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปดประกาศที่สํานักงานของบริษัทจัดการ 
สํานักงานใหญและสํานักสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ 
และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 
7 วันทําการกอนการเริ่มใหบริการดังกลาว ซึ่งการดําเนินการดังกลาวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของ
กองทุนและผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ 

6.3 การจัดสรรหนวยลงทุน 

ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนตามท่ีส่ังซื้อหลังจากที่บริษัทจัดการไดรับชําระเงินคา
ซื้อหนวยลงทุนเต็มจํานวนแลว 

ในกรณีท่ีการส่ังซื้อหนวยลงทุนน้ันมีผลใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเกินกวาจํานวนหนวยลงทุน
ท่ีไดรับอนุมัติใหจัดตั้งโครงการจัดการกองทุนรวมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะ
จัดสรรหนวยลงทุนโดยใชหลักการ "ส่ังซื้อกอน ไดกอน" ในกรณีท่ีส่ังซื้อพรอมกันและมีหนวยลงทุนไม
เพียงพอตอการจัดสรร จะอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการที่จะจัดสรรใหกับรายใดรายหน่ึงได ท้ังนี้ 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไม
จําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุน หรือของผูถือหนวยลงทุน 
หรือชื่อเสียง ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรร
หรือไมจัดสรรหนวยลงทุนบางสวนหรือทั้งหมดได โดยไมจําเปนตองแจงใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุนทราบ
ลวงหนา 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไดรับการจัดสรรวงเงินเพิ่มเติมและไดจดทะเบียนเพิ่มวงเงินลงทุนกับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว บริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิในการจัดสรรหนวยลงทุนสวนเพิ่มเติมนั้น เพื่อ
เสนอขายใหแกผูถือหนวยลงทุนท่ีมีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันปดทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน เพื่อสิทธิในการซ้ือหนวยลงทุนเพิ่มเติมในลําดับกอนได 

6.4 การกําหนดเวลาและราคาขายหนวยลงทุน 
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(1) กรณีติดตอกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

(ก) การทํารายการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานเคาเตอรธนาคาร ตั้งแตเวลาเปดทําการจนถึงเวลา 14.30 น. 
สําหรับบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต ตั้งแตเวลาเริ่มใหบริการ – 14.30 น. ในวันทําการซื้อขายหนวย
ลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด ใหถือวาเปนรายการส่ังซื้อหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนน้ัน 
ในราคาขายหนวยลงทุนท่ีคํานวณได ณ ส้ินวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ซึ่งเปนราคาท่ีรับรองโดยผูดูแล
ผลประโยชนแลว  

(ข) การทํารายการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานเคาเตอรธนาคาร หรือบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต ในวันทํา
การซื้อขายหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด แตเปนรายการนอกเหนือจากชวงเวลาท่ีบริษัทจัดการ
กําหนด หรือการทํารายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการท่ีบริษัทจัดการไมไดกําหนดใหเปนวันทําการ
ซื้อขายหนวยลงทุน ใ หถือเปนรายการส่ังซื้อหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายครั้งถัดไป ในราคาขาย
หนวยลงทุนท่ีคํานวณได ณ ส้ินวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนครั้งถัดไปนั้น 

(2) กรณีติดตอกับบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีนอกเหนือจาก (1) 

(ก) การทํารายการส่ังซื้อหนวยลงทุนตั้งแตเวลาเปดทําการจนถึงเวลา 14.30 น. ในวันทําการซื้อขาย
หนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด ใหถือวาเปนรายการส่ังซื้อหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายหนวย
ลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด ในราคาขายหนวยลงทุนท่ีคํานวณได ณ ส้ินวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน 
ซึ่งเปนราคาท่ีรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว  

(ข) การทํารายการส่ังซื้อหนวยลงทุน ในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด แตเปน
รายการนอกเหนือจากชวงเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด หรือการทํารายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการ
ท่ีบริษัทจัดการไมไดกําหนดใหเปนวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใหถือเปนรายการส่ังซื้อหนวยลงทุนของ
วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนครั้งถัดไป ในราคาขายหนวยลงทุนท่ีคํานวณได ณ ส้ินวันทําการซื้อขาย
หนวยลงทุนครั้งถัดไปนั้น  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทํารายการตามขอ 6.4 ได กรณีเปลี่ยนแปลง
เวลาทํารายการอาจเปนระยะเวลาที่มากกวาหรือนอยกวาเวลาท่ีระบุไวในโครงการ แตท้ังนี้จะไมนอยกวา
เวลา 12.00 น. โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนและผูลงทุนท่ัวไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวลวงหนา อยางนอย 7 วัน โดยจะปด
ประกาศที่สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหนวยลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
(ถามี) อีกทั้งแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง ซึ่งการ
ดําเนินการดังกลาวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ 

6.5 ขอสงวนสิทธิในการขายหนวยลงทุน 

6.5.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนใหแกผูลงทุนท่ีเปนบุคคล
ธรรมดาตั้งแต 2 คนข้ึนไปแตไมเกิน 4 คน ถือหนวยลงทุนรวมกัน และปรากฏวาผูลงทุนบางคนหรือทั้งหมด
เสียชีวิต 

6.5.2 เพื่อประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชย หุนจีนเอแชร (“กองทุน”) การ
เสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแตเพียงผูเดียว โดยบริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยบุคคลที่บริษัท
จัดการมีวัตถุประสงคท่ีจะไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนใหนั้น รวมถึงแตไมจํากัดเพียง พลเมือง
สหรัฐอเมริกา ผูท่ีมีถ่ินฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถ่ินท่ีอยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพยสินของบุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซึ่งจัดใหมีข้ึนและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

6.5.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคําส่ังซื้อหนวยลงทุนของผูลงทุน หากการส่ังซื้อดังกลาวขัดกับ
หลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบตอการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทําให
เกิดความเส่ียงทางกฏหมายหรือตอชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึง
ประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ 
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7. การรับซ้ือคืนหนวยลงทุน :  

7.1. ชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

- Internet 

- ชองทางอื่นใดท่ีบริษัทจัดการจะกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

7.2. รายละเอียดชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม : 

บริษัทจัดการจะเริ่มเปดรับซื้อคืนหนวยลงทุนทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน โดยจะเริ่มเปดรับซื้อคืน
หนวยลงทุน ภายใน 1 เดือนนับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะปด
ประกาศ ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการ สถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
เว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบตอไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกําหนดการดังกลาวโดยจะประกาศ
ใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน ท้ังนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถส่ังขายคืนหนวยลงทุนได
ในวันทําการซื้อขายหนวยลงทนุและชวงเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด 

7.3. วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน : 

- รับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบปกติ 

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม  

วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน 

7.4.1 บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

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

(2) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนในการขายคืนหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนได
บันทึกขอมูลการส่ังซื้อหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแลวเทาน้ัน 

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

ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนส่ังขายคืนหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดการ  และการขายคืนดังกลาวเปนผลให
หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนท่ีปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนมีมูลคาต่ํา
กวา 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนท้ังหมดในรายการ
ดังกลาว 

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

(6) บริษัทจัดการจะดําเนินการใหนายทะเบียนหนวยลงทุนและหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุนชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแตวันคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคา
หนวยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  โดยการโอน
เงินเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนท่ีเปดไวกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) หรือธนาคาร
พาณิชยอื่น(ท่ีบริษัทจัดการกําหนด) ตามเลขท่ีบัญชีท่ีผูถือหนวยลงทุนแจงไวในใบคําขอใชบริการ
กองทุนหรือจัดสงเปนเช็คขีดครอมเฉพาะ ส่ังจายในนามผูถือหนวยลงทุนทางไปรษณียลงทะเบียน ท้ังนี้ 
ภายใตเง่ือนไขท่ีระบุในขอ 10 

(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
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คณะกรรมการ ก.ล.ต.ท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปด
ประกาศที่สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถา
มี) 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
และวธิีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด 

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

(2) เมื่อไดรับการอนุมัติใหใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานอินเตอรเน็ตจากธนาคารแลว ผูถือหนวย
ลงทุนจะสามารถทําการส่ังขายหนวยลงทุนไดโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการซื้อขายหนวยลงทุนผาน
บริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะถือวา  ผู
ถือหนวยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีกําหนดไวดังกลาว  

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  
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(6) ในกรณีท่ีจํานวนเงินท่ีผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุน โดยผานบริการ
ธนาคารทางอินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) นั้น มากกวามูลคาหนวยลงทุนหักดวย
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ของผูถือหนวยลงทุนท่ีปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดย
นายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะขายคืนหนวยลงทุนท้ังหมด
เทาท่ีปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนน้ัน  

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

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทํารายการผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตที่ปรากฏอยูกับธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนหลักฐานในการทํารายการท่ีสมบูรณ และใชอางอิงได  

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

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

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

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามขอ 7.3 และขอ 7.4 
ได โดยบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ
ภายหลังได ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนท่ีไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกําหนด ซึ่งวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวจะเปนไปตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเกี่ยวของ หรือไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม ท้ังนี้ 
บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปดประกาศที่สํานักงานของบริษัทจัดการ 
สํานักงานใหญและสํานักสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ 
และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี)ใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา ไม
นอยกวา 7 วันทําการกอนการเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาว ซึ่ง
การดําเนินการดังกลาวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ 

7.5 ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน  

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  
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ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนในชวงเวลาท่ีบริษัท
จัดการกําหนด 

7.6.1 การกําหนดเวลา และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน 

(1) กรณีติดตอกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

(ก) การทํารายการสั่งขายคืนหนวยลงทุนผานเคาเตอรธนาคาร ตั้งแตเวลาเปดทําการจนถึงเวลา 14.30 
น. สําหรับบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต ตั้งแตเวลาเริ่มใหบริการ – 14.30 น.ในวันทํารายการซ้ือขาย
หนวยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด ใหถือวาเปนรายการสั่งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขาย
หนวยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด ในราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีคํานวณได ณ ส้ินวันทําการซื้อ
ขายหนวยลงทุน ซึ่งเปนราคาท่ีรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว  

(ข) การทํารายการส่ังขายคืนหนวยลงทุนผานเคาเตอรธนาคาร หรือบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต     
(ถามี) ในวันทํารายการซื้อขายหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด แตเปนรายการนอกเหนือจากชวงเวลา
ท่ีบริษัทจัดการกําหนด หรือการทํารายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการท่ีบริษัทจัดการไมได
กําหนดใหเปนวันทํารายการซ้ือขายหนวยลงทุนใ หถือเปนรายการส่ังขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อ
ขายหนวยลงทุนครั้งถัดไป ในราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีคํานวณได ณ ส้ินวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน
ครั้งถัดไปนั้น 

(2) กรณีติดตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนอื่นท่ีนอกเหนือ 
จาก (1) 

(ก) การทํารายการส่ังขายคืนหนวยลงทุน ในระยะเวลาการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตั้งแตเวลาเปดทําการ
จนถึงเวลา 14.30 น. ในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด ใหถือวาเปนรายการส่ังขาย
คืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายท่ีบริษัทจัดการกําหนด ในราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีคํานวณได ณ 
ส้ินวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ซึ่งเปนราคาท่ีรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว 

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

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทํารายการตามขอ 7.5 และขอ 7.6 ได กรณี
เปลี่ยนแปลงเวลาทํารายการอาจเปนระยะเวลาที่มากกวาหรือนอยกวาเวลาท่ีระบุไวในโครงการ แตท้ังนี้จะ
ไมนอยกวาเวลา 12.00 น. โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะแจง
ใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนท่ัวไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวลวงหนา อยางนอย 7 วัน โดยจะ
ปดประกาศท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน (ถามี) อีกทั้งแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
การดําเนินการดังกลาวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ 

7.7. การขายคืนหนวยลงทุน : ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา  

7.8. รายละเอียดการขายคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไขหรือเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับระยะเวลาในการสงคําส่ังขายคืนลวงหนา
เพิ่มเติมในอนาคต โดยจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนท่ัวไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
ลวงหนา อยางนอย 7 วัน โดยจะปดประกาศที่สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงาน
สาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) อีกทั้งแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
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ภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง ท้ังนี้ การดําเนินการดังกลาวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของ
กองทุนและผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ 

7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

7.9.1. การชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุน 

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 

8. การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน: 

8.1. ชองทางการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน :  

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

- Internet 

- ชองทางอื่นใดท่ีบริษัทจัดการจะกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพิ่มเติม :  

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

บริษัทจัดการกําหนดใหผูลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนอื่น (กองทุนตนทาง) ภายใตการ
บริหารของบริษัทจัดการมายังกองทุนน้ีได (กองทุนปลายทาง) โดยอยูภายใตเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการ
กําหนด 

(1) กรณีกองทุนน้ีเปนกองทุนปลายทาง 

(ก) ผูถือหนวยลงทุนท่ีประสงคจะซื้อหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนน้ี (กองทุนปลายทาง) หรือ
เรียกวา “การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (SWITCHING IN)”  โดยนําเงินบางสวนหรือทั้งหมดที่ไดจาก
การขายคืนหนวยลงทุน 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  
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(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  ซึ่งเปนไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในขอ “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 

(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 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ตามคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 
หรือหยุดการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาผูถือหนวยลงทุนไมไดรับ
ประโยชนสูงสุดหรือทําใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน หรือกรณีอื่นใดท่ีบริษัทจัดการไดรับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยปดประกาศที่
สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน เว็บไซตบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี)  

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือยกเลิกผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน และ/หรือชองทางการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และ/หรือเง่ือนไขการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาว
ขางตนไดในภายหลัง โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปดประกาศที่สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและ
สํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซต
ของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนากอนการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งการดําเนินการดังกลาวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุน
เปนสําคัญ 
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กรณีผูลงทุนท่ีเปนบุคคลธรรมดานั้น ผูลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหนวยลงทุนได หรือผูลงทุนตั้งแต 2 
คนข้ึนไปแตไมเกิน 4 คน ก็สามารถถือหนวยลงทุนรวมกันไดแตสําหรับกรณีผูลงทุนท่ีเปนนิติบุคคลนั้น             
ผูลงทุนไมสามารถถือหนวยลงทุนรวมกับผูอื่นได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการ
กําหนด เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น โดยบริษัทจัดการจะแจงการเริ่มใหบริการดังกลาวแก  
ผูลงทุนทราบลวงหนากอนเริ่มใหบริการดังกลาวซึ่งจะปดประกาศท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงาน
ใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เว็บไซตบริษัทจัดการ และ
เว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) 

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) ผูถือหนวยลงทุนสามารถย่ืนความประสงคในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการหรือ 
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ทุกวันและเวลาทําการท่ีกําหนดใหเปนวันทําการซื้อ
ขายหนวยลงทุน ในราคาหนวยลงทุนหักดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี)  

(ข) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุน
ไดบันทึกขอมูลการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทาง และการส่ังซื้อหนวยลงทุนของกองทุน
ปลายทางของผูถือหนวยลงทุนแลวเทาน้ัน  

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

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

(จ) ในกรณีท่ีจํานวนหนวยลงทุน หรือจํานวนเงินท่ีผูถือหนวยลงทุนตองการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนในใบคํา
ขอสับเปลี่ยนหนวยลงทุนน้ันมากกวาจํานวนหนวยลงทุนหรือมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนตนทาง  หัก
ดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนท่ีปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนาย
ทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนท้ังหมดเทาท่ี
ปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนน้ัน  

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

(ช) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการและบริษัทจัดการยังไม
สามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนไดโดยอยูในระหวางการดําเนินการของบริษัทจัดการ
ตามขอ 10 ผูถือหนวยลงทุนอาจขอยกเลิกคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดในระหวางเวลาทําการที่บริษัท
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จัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ท่ีผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําส่ังสับเปลี่ยน
หนวยลงทุน ท้ังนี้ การยกเลิกคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดรับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการกอน  

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

(ฌ) ผูถือหนวยลงทุนจะไมสามารถเพิกถอนคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการไดทําการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนเสร็จสมบูรณแลว เวนแตไดรับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ  

(ญ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปดรับคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามท่ี
บริษัทจัดการเห็นสมควร ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอน
การใชสิทธิปดรับคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงาน
ใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ และ
เว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) 

(2) Tele – bank 

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนทางบริการธนาคารทางโทรศัพท โดยมีวิธีการรับชําระและ
การเกบ็รักษาเงินคาซื้อหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด  

(3) Internet 

(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
หนวยลงทุนท่ีมอียูกับธนาคารไทยพาณิชย 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) เปนหลักฐานในการทํารายการท่ีสมบูรณและใชอางอิงได  
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(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 บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  
เว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) 

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามท่ีระบุไวในขอ 
8.1 และ ขอ 8.2 โดยบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับการแตงตั้ง
จากบริษัทจัดการภายหลังได ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการหรือ ผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกําหนด ซึ่งวิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ดังกลาวจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเกี่ยวของ หรือ
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการจัดการ
กองทุนรวม ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
เว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี)ใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วันทําการกอนการเปลี่ยนแปลงการใหบริการดังกลาว ซึ่งการ
ดําเนินการดังกลาวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ 

8.3 การดําเนินการเมื่อมีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

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

8.4 การกําหนดเวลาและราคาขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน กรณีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

(1) การกําหนดเวลาในการรับคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสงคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดท่ีธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) หรือ
บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือชองทางการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนท่ี



กองทุนเปดไทยพาณิชย หุนจีนเอแชร 

  
 

48

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
เงินจากกองทุนตนทาง ซึ่งเปนราคาท่ีรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลวบวกดวยคาธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (SWITCHING IN) (ถามี) 

8.5 การเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาและราคาขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขตามที่ระบุไวในขอ 8.4และ/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  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไมทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ในกรณีท่ีกองทุนไมสามารถทําธุรกรรม
กับกองทุนรวมตางประเทศได บริษัทจัดการจะดําเนินการสงคําส่ังซื้อขายในวันทําการแรกที่กองทุนหลัก
เปดใหทําการซื้อขายได และใหถือวาวันทําการถัดไปของประเทศที่ลงทุนในกองทุนหลักเปนวันทําการซื้อ
ขาย หรือในกรณีอื่นใดบริษัทจัดการจะดําเนินการตามท่ีเห็นสมควรและเหมาะสม รวมถึงบริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิท่ีอาจจะพิจารณาปฏิเสธการส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในกรณีซึ่งอาจมี
ผลกระทบตอประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการเพื่อรักษาประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน 

8.6 ขอสงวนสิทธิในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

8.6.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธท่ีจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหแกผูลงทุนท่ีเปนบุคคล
ธรรมดาตั้งแต 2 คนข้ึนไปแตไมเกิน 4 คนถือหนวยลงทุนรวมกัน และปรากฏวาผูลงทุนบางคนหรือทั้งหมด
เสียชีวิต 
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8.6.2 เพื่อประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชย หุนจีนเอแชร (“กองทุน”) การ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแตเพียงผูเดียว โดยบริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธท่ีจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยบุคคลที่บริษัท
จัดการมีวัตถุประสงคท่ีจะไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหนั้น รวมถึงแตไมจํากัดเพียง พลเมือง
สหรัฐอเมริกา ผูท่ีมีถ่ินฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถ่ินท่ีอยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพยสินของบุคคลดงักลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซึ่งจัดใหมีข้ึนและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

8.6.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูลงทุน หากการสับเปลี่ยน
ดังกลาวขัดกับหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบตอการบริหารจัดการ
กองทุน หรือ ทําใหเกิดความเสี่ยงทางกฏหมายหรือตอชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ 

9. การชําระคารับซ้ือคืน สับเปลี่ยนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน :  

กรณีบริษัทจัดการไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน และจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดข้ันตอนการดําเนินการตอไป โดยตองไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานกอน และไมถือวาเปนการแกไขโครงการ โดยข้ันตอนท่ีกําหนดดังกลาวตอง
สามารถปฏิบัติไดจริง และเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะตอง
แจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน  

10. การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน :  

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนท่ีมีคําส่ังขายคืน
หนวยลงทุนของกองทุนเปดไวแลวได เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว ซึ่งตองไมเกินกวากรณีดังตอไปนี้ 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีท่ีเขาเหตุดังตอไปนี้ โดย
ความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนแลว 

(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จายโอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยาง
สมเหตุสมผล หรือ 

(ข) มีเหตุท่ีทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีลงทุนไวตามกําหนดเวลา
ปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ 

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

(3) มีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง 
และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองนั้นตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีถูกตองตั้งแตหน่ึง
สตางคข้ึนไป และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีถูกตอง 

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

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

(ข) แจงผูถือหนวยลงทุนท่ีมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระคาขาย
คืนหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนท่ัวไปใหทราบเรื่องดังกลาวดวย
วิธีการใดๆ โดยพลัน  
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(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  

(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  
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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 ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและ  ผูลงทุนท่ัวไปให
ทราบถึงการเปดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนดวยวิธีการใดๆโดยพลัน  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวย
ลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และ
ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนก็ได  

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

12. การหยุดขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน : 

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

13. เงื่อนไขและขอจํากัดในการจัดสรรและการโอนหนวยลงทุน :  
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13.1 บริษัทจัดการจะไมจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลที่ซื้อหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน
ตามประกาศคณะกรรมกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวม
และหนาท่ีของบริษัทจัดการ 

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 และออกใบยืนยันการโอนหนวยลงทุนใหแกผู
โอนหนวยลงทุนภายใน 7 วนันับตั้งแตวันท่ีนายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคําขอโอนหนวยลงทุน   

ท้ังนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลลงในทะเบียน  ผู
ถือหนวยลงทุนเรียบรอยแลว 

13.3 เพื่อประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชย หุนจีนเอแชร (“กองทุน”)  การรับ
ลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุนใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแตเพียงผูเดียว โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุนใหแกบุคคลใดก็ได โดย
บุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคท่ีจะไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุนใหนั้น รวมถึงแต
ไมจํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู ท่ีมี ถ่ินฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถ่ินท่ีอยูใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของบุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซึ่งจัดใหมีข้ึนและดําเนิน
กิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

14. การจายเงินปนผล :  

14.1. นโยบายการจายเงินปนผล : จาย    

14.2. หลักเกณฑการจายเงินปนผล :  

บริษัทจัดการจะพิจารณาจายเงินปนผลไมเกินปละ 2 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานส้ินสุดตาม
ชวงเวลาท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีจะจายเงินปนผล
แลวแตกรณี และการจายเงินปนผลดังกลาวจะตองไมทําใหกองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มข้ึนในรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีมีการจายเงินปนผลน้ัน ซึ่งการพิจารณาเงินปนผลจะขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาแกไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวของกับการจายเงินปน
ผล เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดโดยสมาคม นักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทย และตามหลักเกณฑหรือวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะแจงการแกไขเพิ่มเติมดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงาน
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สาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาใหมีการจายเงินปนผล บริษัทจัดการจะประกาศการจายเงินปนผล วันปด
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อจายเงินปนผล และอัตราปนผลของหนวยลงทุนโดยไมชักชา ท้ังนี้ บริษัท
จัดการจะปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอยหนึ่งฉบับ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพิจารณา
ผอนผันหรือส่ังใหปฏิบัติเปนอยางอื่น 

2. ปดประกาศไวในท่ีเปดเผย ณ ท่ีทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และจัดใหมีประกาศดังกลาวไว ณ 
สถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) พรอมทั้งข้ึนเว็บไซตของ
บริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) 

3. สงหนังสือแจงใหผูดูแลประโยชน ผูถือหนวยลงทุนท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุนเพื่อจายเงินปนผล และผูถือหนวยลงทุนท่ีถือหนวยลงทุนชนิดไมระบุชื่อผู
ถือเมื่อไดรับการรองขอ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีอาจจะจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุนดวยวิธีท่ีตางกันสําหรับหนวยลงทุนท่ี
ขายในชวงระยะเวลาที่ตางกันได โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. กอนดําเนินการจายเงินปน
ผลในแตละครั้ง และจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 

ในกรณีผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจํานวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรองตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทจัดการจะไมนําเงินปนผลจํานวนดังกลาวไปใชเพื่อการอื่นใด นอกจาก
เพื่อประโยชนของหนวยลงทุนของกองทุนเปดนั้น 

ขอจํากัดในการจายเงินปนผล 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนในสวนท่ีเกินขอจํากัดการถือหนวย
ลงทุน เวนแตเปนกรณีท่ีไดรับยกเวน ท้ังนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ
เกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาท่ีของบรษัิทจัดการ 
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินท่ีไมอาจจายเปนเงินปนผลออกจากบัญชีและ
ทรัพยสินของกองทุนรวม และไมนําเงินดังกลาวมารวมคํานวณเปนมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม และจะ
สงเงินดังกลาวใหเปนรายไดของแผนดิน 

15. คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูสั่งซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุน :  

15.1. คาธรรมเนียมรวม (เพดานคาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีประมาณการไดท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม
ท้ังหมด) :  

รายการคาธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ประมาณการคาธรรมเนียมและคาใชจายท้ังหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมไมเกินรอยละ 3.00 ตอปมูลคา
ทรัพยสินรวม หักดวยหน้ีสินรวม กอนหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (ถามี) 
คาธรรมเนียมนายทะเบียน (ถามี) คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถามี) และคาธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการคํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ (ถามี) ณ วันท่ีคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนรวม (ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

อยางไรก็ตาม คาธรรมเนียมและคาใชจายท้ังหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกลาวขางตนเปนการ
ประมาณการ อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ข้ึนอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน ขนาดของกองทุน จํานวน
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ผูถือหนวยลงทุน เปนตน รวมถึงสอดคลองกับเพดานคาธรรมเนียมและคาใชจายแตละรายการที่มีการปรับ
เพิ่มข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ่มข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

15.2. คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม :  

15.2.1. คาธรรมเนียมการจัดการรายป :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ในอัตราไมเกินรอยละ 2.50 ตอปของมูลคาทรัพยสินรวม หักดวยหน้ีสินรวม กอนหักคาธรรมเนียมการ
จัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (ถามี) คาธรรมเนียมนายทะเบียน(ถามี) คาธรรมเนียมที่ปรึกษา
การลงทุน (ถามี) และคาธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการคํานวณจากมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ (ถามี) ณ วันท่ีคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

โดยคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนอาจเกิดรายการคาธรรมเนียมการจัดการลงทุนซ้ําซอนจากการ
บริหารจัดการที่เรียกเก็บโดยกองทุนท่ีเขาไปลงทุน  

15.2.2. คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ในอัตราไมเกินรอยละ 0.10 ตอปของมูลคาทรัพยสินรวม หักดวยหนี้สินรวม กอนหักคาธรรมเนียมการ
จัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (ถามี)คาธรรมเนียมนายทะเบียน(ถามี) คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการ
ลงทุน (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 :  

(1) คาใชจายเพื่อวัตถุประสงคในการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามจํานวน
ท่ีจายจริง ท้ังนี้ ไมเกินรอยละ 0.25 ของจํานวนเงินทุนของโครงการและในทางบัญชีจะตัดจายเปน
คาใชจายของกองทุนรวมเฉลี่ยเทากันทุกวัน ภายในระยะเวลา 1 ป เชน คาใชจายในการจัดทําโฆษณา
ประชาสัมพันธ คาส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ คาใชจายดานการตลาด การสงเสริมการขาย คาอบรม
เผยแพรความรู และสัมมนาแนะนํากองทุนรวม  
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(2) คาใชจายในการสอบบัญชี และคาใชจายอื่นๆ ในการสอบบัญชี ซึ่งรวมคาใชจายตรวจสอบทรัพยสิน
ในประเทศ และตางประเทศ 

(3) คาจัดทํา จัดพิมพ และจัดสงหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน ท้ังสวนสรุปขอมูลสําคัญท่ีผูลงทุน
ควรทราบและสวนขอมูลโครงการ  

(4) คาเก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศ ในอัตราไมเกินรอยละ 0.10 ตอปของมูลคาหลักทรัพยของแต
ละสกุลเงิน (ถามี)  

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

(6) คาพิมพแบบฟอรมใบจองซื้อหนวยลงทุน ใบส่ังซื้อหนวยลงทุน ใบส่ังขายหนวยลงทุน ใบยืนยันการซื้อ
และขายหนวยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนและแบบฟอรมอื่นๆ เกี่ยวกับกองทุนรวม  

(7) คาใชจายในการรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน คาใชจายในการออกเช็ค และนําเงินเขาบัญชีสําหรับ
การรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

(8) คาธรรมเนียมธนาคารตางๆ เชน คาธรรมเนียมการใชบริการ SCB CASH MANAGEMENT คาสมุดเช็ค
คาธรรมเนียมการโอนเงินระหวางบัญชี เปนตน  

(9) คาใชจายหรือคาธรรมเนียมอื่นท่ีเกี่ยวของในการจัดการกองทุนรวม เชน คาธรรมเนียมในการจด
ทะเบียนกองทรัพยสินของโครงการจัดการเปนกองทุนรวม คาไปรษณียากร คาแปลเอกสารตางๆ ท่ี
เกี่ยวกับการลงทุน คาอากรแสตมปตางๆ คาดําเนินงานอื่น  ๆ เปนตน  

(10) คาใชจายในการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื่อการรับชําระหนี้ใดๆของกองทุนรวมท้ัง
คาใชจายในการรับชําระหนี้เปนทรัพยสินอื่นแทนการชําระหนี้ดวยเงินสดตามตราสารแหงหนี้ เชน คาท่ี
ปรึกษากฎหมาย คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมทนายความ คาสืบทรัพยและ/หรือบังคับคดี คาใชจายใน
ดานนิติกรรม คาใชจายหรือคาธรรมเนียมอื่นใดท่ีเกี่ยวของกับทางราชการ เปนตน  

(11) คาใชจาย (ถามี) ในการดําเนินคดีของผูดูแลผลประโยชนท่ีฟองรองใหบริษัทจัดการปฏิบัติตาม
หนาท่ีหรือเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุน 
หรือเมื่อไดรับคําส่ังจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

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

(13) คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการรับจํานองอสังหาริมทรัพย เพื่อเปนหลักประกันการลงทุนของกองทุนรวม  

(14) คาท่ีปรึกษากฎหมาย (ถามี) ท่ีปรึกษาการเงินอื่น ๆ (ถามี) 

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

(16) คาใชจายท่ีเกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade)  

(17) คาใชจายตาง ๆ และคาธรรมเนียมที่เกิดข้ึนในชวงการชําระบัญชีและเลิกกองทุนรวม เชน 
คาตอบแทนผูชําระบัญชี และ/หรือคาผูดูแลผลประโยชน ท่ีเกิดข้ึนในระหวางการชําระบัญชีกองทุนรวม  

(18) คาใชจายดานโฆษณาประชาสัมพันธ เชน คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ คาส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรู คาใชจายดานการตลาด การสงเสริมการขาย ตลอดจน
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การสัมมนาแนะนํากองทุน ซึ่งเกิดข้ึนภายหลังจากการจัดตั้งกองทุนท่ีเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนท่ี
จายจริง โดยในทางบัญชีบริษัทจัดการจะตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนเฉลี่ยเทากันทุกวันภายใน
ระยะเวลา 1 ป นับจากวันท่ีบันทึกคาใชจายดังกลาว ท้ังนี้ จํานวนเงินท่ีตัดจายจะตองไมเกินกวาอัตรารอย
ละ 0.25 ของมูลคาทรัพยสินรวม หักดวยหนี้สินรวม กอนหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแล
ผลประโยชน (ถามี) คาธรรมเนียมนายทะเบียน (ถามี) และคาธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมี
ฐานในการคํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ (ถามี) ณ วันท่ีคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  
โดยคาใชจายสวนท่ีเกินอัตราที่กําหนดถือเปนคาใชจายดําเนินงานของบริษัทจัดการ  

(20) คานายหนาซื้อขายหลักทรัพยท่ีซื้อหรือขายเพื่อประโยชนในการจัดการกองทุนรวมซึ่งไดรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีอื่นๆตามท่ีกองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อส่ังซื้อหรือส่ังขายหลักทรัพยและ
คาธรรมเนียมการทํารายการในตางประเทศ 

(21) คาใชจายท่ีเกี่ยวกับความเส่ียงที่เกี่ยวของกับการลงทุนในหลักทรัพย เชน สัญญาซื้อขายลวงหนา 
และคาใชจายหรือคาธรรมเนียมอื่นๆตามท่ีจายจริงรวมถึงคาใชจาย และคาธรรมเนียมอื่นใดเพื่อใหกองทุน
สามารถลงทุนในหลักทรัพยดังกลาว เปนตน 

15.3. คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน :  

15.3.1. คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end Fee) : มี  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 ของมูลคาหนวยลงทุน  

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

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ วิธีการจัดเก็บและ/หรืออัตราคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผู
ถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยบริษัทจัดการ
จะติดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแตวัน
เปลี่ยนแปลง 

15.3.2. คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end Fee) : มี  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 ของมูลคาหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจากผูส่ังขายหนวยลงทุนแตละกลุมหรือ
แตละรายในอัตราท่ีไมเทากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเง่ือนไขการเรียกเก็บหรือ
เปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส่ังขายหรือผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดดังกลาว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ เว็บไซตของผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) 

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ วิธีการจัดเก็บและ/หรืออัตราคาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส่ังขายหรือผู
ถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยบริษัทจัดการ
จะติดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขาย
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หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแตวัน
เปลี่ยนแปลง 

15.3.3. คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (Switching Fee) : มี  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

- กรณีเปนการสับเปลี่ยนเพื่อซื้อหนวยลงทุนชนิดนี้ หรือการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (SWITCHING IN)  

ในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 ของมูลคาหนวยลงทุน 

- กรณีการสับเปลี่ยนเปนการขายคืนหนวยลงทุนชนิดนี้ หรือการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (SWITCHING 
OUT)  

ในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 ของมูลคาหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากผูส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนแตละ
กลุมหรือแตละรายในอัตราที่ไมเทากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือ
เปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส่ังสับเปลี่ยนหรือผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
ติดประกาศรายละเอียดดังกลาว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ เว็บไซตของผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) 

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ วิธีการจัดเก็บและ/หรืออัตราคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสับเปลี่ยน
หรือผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยบริษัท
จัดการจะติดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแตวัน
เปลี่ยนแปลง 

15.3.4. คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน : มี  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ในอัตรา 10 บาท ตอหนวยลงทุน 1,000 หนวย หรือเศษของ 1,000 หนวย หรือตามอัตราที่นายทะเบียน
กําหนดเปนการท่ัวไปในการใหบริการ โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากผูโอนในวันท่ียื่นคําขอ
โอนหนวยลงทุน 

15.3.5. คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน : มี  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

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

15.3.6. คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมมี  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

15.3.7. คาธรรมเนียมอื่น ๆ : มี  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

- คาใชจายในการซ้ือขายหลักทรัพย เมื่อส่ังซื้อหรือส่ังขายหนวยลงทุน 
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กองทุนจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้อัตราไมเกินรอยละ 0.75 ของมูลคาหนวยลงทุนท่ีส่ังซื้อหรือส่ังขายคืน
หนวยลงทุน เพื่อนําเงินดังกลาวไปชําระเปนคาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพยในการส่ังซื้อหรือส่ังขาย
หลักทรัพย เชน คาธรรมเนียมนายหนาซื้อขายหลักทรัพย หรืออื่นๆตามท่ีกองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อส่ังซื้อ
หรือส่ังขายหลักทรัพย เปนตน  

- คาใชจายในการซ้ือขายหลักทรัพย เมื่อมีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

(1) กรณีกองทุนน้ีเปนกองทุนตนทาง บริษัทจัดการจะคิดคาใชจายในการซ้ือขายหลักทรัพยในอัตราไม
เกินรอยละ 0.75 ของมูลคาหนวยลงทนุโดยคํานวณเขาไปในราคาสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก  

(2) กรณีกองทุนน้ีเปนกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะคิดคาใชจายในการซ้ือขายหลักทรัพยในอัตราไม
เกินรอยละ 0.75 ของมูลคาหนวยลงทุนโดยคํานวณเขาไปในราคาสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา 

ท้ังนี้ หากบริษัทจัดการเปลี่ยนแปลงอัตราคาใชจายในการซ้ือขายหลักทรัพยดังกลาวขางตนใหสอดคลอง
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 :  

บริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียม ตามขอ 15.2. ทุกวันท่ีมีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ โดยใช
มูลคาทรัพยสินสุทธิ (ใชเงินบาท) ในแตละวันคํานวณเปนฐานในการคํานวณคาธรรมเนียม และเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมเปนรายเดือน หรือรอบระยะเวลาอันใดท่ีบริษัทจัดการกําหนด 

คาใชจายอื่นๆท่ีเกี่ยวเน่ืองกับกองทุนตามขอ 15.2.6 (1) – (21) 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
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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 เว็บไซตของ
บริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) และลงประกาศ
หนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ เปนเวลา 3 วันติดตอกัน และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบภายใน 15 วัน นับแตวันเปลี่ยนแปลง  

(2) บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใน 15.2 และ 15.3 ได โดยไมถือวาเปน
การแกไขเพิ่มเติมโครงการ และบริษัทจัดการจะติดประกาศคาธรรมเนียมหรือคาใชจายอัตราใหมใหผู
ลงทุนทราบลวงหนา ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาของผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแตวัน
เปลี่ยนแปลง  

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 : ตางประเทศ  

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
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หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการท่ีเปนไปตามกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหนวยงานอื่น
ใดที่เกี่ยวของ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในปจจุบัน รวมถึงที่มีการเปลี่ยนแปลง แกไข เพิ่มเติมในอนาคต 

ท้ังนี้ การใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ บริษัทจัดการจะใชแหลงขอมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศของ Bloomberg ประมาณเวลา 16.00 น. ณ วันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
เปนหลัก อยางไรก็ดี บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑและวิธีการ  กําหนด/คํานวณมูลคายุติธรรม
ของตราสาร/หลักทรัพย หรือทรัพยสินตางประเทศในภายหลังไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เชน 
เพื่อใหสอดคลอง/รองรับระบบการดําเนินงานของบริษัทจัดการในอนาคต เปนตน รวมถึงในกรณีหากเกิด
เหตุการณ 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 เวนแตวันทําการนั้นตรงกับ
วันหยุดของกองทุนตางประเทศที่กองทุนเขาไปลงทุน และประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุน หรือวันตามท่ี
บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ่มเติมในกรณีท่ีมีเหตุการณไมปกติ 

(2.2) คํานวณราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนทุกส้ินวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน  
ท้ังนี้ ใหใชมูลคาหนวยลงทุนของส้ินวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนน้ันเปนเกณฑในการคํานวณราคา
ดังกลาว  

(2.3) ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนของวัน ดังตอไปนี้  

(ก) วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนลาสุด โดยใหประกาศภายในวันทําการถัดไป 

(ข) วันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล โดยประกาศในวันทําการถัดไป (ถามี) 

(2.4) ประกาศราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนลาสุด 
โดยประกาศภายในวันทําการถัดไป  

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  
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(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) บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบโดยการประกาศทางหนังสือพิมพ 
ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะประกาศโดยชองทางอื่นแทนประกาศในหนังสือพิมพ เชน ทาง
เว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือชองทางอ่ืนใดท่ีเหมาะสมโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวย
ลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจงใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วันโดยติดประกาศไว ณ สํานักงานบริษัท
จัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

(3.3) จัดใหมีขอมูลดังกลาวไว ณ ท่ีทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และสถานท่ีทุกแหงท่ีผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนใชซื้อขายหนวยลงทุน เวนแตในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนสถาบัน 
บริษัทจัดการจะจัดใหมีขอมูลดังกลาวดวยหรือไมก็ได  

บริษัทจัดการไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามหลักเกณฑขางตน เมื่อมีเหตุการณดังตอไปนี้  

(1) เมื่อบริษัทจัดการไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน 
โดยใหไดรับยกเวนเฉพาะในชวงระยะเวลาดังกลาว  

(2) เมื่อมีเหตุท่ีบริษัทจัดการตองเลิกกองทุนรวม โดยใหไดรับยกเวนตั้งแตวันท่ีปรากฏเหตุดังกลาว  

16.3. แหลงขอมูลการเปดเผยมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน :  

บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพรายวันทุกวันทําการ หรือติดตามไดจาก Website ของบริษัท
จัดการ: www.scbam.com  

อนึ่ง ในกรณีเกิดเหตุการณไมปกติโดยไมทราบลวงหนา ซึ่งเปนเหตุใหบริษัทจัดการไมสามารถประกาศ
ทางหนังสือพิมพรายวันได บริษัทจัดการอาจพิจารณาประกาศทางชองทางอื่นแทน เชน เว็บไซตของ
บริษัทจัดการ เปนตน 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะประกาศโดยชองทางอื่นแทนประกาศในหนังสือพิมพ เชน ทาง
เว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือชองทางอ่ืนใดท่ีเหมาะสมโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวย
ลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจงใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วันโดยติดประกาศไว ณ สํานักงานบริษัท
จัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

16.4. หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง :  

1. ในกรณีท่ีราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตองนอยกวาหน่ึงสตางค หรือตาง
จากราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคข้ึนไป แตไมถึงรอยละ 0.5 ของราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตอง 
บริษัทจัดการจะจัดทําและสงรายงานใหผูดูแลผลประโยชนทราบถึงความผิดพลาด ภายใน 7 วันทําการนับ
แตวันท่ีพบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง และจัดใหมีสําเนารายงานดังกลาวไว ณ ท่ีทําการของบริษัท
จัดการเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได โดยรายงานดังกลาวจะมีรายการอยาง
นอย ดังตอไปนี้ 
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(1) ราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตอง  

(2) ราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตอง  

(3) สาเหตุท่ีทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง  

(4) มาตรการปองกันเพื่อมิใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง ท้ังนี้ เวนแตในกรณีท่ีราคาหนวยลงทุนไม
ถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดครั้งสุดทาย
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตอง  

ในกรณีท่ีเหตุของความผิดพลาดซึ่งทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตองตามวรรคหนึ่งมีผลตอเนื่องตอการ
คํานวณราคาหนวยลงทุนครั้งตอไป เชน การกําหนดอัตราดอกเบ้ียผิดพลาด เปนตน บริษัทจัดการจะแกไข
ราคาหนวยลงทนุใหถูกตองนับแตวันท่ีบริษัทจัดการพบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตองดวย  

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

(1) จัดทํารายงานการแกไขราคาหนวยลงทุนยอนหลังและรายงานการชดเชยราคาใหเสร็จส้ินภายในวันทํา
การถัดจากวันท่ีพบวาราคาหนวยลงทุนน้ันไมถูกตองและสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนภายใน
วันทําการถัดจากวันท่ีคํานวณราคาหนวยลงทุนยอนหลังเสร็จส้ิน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลใน
รายงานดังกลาวภายในวันทําการถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการสงรายงานใหผูดูแลผลประโยชน ท้ังนี้ รายงาน
ดังกลาวจะมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้  

(ก) ราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตอง  

(ข) ราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตอง  

(ค) สาเหตุท่ีทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง  

(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะจัดใหมีสําเนารายงานตาม (1) ไว ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ 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
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. แตจะสงสําเนาเอกสารท่ีผูดูแลผลประโยชนรับรองวาการท่ีราคาหนวยลงทุนไม
ถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมไดแทน 

3. ในการชดเชยราคาตามขอ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้  

(1) กรณีราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองต่ํากวาราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตอง (understate) บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติดังนี้ 

(ก) กรณีท่ีเปนการขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหนวยลงทุนของผูซื้อหนวยลงทุนเปนจํานวน
ซึ่งมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตอง  

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

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

(2) กรณีราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองสูงกวาราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตอง (overstate) บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติดังนี้  

(ก) กรณีท่ีเปนการขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนเปน
จํานวนซ่ึงมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตองหรือ
จายเงินของกองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาเพื่อชดเชยราคาใหแกผูซื้อหนวยลงทุน  

(ข) กรณีท่ีเปนการรับซื้อคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหนวยลงทุนของผูขายคืนหนวยลงทุน
เปนจํานวนซ่ึงมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตอง  

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

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการตองชดเชยราคาเปนเงินใหแกผูซื้อหนวยลงทุนหรือผูขายคืนหนวยลงทุนรายใดมี
มูลคาไมถึงหนึ่งรอยบาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจายในโอกาสแรกท่ีมีการจายเงิน  

ใหผูถือหนวยลงทุนแตถาบุคคลดังกลาวไมมีสถานะเปนผูถือหนวยลงทุนแลว บริษัทจัดการจะชดเชยราคา
ใหแลวเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคา
ยอนหลังและรายงานการชดเชยราคา  

การจายเงินของกองทุนเปดเพื่อชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซื้อหนวยลงทุน
ตาม (2) (ก) บริษัทจัดการอาจจายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปดก็ได  
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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 : ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

17.3. ชื่อผูประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  

ไมมี 

17.4. ชื่อของผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ชื่อ :  

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :  

17.5. ท่ีปรึกษา :  

17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน :  

ชื่อ :  

17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน :  

ชื่อ :  

17.6. ผูสอบบัญชี :  

ชื่อ : นายเทอดทอง เทพมังกร         

ชื่อ : นางสาวชมภูนุช แซแต            

ชื่อ : นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล     

ชื่อ : นายประวิทย วิวรรณธนานุตร  

ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา 

ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชยเจริญ 

ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน 
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รายละเอียดเพิ่มเติม (ผูสอบบัญชี) :  

หรือบุคคลอื่นท่ีไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี 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 โดยจะกําหนดวัน
ส้ินสุดรอบปบัญชี ในหนังสือชี้ชวนตอไป  

19. การขอมติของผูถือหนวยลงทุน และวิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไข
วิธีการจัดการ :  

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

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

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

ท้ังนี้ การแกไขเพิ่มเติมโครงการตามมติผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนไมเกินรอย
ละ 55 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของโครงการ บริษัทจัดการจะสงเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผูดูแลผลประโยชน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรับรองผลการนับมติ
นั้น 

หากไมสามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนได เนื่องจากขอจํากัดในการนับ
คะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับ
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ขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาท่ีของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที่สํานักงานกําหนดได 

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

บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ่มเติมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนกองทุนได ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

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 ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนาม
กองทุนรวมไดตาม หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
ท้ังนี้การกูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนจะนํามาชําระใหแกผูถือหนวยลงทุนเปนคาขาย
คืนหนวยลงทุน  

20.3 บริการขอมูลกองทุนรวมใหผูถือหนวยลงทุน  

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

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

20.5 ตัวชี้วัด (Benchmark) ของกองทุน 

กองทุนจะใชตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (Benchmark) ตามกองทุนหลักดังตอไปนี้วัดผลการดําเนินงาน
ของกองทุน 

ดัชนี CSI 300 Index ปรับดวยตนทุนการปองกันความเส่ียงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคํานวณผลตอบแทน
เปนสกุลเงินบาท ณ วันลงทุน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณากําหนดเกณฑมาตรฐานหรือตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของ
กองทุนใหม เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมดังกลาวโดยไดรับ
ความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชนของกองทุนแลว โดยจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบ
ลวงหนาอยางนอย 90 วันกอนการเปล่ียนแปลง ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุน หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด 

อยางไรก็ดี กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดที่ใชในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุน อัน
เนื่องมาจากปจจัยภายนอก เชน ผูใหบริการดัชนีมีการยกเลิกการคํานวณดัชนีซึ่งกองทุนมีการนําดัชนีนั้นมา
ใชเปนตัวชี้วัด หรือการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดตามที่หนวยงานกํากับดูแลกําหนด เปนตน บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิท่ีจะไมแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาถึงการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบ
ดังกลาว แตจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สถานท่ี
ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  และประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

20.6 การรับผลประโยชนตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใชบริการบุคคลอื่น (soft commission)  

20.6.1 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เปนผูใหบริการ อันเน่ืองมาจาก
การใชบริการของบุคคลดังกลาวในการจัดการกองทุนได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  

(1) ผลประโยชนตอบแทนท่ีรับไวนั้นตองเปนทรัพยสินท่ีมีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเกี่ยวกับบทบาท
โดยตรงของความเปนกองทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ  

(2) ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลนั้นบอยครั้งเกินความจําเปน
เพื่อใหกองทุนไดรับประโยชนจากบุคคลดังกลาว (Churning)  

ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่งใหแกกองทุนท่ีอยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ 
บริษัทตองกระทําดวยความเปนธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยท่ีอาจมีไวไดของกองทุน
นั้นดวย  

20.6.2 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีการรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อกองทุนตามขอ 20.6.1 บริษัทจัดการจะ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชนดังกลาวไวในรายงานรอบปบัญชีและรายงานรอบระยะเวลาหก
เดือนดวย  

20.7 การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายตาง ๆ  
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ผูถือหนวยลงทุนมีหนาท่ีใหความรวมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือ ผูท่ีไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการ 
ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการรูจักลูกคา (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อ
ทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Customer Due Diligence: CDD) ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะการให
ขอมูล และ/หรือ จัดสงเอกสารหรือหลักฐานใดใหแกบริษัทจัดการ และ/หรือ ผูท่ีไดรับมอบหมายจาก
บริษัทจัดการ เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมาย
ตาง ๆ 

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/หรือกฎหมายตาง ๆ ท้ังนี้ ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด  

(ข) บริษัทจัดการเห็นวาการทําธุรกรรมของผูถือหนวยลงทุนอาจมีลักษณะเปนการกระทําความผิดตาม
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเปนชองทางในการฟอกเงิน และ/หรือ 
ใชเปนชองทางในการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเปนการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแยงตอกฎหมายตางๆ  

(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 

20.8 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.  การเกินสัดสวนการถือหนวยลงทุนเปนกรณีขอยกเวนขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตาม    

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
    (ข)  บริษัทจัดการจะยกเงินปนผลสวนท่ีถูกจํากัดสิทธิตาม (ก) ใหเปนรายไดของแผนดิน  
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    (ค)  ในระหวางการดําเนินการเพื่อยกเงินปนผลใหเปนรายไดของแผนดินบริษัทจัดการจะจัดทําบัญชี
และแยกเงินปนผลสวนดังกลาวออกจากทรัพยสินอื่นของกองทุนรวม โดยไมนํามารวมคํานวณ
เปนมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม 

(3) ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน บริษัท
จัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนท่ีเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด
ของกองทุนรวม และในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุนหากเปนการขอมติรายชนิดหนวย
ลงทุน บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนท่ีเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนชนิดนั้น เวนแต
ชนิดหนวยลงทุนน้ันมีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุมเดียวเปนผูถือหนวยลงทุน
ชนิดนั้น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวเต็มตามจํานวนท่ีถืออยู 
บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดจะถือหนวยลงทุนไดไมเกินหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ี
จําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวม ยกเวนในกรณีเขาขอยกเวนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน วาดวยเรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาท่ีของบริษัทจัดการ  

20.9 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
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 กําหนดใหสถาบันการเงิน
ของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเขารวมผูกพันตนตามขอกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึง
ธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผูรับฝากทรัพยสิน ผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน
หนวยลงทุน) มีหนาท่ีดําเนินการหักเงิน ณ ท่ีจายดังกลาวกอนชําระใหกบักองทุนรวมท่ีเปน NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินท้ังในประเทศไทยและตางประเทศรวมท้ังผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝาก
ทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน ท่ีเขารวมผูกพันตามขอกําหนดของ 
FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับกองทุน
รวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทําใหกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการลงทุนตอไปได และ/หรือ
ดําเนินการลงทุนไดอยางไมมีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําใหผูถือหนวยลงทุนไมสามารถทํารายการ
ผานทางผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดอีกตอไป  

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

(1) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนท่ีเขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเปนบุคคลตามที่
กฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของกําหนด) ใหคํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการ
นําสงขอมูล (เชน ชื่อ ท่ีอยู เลขประจําตัวผูเสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลคาหนวยลงทุน
คงเหลือ จํานวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนหรือเงินปนผลท่ีไดรับ เปนตน)ท่ีมีอยูในบัญชีท้ังหมดของ
ผูถือหนวยลงทุนน้ันกับบริษัทจัดการ ใหกับหนวยงานของรัฐทั้งในและตางประเทศ ตามขอกําหนด
ของกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ 

(2) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนนําสงขอมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน
ทราบความเกี่ยวของกับประเทศสหรัฐอเมริกา เชน หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือ
การใหขอมูลตามหัวขอที่กําหนดไวในแบบฟอรมของหนวยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือการแจงปรับปรุงขอมูลเมื่อขอมูลที่เคยใหไวมีการเปลี่ยนแปลง เปนตน รวมถึงนําสงหลักฐาน
เพื่อยืนยันการเขารวมใน FATCA หรือกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของ (ในกรณีท่ีเปนลูกคาสถาบัน
การเงิน) ท้ังนี้ เปนไปตามหลักเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายดังกลาว 

(3) ดําเนินการอื่นใดเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ 
 

เพื่อเปนการปองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให
กองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวมไดรับประโยชนเพิ่มข้ึนหากมีการดําเนินการที่สอดคลองกับกฎหมาย
ตางประเทศที่เกี่ยวของขางตน ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไมแสดงเจตนาตอบรับ
ภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงหรือ
หลายอยางดังตอไปนี้ตามความจําเปนและความเหมาะสม โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวรับทราบการ
ดําเนินการตามที่บริษัทจัดการแจงนี้แลว และ/หรือไดดําเนินการตามขอตกลงที่ไดระบุไวในคําขอเปดบัญชี   

(1) ไมรับคําส่ังซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 

(2) ระงับหรือหยุดใหบริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน
ดังกลาว 

(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ท่ีจายจากรายไดเงินลงทุน เงินปนผลและ/หรือเงินท่ีชําระคาขายคืนหนวย
ลงทุนของผูถือหนวยลงทุนรายนั้นได เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑและขอกําหนดของกฎหมาย
ตางประเทศที่เกี่ยวของ ท้ังนี้ ตองไมขัดกับกฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดําเนินการอื่นใดอันเปนการปองกันหรือลดผลกระทบ หรือทําใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุน
โดยรวมไดรับประโยชนเพิ่มข้ึน หากมีการดําเนินการท่ีสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของ
ขางตน 
  

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 

20.10 ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนหลัก 

ความเส่ียงจากเกณฑ RQFII (RQFII systems risk) 
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เกณฑปจจุบันของ RQFII รวมถึงกฎท่ีเกี่ยวกับขอจํากัดในการลงทุนของกองทุน  
ขนาดธุรกรรมของ RQFII มีขนาดคอนขางใหญ และมีความเสี่ยงมากข้ึน สภาพคลองของตลาดที่ลดลง
และการผันผวนของราคาอาจนําไปสูผลกระทบตอความเหมาะสมของเวลาและราคาของหลักทรัพยท่ี
จัดหาหรือจําหนายถายโอนมา  
หลักทรัพยของประเทศจีนจดทะเบียนในนามรวมระหวางผูจัดการในฐานะผูถือ RQFII และกองทุนตาม
กฎระเบียบขอบังคับท่ีถูกตองและอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิคโดยผานบัญชีหลักทรัพยกับ CSDCC บัญชีนี้ใช
ชื่อ China Asset Management (Hong Kong) ซึ่งเปนชื่อที่ RQFII ไดรับการอนุมัติโดยผูกํากับดูแลท่ี
เกี่ยวของ  RQFIIจะคัดเลือก PRC broker เพื่อปฏิบัติหนาท่ีในนามของตนในตลาดหลักทรัพยท้ังสองแหง
ในประเทศจีน และผูรับฝากทรัพยสิน PRC Custodian เพื่อรักษาสินทรัพยในความดูแล ตามเง่ือนไข
ขอตกลงของ PRC RQFII Agreement     
ในกรณีมีการผิดสัญญาไมวาจะมาจาก PRC broker หรือผูรับฝากทรัพยสิน ในการดําเนินงานหรือการชําระ
เงินของธุรกรรมใดๆ หรือการโอนยายกองทุนหรือหลักทรัพยใดๆในสาธารณรัฐประชาชนจีน กองทุนอาจจะ
ประสบกับความลาชาในการฟนฟูสินทรัพย ซึ่งอาจสงผลกระทบตอมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน  
ไมสามารถรับรองไดวากองทุนจะไดรับโควตาตามเกณฑของ RQFII เพิ่มเติมตามคํารองขอซื้อหนวย
ลงทุนเต็มจํานวนหรือไม ซึ่งอาจทําใหผูจัดการจําเปนตองปดการขายกองทุน และในสถานการณรุนแรง
กองทุนอาจประสบภาวะขาดทุนอยางหนักเนื่องจากขีดความสามารถในการลงทุนท่ีจํากัดหรืออาจไม
สามารถท่ีดําเนินหรือทําตามจุดมุงหมายและกลยุทธในการลงทุนของกองทุนไดอยางเต็มความสามารถ 
เนื่องจากขอจํากัดทางการลงทุนตามเกณฑ RQFII  สภาพฝดเคืองของตลาดหลักทรัพยในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และความลาชาหรือการหยุดชะงักของการดําเนินการทางการคาและการจัดการการชําระหนี้
ทางการคา 
กฎขอบังคับควบคุมการลงทุนตามเกณฑ RQFII ในสาธารณรัฐประชาชนจีน และการเคลื่อนยายเงินทุน
กลับประเทศดวยการลงทุนตามเกณฑ RQFII เปนส่ิงท่ีคอนขางใหม การนําไปปฏิบัติและการตีความของ
ขอบังคับการลงทุนดังกลาวจึงไมไดรับการทดสอบและไมมีความแนนอนวาส่ิงเหลาน้ีจะถูกนําไปปรับใช
อยางไร เนื่องจากผูมีอํานาจและผูกํากับดูแล PRC ไดใหดุลยพินิจอยางกวางๆ จากขอบังคับในการลงทุน
นั้นๆและไมมีบรรทัดฐานหรือความแนนอนวาดุลยพินิจนั้นๆอาจถูกใชในเวลาน้ีหรือในอนาคต 
 
ความเส่ียงจากผูรับฝากหลักทรัพยและนายหนาของสาธารณรัฐประชาชนจีน (PRC Custodian and PRC 
Broker risk) 

สินทรัพยในสาธารณรัฐประชาชนจีนจะถูกเก็บรักษาโดย PRC Custodian ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส โดย
ผานบัญชีหลักทรัพยกับ CSDCC และบัญชีเงินสดกับ PRC Custodian RQFII ยังคัดเลือก PRC broker
เพื่อทําธุรกรรมกองทุนในตลาดจีนอีกดวย ผูจัดการสามารถแตงตั้งนายหนาไดเพียงคนเดียวในแตละตลาด
หุน ซึ่งกองทุนดังกลาวจะขึ้นอยูกับนายหนาเพียงคนเดียวในแตละตลาดซึ่งอาจเปนรายเดียวกันก็ได หาก
ผูจัดการไมสามารถใชประโยชนจาก PRC Broker การดําเนินงานของกองทุนอาจไดรับผลกระทบและอาจ
ทําใหตองซื้อขายหนวยลงทุนในสวนเกินมูลคาหุน หรือมูลคาสินทรัพยสุทธิลดลงของกองทุน หรือไม
สามารถติดตามดัชนีของกองทุนได กองทุนอาจจะประสบภาวะขาดทุนอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติงานหรือ
ความปลอยปละละเลยไมวาจะเกิดจาก PRC Broker หรือ PRC Custodian ในการจัดการดูแลหรือการชําระ
เงินของธุรกรรมใดๆ หรือการเคลื่อนยายกองทุนหรือหลักทรัพยใดๆตามกฎเกณฑและระเบียบขอบังคับใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ผูจัดการจะจัดการเพื่อใหแนใจวา PRC Broker และ PRC Custodian จะมีข้ันตอน
การรักษาสินทรัพยของกองทุนอยางเหมาะสม 
ตามขอบังคับของ RQFII และพฤติกรรมตลาดหลักทรัพย หลักทรัพยและบัญชีเงินสดสําหรับกองทุนใน
สาธารณรัฐฯจะอยูในนามรวมของผูจัดการในฐานะ RQFII และกองทุน แมวาผูจัดการจะมีทางเลือกตาม
กฎหมายวาสินทรัพยในหลักทรัพยดังกลาวจะเปนกรรมสิทธิของกองทุนซึ่งทางเลือกดังกลาวน้ันจะไม
สามารถนํามาอางอิงเปนขอสรุปได เนื่องจากขอบังคับของ RQFII ข้ึนกับการตีความจากผูท่ีมีอํานาจท่ี
เกี่ยวของในสาธารณรัฐประชาชนจีน นักลงทุนควรระลึกไววาเงินสดท่ีฝากในบัญชีเงินสดของกองทุนท่ีผูรับ
ฝากหลักทรัพยจะไมแบงแยกกัน แตจะเปนหน้ีซึ่งผูรับฝากหลักทรัพยมีตอกองทุนในฐานะเปนผูฝาก อนึ่ง 
เงินสดน้ันจะรวมกับเงินสดของลูกคารายอื่นของ PRC Custodian ดวย ท้ังนี้ เมื่อเกิดเหตุการณลมละลาย
หรือการชําระบัญชี (liquidation)ของผูรับฝากหลักทรัพยของกองทุน จะไมมีกรรมสิทธิในเงินฝากในบัญชี
เงินสดดังกลาว และกองทุนจะกลายเปนเจาหน้ีท่ีไมมีหลักประกัน ซึ่งจัดอยูในอันดับเดียวกันกับเจาหน้ีท่ีไม
มีหลักประกันรายอื่นๆท้ังหมดของ PRC Custodian กองทุนอาจพบความยุงยากและ/หรือความลาชาใน
การฟนฟูหนี้เหลาน้ีหรืออาจจะไมสามารถฟนฟูไดท้ังหมดในกรณีท่ีกองทุนประสบภาวะขาดทุน 
 
ความเส่ียงจากการเคลื่อนยายเงินกลับประเทศ (Repatriation risk) 
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การเคลื่อนยายเงินกลับประเทศโดย RQFII อยางเชนกองทุนในสกุลเงินหยวนท่ีไดรับอนุญาตรายวันจะไม
เปนไปตามระยะเวลาหรือการอนุมัติกอนหนาน้ี ไมมีการรับรองวากฎเกณฑและขอบังคับของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนน้ีจะไมเปลี่ยนแปลงหรือจะไมมีการกําหนดขอจํากัดการเคลื่อนยายเงินกลับประเทศในอนาคต 
ขอหามใหมใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับการนําเงินลงทุนและกําไรสุทธิกลับประเทศอาจสงผลตอประสิทธิภาพของ
กองทุนในการตอบสนองความตองการในการไถถอนหนวยลงทุน 
 
ความเส่ียงจากการกําหนดโควตาของ RQFII (RQFII quota risk) 
กองทุนจะไดรับประโยชนจากโควตาของ RQFII ของผูจัดการซึ่งไดรับมาภายใตขอบังคับของ RQFII 
โควตา RQFII จะมีขอจํากัดและอาจจะเต็มโควตาเวนแตผูจัดการจะสามารถหาโควตา RQFII มาเพิ่มได 
ในกรณีดังกลาวผูจัดการอาจจําเปนตองหยุดการเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนไวกอน ซึ่งมีความเปนไปไดท่ีราคา
ซื้อขายของหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยฮองกงจะมีมูลคาสูงข้ึนมากกวามูลคาสินทรัพยสุทธิของแตละ
หนวยลงทุน ซึ่งอาจเปนการเพิ่มความคลาดเคลื่อนในการติดตามดัชนีของกองทุนอีกดวย 
 
ความเส่ียงตลาด (Market risk) 

มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนจะเปลี่ยนแปลงตามมูลคาของตลาด ราคาของหนวยลงทุนและรายไดจาก
มูลคาของหลักทรัพยอาจจะข้ึนและลงได จะไมมีการรับประกันวานักลงทุนจะทํากําไรหรือจะเลี่ยงการ
ขาดทุน ท้ังนี้ ผลตอบแทนเงินทุนและรายไดของกองทุนข้ึนอยูกับหลักทรัพยท่ีถืออยู การลดคาใชจาย 
ผลตอบแทนของกองทุนอาจจะผันผวนตอบรับกับมูลคาของทุนหรือกําไรท่ีเพิ่มข้ึน ยิ่งไปกวาน้ันกองทุน
อาจประสบภาวะความผันผวนและตกต่ําซึ่งสวนใหญจะสอดคลองกับดัชนี  นักลงทุนในกองทุนจะมีความ
เส่ียงเทียบเทากับนักลงทุนท่ีลงทุนในหลักทรัพยอางอิง(underlying Securities) ความเส่ียงเหลาน้ีหมาย
รวมถึง ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย (ความเส่ียงจากการลดลงของมูลคาในพอรตโฟลิโอจากการเพิ่มอัตรา
ดอกเบ้ียในตลาด) ความเส่ียงจากรายได (ความเสี่ยงจากการลดลงของรายไดจากพอรตโฟลิโอจากอัตรา
ดอกเบ้ียในตลาดลดลง)และความเส่ียงดานเครดิต (ความเส่ียงจากผูออกหลักทรัพยอางอิงไมชําระหนี้ซึ่ง
เปนสวนหน่ึงของดัชนี) 
 
ความเส่ียงจากหุนสามัญ (Equity risk) 

การลงทุนในหุนอาจใหอัตราผลตอบแทนที่สูงมากกวาการลงทุนในตราสารหน้ีระยะส้ันและระยะยาว 
อยางไรก็ตาม ความเส่ียงที่เกี่ยวของกับการลงทุนในหุนอาจจะสูงกวา เนื่องจากผลประกอบการในการ
ลงทุนของหุนข้ึนกับปจจัยตางๆที่ยากตอการคาดเดา ปจจัยเหลาน้ีรวมถึงการลดลงของตลาดที่ยืดเยื้อหรือ
ฉับพลันในแตละบริษัท ความเส่ียงข้ันพื้นฐานท่ีเกี่ยวของกับพอรตโฟลิโอของหุนเปนความเส่ียงที่มูลคา
การลงทุนท่ีถืออยูนั้นอาจจะลดลงอยางมากและฉับพลัน  
 
ความเส่ียงจากความผิดพลาดในการติดตามดัชนี (Tracking error risk) 

แมวาผูจัดการจะนําเอากลยุทธการจําลองพอรทโฟลิโอมาใชอยางเต็มรูปแบบเพี่อลด tracking error ให
เหลือนอยที่สุด แตอาจมีกรณีท่ีไมสามารถหาหลักทรัพยท่ีเปนสวนประกอบของดัชนีเนื่องจากมีขอจํากัด 
ไมมีการรับประกันในการจําลองพอรทโฟลิโอวาจะไปในทิศทางเดียวกับผลตอบแทนของดัชนีเนื่องจาก
ผูจัดการไมมีกลยุทธอื่นท่ีจะลด tracking error หรือมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนอาจจะไมสัมพันธกับ
ดัชนีอยางแทจริง ปจจัยตางๆ เชน คาธรรมเนียมและคาใชจายของกองทุนสัมพันธกันอยางไมสมบูรณ
ระหวางสินทรัพยของกองทุนและหลักทรัพยท่ีกอใหเกิดดัชนี  ความไมสามารถจะทําใหหลักทรัพยท่ีอยูใน
กองทุนกลับมาสมดุลไดตามการเปลี่ยนแปลงของสวนประกอบของดัชนีหลักทรัพย ราคาหลักทรัพย และ
การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบในการควบคุม อาจสงผลถึงความสามารถของผูจัดการที่จะทําให
ความสัมพันธระหวางกองทุนกับดัชนีหุนใกลเคียงกัน ปจจัยเหลาน้ีอาจทําใหผลตอบแทนของกองทุน 
เบ่ียงเบนออกจากดัชนีหลักทรัพยได 
 
ความเส่ียงจากการกระจุกตัว (Concentration Risk) 

กองทุนจะมีความเส่ียงจากการกระจุกตัว ซึ่งเปนผลจากการติดตามผลประกอบการของทองถิ่นตามสภาพ
ภูมิศาสตรหนึ่งๆ (สาธารณรัฐประชาชนจีน) ซึ่งมีแนวโนมวาจะผันผวนมากกวากองทุนท่ีมีฐานในพื้นท่ีกวาง 
เชน กองทุนหุนทุนระดับภูมิภาคหรือระดับโลก กองทุนท่ีลงทุนในประเทศจีนประเทศเดียวมูลคาจะไวตอ
ความผันผวนมากกวาอันเน่ืองมาจากสถานการณในสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีเปนผลลบ 
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ความเส่ียงจากการมี 2 เคานเตอร  (Dual Counter risk) 
โมเดลของตลาดหลักทรัพยฮองกงเปนโมเดลใหม เพิ่มเติมจากวันท่ี 26 ตุลาคม 2555 กองทุนเปนหน่ึงใน
กองทุนอัตราแลกเปลี่ยนแรกท่ีมีหนวยการซื้อขายรวมซึ่งทําการซื้อขายและชําระบัญชีในสกุลเงินหยวนท่ี
เคานเตอรสกุลเงินหยวนและซ้ือขายและชําระบัญชีในสกุลเงินดอลลารฮองกงที่เคานเตอรสกุลเงินดอลลาร
ฮองกง ความใหมและไมไดรับการทดสอบอยางสัมพันธกันของ 2 เคานเตอรสําหรับกองทุนซื้อขายอัตรา
แลกเปลี่ยนอาจทําใหการลงทุนในหนวยลงทุนน้ันมีความเส่ียงมากกวาการมีหนวยลงทุนเคานเตอรเดียว
หรือมีหุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฮองกง ตัวอยางเชนมีความลมเหลวในการชําระเงินระหวาง
เคานเตอร หากหนวยลงทุนของเคานเตอรหน่ึงสงมอบไปยัง CCASS ท่ีการชําระเงินครั้งสุดทายของวันซื้อ
ขายจะทําใหไมมีเวลาเพียงพอในการโอนหนวยลงทุนไปยังเคานเตอรอื่นเพื่อชําระเงินในวันเดียวกัน ยิ่งไป
กวาน้ันเมื่อมีการระงับการโอนหนวยลงทุนระหวางเคานเตอรดอลลารฮองกงกับเคานเตอรเงินหยวน 
เนื่องจากกรณี เชน การหยุดชะงักของการดําเนินงานหรือระบบ ผูถือหนวยลงทุนจะสามารถขายหนวย
ลงทุนในสกุลเงินท่ีเกี่ยวของไดเทาน้ัน การโอนสกุลเงินระหวางเคานเตอรนั้นบางทีจึงอาจจะไมสามารถทํา
ได 
อนึ่ง ยังมีความเส่ียงเกี่ยวกับราคาตลาดของหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยฮองกงที่ซื้อขายในสกุล
ดอลลารฮองกง อาจแตกตางจากราคาตลาดในตลาดหลักทรัพยฮองกงของหนวยลงทุนท่ีซื้อขายเปนเงิน
หยวน อันเน่ืองมาจากสภาพคลองของตลาด อุปทานและอุปสงคในแตละเคานเตอรอัตราแลกเปลี่ยน
ระหวางสกุลเงินหยวน(RMB) กับสกุลเงินดอลลารฮองกง (HKD) ท้ังตลาดธนาคารในประเทศและนอก
ประเทศ ราคาซื้อขายหนวยลงทุนในสกุลเงินดอลลารฮองกงและเงินหยวนจะพิจารณาโดยสภาพตลาดและ
จะไมเหมือนกัน ซึ่งจะเปนราคาท่ีเกิดจากราคาซื้อขายหนวยลงทุนคูณดวยอัตราแลกเปลี่ยนท่ีใชกันท่ัวไป 
ดังนั้นเมื่อขายหนวยลงทุนท่ีซื้อขายในสกุลเงินดอลลารฮองกงหรือซื้อหนวยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร
ฮองกง นักลงทุนอาจไดรับเงินนอยกวาหรือจายมากกวาจํานวนเงินท่ีเทากันในสกุลเงินหยวนหากการซ้ือ
ขายหนวยลงทุนน้ันเปนในสกุลเงินหยวนหรือในทางกลับกัน ดังนั้น จึงไมอาจรับประกันไดวาราคาของ
หนวยลงทุนในแตละเคานเตอรจะเทากัน  
นักลงทุนท่ีไมมีบัญชีเงินหยวนจะซื้อและขายหนวยลงทุนในสกุลเงินดอลลารฮองกงเทาน้ัน นักลงทุน
เหลานี้จะไมสามารถซื้อหรือขายหนวยลงทุนสกุลเงินหยวน แตผลตอบแทนของกองทุนจะอยูในรูปของ
สกุลเงินหยวนเทาน้ัน  
ดังนั้น นักลงทุนอาจจะไดรับผลกระทบจากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ
กับอัตราแลกเปลี่ยน และคาธรรมเนียมในการรับเงินปนผล จึงเปนไปไดท่ีนายหนาบางรายและสมาชิก 
CCASS อาจจะไมคุนเคยและอาจจะไมสามารถที่จะซื้อหนวยลงทุนท่ีเคานเตอรหน่ึงแลวขายหนวยลงทุนท่ี
อีกเคานเตอรหน่ึง โอนหนวยลงทุนระหวางเคานเตอร หรือซื้อขายหนวยลงทุนท้ังสองเคานเตอรในเวลา
เดียวกัน ดังนั้น อาจเปนการหามหรือชะลอนักลงทุนในการเขาไปซื้อขายหนวยลงทุนเปนเงินสกุลดอลลาร
ฮองกงและเงินหยวน และอาจหมายความวานักลงทุนสามารถทําไดแคขายหนวยลงทุนในสกุลเงินเดียว 
นักลงทุนควรเช็คความพรอมของนายหนาเกี่ยวกับการซื้อขายสองเคานเตอรและการโอนระหวางเคานเตอร 
 
ความเส่ียงดานตลาดของเงินหยวนในตางประเทศ (Offshore RMB (“CNH”) market risk) 

เงินหยวนในประเทศ [onshore RMB (CNY)] เปนสกุลเงินทางการเพียงสกุลเดียวของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและมีการใชในธุรกรรมทางการเงินท้ังหมดทั้งระหวางบุคคล รัฐและบริษัทในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ฮองกงเปนเขตอํานาจแหงเดียวซึ่งอนุญาตใหมีการสะสมเงินฝากเปนสกุลเงินหยวนนอก
สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2553 ไดมีการซื้อขายเงินหยวนอยางเปนทางการใน
ตางประเทศ [offshore RMB (CNH)] โดยมีการกํากับดูแลรวมกันระหวาง Hong Kong Monetary 
Authority และ PBOC ในขณะท่ี CNY และ CNH เปนตัวแทนของเงินหยวน (RMB) ไดมีการซื้อขายสกุล
เงินดังกลาวในตลาดท่ีแตกตางกันและแยกจากกัน ตลาดเงินหยวน (RMB) ท้ังสองแหงดําเนินการเปน
อิสระจากกันในขณะท่ีกระแสเงินระหวางตลาดมีขอจํากัดอยางมาก แมวา CNH เปนตัวแทนของ CNY แต
ไมจําเปนท่ีจะตองมีอัตราแลกเปลี่ยนเดียวกันและการเคลื่อนไหวของสกุลเงินท้ังสองก็อาจไมเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน เนื่องจากสกุลเงินเหลาน้ีดําเนินการในเขตอํานาจท่ีแยกจากกันซึ่งนําไปสูการมีเง่ือนไข
ดานอุปทานและอุปสงคแยกจากกันสําหรับแตละสกุลเงิน ดังนั้นท้ังสองสกุลเงินจึงแยกจากกันแตเปน
ตลาดเงินท่ีมีความเกี่ยวของกัน  
อยางไรก็ดี ขนาดปจจุบันของสินทรัพยทางการเงินซึ่งกําหนดไวเปนเงินสกุลหยวนนอกสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนถูกจํากัด เมื่อวันท่ี 29 กุมภาพันธ ค.ศ.2012 จํานวนเงินฝากท้ังหมดเปนสกุลเงิน RMB(CNH)
ซึ่งถือครองโดยสถาบันตางๆน้ันไดรับอนุญาตใหเขาไปประกอบกิจการดานการธนาคารสกุลเงิน RMB ใน
ฮองกงซึ่งมีจํานวนเงินประมาณ 566 พันลานหยวน นอกจากนี้ สถาบันตางๆท่ีไดรับอนุญาตเขารวมไดรับ
การรองขอจาก Hong Kong Monetary Authority เพื่อใหรักษาจํานวนเงินท้ังหมดในสกุลเงิน RMB ใน
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รูปแบบของเงินสดและเงินคงเหลือในบัญชีชําระเงินกับ Renminbi Clearing Bank ไมนอยกวา 25% ของ
เงินฝากสกุล RMB ซึ่งจํากัดสกุลเงินหยวนท่ีสถาบันตางๆ ไดรับอนุญาตเขารวมสามารถใชประโยชนเพื่อ
บริการลูกคาของตน ธนาคารท่ีเขารวมในธุรกิจสกุลเงินหยวนไมไดรับการสนับสนุนเรื่องสภาพคลอง
โดยตรงจาก PBOC ท้ังนี้ Renminbi Clearing Bank ใหสนับสนุนเรื่องสภาพคลองในประเทศเทาน้ัน โดย
ข้ึนอยูกับโควตาประจําปหรือโควตาประจําไตรมาสที่ PBOC กําหนดข้ึน เพื่อทําใหสถานะเปด (open 
positions) ของธนาคารท่ีเขารวมเพื่อธุรกรรมประเภทที่ถูกจํากัดมีความเสมอกัน รวมถึงสถานะเปด (open 
positions) ซึ่งเปนผลมาจากบริการแลกเปลี่ยนสําหรับบริษัทท่ีเกี่ยวกับการชําระเงินการคาขามชายแดน
และสําหรับลูกคารายบุคคลเปนจํานวนไดถึง 20,000 หยวนตอบุคคลผูอาศัยในฮองกงตอหนึ่งวัน อนึ่ง 
Renminbi Clearing Bank ไมจําเปนตองทําใหเสมอกันสําหรับธนาคารที่เขารวมเก่ียวกับสถานะเปดอัน
เนื่องมาจากธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราและธนาคารที่เขารวมจําเปนตองไดรับเงินหยวนจากตลาด
ตางประเทศเพื่อที่จะใหสถานะเปด (open positions) ดังกลาวเสมอกัน แมวาเปนท่ีคาดหมายวาตลาดเงิน
หยวนตางประเทศจะยังคงเติบโตท้ังในเชิงลึกและขนาด ความเติบโตของตลาดยังคงขึ้นอยูกับขอจํากัด
มากมายอันเน่ืองมาจากกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับเงินตราตางประเทศของจีน ดังนั้น จึงไมมี
รับประกันวาระเบียบขอบังคับใหมๆของจีนจะไมมีการประกาศใชอีกหรือไมมีการรับประกันวาสัญญาการ
ชําระเงิน( Settlement Agreement) จะไมถูกบอกเลิกหรือแกไขเพ่ิมเติมในภายหนาซึ่งจะมีผลตอการ
จํากัดการใชสกุลเงินหยวนในตางประเทศ ท้ังนี้การที่สกุลเงินหยวนไดมาอยางจํากัดนอกสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนอาจกระทบตอความสามารถของนักลงทุนในการไดมาซึ่งหนวยลงทุนหรือการขายหนวยลงทุน
ของกองทุนซึ่งมีผลตอสภาพคลองและราคาซื้อขายของหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยฮองกง อนึ่ง หาก
ผูจัดการจะตองหาเงินสกุลหยวนในตลาดตางประเทศก็อาจไมสามารถหาเงินสกุลหยวนไดดวยเง่ือนไขที่
นาพึงพอใจ 
 
ความเส่ียงจากการแทรกแซงและขอหามของรัฐบาล (Government intervention and restrictions risk) 
รัฐบาลและผูกํากับดูแลท้ังหลายอาจแทรกแซงตลาดการเงิน เชน กําหนดขอจํากัดการซื้อขาย การหาม
naked short selling หรือการระงับ short selling สําหรับหุนบางประเภท ส่ิงนี้อาจกระทบการดําเนินงาน
และกิจกรรมการตลาดของกองทุนและอาจมีผลกระทบท่ีไมอาจคาดหมายไดตอกองทุน การแทรกแซง
ตลาดดังกลาวอาจมีผลกระทบเชิงลบตอการรับรูของตลาดซ่ึงอาจกระทบตอผลตอบแทนของดัชนีและ
ผลตอบแทนของกองทุน 
 
ความเส่ียงดานกฎหมายทั่วไปและดานการกํากับดูแล (General legal and regulatory risk) 
กองทุนตองปฏิบัติตามขอจํากัดดานการกํากับดูแลหรือการเปลี่ยนแปลงกฎหมายซึ่งกระทบตอกองทุนหรือ
ขอจํากัดดานการลงทุนของกองทุน ซึ่งอาจตองมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนโยบายและวัตถุประสงคในการ
ลงทุนซึ่งกองทุนตองปฏิบัติตาม นอกจากน้ี การเปลี่ยนแปลงกฎหมายอาจมีผลกระทบตอการรับรูของ
ตลาดซึ่งอาจกระทบตอผลตอบแทนของดัชนีและผลตอบแทนของกองทุน ดังนั้นจึงไมสามารถพยากรณ
ไดวาผลกระทบดังกลาวท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายจะเปนผลดีหรือผลเสียตอกองทุน ในบาง
กรณี ผูถือหนวยลงทุนอาจสูญเสียเงินจากการลงทุนได 

หมายเหตุ: 

กรณีที่ขอมูลความเสี่ยงของกองทุน ChinaAMC CSI 300 Index ETF มีความแตกตางหรือไมสอดคลองกับกองทุน
หลัก ใหถือเอาขอมูลตนฉบับของกองทุนหลักเปนหลัก ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลความเสี่ยงอยางระมัดระวังกอน
ตัดสินใจลงทุน 
 
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
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กองทุนรวม ท้ังนี้ การลงนามในขอผูกพันของผูดูแลผลประโยชนท่ีไดรับการแตงตั้งโดยชอบ ใหถือวา
ผูกพันผูถือหนวยลงทุนท้ังปวง 

การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมน้ี ไมวาในทอดใด ๆ ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวยอมรับท่ีจะผูกพันตาม
ขอกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุน
รวม 

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

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชย จํากัด 

ท่ีอยู : ชั้น 21 – 22 อาคาร 3 ไทยพาณิชย ปารค พลาซา 

เลขท่ี 19 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 19 
"วิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือ แกไขวิธีการจัดการ"   

(ฌ) ดําเนินการฟองรองคดีในนามของบริษัทจัดการเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชนตาง ๆ ของผูถือ
หนวยลงทุน ในกรณีท่ีมีบุคคลใด ๆ รอนสิทธิของผูถือหนวยลงทุนหรือกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุน
รวม   

(2) การรับ และการจายเงินของกองทุนรวม   

(ก) จัดใหมีการรับ และจายคาธรรมเนียม คาใชจาย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและใหแกผูถือหนวย
ลงทุน และกองทุนรวม ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดการของกองทุนรวมท่ีกําหนดไวในขอ 15 
ของหนังสือชี้ชวนสวนโครงการ "คาธรรมเนียม และคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
และกองทุนรวม"   
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(ข) ไดรับคาตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และคาธรรมเนียมอื่น ๆ ตามท่ีกําหนดไวในขอ 15 ของ
หนังสือชี้ชวนสวนโครงการ "คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและ
กองทุนรวม"   

(3) การแตงตั้งบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อการจัดการกองทุนรวม   

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

(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   
ท่ีปรึกษากฎหมาย โดยบริษัทจดัการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ 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  
ผูดูแลผลประโยชนภายในทุกส้ินวันทําการนั้น   

(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 20.1.1 
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 : ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)     

ท่ีอยู : 333 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศัพท 0-2230-2240  

หรือผูดูแลผลประโยชนรายใหมท่ีมีคุณสมบัติเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ : 

(1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาท่ีเปนผูดูแลผลประโยชน ตามอัตราที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้ง
ผูดูแลผลประโยชน ท้ังนี้ ไม เกินอัตราที่กําหนดไวในขอ 15 ของหนังสือชี้ชวนสวนโครงการ
“คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม” 

(2) บอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน ตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในสัญญา 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   

(3) เปลี่ยนแปลง จําหนายและโอนหลักทรัพยตาง ๆ ในทรัพยสินของกองทุนรวมตามคําส่ังของบริษัท
จัดการ เมื่อเห็นวาการนั้นถูกตองตามหนาท่ีและความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ   

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

(5) จัดทํารายงานถึงผลในการดําเนินการตามคําส่ังของบริษัทจัดการ ตลอดจนจัดทําบัญชีแสดงการรับ
จายทรัพยสินของกองทุนรวม และรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนรวม ท่ีฝากไว   

(6) รับรองความถูกตองในการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขาย
หนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการไดคํานวณตามหลักการท่ีกําหนดภายใตหัวขอ 
16 “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน 
ราคาหนวยลงทุน”   

(7) พิจารณาเกี่ยวกับการที่จะใหความเห็นชอบในการดําเนินการของบริษัทจัดการตามที่กฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด และคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ 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
หนังสือ พรอมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการใหความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(8) ดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ีกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน ตลอดจนหนาท่ีและความ 
รับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(9) แจงใหบริษัทจัดการทราบในกรณีท่ีบริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย รวมถึงประกาศหลักเกณฑท่ีออกโดยกฎหมายดังกลาว   

(10) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาท่ีของตนหรือฟองรองเรียกคาสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ท้ังนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนท้ังปวง หรือเมื่อไดรับ
คําส่ังจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สําหรับคาใชจายในการฟองรองบังคับคดีเพื่อประโยชนของผู
ถือหนวยลงทุนใหถือเปนคาใชจายของกองทุนรวม   

(11) ดูแลตรวจสอบใหผูชําระบัญชีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535 และพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติม (ถามี) ในกรณีท่ีผูชําระบัญชีกระทําการหรืองดเวนกระทํา
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การตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 จนกอใหเกิดความ
เสียหายแกกองทุนรวม ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมจะรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบโดยไมชักชา   

(12) จายเงินเฉลี่ยคืนคาหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนตามคําส่ังของผูชําระบัญชีตามมูลคาทรัพยสิน
สุทธิท่ีคงเหลืออยูหลังจากที่ผูชําระบัญชีชําระบัญชีโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   

(13) ตรวจตราและตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร หลักฐานแหงสิทธิในทรัพยสิน และทรัพยสิน
ตางๆ ท่ีกองทุนรวมไดมาหรือจําหนายไป ซึ่งผูดูแลผลประโยชนมีหนาท่ีดูแลการเบิกจายหรือไดรับฝาก
ไวตามขอ (2) ใหเปนไปตามคําส่ังการจัดการทรัพยสินของกองทุนรวม   

หากมีเหตุอันควรสงสัยในขณะรับมอบ หรือสงมอบเอกสาร หลักฐานแหงสิทธิในทรัพยสิน และทรัพยสิน
ตางๆ ดังกลาวในวรรคหนึ่ง วาไมเปนไปตามคําส่ังการจัดการทรัพยสิน เปนเอกสารหรือหลักฐานเท็จหรือ
ปลอม ผูดูแลผลประโยชนมีหนาท่ีดําเนินการแจงเหตุดังกลาวแกบริษัทจัดการทันที   

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

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

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

(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 หรือโดยความยินยอมของคูสัญญาอีกฝายหน่ึง เพื่อประโยชนของผู
ถือหนวยลงทุน   

ผูดูแลผลประโยชนจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนเพราะความประมาทเลินเลออยาง
รายแรง หรือการไมกระทําการตามหนาท่ีโดยไมมีเหตุอันสมควรของผูดูแลผลประโยชน พนักงาน ลูกจาง 
บริวาร หรือบุคคลอื่นใดท่ีทํางานใหแกผูดูแลผลประโยชน   

ผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่ง
รวมถึงหนาท่ีดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน 
ผูดูแลผลประโยชนรายเดิมมีหนาท่ีดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรายใหมสามารถ



กองทุนเปดไทยพาณิชย หุนจีนเอแชร 

7 

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
กรณีใดกรณีหน่ึงดังตอไปนี้ 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 

(5) ในกรณีท่ีมีมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม เรียกรองใหมีการ
เปลี่ยนแปลงผูดูแลผล ประโยชน 
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ในกรณีผูดูแลผลประโยชนกระทําการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทุนรวมหรือผูถือหนวย
ลงทุนท่ีไมเขาขอยกเวนใหกระทําได หากเปนกรณีท่ีมีนัยสําคัญและไมสามารถแกไขใหหมดไป ให
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได 

สถานท่ีเก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :   

บริษัทจัดการจะจัดใหมีการฝากทรัพยสินของกองทุนรวมท่ี   

(1) ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)     

333 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศัพท 0-2230-2240  

(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/หรือที่ผูดูแลผลประโยชนอื่นท่ีมีคุณสมบัติเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และ/หรือ
ศูนยรับฝากตางประเทศ หรือผูรับฝากทรัพยสินท่ีดูแลผลประโยชนแตงตั้งเพื่อเก็บรักษาทรัพยสินใน
ตางประเทศ   

3. ผูสอบบัญชี :   

ชื่อ   : นายเทอดทอง เทพมังกร   

ท่ีอยู : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

100/19 ชั้น 14 อาคารวองวานิช บี 

ถนนพระราม9  แขวงหวยขวาง  เขตหวยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 

โทร 02- 645 0080        

ชื่อ   : นางสาวชมภูนุช แซแต  

ท่ีอยู : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

100/19 ชั้น 14 อาคารวองวานิช บี 

ถนนพระราม9  แขวงหวยขวาง  เขตหวยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 
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โทร 02- 645 0080        

ชื่อ   : นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล   

ท่ีอยู : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

100/19 ชั้น 14 อาคารวองวานิช บี 

ถนนพระราม9  แขวงหวยขวาง  เขตหวยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 

โทร 02- 645 0080        

ชื่อ   : นายประวิทย วิวรรณธนานุตร  

ท่ีอยู : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

100/19 ชั้น 14 อาคารวองวานิช บี 

ถนนพระราม9  แขวงหวยขวาง  เขตหวยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 

โทร 02- 645 0080        

ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา 

ท่ีอยู : บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด 

 503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร 

ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท 02-6426172-4 

ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชยเจริญ 

ท่ีอยู : บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด 

503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร 

ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท 02-6426172-4   

ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน 

ท่ีอยู : บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด 

503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร 

ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท 02-6426172-4   

หรือบุคคลอื่นท่ีไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี โดยบริษัท
จัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :   

ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินประจํารอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีท่ีรับรองทั่วไป  
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4. นายทะเบียนหนวยลงทุน :   

ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)   

ท่ีอยู : สายปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย  

อาคาร 2 ชั้น 3 เลขท่ี 1060   

ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน  

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   

โทรศัพท 0-2256-2331-4  

5. ผูจัดจําหนาย :   

ชื่อ :   

ท่ีอยู :   

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :   

ไมมี  

6. ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน :   

ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย 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”   
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(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   

(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 ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และ
สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามท่ีกําหนดไวใน
โครงการจัดการกองทุนรวม ตลอดจนทําการอื่นใดท่ีเกี่ยวของกับหนาท่ีดังกลาวขางตน   

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

ชื่อ :   

ท่ีอยู :   

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :   

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

ชื่อ :   

ท่ีอยู :   

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :   

9. ท่ีปรึกษา :  ไมมี 

9.1. ท่ีปรึกษาการลงทุน :   

ชื่อ :   

ท่ีอยู :  
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สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :   

ไมมี  

หมายเหตุ (ท่ีปรึกษาการลงทุน) :   

9.2.ท่ีปรึกษากองทุน :  

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :   

หมายเหตุ (ท่ีปรึกษากองทุน) :   

10. ผูประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :   

ไมมี  

รายละเอียดเกี่ยวกับการประกัน :   

เง่ือนไขการรับประกัน :   

จํานวนเงินทุนท่ีประกัน :   

จํานวนผลตอบแทนท่ีประกัน :   

ระยะเวลาการประกัน :   

วันครบกําหนดระยะเวลาการประกันแตละงวด :   

วันท่ีผูถือหนวยลงทุนจะไดรับชําระเงินลงทุน (และผลตอบแทน) :   

ผลของการขายคืนหนวยลงทุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการประกัน :   

ผลของการขายคืนหรือไถถอนหนวยลงทุนเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการประกัน ในกรณีท่ีมูลคาหนวย
ลงทุนสุทธิสูงกวามูลคาท่ีประกัน :   

การแกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใดอันมีผลใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน จะตองไดรับมติ
ของผูถือหนวยลงทุน :   

เง่ือนไขการเปลี่ยนผูประกัน :   

11. ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) :  ไมมี 

ชื่อ :   

ท่ีอยู :   

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :   

หมายเหตุ (ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน) :   

12. คณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  ไมมี  

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :   
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13. สิทธิหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน :   

13.1. สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :   

ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดการ โดยผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการแตงตั้ง (ถามี) ท้ังนี้ ใหเปนไป
ตามหนังสือชี้ชวนสวนโครงการ ขอ 7 "การรับซื้อคืนหนวยลงทุน" ท้ังนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะ
เกิดข้ึนตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลลงในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

13.2. สิทธิในการรับเงินปนผล : 

เปนไปตามรายละเอียดขอ 14 “การจายเงินปนผล” 

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
หนวยลงทุน (omnibus account) จะไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันน้ันในสวนท่ี
เกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 

13.6. สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :   

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิท่ีจะไดรับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีการ
ชําระบัญชี ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

13.7. สิทธิประโยชนอื่น ๆ :   

ไมมี 

13.8. อื่น ๆ :   

ผูถือหนวยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไมเกินคาหนวยลงทุนท่ียังสงใชแกบริษัทจัดการกองทุนรวมไมครบ  

การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไมวา
ในทอดใด ๆ ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวยอมรับท่ีจะผูกพันตามขอกําหนดในขอผูกพันซึ่งลงนาม
โดยผูดูแลผลประโยชนท่ีไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ  

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบริษัทจัดการกองทุนรวมจายผลประโยชนตอบแทนและคืนเงินทุนไดไม
เกินไปกวาสวนของทุนของกองทุนรวมท่ีตนถือ ท้ังน้ี ในกรณีท่ีมีการแบงชนิดของหนวยลงทุน สิทธิใน
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การไดรับประโยชนตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละชนิดตองเปนไปตามขอกําหนด
ของหนวยลงทุนชนิดนั้น ๆ ดวย 

14. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :   

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :   

- ใบหนวยลงทุน  

- ระบบไรใบหนวยลงทุน  

- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  

- หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน  

- อื่นๆ  

14.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :   

โครงการจัดการ “กองทุนเปดไทยพาณิชย หุนจีนเอแชร” จะใชระบบไรใบหนวยลงทุน (Scripless) โดย
บริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงเปนเอกสารแสดง
สิทธิในหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนแตละราย เวนแตผูถือหนวยลงทุนรองขอ และ/หรือ บริษัท
จัดการเห็นสมควรใหมีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนรูปแบบอ่ืนเพิ่มเติมได   

14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน   

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการบันทึกชื่อผูส่ังซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน   

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนทุก
ครั้งที่ผูถือหนวยลงทุนมีการทํารายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน เพื่อเปนการยืนยันการ
ทํารายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน   

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนภายใน 7 วันทํา
การนับแตวันจดทะเบียนกองทุน ในกรณีท่ีเปนการส่ังซื้อในระหวางชวงการเสนอขายครั้งแรก และ/หรือ
ภายใน 7 วันทําการนับแตวันทําส่ังซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ท้ังนี้ นายทะเบียนหนวย
ลงทุนและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนซึ่งไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะ
จัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนทางไปรษณียตามที่อยูท่ีระบุในคําขอใช
บริการกองทุน   

(4) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหนวยลงทุนท่ีปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและใน
หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนท่ีสงใหผูถือหนวยลงทุนฉบับลาสุดเปนรายการที่เปนปจจุบันและ
ถูกตอง   

14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน   

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการบันทึกชื่อผูส่ังซื้อหนวยลงทุนในทะเบียน     
ผูถือหนวยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน   

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
(ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)) จะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อหรือ     
ผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐานเพื่อยืนยันการทํารายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของ  
ผูถือหนวยลงทุน โดยจะถือเปนเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนได ตอเมื่อนายทะเบียนไดดําเนินการ
จัดสรรหนวยลงทุนเปนท่ีเรียบรอยแลว   
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(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
(ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)) จะดําเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือ
หนวยลงทุนภายในวันท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดทํารายการ
ส่ังซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 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   

14.2.3 ใบหนวยลงทุน   

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุน (Scrip) ใหกับผูถือหนวย
ลงทุนเฉพาะในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนรองขอใหบริษัทจัดการออกใบหนวยลงทุนเพื่อนําไปใชเปน
หลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื่นๆ ท้ังนี้ 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 จึงจะถือวาใบหนวยลงทนุถูกตองและมีผลสมบูรณตามกฎหมาย 
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(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
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 ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัท
จัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

ในระหวางท่ีบริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระหนี้ บริษัทจดัการอาจจัดหา
ผลประโยชนจากทรัพยสินน้ันได และในกรณีท่ีมีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจาย
จากเงินสํารอง รายไดหรือผลประโยชนท่ีไดจากการบริหารทรัพยสินน้ัน 

16.1.3 เมื่อมีเงินไดสุทธิจากทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นในแตละครั้ง บริษัทจัดการ
จะเฉลี่ยเงินไดสุทธจิากทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระหนี้คืนใหแกผูถือหนวยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินไดสุทธิ
นั้นภายใน 45 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีมีเงินไดสุทธิ และจะแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไป
ยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการไดเฉลี่ย
เงินคืน เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเปนอยางอื่น   
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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
สําคัญ และในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินดังกลาว บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาว   

ในกรณีท่ีมีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม   

16.3 ในกรณีท่ีมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้ หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหนี้
ไดบริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการใหผูถือหนวยทุกรายท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน 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   
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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. หรือประกาศคณะกรรมการกํากับ 
ตลาดทุนกําหนด 

ท้ังนี้ โดยมีเง่ือนไขเกี่ยวกับสิทธิของผูถือหนวยลงทุนกรณีท่ีถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวย
ลงทุน ดังนี้ 

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผูถือหนวยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหนวยลงทุน ในกรณีท่ีการถือหนวย
ลงทุนของบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 

(2)  การจํากัดสิทธิรับเงินปนผลของผูถือหนวยลงทุนซึ่งมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

     (ก)  บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดท่ีถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนจะถูกจํากัด    
สิทธิรับเงินปนผลในสวนท่ีถือเกินน้ัน เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ 

            1.  การเกินสัดสวนการถือหนวยลงทุนมิไดเกิดจากการไดหนวยลงทุนมาเพิ่มเติม 
            2.  การเกินสัดสวนการถือหนวยลงทุนเปนกรณีขอยกเวนขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตาม    

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
    (ข)  บริษัทจัดการจะยกเงินปนผลสวนท่ีถูกจํากัดสิทธิตาม (ก) ใหเปนรายไดของแผนดิน  
    (ค)  ในระหวางการดําเนินการเพื่อยกเงินปนผลใหเปนรายไดของแผนดินบริษัทจัดการจะจัดทํา

บัญชีและแยกเงินปนผลสวนดังกลาวออกจากทรัพยสินอื่นของกองทุนรวม โดยไมนํามารวม
คํานวณเปนมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม 

(3) ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน บริษัท
จัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนท่ีเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด
ของกองทุนรวม และในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุนหากเปนการขอมติรายชนิดหนวย
ลงทุน บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนท่ีเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนชนิดนั้น เวน
แตชนิดหนวยลงทุนน้ันมีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุมเดียวเปนผูถือหนวย
ลงทุนชนิดนั้น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวเต็มตามจํานวนท่ีถืออยู 
บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดจะถือหนวยลงทุนไดไมเกินหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ี
จําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวม ยกเวนในกรณีเขาขอยกเวนตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน วาดวยเรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาท่ีของบริษัท
จัดการ  

19. หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน :   

การดําเนินการใดท่ีโครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน 
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนท่ีไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือ
วาผูถือหนวยลงทุนท้ังปวงเห็นชอบใหดําเนินการดังกลาวและมีผลผูกพันตามมติ  
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มติของผูถือหนวยลงทุนท่ีใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมาย ให
ถือวามตินั้นเสียไป  

ในกรณีท่ีเปนการขอมติเพื่อแกไขขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ 
ตองไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมน้ัน 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 
ใหรวมถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับผลประโยชนตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน และเรื่องที่
ผูดูแลผลประโยชนเห็นวากระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ  

การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในลักษณะดังตอไปนี้ ใหมีผลผูกพันเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแล
ผลประโยชน โดยไมตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน  

(ก) เปนการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันใหมีสาระสําคัญสอดคลองกับโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีแกไข
เพิ่มเติมโดยไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนหรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ  

(ข) ผูดูแลผลประโยชนแสดงความเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันน้ันเหมาะสม มีความจําเปนหรือ
สมควร และไมกระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ  

การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันไมวากรณีใด ตองกระทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูมีอํานาจลงนาม
ผกูพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี)  

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอผูกพันเปดเผยไว ณ ท่ีทําการและเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุน
รวมเพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูได รวมทั้งจัดสงสรุปการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันพรอมทั้ง
เหตุผลและความจําเปนใหผูถือหนวยลงทุนพรอมกับการสงรายงานประจําปของกองทุนรวม (เฉพาะกรณี
ของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไป)  

21. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :   

21.1. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี   

21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :   
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ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุน
รวมแบบเปนการท่ัวไป และการฝาฝนหรือการไมปฏิบัตินั้นกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือ    
ผูลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแกไขเยียวยาความเสียหายโดยไมชักชา โดยในกรณีท่ีเกิดขอพิพาท
ระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมใหนําขอพิพาทเขาสูการ
พิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

22. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :  

22.1. เง่ือนไขในการเลิกกองทุน :  

22.1.1. หากปรากฏวากองทุนเปดมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปนจํานวนดังนี้  

(1) มูลคาหนวยลงทุนท่ีขายไดแลวท้ังหมด โดยคํานวณตามมูลคาท่ีตราไวของหนวยลงทุน ลดลงเหลือ
นอยกวา 50 ลานบาทในวันทําการใด และบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุนเปดนั้น  

(2) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 ราย ในวันทําการใด  

(3)  เมื่อมีการขายคืนหนวยลงทุน ณ วันใดวันหน่ึงเกินกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนาย
ไดแลวท้ังหมด แตไมรวมถึงกรณีท่ีเปนการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และการขายคืน
หนวยลงทุนของกองทุนรวมหนวยลงทุน   

(4)  มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาหาวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิด
เปนจํานวนเกินกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด แตไมรวมถึงกรณีท่ีเปน
การขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหนวย
ลงทุน 

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

22.1.3. เมื่อไดรับความเห็นชอบตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน
หนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของโครงการจัดการ 

22.1.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเลิกโครงการ หรือดําเนินการอื่นใด ในกรณีท่ีมูลคาหนวย
ลงทุนท่ีจําหนายไดครั้งแรกของกองทุนไมเพียงพอตอการบริหารจัดการลงทุน โดยเปนไปตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน 

22.1.5. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู
ลงทุนท่ัวไป หากปรากฏวา  

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

(2) ในกรณีท่ีปรากฏพฤติการณวาบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหนวยลงทุน
โดยรูเห็นหรือตกลงกับบุคคลอื่น อันเปนการปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริงในการถือหนวยลงทุน
ของบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดท่ีประสงคจะถือหนวยลงทุนเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวย
ลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไป  

(3)  มีการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัท
จัดการที่ขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําส่ัง
ท่ีออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว 



กองทุนเปดไทยพาณิชย หุนจีนเอแชร 

21 

(4)  มีการจําหนายหนวยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิไดปฏิบัติหรือดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑเกี่ยวกับการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไปตามที่กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการจัดสงหรือแจกจายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขาย
หนวยลงทุน 

(5)  บริษัทจัดการกองทุนรวมไมปฏิบัติหรือไมสามารถดําเนินการตามคําส่ังของสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับ
ขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาท่ีของบริษัทจัดการ 

22.1.6. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีท่ี
มีเหตุอันควรสงสัยวาอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไปเพื่อการแสวงหาประโยชนจากการ
ลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเปนการเฉพาะ หรือเพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยสิน
หรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดดําเนินการแจงใหบริษัท
จัดการกองทุนรวมหรือบุคคลที่เกี่ยวของทําการชี้แจง แสดงเหตุผล ขอเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณี
ท่ีไมมีการชี้แจง หรือชี้แจงแลวแตไมอาจพิสูจนหรือทําใหเชื่อไดวาการจัดตั้งกองทุนรวมเปนการจัดตั้ง
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไปอยางแทจริง และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่ังใหบริษัทจัดการ
กองทุนรวมทําการแกไข หรือดําเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่ังได หรือดําเนินการแลวแตไมสามารถทําใหกองทุนรวมเปนกองทุน
รวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไปอยางแทจริง  

22.1.7. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําส่ังเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อสํานักงานมี
คําส่ังเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ 
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  
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22.2.2 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลิก เพราะเหตุอื่นท่ีทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมลวงหนา 
หรือเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการ  

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้  

(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  

23. การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :   

บริษัทจัดการจะจัดใหมีการชําระบัญชี โดยจะแตงตั้งผูชําระบัญชีท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให
ความเห็นชอบ เพื่อทําหนาท่ีรวบรวมและแจกจายทรัพยสินท่ีคงเหลือจากการชําระหน้ีสินของกองทุนรวม
แลวใหแกผูถือหนวยลงทุน รวมทั้งทําการอยางอื่นตามแตจําเปนเพื่อชําระบัญชีกองทุนใหเสร็จส้ิน ท้ังนี้ 
ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

สําหรับคาใชจาย และเงินคาตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจายจากทรัพยสินของ
กองทุนรวม และผูชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามมูลคาทรัพยสินสุทธิ
เทาท่ีคงเหลืออยูตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนท่ีผูถือหนวยถืออยูตามหลักฐานท่ีปรากฏในทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน ณ วนัเลิกโครงการ   

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