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หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน 

กองทุนเปดไทยพาณิชย SET ENERGY SECTOR INDEX 

SCB SET ENERGY SECTOR INDEX FUND    

จัดตั้งและจัดการโดย 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 

SET UP AND MANAGED BY SCB ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED 

เสนอขายตอประชาชนทั่วไป 
มูลคาโครงการ 2,000,000,000 บาท จํานวนหนวยลงทุน 200,000,000 หนวย 
ณ เวลาทําการของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

ติดตอซื้อหนวยลงทุนไดท่ี 
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

ผูดูแลผลประโยชน 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

นายทะเบียนหนวยลงทุน 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

 

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใชขอมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2558 



��������
�������� SET ENERGY SECTOR INDEX 
: SCBENERGY 

������ 

�	
�������������� SET ENERGY SECTOR INDEX    %� 

"#�$#��%
"&�'  1 

�)*� �+*��, ./01'���/23�45%�2��64�7%�$%
��4 3 

1.  �)*� �40�:� ./0����2��3"4���4$%
��4������4&' 3 

2.  $#��&��������2��3"4���4$%
��4������4&' ',/"��+*<4��& $#��&� �40�:� ./04�"�2�� 4 
     1�&�/�����+*�?��2��  

3.  &%<@��40?�"2��3"4���4$%
��4������4&'  �3�6����4/����  /%�7�03"4���4   �40�:� 5 
    ./0�%<4�?&�2��1/%��4%�14)��4%�?���)*� 14)���41�
��B/3
�&�C+�)*��+*$0/���� 

4.   �3�6����4$��������B/ 18 

5.   ��44%6�#�401�+F�)*�������4&'
&��4%�?���)*�   18 

6.   �)*� �+*��, 1'���/23�45%� ��)*���2��4��/+*��B,
,./B/�403���./0?@���+*��H64%�7��4%�?�� 19 
    2��������4&' 

7.  �)*� �+*��, ./01'���/23�45%�2��B,?�66%K�+ 21 

8.  �)*� �+*��, ./01'���/23�45%�2������0�6+��1�&�/���� 21 

9.  �)*� �+*��, ./01'���/23�45%�2��B,$%
$#�1��� 23 

10. �)*� �+*��, ./01'���/23�45%�2��B,?�%6?�����42��14)�4%6M)F�")�1�&�/���� 23 

11. �)*� �+*��, ./01'���/23�45%�2���+*�4N�7���4/���� 24 

12. �)*� �+*��, ./01'���/23�45%�2���+*�4N�7������� 24 

13. ��4�?��2��1�&�/����"4%F�.4� 24 

14. ��4�?��2�� :��1/%���4�?��2��"4%F�.4� 28 

15. ��4���./0?�'�6���?�4.?
�?��C�O�1�&�/���� 36 

16. ��44%6M)F�")�1�&�/���� 38 

17. ��4?%6��/+*��1�&�/���� 44 

18.  ��4�/)*���#�1�
��4�#�40����"�2��")�1�&�/���� 50 

19. ��4�'2��14)��'4%6M)F�")�1�&�/����<�'"#�?%*�M)F�14)�"#�?%*�2��")�1�&�/���� 51 

20. ��41��
2��14)�4%6M)F�")�1�&�/���� 52 

21. ��4�#�40"�4%6M)F�")�1�&�/����
&�1/%��4%�14)��4%�?���)*�.������ 52 

22. ?��C�  1���+*  ./0"&�'4%6B�
��62��64�7%�$%
��4  B,
,./B/�403��� 53 
  B,?�%6?�����42��14)�4%6M)F�")�1�&�/���� (@�'+) ./0 �+*�4N�7� (@�'+) 

23. "�C44'��+�'./0"�O�$���+*�4+����H6$��B,?%*�M)F�14)�B,@)�1�&�/����./0������4&' 59 

24. &�C+��4"#��&�  �#�1�
�&/�O���4"#��&�  ./0��4�40��5',/"��4%�?��?��C� ',/"�1�&� 63 
  /���� 4�"�1�&�/���� 1/%����R./0&�C+��4
#�������4O��4�+�+*',/"�1�&�/�����'@,�<�� 



��������
�������� SET ENERGY SECTOR INDEX 
: SCBENERGY 

25. 4�640�0�&/�6%K�+�40$#��2��������4&' 67 

26. ��4�#�1�
�&/�./0&�C+��4$��������B/.�B,@)�1�&�/���� 67 

27. ?��C��403���2��B,@)�1�&�/���� 68 

28. &�C+��4.��2��*'�<�'3"4���4$%
��4������4&' 14)�.��2&�C+��4$%
��4 69 

29. ��4�/��3"4���4$%
��4������4&' 70 

30. ��4
#�������4 �')*��/��3"4���4 71 

31. ��4�#�406%K�+������4&' ./0&�C+��4�T/+*�����")�O1.�B,@)�1�&�/�����')*��/��3"4���4 72 

32. 2��#�1�
�)*� U 73 

33. ��440�%62����3
��406&���4���K�3<<�/���4 77 



 

                                                                                                             1                                                กองทุนเปดไทยพาณิชย SET ENERGY SECTOR INDEX :  
SCBENERGY 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปที่ 5 สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 
 
 
 
 

หนังสือชี้ชวนสวนขอมลูกองทุนรวม 
กองทุนเปดไทยพาณิชย SET ENERGY SECTOR INDEX  
SCB SET ENERGY SECTOR INDEX FUND (SCBENERGY) 

 การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปดไทยพาณิชย SET ENERGY 
SECTOR INDEX เม่ือเห็นวาการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงคการลงทุนของตน และผูลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากการลงทุนดังกลาวได 

 ในกรณีท่ีมีเหตุการณไมปกติ ผูลงทุนอาจไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนลาชากวาระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือช้ีชวน 
 ในกรณีท่ีกองทุนเปดไทยพาณิชย SET ENERGY SECTOR INDEX ไมสามารถดํารงสินทรัพยสภาพคลองไดตามที่สํานักงานกําหนด 

ผูลงทุนอาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามที่มีคําส่ังไว 
 กองทุนรวมจะลงทุนในหรือมีไวซ่ึงสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อแสวงหาผลประโยชนตอบแทน ทําใหกองทุนรวมอาจมีความเสี่ยง

มากกวากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะกับผูลงทุนที่ตองการผลตอบแทนสูง และรับความเสี่ยงไดสูงกวาผูลงทุนทั่วไป 
 ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือช้ีชวนใหเขาใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไวเปนขอมูลเพื่อใชอางอิงในอนาคต และเมื่อมี 

ขอสงสัยใหสอบถามผูติดตอกับผูลงทุนใหเขาใจกอนซ้ือหนวยลงทุน 
 เนื่องจาก กองทุนเปดไทยพาณิชย SET ENERGY SECTOR INDEX มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดธุรกิจพลังงานและ

สาธารณูปโภค (Energy Sector) จึงอาจมีความเสี่ยงและผันผวนของราคาสูงกวากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนใน
หลายอุตสาหกรรม ดังนั้น ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกลาวเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนดวย 

 เพื่อประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชย SET ENERGY SECTOR INDEX (“กองทุน”) การเสนอขายหนวย
ลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนหรือการรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุน ใหอยูในดุลย
พินิจของบริษัทจัดการแตเพียงผูเดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือรับ/
ปฏิเสธสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยบุคคลที่
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคท่ีจะไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนหรือไมรับ
ลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุนใหน้ัน รวมถึงแตไมจํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูท่ีมีถิ่นฐานอยูในสหรัฐอเมริกา 
บุคคลซ่ึงปกติมีถิ่นที่อยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของบุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซ่ึงจัดใหมีขึ้นและดําเนิน
กิจกรรมในสหรัฐอเมริกา     

 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือขอตกลงกับรัฐตางประเทศ หรือหนวยงานของรัฐตางประเทศ หรือมีความจําเปนจะตอง
ปฎิบัติตามกฎหมายของรัฐตางประเทศ ไมวาที่เกิดขึ้นแลวในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เชน ดําเนินการตาม Foreign Account 
Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน ผูถือหนวยลงทุนไดรับทราบและตกลงยินยอมใหสิทธิแกบริษัท
จัดการที่จะปฏิบัติการและดําเนินการตางๆ เพื่อใหเปนไปตามพันธสัญญา หรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศนั้น ซ่ึง
รวมถึงการเปดเผยขอมูลตางๆ ของผูถือหนวยลงทุน การหักภาษี ณ ท่ีจายจากเงินไดของผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดําเนินการ
อื่นใดเทาที่จําเปนสําหรับการปฎิบัติตามพันธสัญญา หรือขอตกลงหรือกฎหมายของรัฐตางประเทศ 

 



 

                                                                                                             2                                                กองทุนเปดไทยพาณิชย SET ENERGY SECTOR INDEX :  
SCBENERGY 

รายละเอียดกองทุนรวม 

ช่ือโครงการ : กองทุนเปดไทยพาณิชย SET ENERGY SECTOR INDEX  
  SCB SET ENERGY SECTOR INDEX FUND (SCBENERGY) 
ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแหงทุน ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
อายุโครงการ   : ไมกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม 
จํานวนเงินทนุโครงการ : 2,000 ลานบาท 
วันที่ไดรบัอนุมัติใหจัดต้ัง/จัดการกองทนุรวม     : 12 ตุลาคม 2552 
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม : 28 มิถุนายน 2554 
 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภทโครงการ  

 กองทุนรวมตราสารแหงทุนที่มีการกระจายการลงทุนนอยกวาเกณฑมาตรฐาน (Specific Fund) ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
ลักษณะพิเศษ  

 กองทุนดัชนี คือกองทุนรวมที่มีนโยบายสรางผลตอบแทนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพย ใน
ที่นี้คือ ดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (Energy Sector) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม คือ กองทุนรวมที่มุงลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมเพียงบางหมวด ในที่นี้คือ 
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (Energy Sector) 

นโยบายการลงทุนของกองทุน 

 กองทุนจะลงทุนในหุนทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เปนสวนประกอบของดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและ
สาธารณูปโภค (Energy Sector) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งจะจําลองการเคลื่อนไหวของดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (Energy Sector) 
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยจะใชกลยุทธแบบ Optimization1 เพ่ือใหอัตราผลตอบแทนของกองทุนใกลเคียงกับ
อัตราผลตอบแทนของดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (Energy Sector) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมาก
ที่สุด ซึ่งบริษัทจัดการจะใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชื่อ Aegis Portfolio Manager หรือโปรแกรมอื่นทําการคัดเลือกหลักทรัพยที่
ลงทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการยกเลิกการใชหรือไมมีการคํานวณดัชนีหลักทรัพยหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงดัชนีอางอิงเปนดัชนีอื่นใด ซึ่งจะมีลักษณะที่เหมาะสมหรือใกลเคียงกับดัชนีหลักทรัพย
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือลงทุนทุกรายทราบและถือวาไดรับความเห็นชอบจากผู
ถือหนวยลงทุนแลว  

 สวนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารแหงทุน และ/หรือตราสารแหงหนี้ทั่วไป และ/หรือเงินฝาก และ/หรือ
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
อนุญาต หรือเห็นชอบใหกองทุนลงทุนได  

 บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) ในลักษณะเพื่อการทํา Cash Equitization2 โดยจะตองไมกอใหเกิดภาระผูกพัน
ตอกองทุน หรืออีกนัยหนึ่งคือ มูลคาตลาดรวม (Exposure) ของตราสารอนุพันธจะตองไมเกินสัดสวนของเงินสดหรือหลักทรัพย
ที่เทียบเคียงกับเงินสดของกองทุนในขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งจะทําใหความเสี่ยงรวม (total risk) ของกองทุนไมมากขึ้น ไปกวา
ความเสี่ยงของกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพยพ้ืนฐาน (Underlying Asset) ตามปกติแตอยางใด  

 ทั้งนี้ กองทุนจะไมลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) และจะไมลงทุน
ในตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัด
อันดับความนาเชื่อถือ (Unrated Securities)  
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 อนึ่ง กองทุนอาจมีไวซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (non-investment grade) เฉพาะกรณีที่
ตราสารหนี้นั้นไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่สามารถลงทุนได Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเทานั้น  

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนในเรื่องของสัดสวนการลงทุนเพื่อใหสอดคลองกับประกาศหรือ
กฎเกณฑของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับโครงการจัดการกองทุนรวมประเภท อินเด็กซ 
ฟนด ที่จะมีในอนาคต โดยไมถือเปนการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม  

 หมายเหตุ: Optimization1 หมายถึง การลงทุนในหลักทรัพยที่เปนสวนประกอบในดัชนีอางอิงหรือการลงทุนในหลักทรัพยไม
ครบตามจํานวนของหลักทรัพยที่เปนสวนประกอบของดัชนีอางอิง ในอัตราสวนที่แตกตางกับดัชนีอางอิงดังกลาว ทั้งนี้ เพ่ือสราง
ผลตอบแทนที่ใกลเคียงกับดัชนีอางอิงดังกลาว  

 Cash Equitization2 หมายถึง การจัดการเงินสดใหมีผลตอบแทนแบบหุน เพ่ือประโยชนตอการบริหารและการลงทุนใหมี
ประสิทธิภาพอยางสูงสุด โดยเฉพาะกองทุนอินเด็กซฟนด ซึ่งมีความจําเปนตองดํารงสัดสวนการลงทุนในหุนใหมีอัตรา
ผลตอบแทนกองทุนสอดคลองกับอัตราผลตอบแทนดัชนีหุนที่กองทุนกําหนดเปน Benchmark ในที่นี้ คือ ดัชนีราคาหลักทรัพย
ในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 ดังนั้น ในกรณีที่กองทุนเปด ซึ่งใหผูลงทุนสามารถซื้อขายทุกวันทําการ ทําใหมีเงินสดเขาหรือออกจากกองทุนเปนประจํา เงินสด
เหลานี้จําเปนตองลงทุนในหุน เพ่ือใหตรงตามวัตถุประสงคของกองทุนที่จะบริหารอัตราผลตอบแทนของกองทุนใหสอดคลอง
กับอัตราผลตอบแทนดัชนีหุนที่กองทุนกําหนดเปน Benchmark เชน ในกรณีที่มีเงินสดเขาหรือออกจากกองทุน ผูจัดการกองทุน
จะสามารถบริหารกองทุนโดยเขาซื้อหรือขายหุนไดตามปกติ แตในกรณีที่ตองซื้อหรือขายหุนในจํานวนมากๆในคราวเดียวกัน 
ซึ่งอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญกับราคา ในกรณีนี้ผูจัดการกองทุนอาจจะเขาซื้อ(Long position) สัญญาซื้อขายลวงหนา
ดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนาของหลักทรัพยที่
เปนสวนประกอบของดัชนีดังกลาวเปนสินทรัพยอางอิงแทน โดยอัตราผลตอบแทนจะมีความใกลเคียงกับการซื้อหุนโดยตรง 
ความเสี่ยงดานอัตราผลตอบแทนจากการซื้อสัญญาซื้อขายลวงหนาดังกลาวอาจจะใกลเคียงจากการที่กองทุนเขาซื้อหุน
โดยตรง  

 รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะพิเศษของกองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม  
กองทุนรวมที่มีนโยบายสรางผลตอบแทนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพยที่ระบุไวในโครงการ
จัดการกองทุนรวม ในที่นี้ คือ ดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (Energy Sector) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย 

ผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะไดจากเงินลงทุน 
 ผูลงทุนมีโอกาสที่จะไดรับกําไรจากมูลคาหนวยลงทุนที่เพ่ิมขึ้น (สวนเกินทุน) เมื่อมีการขายคืนหนวยลงทุน ซึ่งสอดคลองกับการ

เพ่ิมขึ้นของดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (Energy Sector) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
     ไดรับเงินปนผลจากกองทุน ปละไมเกิน 2 คร้ัง 

 
ระดับความเสี่ยงของกองทุน 

Risk Spectrum ของประเภทตราสารที่ลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุนรวม 
ตลาดเงิน 

ท่ีลงทุน
เฉพาะใน
ประเทศ 

กองทุนรวม 
ตลาดเงิน 

ท่ีลงทุนใน
ตางประเทศ
บางสวน 

กองทุนรวม 
พันธบัตรรัฐบาล 

กองทุนรวม 
ตราสารหนี้ 

กองทุนรวมผสม กองทุนรวม 
ตราสารแหงทุน 

กองทุนรวมหมวด
อุตสาหกรรม 

กองทุนรวม 
ท่ีเนนลงทุน 

ในทรัพยสิน 
ทางเลือก 

ความเสี่ยง/มีความซับซอนต่ํา ความเสี่ยง/มีความซับซอนสูง 

SCBENERGY 
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ลักษณะที่สําคัญของกองทุนรวม 

Q: กองทุนรวมนี้เปนกองทุนรวมที่มีการกําหนดประเภทของผูลงทุน หรือมีการแบงชนิดของหนวยลงทุนหรือไม อยางไร? 

A: กองทุนนี้เปนกองทุนรวมสําหรับผูลงทุนทั่วไป และ ไมมีการแบงชนิดของหนวยลงทุน 
Q: กองทุนรวมนี้มีจํานวนเงินทุนโครงการเทาใด? 

A: จํานวนเงินทุนของโครงการเทากับ 2,000 ลานบาท 
Q: กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเปนทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใดและผูลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเทาใด? 
A:     เหมาะสมกับเงินลงทุนของผูลงทุนที่ตองการผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาวที่มีความใกลเคียงกับผลตอบแทน

ของดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (Energy Sector) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยสามารถยอมรับความผัน
ผวนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในบางชวงของการลงทุนได 

Q:     ปจจัยใดที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน ? 
A:       การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพยในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (Energy Sector) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

อาจทําใหผูลงทุนไมไดรับเงินลงทุนคืนเทาที่คาดหวัง โดยการเปลี่ยนแปลงของราคาดังกลาวอาจเนื่องมาจากผลการดําเนินงานของ
บริษัทผูออกหลักทรัพยในหมวดดังกลาว หรือเกิดจากการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ไดรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม จนสงผลกระทบในภาพรวมตอราคาหลักทรัพยในแตละบริษัทดวย 

Q: กองทุนรวมนี้เปนกองทุนรวมที่มีผูประกันเงินลงทุนหรือเปนกองทุนรวมที่มุงเนนจะคุมครองเงินตนหรือไม ? อยางไร  
A: กองทุนเปดไทยพาณิชย SET ENERGY SECTOR INDEX ไมมีผูประกันเงินลงทุนหรือคุมครองเงินตนใหแกผูลงทุน 

Q: กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอยางไร? 

A: วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : เดือนกรกฎาคม 
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ขอกําหนดในการซื้อขายและโอนหนวยลงทุน 

Q: กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนอยางไร? 
A: การเสนอขายหนวยลงทุน 
 ผูลงทุนสั่งซื้อคร้ังแรกไมนอยกวา 5,000 บาท และสั่งซื้อคร้ังตอไป ไมนอยกวา 1,000 บาท โดยคํานวณเปนหนวยลงทุนได โดยนํา

จํานวนเงินที่สั่งซื้อหนวยลงทุนหารดวยราคาขายหนวยลงทุน (มูลคาหนวยลงทุน บวกดวยคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี)) 
เชน หากผูลงทุนสั่งซื้อหนวยลงทุนของกองทุนเปดไทยพาณิชย SET ENERGY SECTOR INDEX เทากับ 10,000 บาท ในชวงเวลา
เสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก โดยสมมติกองทุนมีราคาขายหนวยลงทุนเทากับ 10.1500 บาทตอหนวย  ผูลงทุนจะไดรับจํานวนหนวย
ลงทุน เทากับ 985.22 หนวย (10,000 / 10.15) 

 ผูลงทุนสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดทุกวันทําการ โดยสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดที่ 
 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  โทร.  0-2544-3866-7, 0-2544-3871-2, 0-2544-3874-6, 0-2544-3900, 

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

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

 * ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือชองทางการเสนอขายหนวยลงทุนใน
ภายหลังได 

 การชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน 

 กรณีผูลงทุนทํารายการผานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และชองทางที่ธนาคารกําหนด  
 ชําระเปนเช็ค หรือดราฟตลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อหนวยลงทุนและขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนาม  

“ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เพ่ือกองทุนเปดของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด” 
 กรณีผูลงทุนทํารายการผานบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนรายอื่นที่ไดรับการแตงต้ัง 

 นําเช็คหรือเงินสดเขา “บัญชีซื้อกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย จํากัด” โดยมีรายละเอียดธนาคารดังตอไปนี้ 

 ธนาคาร เลขที่บญัช ี

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 
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 วิธีการรับซื้อคืน 
ผูลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดทุกวันทําการ มูลคาขั้นตํ่าในการขายคืนครั้งละ 1,000 บาท และมูลคาขั้นตํ่าคงเหลือในบัญชี 
1,000 บาท โดยมีระยะเวลาชําระเงินคืนใหผูลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแตวันรับซื้อคืนหนวยลงทุน   

 ผูลงทุนสามารถสั่งขายหนวยลงทุนไดทุกวันทําการ โดยสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดที่ 
 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  โทร.  0-2544-3866-7, 0-2544-3871-2, 0-2544-3874-6, 0-2544-3900, 

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

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

 * ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือชองทางการเสนอขายหนวยลงทุนใน
ภายหลังได 

Q: กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไมขายหนวยลงทุน? 
A: บริษัทจัดการ และ/หรือ ผูที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิกการทําธุรกรรมของผูถือ

หนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนไดตามที่เห็นสมควร โดยไมจําตองแจงให ผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา ในกรณีที่เกิดเหตุการณใด
เหตุการณหนึ่งหรือหลายเหตุการณดังตอไปนี้  

(ก)  ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบคําขอใชบริการกองทุน และ/หรือ ใบสั่งซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ แบบฟอรมแสดงตน
ของผูสั่งซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกําหนด ไมครบถวนเพียงพอสําหรับการปฏิบัติตามกฎหมายวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไมยื่นเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่
บริษัทจัดการกําหนด  

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

(ค)  บริษัทจัดการเห็นวา การสั่งซื้อหนวยลงทุนดังกลาวอาจมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวม ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนรายอื่น หรือ
ความนาเชื่อถือหรือภาพลักษณของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ  

(ง) เพ่ือประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชย SET ENERGY SECTOR INDEX  (“กองทุน”)  การเสนอขาย
หนวยลงทุนของกองทุนหรือการรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุน ใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแตเพียงผูเดียว 
โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธที่จะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของ
กองทุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคที่จะไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือไมรับลงทะเบียน
การโอนหนวยลงทุนของกองทุนใหนั้น รวมถึงแตไมจํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูที่มีถิ่นฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่ง
ปกติมีถิ่นที่อยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของบุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซึ่งจัดใหมีขึ้นและดําเนิน
กิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  
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Q: กองทุนรวมนี้มีขอกําหนดเกี่ยวกับการเล่ือนกําหนดเวลาชําระคาขายคืนหนวยลงทุน การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนตามคําส่ังที่รับไวแลว และการหยุดรับคําส่ังซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน ไวอยางไร? 

A: การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปดไว
แลวได เฉพาะในกรณีที่กําหนดไว ซึ่งตองไมเกินกวากรณีดังตอไปนี้  

(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีที่เขาเหตุดังตอไปนี้ โดยความเห็นชอบของผูดูแล
ผลประโยชนแลว  

(ก)  มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จายโอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล หรือ  

(ข)  มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยู
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ  

(2)  มีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลว แตในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไมไดชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวย
ลงทุน บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงาน
การแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคารับซื้อคืนหนวย
ลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตอง  

(3)  มีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยัง
ไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้น
ตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหนวย
ลงทุนที่ถูกตอง 

ทั้งนี้ การเลื่อนกําหนดชําระเงินคาขายคืนขางตน บริษัทจัดการจะดําเนินการตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการและหลักเกณฑที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหรือไมสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามสั่ง 

บริษัทจัดการอาจไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรืออาจหยุดรับคําสั่งซื้อ
หรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนได เฉพาะในกรณีที่กําหนดไว ซึ่งไมเกินกวากรณีดังตอไปนี้  

(1)   ตลาดหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ  

(2)  บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีดังตอไปนี้ โดยไดรับความเห็นชอบของผูดูแล
ผลประโยชนแลว  

(ก)  มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางสมเหตุสมผล  

(ข)  ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม หรือ  

(ค)  มีเหตุจําเปนอื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน  

ทั้งนี้ การไมขาย หรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่ไดรับมาแลว หรือการหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตาม 
(ก) (ข) หรือ (ค) สามารถกระทําไมเกิน 1 วันทําการ เวนแตไดรับผอนผันจากสํานักงาน  

(3)  ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ และมีเหตุการณดังตอไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบ
ตอกองทุนรวมดังกลาวอยางมีนัยสําคัญ  
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(ก)  ตลาดซื้อขายหลักทรัพยดังกลาวไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมไดลงทุนใน
หลักทรัพยที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพยแหงนั้นเกินกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม  

(ข)  มีเหตุการณที่ทําใหไมสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไดอยางเสรี และทําใหไมสามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือ
รับโอนเงินจากตางประเทศไดตามปกติ หรือ  

(ค)  มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยู
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนเห็นชอบดวยแลว  

(4)  เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน แกผูลงทุนเฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริง ดังตอไปนี้  

(ก)  บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้นๆมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําดังตอไปนี้  

1. การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับ การปองกันและปราบปรามการฟอก
เงิน ไมวาจะเปนกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ  

2. การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย หรือ  

3. การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระสําคัญ 

ทั้งนี้ การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหรือไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่งขางตน บริษัทจัดการจะดําเนินการตามที่ระบุในรายละเอียด
โครงการและหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

การหยุดรับคําส่ังซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน 

เพ่ือคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือ คําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปดไดเปน
การชั่วคราว ตามระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทั้งนี้ ไมเกิน 20 วันทําการติดตอกัน เวนแตจะไดรับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนออกไปได  

Q: วิธีการสับเปล่ียนหนวยลงทุนเปนอยางไร? 
A:  ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ โดยติดตอที่บริษัทจัดการ

หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับการแตงต้ังจากบริษัทจัดการ (ถามี) ซึ่งสามารถรับคําสั่งซื้อหรือขายหนวยลงทนุ 
หรือเปนผูทําหนาที่ในการเสนอขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนดังกลาว หรือทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานบริการธนาคาร
ทางโทรศัพท หรือบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) หรือวิธีอื่นๆ ที่บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่เปนการใหบริการโดยบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับ
การแตงต้ังจากบริษัทจัดการภายหลังได ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด 

  ขอสงวนสิทธิในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

(1)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหแกผูลงทุนที่เปนบุคคลธรรมดาตั้งแต 2 คนขึ้นไปแตไม
เกิน 4 คนถือหนวยลงทุนรวมกัน และปรากฏวาผูลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต 

(2) เพ่ือประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชย SET ENERGY SECTOR INDEX  (“กองทุน”)  การสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนของกองทุนใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแตเพียงผูเดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะ
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สับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคที่จะไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของ
กองทุนใหนั้น รวมถึงแตไมจํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูที่มีถิ่นฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยูใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของบุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซึ่งจัดใหมีขึ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

Q: กองทุนรวมนี้กําหนดวิธีการโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดการโอนไวอยางไร? 
A:  ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดในกรณีดังตอไปนี้   

(1)  การโอนหนวยลงทุนใหบิดา มารดา บุตร และคูสมรสของผูถือหนวยลงทุน 

(2)  การโอนหนวยลงทุนตามคําสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย(ซึ่งไมรวมถึงกรณีที่ผูลงทุนที่เปนบุคคลธรรมดาตั้งแต 2 คนขึ้นไปแตไม
เกิน 4 คน ถือหนวยลงทุนรวมกัน และปรากฏวาผูลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต เวนแตศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น) 

(3)  การโอนหนวยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ  ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติใหโอนได 

ทั้งนี้ ผูโอนและผูรับโอนจะตองมายื่นคําขอโอนหนวยลงทุนดวยตนเองที่สํานักงานทะเบียนหนวยลงทุน ในกรณีที่ผูรับโอนยังไมได
เปนผูใชบริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองกรอกรายละเอียดในใบคําขอใชบริการกองทุนและยื่นตอนายทะเบียน
หนวยลงทุนพรอมคําขอโอนหนวยลงทุน และชําระคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน (ถามี)   

นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหนวยลงทุน พรอมหนังสือรับรองสิทธิใน
หนวยลงทุนใหผูรับโอนหนวยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหนวยลงทุนใหแกผูโอนหนวยลงทุนภายใน 7 วันนับต้ังแตวันที่นาย
ทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคําขอโอนหนวยลงทุน   

  ทั้งนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลลงในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเรียบรอย
แลว 

อนึ่งเพื่อประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชย SET ENERGY SECTOR INDEX (“กองทุน”)  การเสนอขาย
หนวยลงทุนของกองทุนหรือการรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุน ใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแตเพียงผูเดียว โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของ
กองทุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคที่จะไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือไมรับลงทะเบียนการ
โอนหนวยลงทุนของกองทุนใหนั้น รวมถึงแตไมจํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูที่มีถิ่นฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่
อยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของบุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซึ่งจัดใหมีขึ้นและดําเนินกิจกรรมใน
สหรัฐอเมริกา  

Q: ผูถือหนวยลงทุนจะทราบขอมูลเกี่ยวกับมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนได
จากชองทางใด? 

A:  บริษัทจัดการจะประกาศมูลคาหนวยลงทุนทุกวันทําการ ในหนังสือพิมพแนวหนา หรืออื่นๆ (ถามี) หรือติดตามไดจาก Website ของ
บริษัทจัดการที่ www.scbam.com หรือ Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6  
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สิทธิของผูถือหนวยลงทุน 

Q:   กองทุนรวมนี้มีการออกและสงมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนหรือไม อยางไร 

A:   บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนเพื่อเปนการยืนยันการทํารายการซื้อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวย โดยนายทะเบียนหนวยลงทุนและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่ง
ไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนพรอมใบยืนยันการทํารายการดังกลาว ใบกํากับภาษีสําหรับ
คาธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) และ/หรือใบเสร็จรับเงิน ใหแกผูถือหนวยลงทุนทางไปรษณียภายใน 7 วัน
ทําการนับแตวันคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน 
ทั้งนี้ เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตดําเนินการเปนอยางอื่น 

Q:   ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจํากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใตเง่ือนไข 

A:    สิทธิในการไมไดรับจัดสรรหนวยลงทุน: 
       บริษัทจัดการจะไมจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลที่ซื้อหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด

ทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ 
       สิทธิในการลงมติเพ่ือแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ:   

 ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัท
จัดการหรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน (Omnibus account) จะไมนับคะแนนเสียงของ
บุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

Q:   ชองทางและวิธกีารที่ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนนิการใชสิทธิออกเสียง 
ของบริษทัจัดการกองทนุรวมเพิม่เติม 

A:    ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียง และดําเนินการใชสิทธิออกเสียงไดโดยบริษัทจัดการจะทําการติดประกาศ ณ ที่ 
       ทําการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

Q:    กองทุนรวมนี้มีชองทางและวิธกีารรองเรียนของผูลงทุน และนโยบายการระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ   
       ตลอดจนวธิีเขาสูกระบวนการดังกลาวหรอืไม อยางไร 
A:    ผูถือหนวยลงทุนสามารถนําสงขอรองเรียนมาไดที ่

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

 การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุมัติใหจัดต้ังกองทุนรวมแบบเปนการทั่วไป และการ
ฝาฝนหรือการไมปฏิบัตินั้นกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือผูลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแกไขเยียวยาความเสยีหายโดย
ไมชักชา โดยในกรณีที่เกิดขอพิพาทระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมใหนําขอพิพาทเขาสู
การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 
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บุคคลที่เกี่ยวของกับการดําเนินการของกองทุนรวม 

Q: ขอมูลเกี่ยวกบับริษัทจัดการกองทุนรวม? 
A:        บริษัทหลกัทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เปนบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย ที่
ไดรับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหประกอบธรุกิจหลักทรัพยประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และ กองทุนสวน
บุคคล ปจจบุันบริษัทจัดการ มีกองทุนรวมภายใตการบริหารจัดการจํานวนทั้งหมด 186 กองทุน และมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
เทากับ 786,012,062,359.62 บาท (ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558) 

   รายชื่อคณะกรรมการจัดการ 
 1. นายสมิทธ พนมยงค ประธานเจาหนาที่บริหาร 

- รักษาการ ผูบริหารสูงสุด กลุมธุรกิจตัวแทนจําหนาย 
 2. นายณรงคศักด์ิ ปลอดมีชัย - กรรมการผูจัดการ และประธานเจาหนาที่บริหารการลงทุน 

- รักษาการ ผูบริหารสูงสุด กลุมการลงทุนตราสารทุน 
- รักษาการ ผูบริหารสูงสุด กลุมการลงทุนตราสารหนี้และจัดสรรสินทรัพยการลงทุน 

3. นางนันทมนัส เปยมทิพยมนัส ผูชวยกรรมการผูจัดการ กลุมการลงทุนตางประเทศและกลยุทธผลิตภัณฑการลงทุน 
4. นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม ผูอํานวยการอาวุโส กลุมการลงทุนอสังหาริมทรัพยและโครงสรางพื้นฐาน 

 5. นางสาววริษา ลพานุกรม ผูอํานวยการอาวุโส กลุมธุรกิจลกูคาบุคคลและสถาบัน 
 6. นางสาวพิณแกว ทรายแกว ผูชวยกรรมการผูจัดการ กลุมธุรกจิกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 
 7. นางสาวสมใจ โรจนเลิศจรรยา ผูอํานวยการอาวุโส กลุมบัญชแีละปฏิบัติการกองทนุ 
 8. นางปนสุดา ภูวิภาดาวรรธน ผูชวยกรรมการผูจัดการ กลุมกลยทุธและวางแผน 

 

  รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 
 1. นายอนุชา เหลาขวัญสถิตย ประธานกรรมการบริษัท 
 2. นางสาวเอเลน นอราห ไรอัน กรรมการ 
 3. นายชลิตติ เนือ่งจาํนงค กรรมการ 

 4. นางอภิพันธ เจริญอนุสรณ กรรมการและ กรรมการตรวจสอบ 

 5. นางสาวศรัณยา เวชากุล กรรมการและ กรรมการตรวจสอบ 
 6. นายสมิทธ พนมยงค กรรมการผูอํานวยการ 

Q: รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน  
A:    1.  นายสมิทธ พนมยงค   
 2.. นายณรงคศักด์ิ ปลอดมีชัย 

3. นางนันทมนัส เปยมทิพยมนัส 
4. นายอาชวิณ อัศวโภคิน 

 5. นางสาวจารุภัทร ทองลงยา 
6. นายพูนศักด์ิ โลหสุนทร 
7.     นายเอกชัย ธาราพรทิพย 
8. นายยุทธพล วิทยพาณิชกร 

 9. นายชาตรี โรจนอาภา 
 10. นางสาวสุพรรณิการ เกียรติดุริยกุล 

11.   นายปรเมศวร แสงผองแผว 
 12. นางสาวคุณากร จิรานุกรสกุล 
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Q: รายชื่อผูจัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณการทํางานทีเ่กี่ยวของกับการบริหารจัดการกองทนุรวม 

A:        รายชื่อผูจัดการกองทุน : กองทุนเปดไทยพาณิชย SET ENERGY SECTOR INDEX 
กลุมจัดการลงทนุตราสารทุน 
ลําดับ ช่ือ-สกุล หนาท่ีและความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางาน 

1 นายณรงคศักดิ์  ปลอดมีชัย ทบทวนนโยบายและหลัก 
ปฎิบัติในการบริหารจัดการ 
กองทุน (Investment Policy 
Guide) 

- ปริญญาโท Master of Economics 
Western Michigan University 

- ปริญญาตรี สังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

-   คุณวุฒิพิเศษ Fund Manager 

-   กรรมการผูจัดการ และประธาน
เจาหนาท่ีบริหารการลงทุน 

-   รักษาการ ผูบริหารสูงสุด  
กลุมการลงทุนตราสารทุน 

-   รักษาการ ผูบริหารสูงสุด กลุมการ
ลงทุนตราสารหนี้และจัดสรรสินทรัพย
การลงทุน 

- รองกรรมการผูอํานวยการและ
ประธานเจาหนาท่ีบริหารการลงทุน 
กลุมจัดการลงทุน ตราสารทุน 

- รองประธานฝายการลงทุน บริษัท 
อเมริกันอินเตอรแนชช่ันแนล แอสชัว
รันส จํากัด 

- ผูอํานวยการอาวุโส กองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ (กบข.) 

- หัวหนาผูจัดการกองทุน ธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

- ผูจัดการกองทุน ตราสารทุน บริษัท
กองทุนรวมไทยพาณิชย 

- นักคาหลักทรัพยตางประเทศ บริษัท
หลักทรัพยวอลเบริกพรีเมียร 

- นักวิเคราะห บล.ธนสยาม 
ฝายการลงทุนตราสารทุน 

ลําดับ ช่ือ-สกุล หนาท่ีและความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางาน 
1 นางสาวจารุภัทร ทองลงยา บริหารการลงทุนในตราสาร 

ทุน และแสวงหาโอกาส ใน
การสรางผลตอบแทน จาก
การลงทุนในตราสารทุน 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน 
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี Botany จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

-   คุณวุฒิพิเศษ Grand Fathering 

- ผูอํานวยการ อาวุโส ฝายการลงทุนตรา
สารทุน บลจ.ไทยพาณิชย   

- ผูบริหารงานฝายบริหารความเสี่ยง  
บลจ.กสิกรไทย จํากัด 

- ผูจัดการกองทุนอาวุโส บลจ. กสิกรไทย 
จํากัด  

- Manager Investment บลจ.ภัทรธนกิจ 
2 นางสาวนิภาพร  ทิพย

อาภรณ 
บริหารการลงทุนในตราสาร 
ทุน และแสวงหาโอกาส ใน
การสรางผลตอบแทน จาก
การลงทุนในตราสารทุน 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

- คุณวุฒิพิเศษ CISA Level I 
 

- รองผูอํานวยการ ฝายการลงทุนตรา
สารทุน บลจ.ไทยพาณิชย   

- รองผูอํานวยการ ฝายสนับสนุนการ
ลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย   

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

- เจาหนาท่ีการเงิน บลจ.ทหารไทย 
3 นายสมหวัง  จิรัฐิติอําไพ

วงศ 
บริหารการลงทุนในตราสาร 
ทุน และแสวงหาโอกาส ใน
การสรางผลตอบแทน จาก
การลงทุนในตราสารทุน 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) 
George Washington University 

- ปริญญาตรี  บัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

- คุณวุฒิพิเศษ CFA Level  II 

- ผูจัดการกองทุน  ฝายการลงทุนตรา
สารทุน บลจ.ไทยพาณิชย   

- ผูจัดการกองทุน บลจ.กรุงไทย 

4 นายณัฐดนัย  ประทานพร
ทิพย 

บริหารการลงทุนในตราสาร 
ทุน และแสวงหาโอกาส ใน
การสรางผลตอบแทน จาก
การลงทุนในตราสารทุน 

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

- รองผูอํานวยการ ฝายการลงทุนตรา
สารทุน บลจ.ไทยพาณิชย 

- ผูอํานวยการ ฝายลงทุน 
    บลจ. ฟนันซา 
- ท่ีปรึกษา บ. เกวินน คอนซัลต้ิง จํากัด 
- วิศวกร  บ. ควอลิเทค เอนจิเนียริ่ง 
แอนดคอนสตัคชั่น จก. 
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ฝายการลงทุนตราสารทุนเชิงกลยทุธ 

ลําดับ ช่ือ-สกุล หนาท่ีและความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางาน 
1 นายพูนศักดิ์  โลหสุนทร บริหารการลงทุนในตราสาร

ทุน เชิง Quantitative 
- ปริญญาเอก Ph.D.Electrial 

Engineering University of Southern 
California 

- ปริญญาโท  
 M. Electrial Engineer University of 

Southern California 
 M.S. Mathematical Finance 

University of Southern California 
 M.A. Mathematical University of 

Southern California 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- คุณวุฒิพิเศษ CAIA,CFA Level 
II,FRM 

- ผูอํานวยการ ฝายการลงทุนตราสาร
ทุน เชิงกลยุทธ บลจ.ไทยพาณิชย   

- ผูอํานวยการ ฝายการลงทุนตราสาร
ทุน บลจ.ไทยพาณิชย   

- ผูอํานวยการ ฝายจัดสรรสินทรัพยและ
กลยุทธการลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย   

- ผูจัดการฝายตราสารหนี้ กองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) 

Q: รายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน นายทะเบียนหนวยลงทุน และผูดูแลผลประโยชน 

A:        ผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหนวยลงทุน 

ผูสนับสนุนการขายหรือรบัซือ้คนืหนวยลงทนุ เบอรโทรศัพท 

1 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  
02 5443866-7, 02 544381-2,  
02 5443874-6, 02 5443900, 
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 จํากัด (มหาชน) 02 3590000 
5 บริษัท แอดวานซ ไลฟ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 02 6483600 
6 บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด  02 6481111 
7 ธนาคารสแตนดารดชารเตอร (ไทย) จํากัด (มหาชน) 02 7244000 
8 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 02 6385000 
9 บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 02 6598000 
10 บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด 02 6955000 
11 บริษัท อเมริกัน อนิเตอรแนชชั่นแนล แอสชัวรันส จํากัด 02 6348888 
12 บริษัทหลักทรัพย เอเซยี พลัส กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) 02 6721000 
13 บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด  02 6577799 
14 บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด 02 6973875 
15 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 02 6181000 
16 ธนาคารไอซีบีซ ี(ไทย) จํากัด (มหาชน) 02 6639999 
17 บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 02 6273100 
18 บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากดั 02 9491000 
19 บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 02 6586300 
20 บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) 026585800 
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ผูสนับสนุนการขายหรือรบัซือ้คนืหนวยลงทนุ เบอรโทรศัพท 
21 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 02 2178000 
22 บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 02 6588888 
23 บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) 02 2057000 
24 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 02 6803333 
25 บริษัทหลักทรัพย เออีซี จํากัด (มหาชน)  02 2070038 
26 บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 02 6351700 
27 บริษัท ฮั่วเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส จาํกัด  02 2232288 
28 บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จาํกัด (มหาชน) 02 6589000 
29 บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน) 02 6848888 
30 บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด 02 5725999 
31 ธนาคารแหงประเทศจีน (ไทย) จํากดั (มหาชน) 02 2861010 
32 บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  02 8629999 
33 บริษัท วายแอลจ ีบูลเลี่ยน แอนด ฟวเจอรส จํากัด 02 6879999 
34 บริษัทหลักทรัพย เอเชยี เวลท จํากดั  02 6805000 
35 บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน เว็ลธ เมจิก จํากัด 02 8614820 
36 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนเมอรชั่น พารทเนอร จํากัด 02 6606677 
37 บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 02 3525100 
38 ธนาคารออมสิน 02 2998000 
39 บริษัทหลักทรัพย นายหนาซื้อขายหนวยลงทุน เซ็นทรลั เวลธ โซลูชั่น จาํกัด 02 1018550 

 และ/หรือบุคคลอืน่ใดที่บริษัทจัดการอาจพิจารณาแตงต้ังเพิ่มเติมในภายหลัง 

 นายทะเบียนหนวยลงทุน 

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

 ผูดูแลผลประโยชน 

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  โทร. 0-2470-3200-1 
 “นอกจากหนาที่ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงต้ัง ผูดูแลผลประโยชนยังมีหนาที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชนของผูถอืหนวย

ลงทุนดวย “ 

ชองทางที่ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพ่ิมเติม 

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

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

  ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขา 

 Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6 
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ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง 

กองทุนเปดไทยพาณิชย SET ENERGY SECTOR INDEX โดยเนนการลงทุนในหุนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และ/หรือหลักทรัพยประเภทอื่นๆ ที่มีผลในการคํานวณดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (Energy Sector) ของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ซึ่งจะจําลองการเคลื่อนไหวของดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (Energy Sector) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย โดยอาจจะใชกลยุทธแบบ Full replication หรือ Optimization เพ่ือใหอัตราผลตอบแทนของกองทุนใกลเคียงกับอัตราผลตอบแทนของ
ดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (Energy Sector) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมากที่สุด  

 ความเส่ียงจากตลาด (Market Risk) : ความเสี่ยงอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพยทั้งหมดที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยฯ 
ซึ่งมาจากปจจัยตาง ที่สงผลตอตลาดหลักทรัพยฯ โดยรวม  อาทิเชน สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เปนตน ซึ่ง
อาจสงผลใหมูลคาของตราสารทุนที่กองทุนลงทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลง ดังนั้น เมื่อมูลคาของตราสารทุนที่กองทุนลงทุนมีการเปลี่ยนแปลง
ลดลง มูลคาหนวยลงทุนก็จะลดลงตามไปดวย 

 ความเส่ียงของหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค : บริษัททั้งหมดในธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคนี้เปนบริษัทที่ดําเนิน
ธุรกิจในลักษณะคลายคลึงกัน ดังนั้น หากในชวงใดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคมีผลการดําเนินการดี จะทําใหดัชนีหลักทรัพย
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคมีโอกาสที่จะเพิ่มสูงขึ้น แตหากในชวงใดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคประสบปญหาก็จะทํา
ใหดัชนีหลักทรัพยหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคมีโอกาสที่ลดตํ่าลงในชวงระยะเวลาสั้นๆหรือระยะยาวในบางครั้ง อีกทั้งยังมี 
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตางๆที่กระทบตอหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคโดยเฉพาะ เชน   
1. ความเสี่ยงดานราคาผลิตภัณฑและวัตถุดิบ  

การเปลี่ยนแปลงของราคาผลิตภัณฑและวัตถุดิบของธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค อาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของธรุกจิ
พลังงานและสาธารณูปโภคอยางมีนัยสําคัญ  เนื่องจากราคาของผลิตภัณฑและวัตถุดิบสวนใหญของธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค
เปนราคาตลาดโลก หรือมีสูตรอางอิงราคาตลาดโลก ซึ่งจะไดรับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงในปริมาณความตองการใช
ผลิตภัณฑ ซึ่งมักขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจโลก หรือเศรษฐกิจในประเทศที่เปนตลาดหลักของผลิตภัณฑ และจากการเปลี่ยนแปลงระดับ
กําลังการผลิตของผลิตภัณฑนั้นๆ ในตลาดโลก  

2. ความเส่ียงดานส่ิงแวดลอม  

การดําเนินงานโครงการในธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค โดยทั่วไป มักเกี่ยวของกับกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม ซึ่งหากเกิดขึ้นอาจสงผลกระทบตอผูมีสวนไดสวนเสีย และอาจกอใหเกิดการมีตนทุนเพิ่มขึ้นจากการดําเนินการตาม
มาตรฐานระบบจัดการดานสิ่งแวดลอม และ/หรือตามที่กฎหมายกําหนด 

ทั้งนี้  อาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาลและกฎหมายตางๆที่เกี่ยวของกับหมวดธุรกิจพลังงานและ
สาธารณูปโภค เปนตน การเปลี่ยนแปลงของปจจัยตางๆที่กระทบตอหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค อาจสงผลใหมูลคาของ
ตราสารแหงทุนที่กองทุนลงทุนเพิ่มหรือลดลงได ดังนั้น เมื่อมูลคาของตราสารแหงทุนดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงลดลง มูลคาหนวย
ลงทุนก็จะลดลงตามไปดวย เชนกัน 

 ความเส่ียงจากการดําเนินงานของบริษัทผูออกหลักทรัพย (Company Risk) : ความเสี่ยงอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย
แตละตัวในดัชนีหมวดธุรกิจที่กองทุนมุงลงทุนของตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งเปนผลมาจากผลการดําเนินงานของบริษัทเอง โดยไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนปจจัยอื่น  ๆที่มีผลตอบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือตอหมวดธุรกิจใดหมวดหนึ่งโดยเฉพาะ 

 ความเส่ียงจากการเขาทําธุรกรรมซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา : กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อใหพอรตการ
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ลงทุนสามารถสรางผลตอบแทนใหใกลเคียงกับดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ซึ่งการทําสัญญาซื้อขายลวงหนา เมื่อครบกําหนด
ตามสัญญาผูทําสัญญามีภาระผูกพันที่ตองปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงกันไว ไมวาการเขาทําสัญญานั้นจะทําใหเกิดกําไร หรือมีผลขาดทุนตอ
กองทุนก็ตาม อยางไรก็ตามความเสี่ยงที่ลดลงอาจทําใหกองทุนปองกันความเสี่ยงไมไดทั้งหมด และเสียโอกาสในการไดรับผลตอบแทน
ที่ดีขึ้น หากตลาดฯไมเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คาดการณไว 

 ความเส่ียงดานเครดิตของคูสัญญา (Credit Risk) ในกรณีที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา โดยเฉพาะสัญญาซื้อขายลวงหนาที่ทําตามความตองการเฉพาะเจาะจงระหวาง 2 ฝาย ในกรณีภาวะตลาดมีความผันผวน
รวดเร็ว และรุนแรง อาจสงผลใหภาระความเสี่ยงจากการเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนาของคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งเพิ่มขึ้นอยางมาก 
จนไมสามารถปฏิบัติตามภาระที่ไดตกลงไวในสัญญา อยางไรก็ตาม กองทุนสามารถลดความเสี่ยงโดยเนนเขาทําธุรกรรมสัญญาซื้อ
ขายลวงหนาดัชนีราคาในตลาดอนุพันธ 

 ความเส่ียงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงที่ไมสามารถทําการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาในตลาดไดในชวงเวลา
และราคาที่ตองการ อันเนื่องสภาพและขนาดของตลาด เชน ปริมาณสัญญาซื้อขายลวงหนาคอนขางจํากัด ตลอดจนไมมีวิธีการกําหนด
ราคาของสัญญาอยางชัดเจน และขาดขอมูลอื่น ๆ ที่จําเปนตอการซื้อขายสัญญาดังกลาว 

 ความเส่ียงจากการคัดเลือกหลักทรัพย เพื่อเปนตัวแทนของดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ของบริษัทจัดการ  เปน
ความเสี่ยงจากการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทําการเลือกหุนหรือหลักทรัพยที่ลงทุนใหกับกองทุนรวม โดยราคาหุนหรือหลักทรัพยแตละตัวที่
โปรแกรมคอมพิวเตอรทําการคัดเลือก อาจไมเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค อีกทั้งกองทุนยังมี
ความเสี่ยงจากประกาศกฎเกณฑของกฎหมายที่เกี่ยวของ และ/หรือวิธีการคํานวณดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ หรือ ดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและ
สาธารณูปโภค ที่กองทุนมุงลงทุน ซึ่งอาจสงผลใหการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมไมเปนไปตามทิศทางและหรือใกลเคียงกับ
อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ดังกลาว 

กองทุนเปดไทยพาณิชย SET ENERGY SECTOR INDEX จะลงทุนในหุนหรือหลักทรัพยอื่น  ๆที่มีผลตอการเคลื่อนไหวของดัชนีหมวดธุรกิจ
พลังงานและสาธารณูปโภค ของตลาดหลักทรัพยฯ  ดังนั้น เพ่ือชวยใหการบริหารกองทุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และใหผลการดําเนินงานใกลเคียง
กับดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค มากที่สุด จึงมีการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพทําการคัดเลือกหลักทรัพยที่ลงทุน ในการ
บริหารและกําหนดสัดสวนการลงทุนในหุนที่มีผลตอการคํานวณดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค แตละตัว ตลอดจนจัดสรรใหกองทุนมี
สภาพคลองเพียงพอที่จะลงทุนใหครอบคลุมหุนแตละตัวตาม Model ที่กําหนดไว ซึ่งทําใหกองทุนมีการลงทุนอยูในระดับที่เหมาะสม  

ดังนั้น เพ่ือประโยชนสูงสุดของกองทุนและผูลงทุน  ผูลงทุนควรตระหนักวาการลงทุนในหุนแมวามีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูง แตในขณะเดียวกันอาจเกิด
ความผันผวนของตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งการลงทุนระยะยาวจะสามารถลดความเสี่ยงดังกลาวลงไดเชนกัน 
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ตารางสรุปอัตราสวนการลงทุนของกองทนุรวม 
 

อัตราสวนการลงทุน SCBENERGY เปรียบเทียบกับอัตราสวนการ
ลงทุนของกองทนุรวมทัว่ไป 

อัตราสวนการลงทุนในผูออกทรัพยสิน หรือคูสัญญารายใดรายหนึ่ง (company limit)  
(1) การลงทุนในตราสารภาครัฐตางประเทศที่มีอันดับความนาเช่ือถือ
ตํ่ากวาสองอันดับแรก แตอยูใน investment grade หรือสัญญาซื้อ
ขายลวงหนาที่มีสินคาเปนตราสารดังกลาว 

ลงทุนไมเกินรอยละ 35 35 

(2) การลงทุนในเงินฝากของธนาคารพาณิชยในประเทศที่มีอันดับ
ความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได 

ลงทุนไมเกินรอยละ 25 20 

(3) การลงทุนในทรัพยสินที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่
สามารถลงทุนได  ซ่ึงธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคาร
พาณิชย หรือบริษัทเงินทุน เปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผู
สลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา โดยมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นเมื่อ
คํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายนั้น  

ลงทุนไมเกินรอยละ 25 20 

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

ลงทุนไมเกินรอยละ 25 15 

(5) การลงทุนในทรัพยสินที่มีอันดับความนาเช่ือถือตํ่ากวาที่สามารถ
ลงทุนได ซ่ึงบุคคลใดเปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลัก
หลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา ตองมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคํานวณ
เฉพาะ ผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน 
หรือคูสัญญารายนั้น 

ลงทุนไมเกินรอยละ 5 5 

อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามกลุมกิจการ (group limit) 
- การลงทุนในทรัพยสินของกลุมกิจการใดกิจการหนึ่ง ลงทุนไมเกินรอยละ 30 30 
อัตราสวนที่คํานวณตามประเภททรัพยสิน (product limit) 
- การลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน ลงทุนไมเกินรอยละ 45 45 
- การลงทุนในหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวย
ลงทุนของแตละกองทุน 

ลงทุนไมเกินรอยละ 10 10 

- การลงทุนในหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวย
ลงทุนของทุกกองทุนรวม 

ลงทุนไมเกินรอยละ 20 20 

-   การลงทุนในทรัพยสินตามขอ (5) ขางตน เมื่อรวมทุกบุคคลที่เปน  
ผูออก ผูสั่งจาย ผู รับรอง ผู รับอาวัล ผูสลักหลัง ผู คํ้าประกัน หรือ
คูสัญญา 

ลงทุนไมเกินรอยละ 15 15 

- ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในนามของกองทุน ลงทุนไมเกินรอยละ 25 25 
อัตราสวนการลงทุนอื่นๆ 
- - - - 
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ตารางคาธรรมเนียม เงินตอบแทน และคาใชจายทั้งหมดที่เรียกเกบ็จากกองทนุรวมและผูถือหนวยลงทุน 
ของรอบปบญัชต้ัีงแตวันที่ 1 สิงหาคม 2557  ถึงวันที่  31 กรกฎาคม 2558 

 
คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
(รอยละของมูลคาทรัพยสินสทุธ)ิ อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง** 

1. คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได ไมเกิน 2.00 1.29 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) ไมเกิน 1.65 1.14 
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) ไมเกิน 0.05 0.03 
คาธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee) รวมอยูในคาการจัดการ - 
คาสอบบัญชี (Auditing fee) ตามที่จายจริง 0.05 
คาประกาศหนังสือพิมพมูลคาหนวยลงทุน  (Newspaper Publication Expense-NAV.) ตามที่จายจริง 0.05 
คาจัดทํารายงานประจําปและสิ่งพิมพ (Annual report and Printing expense) ตามที่จายจริง 0.01 
คาธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย (Brokerage Fee) ไมเกินรอยละ 1.00 0.14 
คาใชจายอื่น ๆ (Other expenses) *** ตามที่จายจริง 0.01 

 ในชวงเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก - ไมมี - - ไมมี - 
ภายหลังเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก - ไมมี - - ไมมี - 

2. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่ประมาณการไมได ตามที่จายจริง 

รวมคาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจริงทั้งหมด**** 1.29 

**      คาใชจายดังกลาวไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว 
***     คาใชจายอื่นที่นอยกวาหรือเทากับรอยละ 0.01 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
****    ไมรวมคานายหนาซ้ือขายหลักทรัพย และคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซ้ือขายหลักทรัพย 

ทั้งนี ้คาธรรมเนียม หรือ คาใชจายตามที่ไดระบุไวในโครงการ อาจมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นโดยไมเกินรอยละ 5 ของอัตราคาธรรมเนียม หรือ คาใชจาย 
ตามที่ไดระบุไวในโครงการ 

 
คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซ้ือหรือผูถือหนวยลงทนุ 
 (รอยละของมูลคาหนวยลงทุน) 

อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง* 

คาธรรมเนียมการขาย (Front-End Fee)** ไมเกินรอยละ 1.00 0.50% 

คาธรรมเนียมการรับซ้ือคืน (Back-End Fee)** ไมเกินรอยละ 1.00   (ปจจุบันยกเวน)  

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (Switching Fee) ** 
- คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (Switching In) 
- คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (Switching Out) 

 
เทากับขอ 1.1 
เทากับขอ 1.2  

 
เทากับขอ 1.1 
เทากับขอ 1.2  

คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กําหนดไวในโครงการ (Exit Fee)  - ไมมี - - ไมมี - 
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน  ไมมี 

*      คาใชจายดังกลาวยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
**   คาธรรมเนียมการขาย / สับเปลี่ยนหนวยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายในอัตราที่ไมเทากัน  โดยบริษัทจัดการ

จะแจง รายละเอียดและหลักเกณฑใหทราบตอไป 
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รายละเอียดการลงทุน การกูยมืเงินและการกอภาระผูกพัน 
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 

 
 

 
 
 
 
 
 
\ 
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รายงานสรุปเงินลงทุน 

ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2558 
 

 
 
 

ผลการดําเนินงานของกองทนุรวม 

 
 

 ผลตอบแทนเฉลี่ยตอป ยอนหลัง (Cummulative Annualized Returns) 

รายการ 3 เดือน            
(Last 3 mth.) 

6 เดือน           
(Last 6 mth.) 

1 ป             
(Last 1 yr.) 

3 ป               
(Last 3 yr.) 

ระยะเวลา 30 เม.ย. 58 – 31 ก.ค. 58 30 ม.ค. 58– 31 ก.ค. 58 31 ก.ค. 57 – 31 ก.ค. 58 31 ก.ค. 55– 31 ก.ค. 58 

SCBENERGY (10.90%) (5.63%) (8.51%) 0.00% 

SETENERGY Index (10.54%) (6.26%) (10.07%) (2.15%) 
SETENERG TRI (10.53%) (4.87%) (7.36%) 1.17% 

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมนี้ จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
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ขอมูลอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

รอบระยะเวลาตัง้แตวันที่ ต้ังแตวันที่  01 กรกฎาคม 2557  ถึงวนัที่  31 กรกฎาคม 2558 

 
PTR = Min (ซ้ือทรัพยสิน, ขายทรัพยสิน) 

 Avg. NAV 

PTR = 86,387,929.31 

 117,055,247.07 

PTR = 0.74 
 
 
หมายเหตุ : PTR คํานวณจากมูลคาที่กวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อทรัพยสินกับผลรวมของมูลคาการขายทรัพยสิน ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่ผานมาหารดวยมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน 
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คําเตือน / ขอแนะนํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําเตือนหรือคาํแนะนําตามประกาศอื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 การพิจารณารางหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงานไดรับรองถึงความ
ถูกตองของขอมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น 

 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเชนเดียวกันกับท่ีบริษัทจัดการ
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันความขัดแยงทาง
ผลประโยชนเพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน ท้ังนี้ผูลงทุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดขอมูลการลงทุนเพื่อ
บริษัทจัดการไดท่ีทางเว็บไซต  www.scbam.com 

 กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด  
จึงไมมีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปดไทยพาณิชย SET ENERGY SECTOR INDEX ท้ังนี้ ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนเปดไทยพาณิชย SET ENERGY SECTOR INDEX ไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงิน หรือผลการ
ดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 

 กองทุนเปดไทยพาณิชย SET ENERGY SECTOR INDEX มีการกระจายการลงทุนนอยกวามาตรฐานการกระจายการลงทุนที่
สํานักงานกําหนดไวของกองทุนรวมตราสารแหงทุนทั่วไป เนื่องจากมีการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น เปนอัตราสวน
มากกวาอัตราสวนการลงทุนที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผูลงทุนควรศึกษานโยบายการลงทุนของ
กองทุนรวมใหเขาใจกอนซ้ือหนวยลงทุน 

 กองทุนรวมจะลงทุนในหรือมีไวซ่ึงสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อแสวงหาผลประโยชนตอบแทน ดังนั้นผูลงทุนควรเขาใจในความ
เส่ียงของสัญญาซื้อขายลวงหนา และผูลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณการลงทุน 
วัตถุประสงคการลงทุน และฐานะการเงินของผูลงทุนเอง 

 ในกรณีท่ีผูลงทุนตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม ผูลงทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลโครงการไดท่ีบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน ไทยพาณิชย จํากัด หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน         

 

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

 บริษัทจัดการอนุญาตใหพนักงานลงทุนในหลักทรัพยเพื่อตนเองได โดยจะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศตางๆ ท่ี
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะตองเปดเผยการลงทุนดังกลาวใหบริษัทจัดการทราบเพื่อท่ีบริษัทจัดการจะสามารถ
กํากับและดูแลการซ้ือขายหลักทรัพยของพนักงานได  

 ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียง และดําเนินการใชสิทธิออกเสียงไดโดยบริษัทจัดการจะทําการติด
ประกาศ ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือช้ีชวนใหเขาใจกอนซ้ือหนวยลงทุน และเก็บไวเปนขอมูลเพื่อใชอางอิงในอนาคต หาก
ตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลโครงการไดท่ีบริษัทจัดการหรือผูขายหนวยลงทุน 

 ผูลงทุนควรตรวจสอบใหแนใจวา ผูขายหนวยลงทุน เปนบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ควรขอดูบัตรประจําตัวของบุคคลดังกลาวที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกใหดวย 

 ในกรณีท่ีผูลงทุนไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ผูลงทุนรับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
รวมที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานและที่แกไขเพิ่มเติม โดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการกองทุน
รวมและผูถือหนวยลงทุนที่จัดทําขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม 

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใชขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 
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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  

คําจํากัดความ :  

โครงการ หรือโครงการจัดการ หรือโครงการจัดการกองทุน  

หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชย SET ENERGY SECTOR INDEX  

กองทุน หรือกองทุนรวม หรือกองทุนเปด  

หมายถึง กองทุนเปดไทยพาณิชย SET ENERGY SECTOR INDEX  

หนวยลงทุน  

หมายถึง หนวยลงทุนกองทุนเปดไทยพาณิชย SET ENERGY SECTOR INDEX  

หนังสือชี้ชวน  

หมายถึง หนังสือชี้ชวนท่ีมีรายละเอียด ตามท่ีกําหนดโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
หนงัสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวม  

บริษัทจัดการ  

หมายถึง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด  

ผูดูแลผลประโยชน  

หมายถึง ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม  

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายใหทําหนาท่ีจําหนายหนวยลงทุน  

นายทะเบียนหนวยลงทุน  

หมายถึง นายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนรวม  

วันและเวลาทําการซื้อขาย  

หมายถึง วันและเวลาทําการตามปกติของบรษัิทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

วันทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

หมายถึง ทุกวันทําการของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีกําหนดให
เปนวันทํารายการสับเปลี่ยน  

มูลคาหนวยลงทุน  

หมายถึง มูลคาทรัพยสินสุทธิหารดวยจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด เมื่อส้ินวันทําการที่
คํานวณ  
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ราคาขายหนวยลงทุน  

หมายถึง มูลคาหนวยลงทุนบวกดวยคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี)  

ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน  

หมายถึง มูลคาหนวยลงทุนหักดวยคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี)  

ราคาขายหนวยลงทุน กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

หมายถึง มูลคาหนวยลงทุนบวกดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (ถามี)  

ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

หมายถึง มูลคาหนวยลงทุนหักดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (ถามี)  

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

สํานักงาน / สํานักงาน ก.ล.ต. / สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

บริษัทจดทะเบียน  

หมายถึง บริษัทท่ีมีหุนไดรับการจดทะเบียนหรือไดรับอนุญาตใหทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย  

บริษัทข้ึนทะเบียน  

หมายถึง บริษัทท่ีมีหลักทรัพยซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพยกรุงเทพ  

ตลาดหลักทรัพย  

หมายถึง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

ใบแสดงสิทธิ  

หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย (Depositary Receipt)  

หลักทรัพยอางอิง  

หมายถึง หลักทรัพยประเภทใดประเภทหน่ึงที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใชเพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ  

กลุมกิจการ  

หมายถึง บริษัทใหญและบริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีท่ีสภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี่ยวกับการจัดทํา
งบการเงินรวมท่ีมีการจัดทําและเปดเผยลาสุด เวนแตในกรณีท่ีไมมีการจัดทํางบการเงินรวมใหพิจารณา
ตามสัดสวนการถือหุนท่ีปรากฎในบัญชีรายชื่อผูถือหุนลาสุดท่ีสงตอกระทรวงพาณิชย  

กองโครงสรางพื้นฐาน 

หมายถึง กองทุนท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้ 
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(ก) กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เง่ือนไข 
และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน 

(ข) กองทุนโครงสรางพื้นฐานตางประเทศ 

กองทุนโครงสรางพื้นฐานตางประเทศ 

หมายถึง กองทุนท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศที่มีวัตถุประสงคหลักในการลงทุนในทรัพยสินท่ีมี
ลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวย
หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน ท้ังนี้ ไมวากองทุน
ดังกลาวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต หรือรูปอื่นใด 

กิจการโครงสรางพื้นฐาน 

หมายถึง กิจการโครงสรางพื้นฐานตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เง่ือนไข 
และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน 

เจาของกิจการโครงสรางพื้นฐาน 

หมายถึง บุคคลที่เปนเจาของกิจการโครงสรางพื้นฐานหรือที่มีสิทธิในการบริหารจดัการกิจการโครงสราง
พื้นฐาน 

หนวยของกองโครงสรางพื้นฐาน 

หมายถึง หนวยลงทุนหรือตราสาร ดังตอไปนี้ 

(ก) หนวยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวย
หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน 

(ข) ตราสารที่ออกโดยกองทุนโครงสรางพื้นฐานท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศที่มีลักษณะทํานอง
เดียวกับหนวยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานตาม (ก) 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย   

หมายถึง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

ช่ือบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชย จํากัด  

ท่ีอยูบริษัทจัดการ : สํานักงานใหญ ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย ปารค พลาซา  

  เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  

  กรุงเทพฯ 10900  

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

 
1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปดไทยพาณิชย SET ENERGY SECTOR INDEX  

1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ): SCB SET ENERGY SECTOR INDEX FUND  
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1.3. ชื่อยอ : SCBENERGY  

1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปด  

การระดมทุน : ในประเทศ  

ประเภทการขาย : ขายหลายครั้ง  

1.5. การกําหนดอายุโครงการ : ไมกําหนด  

เง่ือนไขอื่น ๆ :  

1.6. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูลงทุนท่ัวไป  

 
2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลคาท่ีตราไว จํานวน ประเภท ราคาของ
หนวยลงทุนท่ีเสนอขาย :  

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท  

เง่ือนไข :  

ไมมี  

2.2. มูลคาท่ีตราไวตอหนวย : 10 บาท  

2.3. จํานวนหนวยลงทุน : 200,000,000.0000 หนวย  

2.4. ประเภทหนวยลงทุน : ระบุชื่อผูถือ  

2.5. ราคาของหนวยลงทุนท่ีเสนอขายครั้งแรก : 10 บาท  

2.6. มูลคาข้ันต่ําของการส่ังซื้อครั้งแรก : 5,000 บาท  

2.7. มูลคาข้ันต่ําของการส่ังซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท  

2.8. มูลคาข้ันต่ําของการส่ังขายคืน : 1000 บาท  

จํานวนหนวยลงทุนข้ันต่ําของการส่ังขายคืน : 0 หนวย  

2.9. มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ํา : 1000 บาท  

จาํนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ํา : 0 หนวย  

2.10. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับลด ยกเวนหรือเปลี่ยนแปลงจํานวนหรือมูลคาข้ันต่ําขางตนตามขอ 
2.6 – 2.9 (ถามี) ในอนาคต โดยไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ท้ังนี้ เพื่อประโยชนของ
กองทุนและ ผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะปดประกาศแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 1 วันกอนวันดําเนินการดังกลาว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ และ
สํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซต
ของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) 
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3. วัตถุประสงคของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบาย
การลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในตางประเทศ การลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา 
ประเภทและอัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ี
จะลงทุน :  

3.1. วัตถุประสงคของโครงการ :  

เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทสถาบันท้ังจากในและตางประเทศที่
ตองการลงทุนในโครงการจัดการกองทุนรวมที่ลงทุนในหุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และ/หรือหลักทรัพยประเภทอื่นๆ ท่ีจะมีผลในการคํานวณดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและ
สาธารณูปโภค (Energy Sector) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีอัตรารอยละของการ
เพิ่มข้ึนหรือลดลงของมูลคาทรัพยสินสุทธิใกลเคียงกับอัตรารอยละของการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของดัชนี
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (Energy Sector) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมาก
ท่ีสุด  

3.2. ชนิดกองทุนรวม : ลงทุนโดยตรง  

ประเภทกองทุนรวม : พิเศษ  

3.3. นโยบายการลงทุน : ตราสารแหงทุน  

การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน  

เพื่อ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)  

การลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน  

3.4. ลักษณะพิเศษ :  

- กองทุนรวมดัชนี (Index Fund) 

  ดัชนีท่ีใชอางอิง : SET INDEX 

- กองทุนรวมท่ีมีการกระจายการลงทุนนอยกวาเกณฑมาตรฐาน (Specific Fund) 

- กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) 

 Sector ของกองทุน : ENERGY 

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :  

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน 

กองทุนจะลงทุนในหุนทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เปนสวนประกอบของดัชนี
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (Energy Sector) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเฉลี่ยใน
รอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งจะจําลองการเคลื่อนไหว
ของดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (Energy Sector) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย โดยจะใชกลยุทธแบบ Optimization1 เพื่อใหอัตราผลตอบแทนของกองทุนใกลเคียงกับอัตรา
ผลตอบแทนของดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (Energy Sector) ของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยมากที่สุด ซึ่งบริษัทจัดการจะใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชื่อ Aegis Portfolio Manager 
หรือโปรแกรมอื่นทําการคัดเลือกหลักทรัพยท่ีลงทุน ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการใชหรือไมมีการ
คํานวณดัชนีหลักทรัพยหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
เปลี่ยนแปลงดัชนีอางอิงเปนดัชนีอื่นใด ซึ่งจะมีลักษณะที่เหมาะสมหรือใกลเคียงกับดัชนีหลักทรัพย
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หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือลงทุนทุกรายทราบและถือวา
ไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว  

สวนท่ีเหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารแหงทุน และ/หรือตราสารแหงหนี้ท่ัวไป และ/หรือ
เงินฝาก และ/หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางโดย
วิธีอื่นตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบใหกองทุนลงทุนได  

บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ในลักษณะเพื่อการทํา Cash 
Equitization2โดยจะตองไมกอใหเกิดภาระผูกพันตอกองทุน หรืออีกนัยหนึ่งคือ มูลคาตลาดรวม 
(Exposure) ของตราสารอนุพันธจะตองไมเกินสัดสวนของเงินสดหรือหลักทรัพยท่ีเทียบเคียงกับเงินสด
ของกองทุนในขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งจะทําใหความเส่ียงรวม (total risk) ของกองทุนไมมากข้ึน ไปกวา
ความเส่ียงของกองทุนท่ีลงทุนในหลักทรัพยพื้นฐาน (Underlying Asset) ตามปกติแตอยางใด  

ท้ังนี้ กองทุนจะไมลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured 
Note) และจะไมลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือต่ํากวาท่ีสามารถลงทุนได (non-
investment grade) และตราสารหนี้ท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated Securities)  

อนึ่ง กองทุนอาจมีไวซึ่งตราสารหนี้ ท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือต่ํากวาท่ีสามารถลงทุนได (non-
investment grade) เฉพาะกรณีท่ีตราสารหนี้นั้นไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่สามารถลงทุนได 
Investment grade) ขณะท่ีกองทุนลงทุนเทาน้ัน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนในเรื่องของสัดสวนการลงทุนเพื่อให
สอดคลองกับประกาศหรือกฎเกณฑของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เกี่ยวกับโครงการจัดการกองทุนรวมประเภท อินเด็กซ ฟนด ท่ีจะมีในอนาคต โดยไมถือเปนการแกไข
โครงการจัดการกองทุนรวม  

หมายเหตุ: Optimization1 หมายถึง การลงทุนในหลักทรัพยท่ีเปนสวนประกอบในดัชนีอางอิงหรือการ
ลงทุนในหลักทรัพยไมครบตามจํานวนของหลักทรัพยท่ีเปนสวนประกอบของดัชนีอางอิง ในอัตราสวนท่ี
แตกตางกับดัชนีอางอิงดังกลาว ท้ังนี้ เพื่อสรางผลตอบแทนท่ีใกลเคียงกับดัชนีอางอิงดังกลาว  

Cash Equitization2 หมายถึง การจัดการเงินสดใหมีผลตอบแทนแบบหุน เพื่อประโยชนตอการบริหาร
และการลงทุนใหมีประสิทธิภาพอยางสูงสุด โดยเฉพาะกองทุนอินเด็กซฟนด ซึ่งมีความจําเปนตองดํารง
สัดสวนการลงทุนในหุนใหมีอัตราผลตอบแทนกองทุนสอดคลองกับอัตราผลตอบแทนดัชนีหุนท่ีกองทุน
กําหนดเปน Benchmark ในท่ีนี้ คือ ดัชนีราคาหลักทรัพยในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

ดังนั้น ในกรณีท่ีกองทุนเปด ซึ่งใหผูลงทุนสามารถซื้อขายทุกวันทําการ ทําใหมีเงินสดเขาหรือออกจาก
กองทุนเปนประจํา เงินสดเหลาน้ีจําเปนตองลงทุนในหุน เพื่อใหตรงตามวัตถุประสงคของกองทุนท่ีจะ
บริหารอัตราผลตอบแทนของกองทุนใหสอดคลองกับอัตราผลตอบแทนดัชนีหุนท่ีกองทุนกําหนดเปน 
Benchmark เชน ในกรณีท่ีมีเงินสดเขาหรือออกจากกองทุน ผูจัดการกองทุนจะสามารถบริหารกองทุน
โดยเขาซื้อหรือขายหุนไดตามปกติ แตในกรณีท่ีตองซื้อหรือขายหุนในจํานวนมากๆในคราวเดียวกัน ซึ่ง
อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญกับราคา ในกรณีนี้ผูจัดการกองทุนอาจจะเขาซื้อ(Long position) 
สัญญาซื้อขายลวงหนาดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนาของหลักทรัพยท่ีเปนสวนประกอบของดัชนีดังกลาวเปนสินทรัพยอางอิง
แทน โดยอัตราผลตอบแทนจะมีความใกลเคียงกับการซ้ือหุนโดยตรง ความเส่ียงดานอัตราผลตอบแทน
จากการซื้อสัญญาซื้อขายลวงหนาดังกลาวอาจจะใกลเคียงจากการท่ีกองทุนเขาซื้อหุนโดยตรง  

รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะพิเศษของกองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม  

กองทุนรวมท่ีมีนโยบายสรางผลตอบแทนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามการเคลื่อนไหวของดัชนีราคา
หลักทรัพยท่ีระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม ในท่ีนี้ คือ ดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค 
(Energy Sector) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
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3.5. การลงทุนในตางประเทศ : ไมมีการลงทุนในตางประเทศ  

รายละเอียดการลงทุนในตางประเทศ :  

3.6. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน :  

3.6.1. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุนในประเทศ :  

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชนเฉพาะจากหลักทรัพย ทรัพยสินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธี
อื่นอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังตอไปนี้ เวนแตในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบหรือมีประกาศแกไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของ
หลักทรัพยหรือทรัพยสินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น  

3.6.1 ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุนในประเทศ  

3.6.1.1 ตราสารแหงทุนในประเทศ ไดแก ตราสาร หรือสัญญา ท่ีเสนอขายในประเทศ หรือมีผูออกหรือ
คูสัญญาเปนนิติบุคคล ท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ดังตอไปนี้  

(1) หุน  

(2) หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหงทุน หรือของ
กองทุนรวมอื่นท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารแหงทุน เชน กองทุนรวมผสม เปนตน  

(3) ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน หรือใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุนเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได โดยตองเปนไป
ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  

(ก) การลงทุนในตราสารดังกลาวตองเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio 
management)  

(ข) บริษัทจัดการตองดําเนินการใหมีการกันหรือแยกทรัพยสินของกองทุนท่ีมีคุณภาพซึ่งมีสภาพคลองใน
จํานวนท่ีเพียงพอตอมูลคาการใชสิทธิตามตราสารดังกลาว (fully covered) ไวตลอดเวลาที่ไดลงทุนหรือ
มีไวซึ่งตราสารน้ัน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

(4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย ท่ีมีหลักทรัพยอางอิงเปนหุนหรือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน  

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

3.6.1.2 ตราสารแหงหนี้ในประเทศ ไดแก หลักทรัพย ตราสาร หรือสัญญาที่เสนอขายในประเทศ หรือมีผู
ออกหรือคูสัญญาเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ดังนี้  

(1) ตราสารแหงหนี้ท่ีมีลักษณะคลายเงินฝาก ไดแก  

(1.1) ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน บัตรเงินฝาก หรือหุนกูระยะส้ัน ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 
ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุน เปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน  

(1.2) ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินท่ีบริษัทหลักทรัพยท่ีประกอบธุรกิจประเภทการใหสินเชื่อเพื่อธุรกิจ
หลักทรัพยเปนผูออก ซึ่งกําหนดวันใชเงินตามตั๋วไมเกิน 270 วันนับแตวันออกตั๋ว และเปนตั๋วเมื่อทวงถาม
หรือเมื่อไดเห็น  

(1.3) ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินอายุไมเกิน 90 วันนับแตวันท่ีออก ซึ่งมีอันดับความนาเชื่อถือ
ดังตอไปนี้  
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(ก) อันดับความนาเชื่อถือของตราสารหรือของผูออกตราสารอยูในอันดับแรก ท้ังนี้ ในกรณีท่ีเปนอันดับ
ความนาเชื่อถือของผูออกตราสาร ตองเปนอันดับความนาเชื่อถือที่ไดมาจากการจัดอันดับความนาเชื่อถือ
ระยะส้ัน (short-term rating) ดวย หรือ  

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

(2) ตราสารแหงหนี้ท่ัวไป ไดแก  

(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันไดแก  

(ก) ตั๋วเงินคลัง  

(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย  

(ค) พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หุนกู หรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนกู ท่ีกระทรวง  

การคลังหรือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับ  

อาวัล หรือผูค้ําประกัน  

(2.2) ตราสารภาครัฐตางประเทศ อันไดแก ตราสารท่ีมีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่
รัฐบาลตางประเทศ องคการหรือหนวยงานของรัฐบาลตางประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตางประเทศ 
หรือองคการระหวางประเทศ เปนผูออกหรือผูค้ําประกัน ท้ังนี้ ตราสารดังกลาวตองมีลักษณะตามเง่ือนไข
ทายขอ 3.6.1.2 ดวย  

(2.3) ตราสารที่เปลี่ยนมือได ซึ่งหมายถึง พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หรือหุนกูท่ีไมรวมถึงหุน
กูแปลงสภาพและหุนกูอนุพันธ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหเสนอขายในลักษณะทั่วไป
หรือในลักษณะจํากัด หรือที่ออกภายใตขอผูกพันท่ีกําหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที่นิติ
บุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึนเปนผูออก หรือที่เปนหลักทรัพยท่ีออกใหมซึ่งผูออกหลักทรัพยได
เสนอขายหลักทรัพยท่ีออกใหมนั้นท้ังหมดตอผูถือหุนโดยไดรับชําระราคาเต็มมูลคาท่ีเสนอขายจากผูถือ
หุน ท้ังนี้ ตราสารที่เปลี่ยนมือไดตองมีลักษณะตามเงื่อนไขทายขอ 3.6.1.2 ดวย  

(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยท่ีมีหลักทรัพยอางอิงเปนพันธบัตร 
หรอืหุนกูท่ีไมใชหุนกูอนุพันธ  

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

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

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

(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  
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ในกรณีท่ีตราสารแหงหนี้ตามขอ 3.6.1.2 เปนตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินท่ีมีการจายผลตอบแทน 
ผลตอบแทนน้ันตองอยูในรูปอัตราดอกเบ้ียคงที่หรืออัตราดอกเบ้ียลอยตัวเทาน้ัน  

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือค้ําประกันของบุคคลที่กําหนดไวในขอ 3.6.1.2 ตองเปนการรับรอง
ตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบ้ียโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือจํากัด
ความรับผิดของผูสลักหลัง หรือค้ําประกันตนเงินและดอกเบ้ียเต็มจํานวนแบบไมมีเง่ือนไข  

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

(1) เปนตราสารข้ึนทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  

(2) มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกําหนด หรือมีผูแสดงตนตอบุคคลทั่วไปวา
พรอมจะเสนอราคาซื้อและรับซื้อตราสารน้ัน ในราคาดังกลาว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวน
และวิธีการท่ีสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกําหนดอยูเสมอ โดยไดสงสําเนาราคาแกสมาคมตลาดตราสาร
หนี้ไทยตลอดอายุของตราสารน้ัน  

(3) เปนตราสารท่ีเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  

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

(ข) ในกรณีท่ีผูออกตราสารเปนนิติบุคคลตางประเทศ ตราสารนั้นตองมีอันดับความนาเชื่อถือของตราสาร
อยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได (investment grade)  

(ค) ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั้งแรก หากตรา
สารดังกลาวไมมีอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหรือของผูออกตราสารอยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได 
(investment grade) ตราสารนั้นตองมีบริษัทจัดการไมต่ํากวาสามรายเปนผูซื้อตราสารดังกลาวเพื่อเปน
ทรัพยสินของกองทุนภายใตการจัดการ  

3.6.1.3 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ไดแก  

(1) หุนกูแปลงสภาพท่ีเสนอขายในประเทศ ซึ่งตองมีลักษณะตามเง่ือนไขในทายขอ 3.6.1.2 (1) และ 
(2) ท้ังนี้ ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในหุนกูแปลงสภาพดังกลาวในการเสนอขายคร้ังแรก หุนกูแปลงสภาพ
นั้นตองเปนหุนกูแปลงสภาพท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได (investment 
grade) หรือเปนหุนกูแปลงสภาพท่ีมีบริษัทจัดการไมต่ํากวาสามรายเปนผูซื้อตราสารดังกลาวเพื่อเปน
ทรัพยสินของกองทุนภายใตการจัดการ  

ในกรณีท่ีหุนกูแปลงสภาพตามวรรคหน่ึงมีการค้ําประกัน การค้ําประกันดังกลาวตองเปนการค้ําประกันตน
เงินและดอกเบ้ียเต็มจํานวนแบบไมมีเง่ือนไข  

(2) หุนกูแปลงสภาพท่ีเสนอขายในตางประเทศโดยมีผูออกเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย  

3.6.1.4 หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย หรือหนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย (REITs ในประเทศ) 

3.6.1.5 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย  

3.6.1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ซึ่งเปนไปตามเกณฑขอ 3.6.1.1 (3)  
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3.6.1.7 สัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio 
management) ตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานกําหนด สัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีกองทุนจะเขาเปนคูสัญญา
ไดตองมีสินคาหรือตัวแปรอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางดังตอไปนี้  

(1) หลักทรัพยหรือดัชนีกลุมหลักทรัพย  

(2) อัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ท้ังนี้ ในกรณีท่ีเปนสัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีมีตัวแปรเปนอัตรา
แลกเปลี่ยนเงิน กองทุนจะเขาเปนคูสัญญาในกรณีดังกลาวไดเฉพาะเพื่อการลดความเส่ียง (hedging) 
เทาน้ัน  

(3) อันดับความนาเชื่อถือหรือเหตุการณท่ีมีผลตอการชําระหนี้ของตราสารแหงหนี้ หรือสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา หรือของผูออกตราสารหรือคูสัญญาดังกลาว  

(4) ทองคํา น้ํามันดิบ หรือดัชนีกลุมสินคาโภคภัณฑ (commodity index) ซึ่งไดระบุการเขาเปนคูสัญญา
ในสัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีมีสินคาหรือตัวแปรไวอยางชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนรวมแลว  

(5) สินคาหรือตัวแปรอื่นใดท่ีสํานักงานกําหนด  

3.6.1.8 หนวยของกองโครงสรางพื้นฐาน ท่ีเสนอขายหนวยดังกลาวตอผูลงทุนเปนการท่ัวไป หรือที่เปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

3.6.1.9 ทรัพยสินอื่นท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับขอ 3.6.1.1 ถึงขอ 3.6.1.8 โดยไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน  

3.6.2. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุนในตางประเทศ :  

ไมมี  

3.7. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม :  

3.7.1. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นในประเทศ :  

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเปน
ทรัพยสินของกองทุนรวม ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังตอไปนี้ ในกรณีท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไขเปลี่ยนแปลง
อัตราสวนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนใหเปนไปตามประกาศที่แกไขดวย  

3.7.1 อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น – ในประเทศ  

3.7.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังตอไปนี้ เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม 
โดยไมจํากัดอัตราสวน  

(1) ตราสารภาครัฐไทยตามขอ 3.6.1.2 (2) (2.1)  

(2) ตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ 3.6.1.2 (2.2) ท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในสองอันดับแรก หรือ
สัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีมีสินคาเปนตราสารดังกลาว  

ในกรณีของกองทุนรวมเปด มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ (2) เมื่อรวมกันแลวตองไมเกิน
รอยละ 20 ของมูลคาตราสารน้ันในแตละรุน เวนแตเปนกองทุนรวมเปดที่มีการขายและรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนตามคําส่ังลวงหนาซึ่งระบุเวลาแนนอน (auto redemption)  

3.7.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารภาครัฐตางประเทศที่นอกเหนือจากขอ 3.7.1.1 (2) 
หรือสัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีมีสินคาเปนตราสารดังกลาว เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคา
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รวมกันท้ังส้ินเมื่อคํานวณเฉพาะผูออกหรือผูเปนคูสัญญารายนั้น ไมเกินรอยละ 35 ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุน  

การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหนึ่ง ใหนับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพยสินทุกประเภทที่ผูออกหรือผู
เปนคูสัญญารายดังกลาวเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา ซึ่งกองทุน
ไดลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินเหลาน้ัน รวมในอัตราสวนการลงทุนดังกลาวดวย  

ในกรณีของกองทุนรวมเปด มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศตามวรรคหน่ึง ตองไมเกินรอยละ 20 
ของมูลคาตราสารนั้นในแตละรุน เวนแตเปนกองทุนรวมเปดที่มีการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม
คําส่ังลวงหนาซึ่งระบุเวลาแนนอน (auto redemption)  

3.7.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับท่ีสามารถ
ลงทุนไดดังตอไปนี้ ซึ่งธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุน เปนผู
ออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได 
โดยมีมูลคารวมกันท้ังส้ินเมื่อคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบรษัิทเงินทุนรายน้ัน ไมเกินรอยละ 25 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน  

(1) ตราสารแหงหนี้ในประเทศ ตามขอ 3.6.1.2  

(2) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตามขอ 3.6.1.3  

(3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย หรือตราสารท่ีเทียบเทาเงินสด  

(4) สัญญาซื้อขายลวงหนา ตามขอ 3.6.1.7  

การคํานวณอัตราสวนสําหรับทรัพยสินขางตน ใหนับมูลคาของทรัพยสินซึ่งกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว
ดังตอไปนี้ ซึ่งธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายเดียวกันเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง 
ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา รวมในอัตราสวนดังกลาว 

(1) ทรัพยสินตามขอ 3.7.1.4 (1) (2)  

(2) ทรัพยสินตามขอ 3.7.1.5 (1)  

ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีเงินฝากในนิติบุคคลขางตน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม 
มิใหนับมูลคาของเงินฝากดังกลาวรวมในอัตราสวนน้ี 

3.7.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังตอไปนี้ ท่ีบุคคลดังกลาวเปนผูออก ผูส่ังจาย ผู
รับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมได โดยมีมูลคา
รวมกันท้ังส้ินเมื่อคํานวณเฉพาะผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา
รายนั้น ไมเกินรอยละ 25 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  

(1) ตราสารแหงทุนในประเทศ ท่ีบริษัทจดทะเบียนเปนผูออกหรือคูสัญญา ท้ังนี้ ไมรวมถึงตราสารแหง
ทุนของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยูระหวางดําเนินการใหเหตุแหงการเพิกถอนหมดไป  

(2) หุนท่ีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยส่ังรับเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ซึ่งผูออกหุนดังกลาวอยูระหวางการดําเนินการกระจายการถือหุนรายยอยตามขอบังคับตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน  

(3) ตราสารแหงหนี้ในประเทศตามขอ 3.6.1.2 ท้ังนี้ เฉพาะท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับท่ี
สามารถลงทุนได (investment grade)  

(4) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนตามขอ 3.6.1.3 ท้ังนี้ เฉพาะท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับท่ีสามารถ
ลงทุนได (investment grade)  
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(5) ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ท่ีอันดับความนาเชื่อถือของผูออกตราสารอยูในอันดับท่ีสามารถลงทุน
ได (investment grade)  

(6) สัญญาซื้อขายลวงหนาตามขอ 3.6.1.7 ท่ีคูสัญญามีอันดับความนาเชื่อถือของผูออกตราสารอยูใน
อันดับท่ีสามารถลงทุนได (investment grade)  

(7) หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และหนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย (REITs ในประเทศ) ตามขอ 3.6.1.4 

(8) หนวยของกองโครงสรางพื้นฐาน ตามขอ 3.6.1.8 ท่ีเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย หรือที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยจะส่ังรับเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและอยูระหวางการดําเนินการกระจายการถือหนวยลงทุนตามขอบังคับตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการรับและเพิกถอนหนวยลงทุน และการเปดเผยสารสนเทศของ
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน 

ตราสารแหงทุนตาม (1) และตราสารแหงหนี้ตาม (3) มิใหหมายความรวมถึงหนวยลงทุนของกองทุนรวม
ท่ีถูกจัดใหเปนตราสารแหงทุนตามขอ 3.6.1.1 (2) หรือตราสารแหงหนี้ตามขอ 3.6.1.2 (2.6)  

การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหนึ่ง ใหนับทรัพยสินตามวรรคหนึ่งและทรัพยสินตามขอ 3.7.1.5 (1) ท่ี
บุคคลดังกลาวเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา ซึ่งกองทุน
ไดลงทุนหรือมีไวรวมในอัตราสวนดังกลาวดวย  

ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยของกองโครงสรางพื้นฐานตามวรรคหนึ่ง (8) ท่ีมีลักษณะ
ดังตอไปนี้ ใหนับมูลคาหนวยของกองโครงสรางพื้นฐานดังกลาว รวมในอัตราสวนของบุคคลตามวรรค
หนึ่งที่เปนเจาของกิจการโครงสรางพื้นฐาน 

(1) ผลประโยชนท่ีกองโครงสรางพื้นฐานจะไดรับข้ึนอยูกับความสามารถในการบริหารกิจการโครงสราง
พื้นฐานโดยเจาของกิจการโครงสรางพื้นฐาน หรือบรษัิทใหญหรือบริษัทยอยของบุคคลดังกลาว 

(2) หนวยของกองโครงสรางพื้นฐานไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหนวยท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด
ของกองโครงสรางพื้นฐานถูกถือโดยเจาของกิจการโครงสรางพื้นฐาน หรือบริษัทใหญหรือบริษัทยอย
ของบุคคลดังกลาว 

การพิจารณาบริษัทใหญและบริษัทยอยตามวรรคส่ี ใหพิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีท่ีสภาวิชาชีพบัญชี
กําหนดเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม 

3.7.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินอื่นนอกเหนือจากกรณีท่ีกําหนดไวในขอ 3.7.1.2 
ขอ 3.7.1.3 และขอ 3.7.1.4 เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมตามอัตราสวนดังตอไปนี้  

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

(2) การลงทุนในหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตาม (1) เมื่อคํานวณรวมทุกบุคคลที่เปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง 
ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญาแลว ตองมีมูลคารวมกันท้ังส้ินไมเกินรอยละ 15 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  

ความในวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับกับหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 แตไมรวมถึงหนวย
ลงทุนกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานท่ีไมเปนไปตามท่ีกําหนดในขอ 3.7.1.4 วรรคหนึ่ง (8) 

ใหนําความในขอ 3.7.1.4 วรรคส่ี และวรรคหา มาใชบังคับกับการนับรวมอัตราสวนตามวรรคหน่ึงดวย 
โดยอนุโลม 
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3.7.1.6 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  

ใหนําความในขอ 3.7.1.4 วรรคส่ี และวรรคหา มาใชบังคับกับการนับรวมอัตราสวนตามวรรคหน่ึงดวย 
โดยอนุโลม 

3.7.1.7 การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินท่ีบริษัทในกลุมกิจการใดเปนผูออก ผูส่ังจายหรือคูสัญญา เพื่อ
เปนทรัพย สินของกองทุน หากทรัพย สินดังกลาวเปนองคประกอบที่ใชในการคํานวณตัวชี้วัด 
(benchmark) ของกองทุนน้ัน บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินน้ันโดยมีมูลคารวมกันท้ังส้ิน
เมื่อคํานวณเฉพาะผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญารายนั้น ไมเกินผลรวมของน้ําหนักของทรัพยสินดังกลาว
ในตัวชี้วัดและรอยละสิบของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  ท้ังนี้ แทนอัตราสวนท่ีกําหนดไวในขอ ขอ 
3.7.1.2 ขอ 3.7.1.3 ขอ 3.7.1.4 ขอ 3.7.1.5 แลวแตกรณี ก็ได 
 

ใหบริษัทจัดการพิจารณาความเปนกลุมกิจการตามขอ 3.7.1.6 และขอ 3.7.1.7 ตามงบการเงินรวมที่มี
การจัดทําและเปดเผยลาสุด เวนแตในกรณีท่ีไมมีการจัดทํางบการเงินรวม ใหพิจารณาตามสัดสวนการถือ
หุนท่ีปรากฏในบัญชีรายชื่อผูถือหุนลาสุดที่สงตอกระทรวงพาณิชย 
 
3.7.1.8 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญา
ใชเงิน ท่ีบุคคลดังตอไปนี้ เปนผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญา เปนจํานวนท่ีมีมูลคารวมโดยเฉลี่ยไมเกิน
รอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุกองทุนรวม
สําหรับกองทุนรวมท่ีมีอายุนอยกวาหน่ึงป  
(1) ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน  

(2) ธนาคารพาณิชย  

(3) บริษัทเงินทุน  

(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร  

(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย  

(6) สถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน  

(7) ธนาคารตางประเทศ  

การคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามวรรคหนึ่ง มิใหนับมูลคาของทรัพยสินดังตอไปนี้รวมในอัตราสวน
ดังกลาว  

(1) เงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม  

(2) ทรัพยสินท่ีคูสัญญาในธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนโอนกรรมสิทธิ์ใหแกกองทุนรวม เพื่อดํารง
มูลคาธุรกรรมตามประกาศกําหนด 

อัตราสวนตามวรรคหน่ึงมิใหนํามาใชบังคับกับในชวงระยะเวลาหกเดือนกอนวันครบกําหนดอายุของ
โครงการของกองทุนรวมท่ีมีอายุโครงการตั้งแตหนึ่งปข้ึนไป  
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ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแหงหนี้ท่ีมีลักษณะคลายเงินฝากท่ีกองทุนรวมลงทุนในหรือมีไวเกิน
อัตราสวนท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวใหมี
มูลคารวมโดยเฉลี่ยไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแตวัน
ส้ินรอบปบัญชีนั้น ท้ังนี้ ใหคํานวณอัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวโดยเฉลี่ยตั้งแตวัน
แรกของรอบปบัญชีนั้นจนถึงวันท่ีทรัพยสินน้ันมีมูลคาเปนไปตามอัตราสวนดังกลาว  

เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไดปฏิบัติตามวรรคสามแลว ใหบริษัทรายงานใหผูดูแลผลประโยชนของ
กองทุนรวมทราบภายในวันทําการถัดจากวันท่ีทรัพยสินน้ันมีมูลคารวมโดยเฉลี่ยไมเกินรอยละ 45 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติ
ดังกลาว ท้ังนี้ บริษัทตองดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมแจงใหสํานักงานทราบภายใน
หาวันนับแตวันท่ีไดรับรายงานจากบริษัทดวย  

หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถปฏิบัติตามวรรคสามได สํานักงานอาจส่ังใหบริษัทเลิกกองทุน
รวมนั้น  

3.7.1.9 ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนและสมควร เพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุนอันเน่ืองมาจาก
ปญหาความผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกวางในรอบปบัญชีใด บริษัทจัดการ
กองทุนรวมอาจขอผอนผันตอสํานักงานเพื่อไมตองนําการลงทุนในหรือมีไวซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋ว
แลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใชเงิน ในชวงเวลาที่เกิดความผันผวนดังกลาวมารวมคํานวณอัตราสวนการลงทุน
ตามขอ 3.7.1.8 ไดสําหรับรอบปบัญชีนั้น  

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

3.7.1.11 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อ
หนวยลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมได ไมเกินอัตราสวนดังตอไปนี้  

(1) ลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหนวยลงทุนของแตละกองทุนรวมท่ี
บริษัทจัดการอื่นเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ ไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของแตละกองทุน
รวมที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ ท้ังนี้ การลงทุนดังกลาวไมรวมถึงหนวยลงทุนของกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย  

(2) ลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหนวยลงทุนของทุกกองทุนรวมท่ี
บริษัทจัดการอื่นเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ ไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของแตละกองทุน
รวมที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ  

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

3.7.1.12 ในกรณีท่ีกองทุนเขาเปนคูสัญญาในสัญญาซื้อขายลวงหนาโดยมิไดมีวัตถุประสงคเพื่อการลด
ความเส่ียง (hedging) ใหบริษัทจัดการดําเนินการใหมีการกันหรือแยกทรัพยสินของกองทุนท่ีมีคุณภาพ
ซึ่งมีสภาพคลองในจํานวนท่ีเพียงพอตอมูลคาสุทธิท่ีกองทุนอาจมีภาระตองชําระหนี้หรือชําระคาสินคา
เมื่อส้ินสุดสัญญาซื้อขายลวงหนา (fully covered) ไวตลอดเวลาที่ไดลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญานั้น ท้ังนี้ 
ตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานกําหนด  

3.7.1.13 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยของกองทุนได โดยมีมูลคาธุรกรรมรวมกัน
ท้ังส้ินไมเกินรอยละ 25 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังนี้ การคํานวณมูลคาธุรกรรมดังกลาว ให
บริษัทจัดการคํานวณโดยใชมูลคาหลักทรัพยท่ีใหยืม รวมผลประโยชนท่ีพึงไดรับจนถึงวันท่ีคํานวณมูลคา
ธุรกรรมดังกลาว  
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ในกรณีท่ีธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยในขณะท่ีกองทุนเขาทําธุรกรรม มีมูลคาไมเกินอัตราสวนท่ีกําหนด
ในวรรคหน่ึง หากตอมาธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยมิไดเกิดจากการ
ทําธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยดังกลาวตอไปก็ได  

ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันท่ีทรัพยสินน้ันมีมูลคาเกินอัตราสวนการลงทุนท่ีกําหนดพรอม
สาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทําการนับแต
วันท่ีธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนท่ีกําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงาน
ดังกลาวไวท่ีบริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานสามารถตรวจสอบได  

3.7.1.14 ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจาก
หลักทรัพยอางอิงไทย ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุนเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได 
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนกู หรือธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย ตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี้  

(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย ใหนับมูลคาของ
หลักทรัพยอางอิงของใบแสดงสิทธิดังกลาว รวมในอัตราสวนสําหรับหลักทรัพยอางอิงดังกลาวท่ีกําหนด
ในประกาศนี้ โดยถือเสมือนหนึ่งวากองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยอางอิงนั้นโดยตรง ท้ังนี้ บริษัท
จัดการอาจไมนับมูลคาของใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยรวมในอัตราสวน
ท่ีคํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญาท่ีกําหนดตามขอ 3.7.1.3 ขอ 3.7.1.4 และ ขอ 3.7.1.5 ก็ได  

มูลคาของหลักทรัพยอางอิงที่นํามาคํานวณรวมในอัตราสวนตามวรรคหน่ึงใหมีมูลคาเทากับมูลคาใบ
แสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยที่กองทุนไดลงทุนหรือมีไว  

(2) ในกรณีของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน หรือใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุนเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ให
บริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการลงทุนดังตอไปนี้  

(ก) นับมูลคาท่ีผูออกตราสารดังกลาวมีหนาท่ีตองชําระตามตราสารนั้น รวมในอัตราสวนท่ีผูออกตราสาร
ดังกลาว  

(ข) นับมูลคาของหุนท่ีรองรับรวมในอัตราสวนท่ีผูออกหลักทรัพยอางอิง โดยถือเสมือนหน่ึงวากองทุน
ลงทุนในหุนท่ีรองรับน้ันโดยตรง ท้ังนี้ มูลคาของหุนท่ีรองรับใหใชมูลคาตามราคาตลาดของหุนน้ันซึ่งคูณ
กับคาเดลตาของใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแสดงสิทธิดังกลาว แลวแตกรณี  

(3) ในกรณีของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธหรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนกู ใหบริษัทจัดการคํานวณ
อัตราสวนการลงทุนดังตอไปนี้  

(ก) นับมูลคาท่ีผูออกตราสารดังกลาวมีหนาท่ีตองชําระตามตราสารนั้นรวมในอัตราสวนท่ีผูออกตราสาร
ดังกลาว  

(ข) นับมูลคาของหลักทรัพยอางอิงรวมในอัตราสวนท่ีผูออกหลักทรัพยอางอิง โดยถือเสมือนหนึ่งวา
กองทุนลงทุนในหลักทรัพยอางอิงนั้นโดยตรง ท้ังนี้ มูลคาของหลักทรัพยอางอิงดังกลาวใหใชมูลคาตาม
ราคาตลาดของหลักทรัพยอางอิงนั้นซึ่งคูณกับคาเดลตาของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธหรือใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนกู แลวแตกรณี  

(4) ในกรณีของธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราสวนการลงทุนใน หรือมีไวซึ่ง
การใหยืมหลักทรัพยโดยใหนับมูลคาทรัพยสินท่ีใหยืมรวมในอัตราสวนสําหรับหลักทรัพยท่ีกําหนดไวใน
ขอ 3.7.1.3 ขอ 3.7.1.4 และ ขอ 3.7.1.5 โดยถือเสมือนหน่ึงวากองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพย
นั้นอยู ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจไมนับรวมในอัตราสวนท่ีคํานวณตามคูสัญญาที่กําหนดตามขอ 3.7.1.3 ขอ 
3.7.1.4 และ ขอ 3.7.1.5 ก็ได  

3.7.1.15 การคํานวณมูลคาการลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อการคํานวณอัตราสวนการ
ลงทุนตาม ขอ 3.7.1.2 ขอ 3.7.1.3 ขอ 3.7.1.4 และขอ 3.7.1.5(1) ใหนับมูลคาท่ีคูสัญญาอีกฝายหน่ึงมี
หนาท่ีตองชําระตามสัญญาซื้อขายลวงหนา รวมคํานวณในอัตราสวนของบุคคลที่เปนคูสัญญาดังกลาว 
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เวนแตกรณีท่ีกองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญานั้นในศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา บริษัทจัดการ
ไมตองคํานวณมูลคาและอัตราสวนตามท่ีกําหนดในขอดังกลาว  

3.7.1.16 นอกจากการคํานวณตามขอ 3.7.1.15 แลว ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนท่ีผูออกสินคา
ของสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือผูท่ีตองชําระหนี้ตามขอผูกพันของสินคา (limit of underlying issuer 
or third party) โดยใหคํานวณอัตราสวนเสมือนกองทุนลงทุนในสินคาน้ันโดยตรง ท้ังนี้ เฉพาะกรณีท่ี
การเขาเปนคูสัญญาในสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนผลหรืออาจเปนผลใหกองทุนมีความเส่ียงตอเครดิต 
(credit risks) ของผูออกสินคาหรือผูท่ีตองชําระหนี้ตามขอผูกพันของสินคา โดยใหใชมูลคาตามขนาด
ของสัญญาซื้อขายลวงหนา (notional amount) เปนมูลคาท่ีใชในการคํานวณ เวนแตในกรณีท่ีเปน
สัญญาออปชัน ใหบริษัทจัดการใชมูลคาตามขนาดของสัญญาซื้อขายลวงหนา (notional amount) ซึ่ง
คูณกับคาเดลตาของสัญญาออปชัน  

3.7.1.17 ในการคํานวณอัตราสวนตามขอ 3.7.1.2 ขอ 3.7.1.3 ขอ 3.7.1.4 และขอ 3.7.1.5(1) ให
บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ รวมทั้งเง่ือนไขตามขอ 3.7.1.18 ดวย  

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

(2) ในกรณีท่ีทรัพยสินมีบุคคลมากกวาหน่ึงรายเปนผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน  

บริษัทจัดการจะเลือกคํานวณอัตราสวนท่ีผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกันรายใดรายหน่ึงก็
ได  

3.7.1.18 การคํานวณอัตราสวนท่ีผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกันตามขอ 3.7.1.17 จะทํา
ไดตอเมื่อบุคคลดังกลาวไดทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบ้ีย
โดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือจํากัดความรับผิดของผูสลักหลัง หรือค้ําประกันตนเงินและดอกเบ้ียเต็ม
จํานวนแบบไมมีเง่ือนไข  

3.7.1.19 ในกรณีท่ีกองทุนมีสิทธิในการซ้ือหุนเพิ่มทุนของบริษัทใดตามสัดสวนจํานวนหุนท่ีกองทุนถืออยู 
(right issue) หากการใชสิทธินั้นจะเปนเหตุใหกองทุนลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินของบริษัทดังกลาวมี
มูลคาเกินอัตราสวนท่ีกําหนดใน ขางตนน้ี บริษัทจัดการอาจซื้อหุนเพิ่มทุนน้ันโดยไดรับยกเวนไมตอง
ปฏิบัติใหเปนไปตามอัตราสวนท่ีเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว ท้ังนี้ เฉพาะภายในชวงระยะเวลาสามสิบวันนับแต
วันแรกท่ีผูถือหุนหมดสิทธิจองซื้อหุนเพิ่มทุนน้ัน  

3.7.1.20 ในกรณีท่ีตราสารแหงทุน ตราสารแหงหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ในขณะท่ีลงทุนหรือใน
ขณะท่ีไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวนท่ีกําหนดในขางตน หากตอมาตราสารแหง
ทุน ตราสารแหงหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนน้ัน มีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยเหตุดังตอไปนี้ ให
บริษัทดําเนินการแกไขอัตราสวนใหเปนไปตามท่ีกําหนดภายใน 30 วันนับแตวันท่ีมีการประกาศใหทราบ
ถึงเหตุดังกลาว เวนแตในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับผอนผันจากสํานักงาน  

(1) ตราสารแหงทุน นั้น นั้นในเวลาตอมาเปนตราสารแหงทุนของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยูระหวางแกไข
การดําเนินการใหเหตุแหงการเพิกถอนหมดไป หรือถูกเพิกถอนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน  

(2) ตราสารแหงหนี้หรือตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุนถูกปรับลดอันดับความนาเชื่อถือ  

3.7.1.21 ในกรณีท่ีทรัพยสินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกิน
อัตราสวนท่ีกําหนดในขางตน หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสิน
อื่น บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปก็ได  

ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตามวรรคหน่ึง 
และวันท่ีทรัพยสินน้ันมีมูลคาเกินอัตราสวนการลงทุนท่ีกําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวให
ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทําการนับแตวันท่ีทรัพยสินน้ันมีมูลคาเกิน
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อัตราสวนท่ีกําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวท่ีบริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานสามารถ
ตรวจสอบได  

3.7.1.22 ในกรณีท่ีการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่นเปนผลใหกองทุนรวมเปนผูถือหุนท่ีบริษัทใดเปนผู
ออก เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินการเกินกวารอยละ 25 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทน้ัน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เรื่อง การลงทุน
และการมีไวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน ดังนี้คือ  

(1) ปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศที่กําหนดใหบริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นได  

(2) งดเวนการใชสิทธิออกเสียงในหุนจํานวนท่ีเกินอัตราสวนการลงทุนดังกลาว เวนแตกรณีท่ีมีเหตุ  

จําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงาน และ  

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

3.7.1.23 ในกรณีท่ีทรัพยสินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกิน
อัตราสวนท่ีกําหนดในขางตน หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยไมเขาลักษณะตามขอ 3.7.1.8 
ขอ 3.7.1.13 ขอ 3.7.1.19 ขอ 3.7.1.20 ขอ 3.7.1.21 และ ขอ 3.7.1.22 และการเกินอัตราสวนดังกลาว
มิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดทรัพยสินมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปก็
ได  

ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตามวรรคหน่ึง 
และวันท่ีทรัพยสินน้ันมีมูลคาเกินอัตราสวนท่ีกําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทําการนับแตวันท่ีทรัพยสินน้ันมีมูลคาเกินอัตราสวนท่ี
กําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวท่ีบริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานสามารถตรวจสอบได  

3.7.1.24 ขอจํากัดการลงทุนขางตนจะไมนํามาบังคับใชในกรณีท่ีปรากฏเหตุตามหัวขอ “การเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวม” และบริษัทจัดการตองดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวขอ “การดําเนินการ
ของบริษัทจัดการเมื่อเลิกกองทุนรวม”  

รายละเอียดกรณี Specific :  

1. Total non-investment grade : ลงทุนไมเกินรอยละ 15  

2. Non-investment grade company limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 5  

3. Investment grade company limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 25.00  

4. Financial institution company limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 25.00  

5. Individual fund limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 10  

6. Total fund limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 20  
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3.7.2. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นในตางประเทศ :  

ไมมี  

 
4. นโยบายการจายเงินปนผล : จาย  

หลักเกณฑการจายเงินปนผล :  

กองทุนมีนโยบายท่ีจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน ปละไมเกิน 2 ครั้ง โดยในการจายเงิน ปนผล
บริษัทจัดการจะพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนตามเห็นสมควรจากกําไรสะสมหรือกําไร
สุทธิ เมื่อกองทุนรวมมีกําไรสะสมหรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีท่ีจะจายเงินปนผล โดยการจายเงินปนผล
จะตองไมทําใหกองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มข้ึนในงวดบัญชีท่ีมีการจายเงินปนผลน้ัน ซึ่งบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไมจายเงินปนผล ในกรณีท่ีเงินปนผลตอหนวยท่ีคํานวณไดมีมูลคานอยกวา  
0.10 บาท  

 
5. การรับชําระหน้ีเพื่อกองทุนรวมดวยทรัพยสินอื่น :  

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

5.1 กรณีท่ีบริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย  

5.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนย ผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู
ในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันท่ีบริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปน
ศูนยเปนผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระหนี้  

5.1.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะไมนําทรัพยสินดังกลาวและเงินไดสุทธิ
จากทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระหนี้ มารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหนาย
ทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุนเปนสําคัญ เวนแตกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินท่ีไดจาก การรับชําระ
หน้ีตกลงรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินดังกลาวแทนเงิน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัท
จัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในระหวางท่ีบริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชนจากทรัพยสินน้ันได และในกรณีท่ีมีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจาย
จากเงินสํารอง รายไดหรือผลประโยชนท่ีไดจากการบริหารทรัพยสินน้ัน  

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

5.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยแลว ตอมาปรากฎวากองทุนรวม
ไดรับชําระหนี้ตามตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความใน
ขอ 5.1.3 โดยอนุโลม  
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5.2 กรณีท่ีบริษัทจัดการไมไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย  

5.2.1 กอนการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นท่ีมิใชหลักประกันในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะตองไดรับความ
เห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนโดยมติเสียงขางมากซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด หรือไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยผูดูแล
ผลประโยชนไดตรวจสอบและแสดงความเห็นพรอมเหตุผลวาในขณะน้ันการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสิน
ดังกลาวเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนมากกวาการถือหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้น  

ในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนหรือผูดูแลผลประโยชนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินท่ีกองทุนรวมจะไดจากการรับชําระหนี้ มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการ
คาใชจาย พรอมเหตุผลและความจําเปนในการรับชําระหนี้  

5.2.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหน้ี บริษัทจัดการจะนําทรัพยสินดังกลาวมารวมคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพยสินน้ันเพื่อใชในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับทรัพยสินดังกลาวดังนี้  

(1) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการอาจมีไวซึ่ง
ทรัพยสินดังกลาวตอไปเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมก็ได  

(2) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมไมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการจะจําหนาย
ทรัพยสินดังกลาวในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปน
สําคัญ และในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินดังกลาว บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาว  

ในกรณีท่ีมีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม  

5.3 ในกรณีท่ีมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหน้ี หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหนี้ได
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการใหผูถือหนวยทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันท่ี
มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหนี้ได เปนผูมีสิทธิ
ในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอื่นท่ีไดจากการรับชําระหนี้ได  

ท้ังนี้ ในการดําเนินการดังกลาว บริษัทไมตองนําตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้นมารวมคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  

เง่ือนไขเพิ่มเติม :  

ในการเฉลี่ยเงินคืนแตละครั้งตามขอ 5.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงใหเห็นวาเงินไดสุทธิจาก
ทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระหนี้ไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน 
บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวไปรวมจายในโอกาสแรกท่ีการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวย
ลงทุนจะคุมกับภาระคาใชจายก็ได ท้ังนี้ หากไดมีการจําหนายทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระหนี้จน
ครบถวนแลวและปรากฎวาเงินไดสุทธินั้นไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนํา
เงินไดสุทธิดังกลาวมารวมคํานวณเปนมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมก็ได  

 
6. ช่ือ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน และสถานที่เก็บรักษา
ทรัพยสินของกองทุนรวม :  

6.1. ชื่อที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูดูแลผลประโยชน :  

ชื่อ : ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  

ท่ีอยู : ฝายบริการธุรกิจหลักทรัพย (ธล.) ชั้น 18  
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33/4 อาคาร เดอะไนน ทาวเวอร เเกรนด รามา ไนน (ทาวเวอร เอ)  

ถนนพระราม 9 เเขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท 0-2470-3207   

หรือผูดูแลผลประโยชนรายใหมท่ีมีคุณสมบัติเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

6.2. เง่ือนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน :  

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชน ภายใตเง่ือนไขสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน เมื่อเกิด
กรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะกระทําไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน  

(1) เมื่อคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงมีความประสงคจะบอกเลิก โดยบอกกลาวใหอีกฝายหน่ึงทราบลวงหนา
เปนลายลักษณอักษร เปนเวลาไมนอยกวา 180 วัน หรือตามแตจะตกลงกันเปนอยางอื่น  

(2) ในกรณีท่ีคูสัญญาฝายใดไมปฏิบัติตามหนาท่ี และความรับผิดชอบที่ไดตกลงไว คูสัญญาอีกฝายหน่ึง
อาจบอกเลิกสัญญาได โดยบอกกลาวลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน  

(3) ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลง
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งกฎกระทรวง และประกาศท่ีออกตามกฎหมาย
ดังกลาว หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณี
อื่นใดอันจะมีผลเปนการเพิ่มภาระหนาท่ีแกผูดูแลผลประโยชน และผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับ
หนาท่ีดังกลาว ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบ
ลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 180 วัน  

(4) ในกรณีท่ีผูดูแลผลประโยชนขาดคุณสมบัติขอหนึ่งขอใดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
วาดวยคุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแล
ผลประโยชนจัดการแกไขใหถูกตอง ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการตรวจพบเอง 
หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจงการแกไข
ดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีไดแกไข
เสร็จส้ิน หากผูดูแลผลประโยชนมิไดมีการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด บริษัทจัดการจะขอ
อนุญาตเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัด
จากวันท่ีครบกําหนดเวลาใหแกไข และเมื่อไดรับอนุญาตแลวบริษัทจัดการจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน
รายใหมแทนโดยพลัน  

(5) ในกรณีท่ีมีมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมเรียกรองใหมีการ
เปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน  

6.3. สถานท่ีเก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :  

บริษัทจัดการจะจัดใหมีการฝากทรัพยสินของกองทุนรวมท่ี  

(1) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  

400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

โทรศัพท 0-2470-3200-1  
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(2) บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  

เลขท่ี 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/หรือที่ผูดูแลผลประโยชนรายใหมท่ีบริษัทจัดการจะแตงตั้งข้ึนในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวม  

 
7. ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของผูสอบบัญชี :  

ชื่อ : นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ  

ท่ีอยู : สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ  

316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

โทรศัพท 02-259-5300 - 8  

ชื่อ : นาง วิไลรัตน โรจนนครินทร  

ท่ีอยู : สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ  

316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

โทรศัพท 02-259-5300 - 8  

ชื่อ : นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน  

ท่ีอยู : สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ  

316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

โทรศัพท 02-259-5300 - 8  
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ชื่อ :  นายเทอดทอง เทพมังกร 

ท่ีอยู : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

100/19 ชั้น 14 อาคารวองวานิช บี 

ถนนพระราม9  แขวงหวยขวาง  เขตหวยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310  

โทรศัพท 02-645-0080   

ชื่อ :  นางสาวชมภูนุช แซแต 

ท่ีอยู : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

100/19 ชั้น 14 อาคารวองวานิช บี 

ถนนพระราม9  แขวงหวยขวาง  เขตหวยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท 02-645-0080  

ชื่อ :  นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล 

ท่ีอยู : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

100/19 ชั้น 14 อาคารวองวานิช บี 

ถนนพระราม9  แขวงหวยขวาง  เขตหวยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท 02-645-0080  

ชื่อ :  นายประวิทย วิวรรณธนานุตร 

ท่ีอยู : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

100/19 ชั้น 14 อาคารวองวานิช บี 

ถนนพระราม9  แขวงหวยขวาง  เขตหวยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท 02-645-0080   

ชื่อ :  นายบรรจง พิชญประสาธน 

ท่ีอยู : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

100/19 ชั้น 14 อาคารวองวานิช บี 

ถนนพระราม9  แขวงหวยขวาง  เขตหวยขวาง 
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กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท 02-645-0080   

หรือบุคคลอื่นท่ีไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี โดยบริษัท
จัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

  
8. ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของนายทะเบียนหนวยลงทุน :  

ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  

ท่ีอยู : สายปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย  

อาคาร 2 ชั้น 3 เลขท่ี 1060  

ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน  

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  

โทรศัพท 0-2256-2331-4  

หรือบุคคลอื่นท่ีไดรับอนุญาตใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยจากคณะ กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัท
จัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

 
9. ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของผูจัดจําหนาย :  

ชื่อ :  

ท่ีอยู :  

บริษัทจัดการอาจแตงตั้งหรือยกเลิกการแตงตั้งผูจัดจําหนายได โดยบริษัทจัดการจะแจงการแตงตั้งหรือ
ยกเลิกการแตงตั้งผูจัดจําหนายให สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง  

 
10. ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน :  

ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  

ท่ีอยู : สํานักงานใหญ 9 ถนนรัชดาภิเษก  

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  

โทรศัพท 0-2544-3865-76 และสาขาตาง ๆ ท่ัวประเทศไทย  

บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติมหรือยก เลิกการแตงตั้งผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจงการแตงตั้งหรือยกเลิกการแตงตั้งผูสนับสนุนการ
ขาย หรือรับซื้อคืนใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง ในกรณีของการแตงตั้งผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติม ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดังกลาวอาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคล ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใหความเห็นชอบเพื่อทําหนาท่ีเปนผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนของกองทุน โดยผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีไดรับการแตงตั้งจะตองปฏิบัติงาน ได
ภายใตระบบงานเดียวกันกับผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีปฏิบัติ หนาท่ีอยูกอนแลว  
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11. ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของท่ีปรึกษาการลงทุน :  

ชื่อ :  

ท่ีอยู :  

หมายเหตุ :  
 
12. ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของท่ีปรึกษากองทุน :  

หมายเหตุ :  

13. การเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก :  

ชองทางการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก :  

- Internet 

- Tele-Bank 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

รายละเอียดการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก :  

บริษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกใหแกประชาชนทั่วไป ในราคาหนวยลงทุนท่ีเสนอขาย
หนวยละ 10.00 บาท บวกกับคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี) ซึ่งผูสนใจลงทุนสามารถติดตอ
ซื้อหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับการแตงตั้งจาก
บริษัทจัดการ โดยกําหนดระยะเวลาเสนอขาย ตั้งแตวันท่ี 21 – 24 มิถุนายน 2554 ในระหวางเวลาทําการ
ของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ 
(ถามี)  

บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะแจกจายหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูล
สําคัญท่ีผูลงทุนควรทราบ พรอมกับใบส่ังซื้อหนวยลงทุนและใบคําขอใชบริการกองทุนใหกับผูสนใจ
ลงทุน และจัดใหมีหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไวท่ีทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และสถานท่ี
ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี)  

ผูสนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการ หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญท่ี ผู
ลงทุนควรทราบ ใบส่ังซื้อหนวยลงทุน ใบคําขอใชบริการกองทุนไดท่ีบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอทุก
แหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนทุกวันทําการของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุนหรือบริษัทจัดการในระหวางเวลาทําการ  

13.1 ชองทางการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก  

(1) บริษัทจัดการ  

(2) ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

(3) บริการธนาคารทางโทรศัพทของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (Tele-bank)  

(4) บริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (Internet)  
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13.2 วิธีการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก  

13.2.1 บริษัทจัดการ  

(1) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบคําขอใชบริการกองทุน และใบส่ังซื้อหนวย
ลงทุนใหครบถวนถูกตองและชัดเจน แลวนําใบคําขอใชบริการกองทุน (ถามี) และใบส่ังซื้อหนวยลงทุน
พรอมทั้งเงินคาซื้อหนวยลงทุนตามจํานวนเงินท่ีส่ังซื้อไปที่บริษัทจัดการ  

(2) มูลคาการส่ังซื้อข้ันต่ํา 5,000 บาท (หาพันบาท)  

13.2.2 ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

(1) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบคําขอใชบริการกองทุน และใบส่ังซื้อหนวย
ลงทุนใหครบถวนถูกตองและชัดเจน แลวนําใบคําขอใชบริการกองทุน (ถามี) และใบส่ังซื้อหนวยลงทุน
พรอมทั้งเงินคาซื้อหนวยลงทุนตามจํานวนเงินท่ีส่ังซื้อไปที่ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ท่ีไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ  

(2) มูลคาการส่ังซื้อข้ันต่ํา 5,000 บาท (หาพันบาท)  

13.2.3 ATM  

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศใหแกผูลงทุนทราบลวงหนากอนการเริ่มใหบริการ  

13.2.4 Tele-bank  

บริษัทจัดการจะรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ท่ีเกี่ยวของ  

13.2.5 ไปรษณีย  

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณีย ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัท
จัดการกําหนด ซึ่งจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี
เกี่ยวของ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศใหแกผูลงทุนทราบ
ลวงหนากอนการเริ่มใหบริการ  

13.2.6 Internet  

บริษัทจัดการจะรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ท่ีเกี่ยวของ  

13.2.7 หักบัญชี  

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนเปนประจํา โดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากท่ีผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งจะเปนไปตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจง
ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศใหแก ผูลงทุนทราบลวงหนากอนการเริ่มใหบริการ  
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13.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคาซื้อหนวยลงทุน  

13.3.1 บริษัทจัดการ  

(1) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนสามารถชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาเสนอขาย
โดยชําระเปนเช็ค หรือดราฟต ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดในเขตหักบัญชีเดียวกับท่ีทําการของบริษัท
จัดการที่รับคําส่ังซื้อภายในวันท่ีส่ังซื้อเทาน้ัน โดยเช็ค หรือดราฟตจะตองลงวันท่ีเดียวกับวันท่ีส่ังซื้อ
หนวยลงทุนและขีดครอมเฉพาะส่ังจายในนาม "บัญชีซื้อกองทุนเปดไทยพาณิชย SET ENERGY 
SECTOR INDEX" เพื่อ _(ระบุชื่อผูส่ังซื้อหนวยลงทุน) และระบุชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของผู
ส่ังซื้อหนวยลงทุนเพื่อความสะดวกในการติดตอไวหลัง เช็ค หรือดราฟต ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะออก
หลักฐานการรับเงินและคําส่ังซื้อใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน  

(2) การส่ังซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทจัดการไดเรียกเก็บเงินคาส่ังซื้อหนวยลงทุนไดเต็ม
จํานวนแลว โดยบริษัทจัดการจะนําเงินคาซื้อหนวยลงทุนท่ีไดรับจากผูส่ังซื้อหนวยลงทุนและดอกเบ้ียที่
เกิดข้ึนจากเงินดังกลาว (ถามี) เขาบัญชี "กองทุนเปดไทยพาณิชย SET ENERGY SECTOR INDEX" ซึ่ง
เปนบัญชีเดินสะพัดหรือบัญชีออมทรัพยท่ีบริษัทจัดการไดเปดไวกับธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
จํากัด ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันปดการเสนอขายครั้งแรก  

(3) ในกรณีท่ีเช็คหรือดราฟตดังกลาวถูกปฏิเสธการจายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก รายการ
ส่ังซื้อนั้น และแจงใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุนทราบทันทีโดยทางโทรศัพท  

(4) ในการชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน หากมิใชกรณีท่ีผูส่ังซื้อหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของ
กองทุนเปดอื่นท่ีจัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อส่ังซื้อหนวยลงทุนของกองทุนเปดนี้ ผูส่ังซื้อหนวยลงทุน
จะตองชําระคาซื้อหนวยลงทุนดวยเงินเต็มมูลคาจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไมได  

(5) นายทะเบียนหนวยลงทุน ซึ่งไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดสงใบยืนยันการซื้อหนวยลงทุน
พรอมใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษีสําหรับคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี) ใหแก ผูส่ังซื้อ
หนวยลงทุนโดยทางไปรษณียภายใน 7 วันทําการนับแตวันจดทะเบียนกองทุนรวม  

(6) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนท่ีไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนแลว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหนวยลงทุน และขอ
คืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนไมได  

(7) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อหนวย
ลงทุนของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว  

13.3.2 ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

(1) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนสามารถชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนไดท่ีผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนท่ีไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการภายในระยะเวลาเสนอขายโดยชําระเปนเงินสด เช็ค หรือ
ดราฟต ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ท่ีรับคําส่ังซื้อภายในวันท่ีส่ังซื้อเทาน้ัน ในกรณีท่ีทําการส่ังซื้อเปนเช็ค หรือดราฟตผานธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ผูส่ังซื้อจะตองลงวันท่ีเดียวกับวันท่ีส่ังซื้อหนวยลงทุนและขีดครอมเฉพาะส่ัง
จายในนาม “ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปดของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 
ไทยพาณิชย จํากัด” เพื่อ_(ระบุชื่อผูส่ังซื้อหนวยลงทุน) และกรณีท่ีส่ังซื้อเปนเช็คหรือดราฟตผาน
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนรายอื่น จะตองลงวันท่ีวันเดียวกับวันท่ีสงคําส่ังซื้อและขีดครอมเฉพาะสั่ง
จายในนาม "บัญชีซื้อกองทุนเปดไทยพาณิชย SET ENERGY SECTOR INDEX" เพื่อ_(ระบุชื่อ ผูส่ังซื้อ
หนวยลงทุน) และระบุชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนเพื่อความสะดวกในการ
ติดตอไวหลัง เช็ค หรือดราฟต ท้ังนี้ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะออกหลักฐานการรับเงินและ
คําส่ังซื้อใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน  

(2) การส่ังซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเมื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดเรียกเก็บเงิน
คาส่ังซื้อหนวยลงทุนไดเต็มจํานวนแลว โดยบริษัทจัดการจะนําเงินคาซื้อหนวยลงทุนท่ีไดรับจาก ผูส่ังซื้อ
หนวยลงทุนและดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจากเงินดังกลาว (ถามี) เขาบัญชี "กองทุนเปดไทยพาณิชย SET 
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ENERGY SECTOR INDEX" ซึ่งเปนบัญชีเดินสะพัด หรือบัญชีออมทรัพยท่ีบริษัทจัดการไดเปดไวกับ
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันปดการเสนอขายครั้งแรก  

(3) ในกรณีท่ีเช็คหรือดราฟตดังกลาวถูกปฏิเสธการจายเงิน ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
จะดาํเนินการยกเลิกรายการส่ังซื้อนั้นและแจงใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุนทราบทันทีโดยทางโทรศัพท  

(4) ในการชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน หากมิใชกรณีท่ีผูส่ังซื้อหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของ
กองทุนเปดอื่นท่ีจัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อส่ังซื้อหนวยลงทุนของกองทุนเปดนี้ ผูส่ังซื้อหนวยลงทุน
จะตองชําระคาซื้อหนวยลงทุนดวยเงินเต็มมูลคาจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไมได  

(5) นายทะเบียนหนวยลงทุน ซึ่งไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดสงใบยืนยันการซื้อหนวยลงทุน
พรอมใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษีสําหรับคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี) ใหแก ผูส่ังซื้อ
หนวยลงทุนโดยทางไปรษณียภายใน 7 วันทําการนับแตวันจดทะเบียนกองทุนรวม  

(6) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนท่ีไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนแลว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหนวยลงทุน และขอ
คืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนไมได  

(7) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อหนวย
ลงทุนของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว  

13.3.3 ATM  

บริษัทจัดการอาจรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข
และวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด ซึ่งจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศใหแกผูลงทุนทราบลวงหนากอนการเริ่มใหบริการ  

13.3.4 Tele-bank  

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จะหักเงินตามจํานวนเงินท่ีส่ังซื้อหนวยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของ
ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนท่ีไดระบุไวใหใชเปนบัญชีหลักในการใชบริการธนาคารทางโทรศัพทเทาน้ัน หากเงิน
ในบัญชีไมเพียงพอ ธนาคารจะยกเลิกคําส่ังซื้อหนวยลงทุนน้ัน โดยไมหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู
ส่ังซื้อหนวยลงทุนน้ัน ซึ่งผูส่ังซื้อหนวยลงทุนอาจทําการส่ังซื้อหนวยลงทุนใหมไดถาตองการ  

13.3.5 ไปรษณีย  

บริษัทจัดการอาจรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณีย ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการที่
บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศใหแก ผูลงทุน
ทราบลวงหนากอนการเริ่มใหบริการ  

13.3.6 Internet  

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

13.3.7 หักบัญชี  

บริษัทจัดการอาจรับชําระเงินคาหนวยลงทุนเปนประจํา โดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากท่ีผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งจะเปนไปตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจง
ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศใหแก ผูลงทุนทราบลวงหนากอนการเริ่มใหบริการ  
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อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการขายหนวยลงทุนท่ีเปนการใหบริการโดยบริษัท
จัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได 
ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ี
ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกําหนด ซึ่งจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเกี่ยวของหรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว โดย
ไมถือวาเปนการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และประกาศใหแกผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา กอนการเริ่ม หรือยกเลิกการใหบริการดังกลาว  

13.4 การจัดสรรหนวยลงทุน  

ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนตามท่ีส่ังซื้อ หลังจากที่บริษัทจัดการไดรับชําระเงินคา
ซื้อหนวยลงทุนเต็มจํานวนแลว  

ในกรณีท่ีการส่ังซื้อหนวยลงทุนน้ัน มีผลใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเกินกวาจํานวนหนวยลงทุน
ท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนโดยใชหลักการ 
"ส่ังซื้อกอน ไดกอน" ในกรณีท่ีส่ังซื้อพรอมกันและมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร จะพิจารณา
จัดสรรตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนท่ีสามารถจัดสรรไดใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุน ท้ังนี้ บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจงให
ทราบลวงหนา  

13.5 การคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน  

ในกรณีท่ีผูจองซื้อหนวยลงทุนไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนไมวาท้ังหมดหรือบางสวนและ/หรือในกรณี
ท่ีบริษัทจัดการตองยุติโครงการ เนื่องจากจําหนายหนวยลงทุนใหประชาชนไดไมถึง 35 ราย บริษัท
จัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนพรอม
ผลประโยชนใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากเงินท่ีไดรับจากการจําหนายหนวยลงทุน (ถามี) คืนใหแกผูจองซื้อหนวย
ลงทุนเปนเช็คขีดครอมเฉพาะส่ังจายในนามผูส่ังซื้อหนวยลงทุน และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ี
อยูท่ีระบุไวในใบคําขอใชบริการกองทุนหรือนําเขาบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
ประเภทเดินสะพัดหรือออมทรัพย ซึ่งไดระบุไวในใบคําขอใชบริการกองทุน ภายใน 1 เดือนนับแตวัน
ส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ตามสัดสวนของเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน หากบริษัท
จัดการไมสามารถคืนเงินและผลประโยชนภายในกําหนดเวลาน้ันไดอันเน่ืองจากความผิดพลาดของ
บริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชําระดอกเบ้ียในอัตราไมต่ํากวารอยละ 7.5 ตอปนับแตวันท่ีครบ
กําหนดเวลาน้ันจนถึงวันท่ีบริษัทจดัการชําระเงินคาจองซื้อจนครบถวนใหผูจองซื้อหนวยลงทุน  

 
14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  

ชองทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  

- Internet 

- Tele-Bank 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  

บริษัทจัดการจะเปดเสนอขายหนวยลงทุนทุกวันทําการ โดยจะเริ่มเปดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนหลังจาก
การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ภายใน 1 เดือนนับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม ซึ่ง
บริษัทจัดการจะติดประกาศ ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนใหผูลงทุนทราบตอไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกําหนดการ
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ดังกลาวโดยจะประกาศใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน ท้ังนี้ ผูลงทุนสามารถส่ังซื้อหนวยลงทุน
ได ในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ตามวิธีการและชวงเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด  

กรณีผูลงทุนท่ีเปนบุคคลธรรมดานั้น ผูลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหนวยลงทุนได หรือผูลงทุนตั้งแต 
2 คนข้ึนไปแตไมเกิน 4 คน ก็สามารถถือหนวยลงทุนรวมกันไดแตสําหรับกรณีผูลงทุนท่ีเปนนิติบุคคลนั้น
ผูลงทุนไมสามารถถือหนวยลงทุนรวมกับผูอื่นได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการ
กําหนด เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น โดยบริษัทจัดการจะแจงการเริ่มใหบริการดังกลาวแก
ผูลงทุนทราบลวงหนากอนเริ่มใหบริการดังกลาวซึ่งจะปดประกาศท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงาน
ใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เว็บไซตบริษัทจัดการ และ
เว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) 

14.1 ชองทางการเสนอขายหนวยลงทุน  

(1) บริษัทจัดการ  

(2) ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

(3) บริการธนาคารทางโทรศัพทของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (Tele-bank)  

(4) บริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (Internet)  

14.2 วิธีการเสนอขายหนวยลงทุน  

14.2.1 บริษัทจัดการ  

(1) ผูสนใจสามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการ ในระหวางวันและเวลาทําการ ท้ังนี้ บริษัท
จัดการจะเริ่มเปดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุน ภายใน 1 เดือนนับแตวันจดทะเบียนกองทุน ในราคาขายหนวย
ลงทุนท่ีคํานวณได ณ ส้ินวันทําการนั้น  

(2) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะตองส่ังซื้อหนวยลงทุนครั้งละไมต่ํากวา 5,000 บาท สําหรับการส่ังซื้อครั้งแรก 
และไมต่ํากวา 1,000 บาท สําหรับการส่ังซื้อครั้งตอไป โดยกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบคําขอใชบริการ
กองทุน (เฉพาะผูท่ียังไมเคยกรอกใบคําขอใชบริการกองทุนรวมของบริษัทจัดการ) และ/หรือ ใบส่ังซื้อ
หนวยลงทุน และ/หรือ แบบฟอรมแสดงตนของผูส่ังซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามท่ีบริษัท
จัดการกําหนด ใหครบถวนถูกตองและชัดเจน แลวนําใบคําขอใชบริการกองทุน (ถามี) และ/หรือ ใบส่ัง
ซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ แบบฟอรมแสดงตนของผูส่ังซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่
บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนไดลงนามไวแลว รวมทั้งสงมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ 
ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด พรอมทั้งเงินคาซื้อหนวยลงทุนไปยื่นท่ีบริษัทจัดการ  

(3) เมื่อบริษัทจัดการท่ีรับการส่ังซื้อหนวยลงทุนไดรับใบส่ังซื้อหนวยลงทุนและเงินคาซื้อหนวย ลงทุน
เรียบรอยแลวจะมอบหลักฐานการรับเงินและคําส่ังซื้อหนวยลงทุนใหแกผู ส่ังซื้อหนวยลงทุนไวเปน
หลักฐาน  

(4) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนท่ีไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนแลว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหนวยลงทุน และขอ
คืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนไมได  

(5) นายทะเบียนหนวยลงทุนซึ่งไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวย
ลงทุนพรอมใบยืนยันการซื้อหนวยลงทุน ใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษีสําหรับคาธรรมเนียมการขาย
หนวยลงทุน (ถามี) ใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณียภายใน 7 วันทําการนับแตวันทําการซื้อขาย
หนวยลงทุน  

(6) การเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนท่ีขายไดแลวจะทําในวันทําการถัดจากวันท่ีทําการซื้อขายหนวย ลงทุน
จํานวนน้ัน  
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(7) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึงตามที่ บริษัท
จัดการเห็นสมควร ท้ังนี้บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนการใช
สิทธิปดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ และ
สํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

14.2.2 ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

(1) ผูสนใจสามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนไดท่ีผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ในระหวางวัน
และเวลาทําการ ท้ังน้ี ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะเริ่มเปดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุน 
ภายใน 1 เดือนนับแตวันจดทะเบียนกองทุน ในราคาขายหนวยลงทุนท่ีคํานวณได ณ ส้ินวันทําการนั้น  

(2) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะตองส่ังซื้อหนวยลงทุนครั้งละไมต่ํากวา 5,000 บาท สําหรับการส่ังซื้อครั้งแรก 
และไมต่ํากวา 1,000 บาท สําหรับการส่ังซื้อครั้งตอไป โดยกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบคําขอใชบริการ
กองทุน (เฉพาะผูท่ียังไมเคยกรอกใบคําขอใชบริการกองทุนรวมของบริษัทจัดการ) และ/หรือ ใบส่ังซื้อ
หนวยลงทุน และ/หรือ แบบฟอรมแสดงตนของผูส่ังซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามท่ีบริษัท
จัดการกําหนด ใหครบถวนถูกตองและชัดเจน แลวนําใบคําขอใชบริการกองทุน (ถามี) และ/หรือ ใบส่ัง
ซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ แบบฟอรมแสดงตนของผูส่ังซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่
บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งผูส่ังซื้อหนวยลงทุนไดลงนามไวแลว รวมทั้งสงมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ 
ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด พรอมทั้งเงินคาซื้อหนวยลงทุนไปยื่นท่ีผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน  

(3) เมื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีรับการส่ังซื้อหนวยลงทุนไดรับใบส่ังซื้อหนวย
ลงทุน และเงินคาซื้อหนวยลงทุนเรียบรอยแลวจะมอบหลักฐานการรับเงินและคําส่ังซื้อหนวยลงทุนใหแก
ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน  

(4) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนท่ีไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนแลว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหนวยลงทุน และขอ
คืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนไมได  

(5) นายทะเบียนหนวยลงทุนและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนซึ่งไดรับมอบหมาย
จากบริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนพรอมใบยืนยันการซื้อหนวยลงทุน 
ใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษีสําหรับคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี) ใหแกผูส่ังซื้อหนวย
ลงทุนทางไปรษณียภายใน 7 วันทําการนับแตวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน  

(6) การเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนท่ีขายไดแลวจะทําในวันทําการถัดจากวันท่ีทําการซื้อขายหนวยลงทุน
จํานวนน้ัน  

(7) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึงตามที่ บริษัท
จัดการเห็นสมควร ท้ังนี้บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนการใช
สิทธิปดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ และ
สํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

14.2.3 ATM  

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศใหแกผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนการเริ่มใหบริการ  

14.2.4 Tele-bank  

(1) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนท่ีขอใชบริการธนาคารทางโทรศัพทของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
และมีรหัสในการติดตอกับระบบธนาคารทางโทรศัพทแลว อาจเลือกส่ังซื้อหนวยลงทุนผานระบบธนาคาร
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ทางโทรศัพทของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)ได ตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีธนาคารกําหนดไว
ในการใหบริการ  

(2) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุน (เฉพาะบุคคลธรรมดา) ท่ีประสงคจะใชบริการธนาคารทางโทรศัพท สามารถ
ติดตอธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ณ สาขาท่ีผูส่ังซื้อหนวยลงทุนมีบัญชีเงินฝากอยู เพื่อขอใช
บริการ โดยกรอก "คําขอใชบริการธนาคารทางโทรศัพท" เมื่อผูส่ังซื้อหนวยลงทุนไดรับรหัสประจําตัว 
(PIN) สําหรับเขาใชระบบธนาคารทางโทรศัพทจากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) แลว ผูส่ังซื้อ
หนวยลงทุนจะสามารถใชบริการส่ังซื้อหนวยลงทุนครั้งตอๆไปผานบริการธนาคารทางโทรศัพทไดทันที  

เนื่องจากบริการธนาคารทางโทรศัพท เปนบริการของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูส่ังซื้อ
หนวยลงทุนท่ีตกลงใชบริการธนาคารทางโทรศัพทกับธนาคาร จะสามารถใชบริการอ่ืนๆ ท่ีธนาคาร
ใหบริการอยูแลว นอกเหนือจากการส่ังซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปด ดังนั้นการใชบริการธนาคารทาง
โทรศัพทของธนาคาร ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนท่ีขอใชบริการธนาคารทางโทรศัพท อาจมีภาระที่จะตองเสีย
คาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ อันเกี่ยวเน่ืองกับการใชบริการธนาคารทางโทรศัพท ตามอัตราที่ธนาคาร
กําหนด  

(3) สําหรับผูส่ังซื้อหนวยลงทุนท่ีตกลงใชบริการธนาคารทางโทรศัพทของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) และมีรหัสประจําตัว (PIN) สําหรับเขาใชบริการธนาคารทางโทรศัพทอยูแลว สามารถส่ังซื้อ
หนวยลงทุนครั้ง ตอ ๆ ไป ผานบริการธนาคารทางโทรศัพทได โดยไมจําเปนตองกรอกคําขอใชบริการ
ธนาคารทางโทรศัพทใหม  

(4) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนสามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนไดโดยปฏิบัติตามข้ันตอนการทํารายการ ซึ่งมีระบุอยู
ในคูมือการใชบริการธนาคารทางโทรศัพท โดยผูส่ังซื้อหนวยลงทุนตองเลือกรหัสบริการรับคําส่ังซื้อ
หนวยลงทุนและปฏิบัติจนครบข้ันตอนการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท สําหรับ
กองทุนเปดไทยพาณิชย SET ENERGY SECTOR INDEX  

(5) การส่ังซื้อหนวยลงทุนผูส่ังซื้อจะตองส่ังซื้อหนวยลงทุนไมต่ํากวา 5,000 บาท หากเปนการส่ังซื้อครั้ง
แรก และสําหรับการส่ังซื้อครั้งถัดไปในแตละครั้งไมต่ํากวา 1,000 บาท โดยไมจํากัดจํานวนครั้งในการทํา
รายการ อนึ่งวงเงินดังกลาวเปนวงเงินท่ีแยกตางหากจากวงเงินโอนผานบริการธนาคารทางโทรศัพทปกติ
ของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนท่ีมอียูกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  

(6) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทํารายการผานบริการธนาคารทางโทรศัพทท่ีปรากฏอยูกับ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)) เปนหลักฐานใน
การทํารายการท่ีสมบูรณและใชอางอิงได  

(7) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะเพิกถอนรายการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพทไมได หาก
ไดทํารายการจนเสร็จสมบูรณแลวไมวากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน ยกเวนกรณีท่ีพิสูจนไดวาเปนความผิดพลาดที่
เกิดจากระบบงานที่ใหบริการในเรื่องดังกลาว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการสอบสวนขอผิดพลาด และ
แกไขใหเสร็จส้ินภายใน 30 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงจากผูส่ังซื้อหนวยลงทุน ตามแนวทางที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนด  

(8) นายทะเบียนหนวยลงทุนซึ่งไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวย
ลงทุนพรอมกับใบยืนยันการซื้อหนวยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับคาธรรมเนียมการขาย 
(ถามี) ใหแก ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณียภายใน 7 วันทําการนับแตวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน  

(9) การเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนท่ีขายไดแลว จะทําในวันทําการถัดจากวันท่ีทําการซื้อขายหนวยลงทุน
จํานวนน้ัน โดยผูส่ังซื้อหนวยลงทุนสามารถสอบถามผลการทํารายการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการ
ธนาคารทางโทรศัพทของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ไดในวันทําการถัดไป  

(10) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึงตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนการใช
สิทธิปดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ และ
สํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  
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14.2.5 ไปรษณีย  

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณีย ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการที่บริษัท
จัดการกําหนด ซึ่งจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี
เกี่ยวของ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศใหแกผูถือหนวย
ลงทุนทราบลวงหนา ไมนอยกวา 7 วันกอนการเริ่มใหบริการ  

14.2.6 Internet  

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

(2) เมื่อไดรับการอนุมัติใหใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานอินเตอรเน็ตจากธนาคารแลว ผูส่ังซื้อหนวย
ลงทุนจะสามารถทํารายการซื้อขายหนวยลงทุนไดโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการซ้ือขายหนวยลงทุน
ผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะถือ
วาผูส่ังซื้อหนวยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีกําหนดไวดังกลาว  

เนื่องจากบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต เปนบริการของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ซึ่งผู
ส่ังซื้อหนวยลงทุนท่ีตกลงใชบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตกับธนาคาร จะสามารถใชบริการอ่ืนๆ ท่ี
ธนาคารใหบริการอยูแลว นอกเหนือจากการส่ังซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปด ดังนั้นผูส่ังซื้อหนวยลงทุนท่ี
ขอใชบริการทางอินเตอรเน็ต อาจมีภาระท่ีจะตองเสียคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ อันเกี่ยวเน่ืองกับ
การใชบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต ตามอัตราที่ธนาคารกําหนด  

(3) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนสามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตไดในระหวางวัน
และเวลาทําการของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนและการส่ังซื้อหนวย
ลงทุนตามเวลาท่ีกําหนดของวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใหถือวาเปนการส่ังซื้อหนวยลงทุนในวันทํา
การซื้อขายน้ันในราคาขายหนวยลงทุนท่ีคํานวณได ณ ส้ินวันทําการซื้อขายซ่ึงเปนราคาท่ีรับรองโดย
ผูดูแลผลประโยชนแลว  

(4) การส่ังซื้อหนวยลงทุน ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะตองส่ังซื้อหนวยลงทุนไมต่ํากวา 5,000 บาท หากเปน
การส่ังซื้อครั้งแรก และสําหรับการส่ังซื้อครั้งถัดไป ในแตละครั้งไมต่ํากวา 1,000 บาท โดยไมจํากัด
จํานวนครั้งในการทํารายการ อนึ่งวงเงินดังกลาวเปนวงเงินท่ีแยกตางหากจากวงเงินโอนผานบริการ
ธนาคารทางอินเตอรเน็ตปกติของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนท่ีมีอยูกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  

(5) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทํารายการผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตที่ปรากฏอยูกับ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนหลักฐานในการทํารายการท่ีสมบูรณ และใชอางองิได  

(6) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะเพิกถอนรายการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตไมได 
หากไดทํารายการจนเสร็จสมบูรณแลวไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน ยกเวนกรณีท่ีพิสูจนไดวาเปนความผิดพลาดที่
เกิดจากระบบงานที่ใหบริการในเรื่องดังกลาว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการสอบสวนขอผิดพลาด และ
แกไขใหเสร็จส้ินภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากผูส่ังซื้อหนวยลงทุน ตามแนวทางที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนด  

(7) นายทะเบียนหนวยลงทุน ซึ่งไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวย
ลงทุนพรอมใบยืนยันการซื้อหนวยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับคาธรรมเนียมการขาย 
(ถามี) ใหแก ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณียภายใน 7 วันทําการนับแตวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน  

(8) การเพิ่มหนวยลงทุนท่ีขายไดแลวจะทําในวันทําการถัดจากวันท่ีทําการซื้อขายหนวยลงทุนจํานวนน้ัน 
โดยผูส่ังซื้อหนวยลงทุนสามารถสอบถามผลการทํารายการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทาง
อินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ไดในวันทําการถัดไป  
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(9) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึงตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนการใช
สิทธิปดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ และ
สํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

14.2.7 หักบัญชี  

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนเปนประจํา โดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากท่ีผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด ซึ่งจะเปนไปตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจง
ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศใหแกผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา ไมนอยกวา 7 วัน
กอนการเริ่มใหบริการ  

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการขายหนวยลงทุนท่ีเปนการใหบริการโดยบริษัท
จัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได 
ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ี
ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกําหนด ซึ่งวิธีการขายหนวยลงทุนดังกลาวจะเปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเกี่ยวของ หรือไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม ท้ังนี้ บริษัท
จัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศใหแกผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา ไม
นอยกวา 7 วันกอนการเริ่มใหบริการดังกลาว  

14.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคาซื้อหนวยลงทุน  

14.3.1 บริษัทจัดการ  

(1) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนสามารถชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเปนเช็ค หรือดราฟต ท่ีสามารถเรียกเก็บเงิน
ไดภายในวันส่ังซื้อ หรือหักบัญชีบัตรเครดิต ในกรณีท่ีทําการส่ังซื้อเปนเช็คหรือดราฟตผานบริษัทจัดการ 
ผูส่ังซื้อจะตองลงวันท่ีเดียวกับวันท่ีสงคําส่ังซื้อ และขีดครอมเฉพาะส่ังจายในนาม "บัญชีซื้อกองทุนเปด
ไทยพาณิชย SET ENERGY SECTOR INDEX" เพื่อ (ระบุชื่อผูส่ังซื้อหนวยลงทุน) พรอมทั้งระบุชื่อ ท่ีอยู 
และหมายเลขโทรศัพทของผูส่ังซื้อเพื่อความสะดวกในการติดตอไวดานหลังเช็ค หรือดราฟต ท้ังนี้ 
บริษัทจัดการจะออกหลักฐานการรับเงินและคําส่ังซื้อใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน  

(2) ในกรณีท่ีผูส่ังซื้อหนวยลงทุนชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเปนเช็ค หรือดราฟต ภายหลังกําหนดเวลา
รับฝากเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกัน หากในกรณีท่ีเช็ค หรือดราฟตดังกลาวไมสามารถเรียกเก็บเงิน
ไดในวันท่ีส่ังซื้อไมวาดวยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือวาผูส่ังซื้อหนวยลงทุนยกเลิกคําส่ังซื้อนั้น เวนแต
บริษัทจัดการจะพิจารณาผอนผันให  

(3) ในการชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน หากมิใชกรณีท่ีผูส่ังซื้อหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของ 
กองทุนเปดอื่นท่ีจัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อส่ังซื้อหนวยลงทุนของกองทุนเปดนี้ ผูส่ังซื้อหนวยลงทุน
จะตองชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนดวยเงินเต็มมูลคา จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไมได  

(4) การส่ังซื้อหนวยลงทุนโดยเช็คหรือดราฟตจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทจัดการไดเรียกเก็บเงินคาส่ังซื้อ
หนวยลงทุนไดเต็มจํานวนแลว ในกรณีท่ีเช็คหรือดราฟตดังกลาวถูกปฏิเสธการจายเงิน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการยกเลิกรายการส่ังซื้อนั้น และแจงใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุนทราบ  

(5) การหักบัญชีบัตรเครดิต ในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการหักบัญชีบัตรเครดิต หรือบริษัทจัดการมิไดรับ
เงินคาจองซื้อหนวยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารท่ีผูส่ังซื้อมีบัญชีบัตรเครดิตอยู ภายในวันทํา
การถัดจากวันท่ีส่ังซื้อหนวยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการส่ังซื้อหนวยลงทุนดังกลาว  
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14.3.2 ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

(1) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนสามารถชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเปนเงินสด เช็ค หรือดราฟต ท่ีสามารถเรียก
เก็บเงินไดภายในวันส่ังซื้อ หรือหักบัญชีบัตรเครดิต ในกรณีท่ีทําการส่ังซื้อเปนเช็คหรือดราฟต ผาน
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ผูส่ังซื้อจะตองลงวันท่ีเดียวกับวันท่ีสงคําส่ังซื้อ และขีดครอม
เฉพาะสั่งจายในนาม "ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปดของบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด" เพื่อ_(ระบุชื่อผูส่ังซื้อหนวยลงทุน) และกรณีท่ีส่ังซื้อเปนเช็ค หรือ
ดราฟตผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนรายอื่น จะตองลงวันท่ีเดียวกับวันท่ีสงคําส่ังซื้อ และขีดครอม
เฉพาะส่ังจายในนาม "บัญชีซื้อกองทุนเปดไทยพาณิชย SET ENERGY SECTOR INDEX" เพื่อ_(ระบุชื่อ
ผูส่ังซื้อหนวยลงทุน) พรอมทั้งระบุชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของผูส่ังซื้อเพื่อสะดวกในการติดตอ
ไวดานหลังเช็ค หรือดราฟต ท้ังนี้ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะออกหลักฐานการรับ
เงินและคําส่ังซื้อใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน  

(2) ในกรณีท่ีผูส่ังซื้อหนวยลงทุนชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเปนเช็ค หรือดราฟต ภายหลังกําหนดเวลา
รับฝากเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของแตละสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุนท่ีส่ังซื้อหรือในกรณีท่ีเช็คหรือดราฟตดังกลาวไมสามารถเรียกเก็บเงินไดในวันท่ีส่ังซื้อไมวา
ดวยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือวาผูส่ังซื้อหนวยลงทุนยกเลิกคําส่ังซื้อนั้น เวนแตบริษัทจัดการจะพิจารณา
ผอนผันให  

(3) ในการชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน หากมิใชกรณีท่ีผูส่ังซื้อหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของ 
กองทุนเปดอื่นท่ีจัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อส่ังซื้อหนวยลงทุนของกองทุนเปดนี้ ผูส่ังซื้อหนวยลงทุน
จะตองชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนดวยเงินเต็มมูลคา จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไมได  

(4) การส่ังซื้อหนวยลงทุนโดยเช็คหรือดราฟตจะสมบูรณตอเมื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนไดเรียกเก็บเงินคาส่ังซื้อหนวยลงทุนไดเต็มจํานวนแลว ในกรณีท่ีเช็คหรือดราฟตดังกลาวถูกปฏิเสธ
การจายเงิน ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะดําเนินการยกเลิกรายการส่ังซื้อนั้น และแจง
ใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุนทราบ  

(5) การหักบัญชีบัตรเครดิต ในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการหักบัญชีบัตรเครดิต หรือบริษัทจัดการมิไดรับ
เงินคาจองซื้อหนวยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารท่ีผูส่ังซื้อมีบัญชีบัตรเครดิตอยู ภายในวันทํา
การถัดจากวันท่ีส่ังซื้อหนวยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการส่ังซื้อหนวยลงทุนดังกลาว  

14.3.3 ATM  

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม โดยมีวิธีการรับชําระและการ
เก็บรักษาเงินคาซื้อหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกาํหนด  

14.3.4 Tele-bank  

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จะหักเงินตามจํานวนเงินท่ีส่ังซื้อหนวยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของ 
ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนท่ีไดระบุไวใหใชเปนบัญชีหลักในการใชบริการธนาคารทางโทรศัพทเทาน้ัน หากเงิน
ในบัญชีไมเพียงพอ ธนาคารจะยกเลิกคําส่ังซื้อหนวยลงทุนน้ัน โดยไมหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู
ส่ังซื้อหนวยลงทุนน้ัน ซึ่งผูส่ังซื้อหนวยลงทุนอาจทําการส่ังซื้อหนวยลงทุนใหมไดถาตองการ  

14.3.5 ไปรษณีย  

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณีย โดยมีวิธีการรับชําระและการเก็บรักษาเงินคาซื้อ
หนวยลงทุน ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด  

14.3.6 Internet  

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จะหักเงินตามจํานวนเงินท่ีส่ังซื้อหนวยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของ 
ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนท่ีไดระบุไวในการขอใชบริการกองทุน หากเงินในบัญชีไมเพียงพอ ธนาคารจะยกเลิก
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คําส่ังซื้อหนวยลงทุนน้ัน โดยไมหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูส่ังซื้อหนวยลงทุน ซึ่งผูส่ังซื้อหนวยลงทุน
อาจทําการส่ังซื้อหนวยลงทุนใหมไดถาตองการ  

14.3.7 หักบัญชี  

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนเปนประจํา โดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากท่ีผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยมีวิธีการรับชําระและการเก็บรักษาเงินคาซื้อหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑ 
เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด  

14.4 การจัดสรรหนวยลงทุน  

ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนตามท่ีส่ังซื้อหลังจากที่บริษัทจัดการไดรับชําระเงินคา
ซื้อหนวยลงทุนเต็มจํานวนแลว  

ในกรณีท่ีการส่ังซื้อหนวยลงทุนน้ันมีผลใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเกินกวาจํานวนหนวยลงทุน
ท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนโดยใชหลักการ 
"ส่ังซื้อกอน ไดกอน" ในกรณีท่ีส่ังซื้อพรอมกันและมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร จะอยูในดุลย
พินิจของบริษัทจัดการที่จะจัดสรรใหกับรายใดรายหนึ่งได ท้ังนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรร
หรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา  

14.5 การกําหนดเวลาและราคาขายหนวยลงทุน  

(1) กรณีติดตอกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  

(ก) การทํารายการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานเคานเตอรธนาคาร หรือการทํารายการส่ังซื้อหนวยลงทุนผาน
บริการธนาคารทางโทรศัพท หรือบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต ตั้งแตเวลาเริ่มใหบริการ – 15.30 น. ใน
วันทําการซื้อขาย ใหถือวาเปนรายการส่ังซื้อหนวยลงทุนของวันทําการซ้ือขายน้ัน ในราคาขายหนวย
ลงทุนท่ีคํานวณได ณ ส้ินวันทําการซื้อขาย ซึ่งเปนราคาท่ีรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว  

(ข) การทํารายการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานเคานเตอรธนาคาร หรือบริการธนาคารทางโทรศัพท 
นอกเหนือจากชวงเวลาที่กําหนด ในวันทําการซื้อขาย หรือการทํารายการในวันหยุดใหถือเปนรายการ
ส่ังซื้อหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายถัดไป ในราคาขายหนวยลงทุนท่ีคํานวณได ณ ส้ินวันทําการซื้อ
ขายถัดไป ซึ่งเปนราคาท่ีรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว ท้ังนี้ ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะไมสามารถทํา
รายการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตนอกเหนือจากชวงเวลาที่กําหนด  

(2) กรณีติดตอกับบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนอื่นท่ีนอกเหนือจาก (1)  

(ก) การทํารายการส่ังซื้อหนวยลงทุน ตั้งแตเวลาเปดทําการจนถึงเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื้อขายให
ถือเปนรายการส่ังซื้อหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายนั้น ในราคาขายหนวยลงทุนท่ีคํานวณได ณ ส้ินวัน
ทําการซื้อขาย ซึ่งเปนราคาท่ีรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว  

(ข) การทํารายการส่ังซื้อหนวยลงทุน นอกเหนือจากชวงเวลาท่ีกําหนด ในวันทําการซื้อขาย หรือการทํา
รายการในวันหยุด ใหถือเปนรายการส่ังซื้อหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายถัดไป ในราคาขายหนวย
ลงทุนท่ีคํานวณได ณ ส้ินวันทําการซื้อขายถัดไป ซึ่งเปนราคาท่ีรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว  

14.6 การเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในการเสนอขายหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในการเสนอขายหนวยลงทุน โดยไมถือวาเปนการ
แกไขโครงการจัดการกองทุนรวม ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนท่ัวไปทราบ
ถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวลวงหนาอยางนอย 7 วัน โดยจะติดประกาศท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการ 
สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และแจงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง  
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14.7 ขอสงวนสิทธิในการขายหนวยลงทุน 

14.7.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนใหแกผูลงทุนท่ีเปน
บุคคลธรรมดาตั้งแต 2 คนข้ึนไปแตไมเกิน 4 คนถือหนวยลงทุนรวมกัน และปรากฏวาผูลงทุนบางคนหรือ
ท้ังหมดเสียชีวิต 

14.7.2 เพื่อประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชย SET ENERGY SECTOR 
INDEX (“กองทุน”) การเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแตเพียง  
ผูเดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนใหแกบุคคล
ใดก็ได โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคท่ีจะไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนใหนั้น รวมถึง
แตไมจํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูท่ีมีถ่ินฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถ่ินท่ีอยูใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของบุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซึ่งจัดใหมีข้ึนและ
ดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

 
15. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :  

15.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :  

- ใบหนวยลงทุน 

- ระบบไรใบหนวยลงทุน 

- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน 

- หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน 

15.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :  

โครงการจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชย SET ENERGY SECTOR INDEX จะใชระบบไรใบหนวยลงทุน 
(Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง
เปนเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนแตละราย เวนแตผูถือหนวยลงทุนรองขอ 
และ/หรือบริษัทจัดการเห็นสมควรใหมีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนรูปแบบอ่ืนเพิ่มเติมได  

15.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน  

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการบันทึกชื่อผูส่ังซื้อหนวยลงทุนในทะเบียน     
ผูถือหนวยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน  

(2) ในกรณีท่ีผูส่ังซื้อหนวยลงทุนตั้งแต 2 คนข้ึนไปแตไมเกิน 4 คน ส่ังซื้อหนวยลงทุนรวมกัน บริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุน จะดําเนินการบันทึกชื่อบุคคลเหลาน้ันเปนผูถือหนวยลงทุนรวมกันใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกใน
ใบส่ังซื้อหนวยลงทุนเปนผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุน และเปนผูรับเงินท่ีไดจากการขายคืนหนวย
ลงทุน  

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนทุก
ครั้งที่ผูถือหนวยลงทุนมีการทํารายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน เพื่อเปนการยืนยันการ
ทํารายการซ้ือหรือขายคืนหรอืสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน  

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

(5) บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน ใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกครั้งที่มีการทํา
รายการโอนหนวยลงทุนระหวางระบบนายทะเบียนหนวยลงทุน และ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํากัด ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันท่ีทํารายการโอนหนวยลงทุน ท้ังนี้ นายทะเบียน
หนวยลงทุน และ/หรือ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งไดรับมอบหมายจากบริษัท
จัดการจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนทางไปรษณียตามที่อยูในรายการ
ทางทะเบียน  

(6) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหนวยลงทุนท่ีปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและใน
หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนท่ีสงใหผูถือหนวยลงทุนฉบับลาสุดเปนรายการที่เปนปจจุบันและ
ถูกตอง  

15.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการบันทึกชื่อผูส่ังซื้อหนวยลงทุนในทะเบียน    
ผูถือหนวยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน(ธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)) จะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวย
ลงทุนไวเปนหลักฐานเพื่อยืนยันการทํารายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวย
ลงทุน โดยจะถือเปนเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนได ตอเมื่อนายทะเบียนไดดําเนินการจัดสรรหนวย
ลงทุนเปนท่ีเรียบรอยแลว  

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
(ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)) จะดําเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแก     
ผูถือหนวยลงทุนภายในวันท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดทํารายการ
ส่ังซื้อหรอืขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือภายในวันทําการท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนกําหนด โดยผูถือหนวยลงทุนมีหนาท่ีในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวย
ลงทุนดวยตนเอง ณ ท่ีทําการของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน(ธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน)) ท่ีผูถือหนวยลงทุนเปดบัญชีหรือแจงรองขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนไว  

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

(5) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหนวยลงทุนท่ีปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและในสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนท่ีมีการปรับรายการใหเปนปจจุบันครั้งลาสุด เปนรายการท่ีเปนปจจุบันและ
ถูกตอง  

(6) ผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนท่ีรองขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจะตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดและเง่ือนไขตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการ
กําหนด  

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

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุน (Scrip) ใหกับผูถือหนวย
ลงทุนเฉพาะในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนรองขอใหบริษัทจัดการออกใบหนวยลงทุนเพื่อนําไปใชเปน
หลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทั้งนี้ ในการออกใบหนวยลงทุนทุก
กรณีจะกระทําเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรเทาน้ัน โดยมีข้ันตอนดังนี้  

(1) ผูถือหนวยลงทุนกรอกใบคําขอใหออกใบหนวยลงทุน ซึ่งขอรับไดจากนายทะเบียนหนวยลงทุน  

(2) ยื่นใบคําขอใหออกใบหนวยลงทุนพรอมชําระคาธรรมเนียมในการออกใบหนวยลงทุนตอนายทะเบียน
หนวยลงทุน  

(3) นายทะเบียนหนวยลงทุนโดยไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุน
ใหกับผูถือหนวยลงทุนตามจํานวนหนวยลงทุนท่ีผูถือหนวยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีท่ีผูถือ
หนวยลงทุนกรอกจํานวนหนวยลงทุนในใบคําขอมากกวาจํานวนหนวยลงทุนท่ีปรากฏอยูในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะใหออกใบหนวย
ลงทุนสําหรับหนวยลงทุนจํานวนเทาท่ีปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนน้ัน  

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

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

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบ
หน่ึงใหกับผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน เพื่อเปนหลักฐานการยืนยันการทํารายการซื้อหรือขายคืน หรือ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน เชน หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน และ/
หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน และ/หรือรูปแบบท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลง แกไข หรือเพิ่มเติมใน
อนาคต ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยผูส่ังซื้อหรือ ผูถือหนวยลงทุน
สามารถรองขอเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนไดภายหลัง ตามหลักเกณฑ และ
เง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเง่ือนไข
ในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน และระยะเวลาการสงมอบได โดยไมถือวาเปนการแกไข
โครงการจัดการกองทุนรวม และไมถือวาเปนการดําเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม  

 
16. การรับซ้ือคืนหนวยลงทุน :  

16.1. ชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  

- Internet 

- Tele-Bank 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
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รายละเอียดชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการจะเริ่มเปดเสนอขายหนวยลงทุนทุกวันทําการ โดยจะเริ่มเปดรับซื้อคืนหนวยลงทุน ภายใน 1 
เดือนนับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะติดประกาศ ณ ท่ีทําการของ
บริษัทจัดการ และสถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนใหผูถือหนวยลงทุนทราบ
ตอไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกําหนดการดังกลาวโดยจะประกาศใหผูถือหนวย
ลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน ท้ังนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถส่ังขายคืนหนวยลงทุนไดในวันทํา
การซื้อขายหนวยลงทุนและชวงเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด  

16.2. วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  

- รับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบปกติ 

รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม :  

16.2.1 บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

(1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุน (ถามี) ไดทุกวันทําการ ตามชวงเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด ในราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ี
คํานวณได ณ ส้ินวันทําการ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะเริ่มเปดรับคําส่ังขายคืนหนวยภายใน 1 เดือนนับแตวัน
จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม  

(2) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนในการขายคืนหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนได
บันทึกขอมูลการส่ังซื้อหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแลวเทาน้ัน  

(3) ผูถือหนวยลงทุนท่ีตองการขายคืนหนวยลงทุนจะตองกรอกรายละเอียดในใบคําส่ังขายคืนหนวย
ลงทุนของบริษัทจัดการใหชัดเจนครบถวนถูกตอง โดยระบุจํานวนหนวยลงทุนท่ีตองการจะขายคืน และ
นําไปยื่นท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ซึ่งบริษัทจัดการหรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะสงมอบหลักฐานการรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนใหแกผู
ถือหนวยลงทุนไวเพื่อเปนหลักฐาน  

(4) ในกรณีท่ีจํานวนหนวยลงทุนท่ีจะขายคืนมากกวาจํานวนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนท่ีปรากฏอยู
ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะขายคืน
หนวยลงทุนท้ังหมดเทาท่ีปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนน้ัน  

(5) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนส่ังขายคืนหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดการ และการขายคืนดังกลาวเปนผล
ใหหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนท่ีปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนมีมูลคา
ต่ํากวา 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนท้ังหมดใน
รายการดังกลาว  

(6) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม
สามารถรับซื้อคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนไดโดยอยูในระหวางการดําเนินการของบริษัทจัดการ
ตามขอ 18 ผูถือหนวยลงทุนอาจขอยกเลิกคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนไดในระหวางเวลาทําการซื้อขาย
หนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนซึ่งผูถือหนวยลงทุนไดยื่น
คําส่ังขายคืนหนวยลงทุน ท้ังนี้ การยกเลิกคําส่ังขายคืนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดรับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการกอน  

(7) นายทะเบียนหนวยลงทุนหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ซึ่งไดรับมอบหมาย
จากบริษัทจัดการจะสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนท่ีคงเหลือ ใบยืนยันการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
พรอมใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษีสําหรับคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ใหแกผูถือ
หนวยลงทุนทางไปรษณีย ภายใน 7 วันทําการนับแตวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน  
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(8) การลดจํานวนหนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนจะทําในวันทําการถัดจากวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนจํานวน
นั้น  

(9) ในกรณีท่ีกองทุนรวมไมสามารถชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนได และ ผูถือ
หนวยลงทุนท่ีส่ังขายคืนหนวยลงทุนตกลงที่จะรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระคาขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสิน
อื่นได โดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนกําหนด  

16.2.2 ATM  

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข
และวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด ซึ่งจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศใหแกผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนการเริ่มใหบริการ  

16.2.3 Tele-bank  

(1) ผูถือหนวยลงทุนอาจเลือกส่ังขายหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพทของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีธนาคารกําหนดไวในการใหบริการ  

(2) ผูถือหนวยลงทุนท่ีประสงคจะใชบริการธนาคารทางโทรศัพทสามารถติดตอธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) ณ สาขาท่ีผูถือหนวยลงทุนมีบัญชีเงินฝากอยู เพื่อขอใชบริการโดยกรอก "คําขอใช
บริการธนาคารทางโทรศัพท" ของธนาคาร เมื่อผูถือหนวยลงทุนไดรับรหัสประจําตัว (PIN) สําหรับเขาใช
ระบบธนาคารทางโทรศัพทจากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) แลว ผูถือหนวยลงทุนจะสามารถ
ใชบริการส่ังขายหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพทไดทันที  

เนื่องจากบริการธนาคารทางโทรศัพทเปนบริการของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูถือหนวย
ลงทุนท่ีตกลงใชบริการธนาคารทางโทรศัพทกับธนาคาร จะสามารถใชบริการอื่น ๆ ท่ีธนาคารใหบริการ
อยูแลว นอกเหนือจากการส่ังขายหนวยลงทุนกองทุนเปดดังนั้นการใชบริการธนาคารทางโทรศัพทของ
ธนาคาร ผูถือหนวยลงทุนท่ีขอใชบริการธนาคารทางโทรศัพทอาจมีภาระท่ีจะตองเสียคาธรรมเนียม และ
คาใชจายตาง ๆ อันเกี่ยวเน่ืองกับการใชบริการธนาคารทางโทรศัพท ตามอัตราที่ธนาคารกําหนด  

(3) สําหรับผูถือหนวยลงทุนท่ีตกลงใชบริการธนาคารทางโทรศัพทของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) และมีรหัสประจําตัว (PIN) สําหรับเขาใชบริการธนาคารทางโทรศัพทอยูแลว ผูถือหนวยลงทุน
สามารถส่ังขายหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพทได โดยไมจําเปนตองกรอกคําขอใชบริการ
ธนาคารทางโทรศัพทใหม  

(4) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนในการขายคืนหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนได
บันทึกขอมูลการซื้อหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแลวเทาน้ัน  

(5) ผูถือหนวยลงทุนสามารถส่ังขายคืนหนวยลงทุนได โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการทํารายการซึ่งระบุอยูใน
คูมือการใชบริการธนาคารทางโทรศัพท โดยผูถือหนวยลงทุนตองเลือกรหัสบริการรับคําส่ังขายคืนหนวย
ลงทุน และปฏิบัติจนครบข้ันตอนการส่ังซื้อขายคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท สําหรับ
กองทุนเปดไทยพาณิชย SET ENERGY SECTOR INDEX 

(6) ในกรณีท่ีจํานวนหนวยลงทุนท่ีส่ังขายคืน โดยผานบริการธนาคารทางโทรศัพทของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) มากกวาจํานวนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนท่ีปรากฏอยูในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะขายคืนหนวยลงทุน
ท้ังหมดเทาท่ีปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนน้ัน  

ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนส่ังขายคืนหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดการ และการขายคืนดังกลาวเปนผลให
หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนท่ีปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนมีมูลคาต่ํา
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กวา 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนท้ังหมดในรายการ
ดังกลาว  

(7) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนส่ังขายคืนหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดการ และการขายคืนดังกลาวเปนผล
ใหหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนท่ีปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนมีมูลคา
ต่ํากวา 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนท้ังหมดใน
รายการดังกลาว  

(8) นายทะเบียนหนวยลงทุน ซึ่งไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะสงมอบหนังสือรับรองสิทธิในหนวย
ลงทุนท่ีคงเหลือใบยืนยันการรับซื้อคืนหนวยลงทุน พรอมใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับ
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ใหแกผูถือหนวยลงทุนทางไปรษณีย ภายใน 7 วันทําการ
นับแตวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน  

(9) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทํารายการผานบริการธนาคารทางโทรศัพทท่ีปรากฏอยูกับ 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนหลักฐานในการทํารายการท่ีสมบูรณและใชอางอิงได  

(10) ผูส่ังขายหนวยลงทุนจะเพิกถอนรายการส่ังขายหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพทไมได
หากไดทํารายการจนเสร็จสมบูรณแลวไมวากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน ยกเวนกรณีท่ีพิสูจนไดวาเปนความผิดพลาด
ท่ีเกิดจากระบบงานที่ใหบริการในเรื่องดังกลาว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการสอบสวนขอผิดพลาดและ
แกไขใหเสร็จส้ินภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากผูถือหนวยลงทุน ตามแนวทางท่ีธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนด  

(11) การลดจํานวนหนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนจะทําในวันทําการถัดจากวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน  

จํานวนน้ัน โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถสอบถามผลการทํารายการส่ังขายคืนหนวยลงทุนผานบริการ
ธนาคารทางโทรศัพทของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ไดในวันทําการถัดไป  

(12) ในกรณีท่ีกองทุนรวมไมสามารถชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนได และผูถือ
หนวยลงทุนท่ีส่ังขายคืนหนวยลงทุนตกลงที่จะรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระคาขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสิน
อื่นได โดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนกําหนด  

16.2.4 ไปรษณีย  

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนทางไปรษณีย ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัท
จัดการกําหนด ซึ่งจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี
เกี่ยวของ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศใหแก ผูถือหนวย
ลงทุนทราบลวงหนา ไมนอยกวา 7 วันกอนการเริ่มใหบริการ  

16.2.5 Internet  

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

(2) เมื่อไดรับการอนุมัติใหใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานอินเตอรเน็ตจากธนาคารแลว ผูถือหนวย 
ลงทุนจะสามารถทําการส่ังขายหนวยลงทุนไดโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการซื้อขายหนวยลงทุนผาน
บริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะถือวาผู
ถือหนวยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีกําหนดไวดังกลาว  
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เนื่องจากบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต เปนบริการของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูถือ
หนวยลงทุนท่ีตกลงใชบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตกับธนาคาร จะสามารถใชบริการอื่นๆ ท่ีธนาคาร
ใหบริการอยูแลว นอกเหนือจากการส่ังขายหนวยลงทุนกองทุนเปด ดังนั้นผูถือหนวยลงทุนท่ีขอใชบริการ
ทางอินเตอรเน็ต อาจมีภาระที่จะตองเสียคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใชบริการ
ธนาคารทางอินเตอรเน็ต ตามอัตราที่ธนาคารกําหนด  

(3) ผูถือหนวยลงทุนสามารถส่ังขายหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตได ตามชวงเวลาท่ี
บริษัทจัดการกําหนด และการส่ังขายคืนหนวยลงทุนตามชวงเวลาดังกลาวของวันทําการซื้อขายหนวย
ลงทุน ใหถือวาเปนการส่ังขายหนวยลงทุนในวันทําการซื้อขายนั้น ในราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีคํานวณ
ได ณ ส้ินวันทําการซื้อขายซึ่งเปนราคาท่ีรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว  

(4) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนในการขายคืนหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนได
บันทึกขอมูลการส่ังซื้อหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแลวเทาน้ัน  

(5) ในกรณีท่ีจํานวนหนวยลงทุนท่ีส่ังขายคืน โดยผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) มากกวาจํานวนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนท่ีปรากฏอยูในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะขายคืนหนวยลงทุน
ท้ังหมดเทาท่ีปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนน้ัน  

(6) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนส่ังขายหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดการ และการขายคืนดังกลาวเปนผลให
หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนท่ีปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนมีมูลคาต่ํา
กวา 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนท้ังหมดในรายการ
ดังกลาว  

(7) นายทะเบียนหนวยลงทุน ซึ่งไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวย
ลงทุนคงเหลือ ใบยืนยันการรับซื้อคืนหนวยลงทุน พรอมใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับ
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ใหผูถือหนวยลงทุนทางไปรษณีย ภายใน 7 วันทําการนับ
แตวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน  

(8) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทํารายการผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตที่ปรากฏอยูกับ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากดั (มหาชน) เปนหลักฐานในการทํารายการท่ีสมบูรณ และใชอางอิงได  

(9) ผูถือหนวยลงทุนจะเพิกถอนรายการส่ังขายคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตไมได 
หากไดทํารายการจนเสร็จสมบูรณแลวไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน ยกเวนกรณีท่ีพิสูจนไดวาเปนความผิดพลาด
ท่ีเกิดจากระบบงานที่ใหบริการในเรื่องดังกลาว โดยทางบริษัทจัดการจะดําเนินการสอบสวนขอผิดพลาด
และแกไขใหเสร็จส้ินภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากผูถือหนวยลงทุน ตามแนวทางท่ีธนาคาร
แหงประเทศไทยกําหนด  

(10) การลดจํานวนหนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนจะทําในวันทําการถัดจากวันท่ีทําการซื้อขายหนวยลงทุน
จํานวนน้ัน โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถสอบถามผลการทํารายการส่ังขายคืนหนวยลงทุนผานบริการ
ธนาคารทางอินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ไดในวันทําการถัดไป  

(11) ในกรณีท่ีกองทุนรวมไมสามารถชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไดและ ผูถือ
หนวยลงทุนท่ีส่ังขายคืนหนวยลงทุนตกลงที่จะรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระคาขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสิน
อื่นได โดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนกําหนด  

16.2.6 การรับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนประจํา  

บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนประจํา ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัท
จัดการกําหนด ซึ่งจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี
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เกี่ยวของ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศใหแก ผูถือหนวย
ลงทุนทราบลวงหนา ไมนอยกวา 7 วันกอนการเริ่มใหบริการ  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนรายใดรายหนึ่ง
ท้ังหมดหรือบางสวน ในกรณีท่ีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวไมเปนไปตามเงื่อนไขการรับซื้อคืน
หนวยลงทุนท่ีไดระบุไวในขอ 16 “การรับซื้อคืนหนวยลงทุน” หรือไมเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ท่ีเกี่ยวของ  

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีเปนการใหบริการโดย
บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ
ภายหลังได ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุนท่ีไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกําหนด ซึ่งวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวจะเปนไป
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเกี่ยวของ หรือไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม 
ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศใหแกผูถือหนวยลงทุนทราบ
ลวงหนา ไมนอยกวา 7 วันกอนการเริ่มใหบริการดังกลาว  

16.3. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทําการ  

รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืนเพิ่มเติม :  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดทุกวันทําการในชวงเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด  

16.4. การขายคืนหนวยลงทุน : ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา  

รายละเอียดการขายคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม :  

รายละเอียดการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม :  

16.5 การชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการจะดําเนินการใหนายทะเบียนหนวยลงทุนและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนชําระคาขายคืนหนวยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับแตวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน โดยการโอน
เงินเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนท่ีเปดไวกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ตามเลขท่ี
บัญชีท่ีผูถือหนวยลงทุนแจงไวในใบคําขอใชบริการกองทุน หรือจายเปนเช็คธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ขีดครอมเฉพาะส่ังจายในนามของผูถือหนวยลงทุน และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ี
อยูท่ีระบุไวในคําขอใชบริการกองทุน ท้ังนี้ภายใตเง่ือนไขท่ีระบุไวในขอ 18  

16.6 การกําหนดเวลา และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน  

(1) กรณีติดตอกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  

(ก) การทํารายการส่ังขายคืนหนวยลงทุนผานเคานเตอรธนาคาร หรือการทํารายการส่ังขายคืนหนวย
ลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท หรือบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต ตั้งแตเวลาเริ่มใหบริการ – 
15.30 น. ในวันทําการซื้อขาย ภายในระยะเวลาการรับซื้อคืนหนวยลงทุน ใหถือเปนรายการส่ังขายคืน
หนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายน้ัน ในราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีคํานวณได ณ ส้ินวันทําการซื้อขาย
นั้น ซึ่งเปนราคาท่ีรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลง
เวลาทํารายการดังกลาวเปนระยะเวลาที่มากกวาหรือนอยกวาเวลาท่ีระบุไวในโครงการ แตท้ังนี้จะไมนอย
กวาเวลา 12.00 น.โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนและผูลงทุนท่ัวไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวลวงหนา อยางนอย 7 วัน โดยจะติด
ประกาศที่สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุน และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง  
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(ข) การทํารายการส่ังขายคืนหนวยลงทุนผานเคานเตอรธนาคาร บริการธนาคารทางโทรศัพท ภายใน
ระยะเวลาการรับซื้อคืนหนวยลงทุน นอกเหนือจากชวงเวลาที่กําหนด ใหถือเปนรายการส่ังขายคืนหนวย
ลงทุนของวันทําการซื้อขายถัดไป เวนแตเปนการทํารายการส่ังขายคืนหนวยลงทุน ในวันทําการสุดทาย
ของระยะเวลาการรับซื้อคืนหนวยลงทุน นอกเหนือจากชวงเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการส่ังขายคืนหนวยลงทุนนอกเหนือจากระยะเวลาการรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือการทํารายการใน
วันหยุด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการรับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาว ท้ังนี้ ผูถือหนวยลงทุน
จะไมสามารถทํารายการส่ังขายคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต นอกเหนือจาก
ชวงเวลาท่ีกําหนด  

(2) กรณีติดตอกับบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนอื่นท่ีนอกเหนือจาก (1)  

การทํารายการส่ังขายคืนหนวยลงทุน ตั้งแตเวลาเปดทําการจนถึงเวลา 15.30 น. ภายในระยะเวลาการรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุน ใหถือเปนรายการส่ังขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซ้ือขายนั้น ในราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุนท่ีคํานวณได ณ ส้ินวันทําการซื้อขายน้ัน ซึ่งเปนราคาท่ีรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว 
ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงเวลาทํารายการดังกลาวเปนระยะเวลาท่ีมากกวาหรือ
นอยกวาเวลาท่ีระบุไวในโครงการ แตท้ังนี้จะไมนอยกวาเวลา 12.00 น.โดยไมถือวาเปนการแกไข
โครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนท่ัวไปทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวลวงหนา อยางนอย 7 วัน โดยจะติดประกาศที่สํานักงานของบริษัทจัดการ 
สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และแจงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง  

(ข) การทํารายการส่ังขายคืนหนวยลงทุน ภายในระยะเวลาการรับซื้อคืนหนวยลงทุน นอกเหนือจาก
ชวงเวลาท่ีกําหนด ใหถือเปนรายการส่ังขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายถัดไป เวนแตเปนการทํา
รายการส่ังขายคืนหนวยลงทุน ในวันทําการสุดทายของระยะเวลาการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
นอกเหนือจากชวงเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนดหรือการทํารายการส่ังขายคืนหนวยลงทุน นอกเหนือจาก
ระยะเวลาการรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือการทํารายการในวันหยุด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ
การรับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาว  

 
17. การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน :  

ชองทางการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน :  

- Internet 

- Tele-Bank 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

รายละเอียดการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพิ่มเติม :  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวมซึ่งอยูภายใตการบริหารของ
บริษัทจัดการเอง ตามกองทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนดใหมีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได โดยการสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนดังกลาว หมายถึง การขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนหน่ึง (กองทุนตนทาง) เพื่อซื้อหนวย
ลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหน่ึง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุน
รวม โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินคาขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทาง ภายหลังหัก
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) แลวนําไปชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุน
ปลายทาง  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะเริ่มเปดใหสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ตามวันและเวลาทําการของบริษัทจัดการหรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ ท่ีกําหนดใหเปนวันทํา
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การซื้อขายหนวยลงทุนซึ่งเปนไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในขอ 14 “การเสนอขายภายหลังการเสนอขาย
ครั้งแรก” และขอ16 “การรับซื้อคืนหนวยลงทุน” โดยบริษัทจัดการจะประกาศใหผูถือหนวยลงทุนทราบ
ลวงหนา ไมนอยกวา 7 วัน  

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ตามคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 
หรือหยุดการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาผูถือหนวยลงทุนไมไดรับ
ประโยชนสูงสุดหรือทําใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน หรือกรณีอื่นใดท่ีบริษัทจัดการไดรับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบลวงหนา 
ไมนอยกวา 7 วันกอนมีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  

กรณีผูลงทุนท่ีเปนบุคคลธรรมดานั้น ผูลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหนวยลงทุนได หรือผูลงทุนตั้งแต 
2 คนข้ึนไปแตไมเกิน 4 คน ก็สามารถถือหนวยลงทุนรวมกันไดแตสําหรับกรณีผูลงทุนท่ีเปนนิติบุคคลนั้น             
ผูลงทุนไมสามารถถือหนวยลงทุนรวมกับผูอื่นได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการ
กําหนด เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น โดยบริษัทจัดการจะแจงการเริ่มใหบริการดังกลาวแก     
ผูลงทุนทราบลวงหนากอนเริ่มใหบริการดังกลาวซึ่งจะปดประกาศท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงาน
ใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เว็บไซตบริษัทจัดการ และ
เว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) 

17.1 วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการบริหารของบริษัท
จัดการ โดยติดตอที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับการแตงตั้งจาก
บริษัทจัดการ (ถามี) ซึ่งสามารถรับคําส่ังซื้อหรือขายหนวยลงทุน หรือเปนผูทําหนาท่ีในการเสนอขาย
และรับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนดังกลาว หรือทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทาง
โทรศัพท หรือบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) หรือวิธีอื่นๆ ท่ี
บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนท่ีเปนการใหบริการโดยบริษัท
จัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได 
ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด  

17.1.1 บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

(1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถยื่นความประสงคในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการหรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ทุกวันทําการท่ีกําหนดใหเปนวันทําการสับเปลี่ยน
หนวยลงทุน ในราคาหนวยลงทุนหักดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี)  

(2) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุน
ไดบันทึกขอมูลการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทาง และการส่ังซื้อหนวยลงทุนของกองทุน
ปลายทางของผูถือหนวยลงทุนแลวเทาน้ัน  

(3) ผูถือหนวยลงทุนท่ีตองการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะตองกรอกรายละเอียดในใบคําขอสับเปลี่ยน
หนวยลงทนุของบริษัทจัดการใหชัดเจนครบถวนถูกตอง โดยระบุชื่อกองทุนตนทาง จํานวนหนวยลงทุนท่ี
จะออกจากกองทุนตนทาง และชื่อกองทุนปลายทางที่ตองการจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และนําไปยื่นท่ี
บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ซึ่งบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะสงมอบหลักฐานการรับคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวย
ลงทุนไวเพื่อเปนหลักฐาน  

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

(5) ในกรณีท่ีจํานวนหนวยลงทุนท่ีตองการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนมากกวาจํานวนหนวยลงทุนกองทุนตน
ทางของผูถือหนวยลงทุนท่ีปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือ
วาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนท้ังหมดเทาท่ีปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหนวยลงทุนน้ัน  
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(6) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนมีคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหบริษัทจัดการ และการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนดังกลาวเปนผลใหหนวยลงทุนของกองทุนตนทางของผูถือหนวยลงทุนท่ีปรากฏอยูในรายการท่ี
บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนมีมูลคาต่ํากวา 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนท้ังหมดในรายการดังกลาว  

(7) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการและบริษัทจัดการยังไม
สามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนไดโดยอยูในระหวางการดําเนินการของบริษัทจัดการ
ตามขอ 18 ผูถือหนวยลงทุนอาจขอยกเลิกคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดในระหวางเวลาทําการที่บริษัท
จัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ท่ีผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําส่ังสับเปลี่ยน
หนวยลงทุน ท้ังนี้ การยกเลิกคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดรับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการกอน  

(8) การลดจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนตนทางท่ีสับเปลี่ยนหนวยลงทุนและการเพิ่มจํานวนหนวย
ลงทุนของกองทุนปลายทาง ในกรณีท่ีเปนการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่นภายใตการ
บริหารของบริษัทจัดการ จะทําภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจํานวนน้ัน  

(9) ผูถือหนวยลงทุนจะไมสามารถเพิกถอนคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการไดทําการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนเสร็จสมบูรณแลว เวนแตไดรับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ  

(10) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปดรับคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึง
ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทํา
การกอนการใชสิทธิปดรับคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ 
สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

17.1.2 ATM  

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑเง่ือนไข 
และวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด ซึ่งจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศใหแกผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนการเริ่มใหบริการ  

17.1.3 Tele-bank  

(1) ผูถือหนวยลงทุนท่ีมีความประสงคในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท 
สามารถขอใชบริการดังกลาวได ภายใตเง่ือนไขท่ีระบุไวใน ขอ 14.2.4 "วิธีการขายหนวยลงทุนโดยผาน
บริการธนาคารทางโทรศัพท" และขอ 16.2.3 "วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทาง
โทรศัพท"  

(2) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุน
ไดบันทึกขอมูลการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทางและการส่ังซื้อหนวยลงทุนของกองทุน
ปลายทางของผูถือหนวยลงทุนแลวเทาน้ัน  

(3) ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดโดยปฏิบัติตามข้ันตอนการทํารายการ ซึ่งมีระบุอยู
ในคูมือการใชบริการธนาคารทางโทรศัพท โดยผูถือหนวยลงทุนตองเลือกรหัสบริการรับคําส่ังสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนกองทุนเปดและปฏิบัติจนครบข้ันตอนการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทาง
โทรศัพท สําหรับกองทุนเปดไทยพาณิชย SET ENERGY SECTOR INDEX 

(4) ในกรณีท่ีจํานวนหนวยลงทุนท่ีตองการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยผานบริการธนาคารทางโทรศัพท
ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มากกวาจํานวนหนวยลงทุนกองทุนตนทางของ ผูถือหนวย
ลงทุนท่ีปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุน
ประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนท้ังหมดเทาท่ีปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน
นั้น  
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(5) ผูถือหนวยลงทุน สามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดโดยไมจํากัดจํานวนครั้งในการทํารายการ อนึ่ง 
วงเงินดังกลาวเปนวงเงินท่ีแยกตางหากจากวงเงินโอนผานบริการธนาคารทางโทรศัพทปกติของ ผูถือ
หนวยลงทุนท่ีมีอยูกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  

ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนมีคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดการ และการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนดังกลาวเปนผลใหหนวยลงทุนของกองทุนตนทางของผูถือหนวยลงทุนท่ีปรากฏอยูในรายการท่ี
บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนมีมูลคาต่ํากวา 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนท้ังหมดในรายการดังกลาว  

(6) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทํารายการผานบริการธนาคารทางโทรศัพทท่ีปรากฏอยูกับธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนหลักฐานในการทํารายการท่ีสมบูรณและใชอางอิงได  

(7) ผูสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท
ไมได หากไดทํารายการจนเสร็จสมบูรณแลวไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน ยกเวนกรณีท่ีพิสูจนไดวาเปนความผิด
พลาดที่เกิดจากระบบงานที่ใหบริการในเรื่องดังกลาว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการสอบสวน
ขอผิดพลาด และแกไขใหเสร็จส้ินภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากผูถือหนวยลงทุน ตามแนวทาง
ท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด  

(8) การลดจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนตนทางท่ีสับเปลี่ยนหนวยลงทุนและการเพิ่มจํานวนหนวย
ลงทุนของกองทุนปลายทาง ในกรณีท่ีเปนการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่นภายใตการ
บริหารของบริษัทจัดการ จะทําภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจํานวนน้ัน โดย
ผูสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสามารถสอบถามผลการทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทาง
โทรศัพทไดในวันทําการถัดไป  

(9) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการและบริษัทจัดการยังไม
สามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนไดโดยอยูระหวางการดําเนินการของบริษัทจัดการ
ตามขอ 18 ผูถือหนวยลงทุนอาจขอยกเลิกคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดในระหวางเวลาทําการที่บริษัท
จัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ท่ีผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําส่ังสับเปลี่ยน
หนวยลงทุน ท้ังนี้ การยกเลิกคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดรับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการกอน  

(10) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปดรับคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึง
ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทํา
การกอนการใชสิทธิปดรับคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ 
สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

17.1.4 ไปรษณีย  

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนทางไปรษณีย ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการท่ี
บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศใหแก ผูถือหนวย
ลงทุนทราบลวงหนา ไมนอยกวา 7 วันกอนการเริ่มใหบริการ  

17.1.5 Internet  

(1) ผูถือหนวยลงทุนท่ีมีความประสงคในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต
สามารถขอใชบริการดังกลาวได ภายใตเง่ือนไขท่ีระบุไวใน ขอ 14.2.6 "วิธีการขายหนวยลงทุนโดยผาน
บริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต" และขอ 16.2.5 "วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานบริการธนาคาร
ทางอินเตอรเน็ต"  

(2) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุน
ไดบันทึกขอมูลการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทางและการส่ังซื้อหนวยลงทุนของกองทุน
ปลายทางของผูถือหนวยลงทุนแลวเทาน้ัน  
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(3) ในกรณีท่ีจํานวนหนวยลงทุนท่ีตองการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต
ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มากกวาจํานวนหนวยลงทุนกองทุนตนทางของผูถือหนวย
ลงทุนท่ีปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุน
ประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนท้ังหมดเทาท่ีปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน
นั้น  

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

ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนมีคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดการ และการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนดังกลาวเปนผลใหหนวยลงทุนของกองทุนตนทางของผูถือหนวยลงทุนท่ีปรากฏอยูในรายการท่ี
บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนมีมูลคาต่ํากวา 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนท้ังหมดในรายการดังกลาว  

(5) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทํารายการผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตที่ปรากฏอยูกับ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนหลักฐานในการทํารายการท่ีสมบูรณและใชอางอิงได  

(6) ผูสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต
ไมได หากไดทํารายการจนเสร็จสมบูรณแลวไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน ยกเวนกรณีท่ีพิสูจนไดวาเปนความผิด
พลาดที่เกิดจากระบบงานที่ใหบริการในเรื่องดังกลาว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการสอบสวน
ขอผิดพลาดและแกไขใหเสร็จส้ินภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากผูถือหนวยลงทุน ตามแนวทาง
ท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด  

(7) การลดจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนตนทางท่ีสับเปลี่ยนหนวยลงทุนและการเพิ่มจํานวนหนวย
ลงทุนของกองทุนปลายทาง ในกรณีท่ีเปนการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่นภายใตการ
บริหารของบริษัทจัดการ จะทําภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจํานวนน้ัน โดย
ผูสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะสามารถสอบถามผลการทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานบริการธนาคาร
ทางอินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ไดในวันทําการถัดไป  

(8) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการและบริษัทจัดการยังไม
สามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนไดโดยอยูระหวางการดําเนินการของบริษัทจัดการ
ตามขอ 18 ผูถือหนวยลงทุนอาจขอยกเลิกคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดในระหวางเวลาทําการที่บริษัท
จัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน(ถามี) ท่ีผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําส่ังสับเปลี่ยน
หนวยลงทุน ท้ังนี้ การยกเลิกคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดรับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการกอน  

(9) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปดรับคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึงตามท่ี
บริษัทจัดการเห็นสมควร ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอน
การใชสิทธิปดรับคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ 
สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

อนึ่งบริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนท่ีเปนการใหบริการ โดย
บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ
ภายหลังได ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุนท่ีไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกําหนด ซึ่งวิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาว จะ
เปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเกี่ยวของ หรือไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการจัดการ
กองทุนรวม ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศใหแกผูถือหนวย
ลงทุนทราบลวงหนา ไมนอยกวา 7 วันกอนการเริ่มใหบริการดังกลาว  
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17.2 การดําเนินการเมื่อมีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

นายทะเบียนหนวยลงทุนหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ซึ่งไดรับมอบหมาย
จากบริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนท่ีคงเหลือของกองทุนตนทางและกองทุน
ปลายทางของบริษัทจัดการ ใบยืนยันการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน พรอมใบกํากับภาษีสําหรับคาธรรมเนียม
การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) ใหผูถือหนวยลงทุนทางไปรษณีย ตามท่ีอยูท่ีระบุไวในใบคําขอใช
บริการกองทุนรวมภายใน 7 วันทําการนับแตวันทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ท้ังนี้ ภายใตเง่ือนไขท่ีระบุ
ในขอ 18  

17.3 การกําหนดเวลาและราคาขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน กรณีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

(1) การกําหนดเวลาในการรับคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

(ก) กรณีติดตอกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานเคานเตอร
ธนาคาร บริการธนาคารทางโทรศัพท หรือบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต ตามชวงเวลาท่ีกําหนดในวัน
ทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหถือเปนรายการของวันทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนน้ัน และการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานเคานเตอรธนาคาร หรือบริการธนาคารทางโทรศัพท หากทํารายการสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนนอกเหนือจากชวงเวลาท่ีกําหนดในวันทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือทํารายการใน
วันหยุด ใหถือเปนรายการของวันทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนถัดไป ท้ังนี้ ผูถือหนวยลงทุนจะไมสามารถ
ทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตนอกเหนือจากชวงเวลาท่ีกําหนด  

(ข) กรณีติดตอกับบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนอื่นท่ีนอกเหนือจาก (ก) 
การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามชวงเวลาท่ีกําหนด ในวันทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหถือเปนรายการ
ของวันทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนน้ัน และหากทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนนอกเหนือจาก
ชวงเวลาท่ีกําหนดในวันทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือทํารายการในวันหยุด ใหถือเปนรายการของวัน
ทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนถัดไป  

(2) ราคาขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

(ก) กรณีกองทุนตนทาง การคํานวณราคาสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะใชมูลคาหนวยลงทุนท่ีคํานวณได ณ 
ส้ินวันทําการท่ีมีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนน้ัน ซึ่งเปนราคาท่ีรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว หักดวย
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (SWITCHING OUT) (ถามี)  

(ข) กรณีกองทุนปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะใชมูลคาหนวยลงทุนท่ีคํานวณได 
ณ ส้ินวันทําการท่ีบริษัทจัดการถือวาไดรับเงินจากกองทุนตนทาง ซึ่งเปนราคาท่ีรับรองโดยผูดูแล
ผลประโยชนแลวบวกดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (SWITCHING IN) (ถามี)  

17.4 การเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยไมถือวาเปนการ
แกไขโครงการจัดการกองทุนรวม ท้ังนี้บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนท่ัวไปทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวลวงหนาอยางนอย 7 วัน โดยจะติดประกาศที่สํานักงานของบริษัทจัดการ 
สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และแจงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง  

17.5 ขอสงวนสิทธิในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

17.5.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธท่ีจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหแกผูลงทุนท่ีเปน
บุคคลธรรมดาตั้งแต 2 คนข้ึนไปแตไมเกิน 4 คนถือหนวยลงทุนรวมกัน และปรากฏวาผูลงทุนบางคนหรือ
ท้ังหมดเสียชีวิต 

17.5.2 เพื่อประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชย SET ENERGY SECTOR 
INDEX (“กองทุน”) การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแตเพียง 



50      กองทุนเปดไทยพาณิชย SET ENERGY SECTOR INDEX 
: SCBENERGY 

ผูเดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธท่ีจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหแกบุคคล
ใดก็ได โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคท่ีจะไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนหนวยลงทุนของกองทุน
ใหนั้น รวมถึงแตไมจํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูท่ีมีถ่ินฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถ่ิน
ท่ีอยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของบุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซึ่งจัดใหมีข้ึน
และดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 
 
 
18. การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน :  

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนท่ีมีคําส่ังขายคืน
หนวยลงทุนของกองทุนเปดไวแลวได เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว ซึ่งตองไมเกินกวากรณีดังตอไปนี้  

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีท่ีเขาเหตุดังตอไปนี้ 
โดยความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนแลว  

(ก) มีเหตุจาํเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จายโอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยาง
สมเหตุสมผล หรือ  

(ข) มีเหตุท่ีทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีลงทุนไวตามกําหนดเวลา
ปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ  

(2) มีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนไวแลว แตในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไมไดชําระเงินคาขายคืน
หนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวไมถูกตอง และ
ผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา 
โดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองนั้นตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีถูกตองตั้งแตหนึ่ง
สตางคข้ึนไป และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีถูกตอง  

(3) มีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง 
และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองนั้นตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีถูกตองตั้งแต
หนึ่งสตางคข้ึนไป และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีถูกตอง  

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

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

(ข) แจงผูถือหนวยลงทุนท่ีมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระคาขาย
คืนหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนท่ัวไปใหทราบเรื่องดังกลาวดวย
วิธีการใดๆ โดยพลัน  

(ค) แจงการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน พรอมทั้งจัดสงรายงานที่แสดงเหตุผลของ
การเลื่อน และหลักฐานการไดรับความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนตามขอ (1) หรือการรับรองขอมูล
ของผูดูแลผลประโยชนตามขอ (2) ตอสํานักงานโดยพลัน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายใหผูดูแล
ผลประโยชนดําเนินการแทนก็ได  

(ง) ในระหวางการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืน หากมีผูถือหนวยลงทุนส่ังขายคืนหนวยลงทุนใน
ชวงเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนน้ัน โดยชําระคาขายคืนแกผูถือหนวยลงทุน
ตามลําดับวันท่ีสงคําส่ังขายคืนกอนหลัง 
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19. การไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งขายคืน
หนวยลงทุน:  

19.1 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 หรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังที่ไดรับมาแลว หรือการหยุดรับคําส่ังซื้อหรือ
คําส่ังขายคืนหนวยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) สามารถกระทําไมเกิน 1 วันทําการ เวนแตไดรับผอนผัน
จากสํานักงาน  

(3) ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ และมีเหตุการณดังตอไปน้ี
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  

3. การกระทําท่ีเปนการปฏิบัติตามคําส่ังเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอํานาจตาม
กฎหมาย  

(ข) บริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดใน
สาระสําคัญ  

19.2 เมื่อปรากฏเหตุตามขอ 19.1 และบริษัทจัดการประสงคจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือ
หยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังตอไปนี้  
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(1) บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนท่ีมีคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึง
การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยพลัน และหากเปนเหตุตามขอ 19.1(1) (2) หรือ(3) ให
เปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนท่ัวไปใหทราบถึงการหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืน
หนวยลงทุนดวยวิธีการใดๆโดยพลัน  

(2) บริษัทจัดการจะรายงานการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือการหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ัง
ขายคืนหนวยลงทุน พรอมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปดนั้นให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน  

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืน
หนวยลงทุนตามขอ 19.1(1) (2) และ(3) เกิน 1 วันทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ กอน
การเปดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน  

(ก) บริษัทจัดการจะรายงานการเปดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปด ณ วันทําการสุดทายกอนวันรายงานน้ันใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายในวันทําการกอนวันเปดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน  

(ข) บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนท่ีมีคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึง
การเปดขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนท่ัวไปให
ทราบถึงการเปดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนดวยวิธีการใดๆโดยพลัน  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวย
ลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และ
ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนก็ได  

19.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุน ในชวงระยะเวลาที่
บริษัทจัดการพบวาราคาขายหนวยลงทุนไมถูกตองและผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลใน
รายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองนั้น
ตางจากราคาขายหนวยลงทุนท่ีถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคข้ึนไปและคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของ
ราคาขายหนวยลงทุนท่ีถูกตอง ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงผูถือหนวยลงทุนท่ีมีคําส่ังซื้อหนวยลงทุนไวแลว
ใหทราบถึงการหยุดขายหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนท่ัวไปให
ทราบถึงการหยุดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีการใดๆ โดยพลัน 

 
20. การหยุดขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน :  

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

 
21. การชําระคารับซ้ือคืน สับเปลี่ยนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน :  

กรณีบริษัทจัดการไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน และจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดข้ันตอนการดําเนินการตอไป โดยตองไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานกอน และไมถือวาเปนการแกไขโครงการ โดยข้ันตอนท่ีกําหนดดังกลาวตอง
สามารถปฏิบัติไดจริง และเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะตอง
แจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน  
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22. สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชน ผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืน (ถามี) ตัวแทน (ถามี) และท่ีปรึกษา (ถามี) :  

22.1. สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบในการดําเนินการดังตอไปนี้  

(1) การบริหารกองทุนรวม  

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

(ข) จัดการกองทุนรวมใหเปนไปตามท่ีระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวมที่ไดรับอนุมัติจาก สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการอยางเครงครัด  

(ค) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพยตาง ๆ และซื้อขาย จําหนาย ส่ังโอน เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มเติมหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีลงทุนไวตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุนภายใตหลักเกณฑ
ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามวัตถุประสงค
และนโยบายการลงทุนของโครงการท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ง) เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทุนรวมถือหุนอยูเทาท่ีจําเปนเพื่อรักษา ประโยชน
ของผูถือหนวยลงทุน  

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

(ฉ) ดําเนินการเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลว หรือยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในวัน
ทําการถัดจากวันท่ีซื้อขายหนวยลงทุนจํานวนน้ันแลวแตกรณี (ถามี)  

(ช) สงวนสิทธิท่ีจะปฏเิสธการส่ังซื้อหนวยลงทุนตามท่ีระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม  

(ซ) เปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการกองทุนรวมตามหัวขอ 
28 "วิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ"  

(ฌ) ดําเนินการฟองรองคดีในนามของบริษัทจัดการเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชนตาง ๆ ของผูถือ
หนวยลงทุนในกรณีท่ีมีบุคคลใด ๆ รอนสิทธิของผูถือหนวยลงทุนหรือกอไดเกิดความเสียหายแกกองทุน
รวม  

(2) การรับ และการจายเงินของกองทุนรวม  

(ก) จัดใหมีการรับ และจายคาธรรมเนียม คาใชจาย หรือเงินตอบแทนอ่ืนใดจากและใหแกผูถือหนวย
ลงทุนและกองทุนรวมใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดการของกองทุนรวมที่กําหนดไวใน ขอ 23 
"คาธรรมเนียม และคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน และกองทุนรวม"  

(ข) ไดรับคาตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และคาธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวใน ขอ 23 
"คาธรรมเนียม และคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน และกองทุนรวม"  

(3) การแตงตั้งบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อการจัดการกองทุนรวม  

(ก) จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เรื่อง "คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม" รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชน
ของกองทุนรวม และแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนตามเง่ือนไขในการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนท่ี
กําหนดไวใน ขอ 6.2 ของโครงการจัดการกองทุนรวม  
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(ข) แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ภายใตหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

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

(ง) จัดใหมีผูชําระบัญชีกองทุนรวมเมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวม ท้ังนี้โดยความเห็นชอบของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน  

(จ) แตงตั้งที่ปรึกษาหรือคณะบุคคลข้ึนทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาโครงการจัดการกองทุนรวม เชนท่ีปรึกษา
การลงทุน โดยเสียคาตอบแทนหรือไมก็ได ท้ังนี้ ในกรณีท่ีตองเสียคาตอบแทน บริษัทจัดการจะเปน
ผูรับผิดชอบการจายคาตอบแทนน้ัน  

(ฉ) แตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร  

(ช) แตงตั้งทนายความ เพื่อติดตามทวงถาม และดําเนินคดี รวมท้ังดําเนินการใด ๆ เพื่อการรับชําระหนี้ 
หรือเพื่อปกปองสิทธิประโยชนอื่นใดของกองทุนรวม  

(4) การดําเนินการอื่น ๆ  

(ก) จัดใหมีการฝากทรัพยสินของกองทุนรวมไวกับผูดูแลผลประโยชน  

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

(ค) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไวโดยถูกตองครบถวน  

(ง) จัดทํารายงานการซื้อขายหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนรวมเปนรายวัน และจัดสงใหผูดูแล
ผลประโยชนภายในทุกส้ินวันทําการนั้น  

(จ) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเปนรายวัน และจัดสงใหผูดูแลผลประโยชนภายในทุก
ส้ินวันทําการน้ัน  

(ฉ) จัดทํารายงานอัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีมูลคาเกินอัตราสวนท่ีกําหนด ในกรณีท่ีมิไดเกิด
จากการลงทุนหรือไดหลักทรัพยมาเพิ่มเติม 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 29.1 กอน
หรือในวันท่ีครบกําหนดจัดทําหรือจัดสงรายงานดังกลาว ท้ังนี้ ในกรณีจัดทํารายงานตาม (ฐ) ตามป
ปฏิทิน ใหระยะเวลาการสงรายงานเพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปบัญชี ขยายเปนภายใน 
4 เดือนนับแตวันส้ินปบัญชี  

(ซ) จัดทําหนังสือชี้ชวนใหมทุกรอบปบัญชีเพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันส้ินปบัญชีและสง
ใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันส้ินปบัญชีนั้น  

(ฌ) แจงการแกไขเพิ่มเติมจํานวน และมูลคาหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวม ณ วัน
ทําการสุดทายของเดือน ซึ่งไดรับรองความถูกตองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว ใหแกสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทุกเดือนภายในวันทําการท่ี 7 ของเดือนถัดไป  
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(ญ) แจงการแกไขเพิ่มเติมขอมูลที่ไดจดทะเบียนไวแลว กรณีอื่นนอกจากท่ีกําหนดไวในขอ (ฌ) ให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีไดแกไขเพิ่มเติมนั้น  

(ฎ) ปฏิบัติการอ่ืน ๆ เพื่อใหถึงซึ่งวัตถุประสงคของกองทุนรวม และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุน  

(ฏ) ยกเลิกกองทุนรวมตามท่ีกําหนดไวใน ขอ 29 “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”  

(ฐ) จัดทํารายงานการลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารแหงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน 9เดือน 
และ 12 เดือน ของรอบปบัญชีตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสมาคมกําหนด พรอมทั้งแสดงเหตุผลในกรณี
ท่ีไมสามารถลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารแหงทุนใหเปนไปตามนโยบายการลงทุนท่ีกําหนด และรายงาน
ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันส้ินรอบระยะเวลาดังกลาว  

(ฑ) 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 29.1 กอนหรือในวันท่ีครบกําหนดจัดทําหรือจัดสง
รายงานดังกลาว ท้ังนี้ ในกรณีจัดทําและสงรายงานตามวรรคหน่ึงตามรอบปบัญชี บริษัทจัดการจะยกเวน
ไมจัดทําและสงรายงานดังกลาวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสําหรับปบัญชีนั้น  

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

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

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

(ต) ชี้แจงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนชี้แจงขอมูลใหผูถือหนวยลงทุน
หรือผูท่ีสนใจจะลงทุนทราบในกรณีท่ีมีการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือมีเหตุการณท่ีมีผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญตอสิทธิประโยชนของผู ถือหนวยลงทุน หรือตอการตัดสินใจในการลงทุน หรือตอการ
เปลี่ยนแปลงในราคาของหนวยลงทุนของกองทุนรวม  

(ถ) ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินท่ีรวบรวมไดตามขอ 30.1 (ง)  

(ท) ดําเนินการติดตามทวงถาม ดําเนินคดีหรือดําเนินการใด ๆ เพื่อการรับชําระหนี้หรือปกปองสิทธิ
ประโยชนอื่น ๆ ของกองทุนรวม  

(ธ) ปฏิบัติหนาท่ีและความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเปนหนาท่ีของบริษัทจัดการ ท้ังที่มีในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติมในอนาคต  
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22.2. สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน :  

สิทธิของผูดูแลผลประโยชน  

(1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาท่ีเปนผูดูแลผลประโยชน ตามอัตราที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้ง
ผูดูแลผลประโยชน ท้ังนี้ ไมเกินอัตราที่กําหนดไวในขอ 23 “คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผู
ส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม”  

(2) บอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญา ท้ังนี้ โดยไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน  

(1) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาท่ีและความรับผิดชอบซึ่งไดระบุไวในขอ 22.1 "สิทธิ หนาท่ี และ
ความรับผดิชอบของบริษัทจัดการ" และขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ  

(2) รับฝากทรัพยสินของกองทุนรวมโดยแยกไวตางหากจากทรัพยสินอื่นของผูดูแลผลประโยชนและ
ทรัพยสินของลูกคารายอื่นของผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งดูแลใหการเบิกจายทรัพยสินของกองทุนรวม
เปนไปตามวัตถุประสงค นโยบายการลงทุน และขอกําหนดท่ีระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวมจนกวา
ผูชําระบัญชีจะดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เปนท่ีเรียบรอย  

(3) ดูแลและตรวจสอบใหผูชําระบัญชีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535 และในพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติม (ถามี) ในกรณีท่ีผูชําระบัญชีกระทําการหรืองดเวนกระทํา
การตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 จนกอใหเกิดความ
เสียหายแกกองทุนรวม ผูดูแลผลประโยชนจะรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม
ชักชา  

(4) ตรวจตราและตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร หลักฐานแหงสิทธิในทรัพยสินและทรัพยสินตาง ๆ 
ท่ีกองทุนรวมไดมาหรือจําหนายไป ซึ่งผูดูแลผลประโยชนมีหนาท่ีดูแลการเบิกจายหรือไดรับฝากไวตาม
ขอ (2) ใหเปนไปตามคําส่ังการจัดการทรัพยสินของกองทุนรวม  

หากมีเหตุอันควรสงสัยในขณะรับมอบหรือสงมอบเอกสาร หลักฐานแหงสิทธิในทรัพยสินและทรัพยสิน
ตางๆดังกลาววรรคหน่ึงวาไมเปนไปตามคําส่ังการจัดการทรัพยสินเปนเอกสารหรือหลักฐานเท็จหรือ
ปลอม ผูดูแลผลประโยชนมีหนาท่ีดําเนินการแจงเหตุดังกลาวแกบริษัทจัดการทันที  

(5) เปลี่ยนแปลง จําหนายและโอนหลักทรัพยตาง ๆ ในทรัพยสินของกองทุนรวมตามคําส่ังของบริษัท
จัดการ เมื่อเห็นวาการนั้นถูกตองตามหนาท่ีและความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ  

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

(7) จัดทํารายงานถึงผลในการดําเนินการตามคําส่ังของบริษัทจัดการ ตลอดจนจัดทําบัญชีแสดงการรับ
จายทรัพยสินของกองทุนรวม และรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนรวมท่ีฝากไว  

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

(9) พิจารณาเกี่ยวกับการท่ีจะใหความเห็นชอบในการดําเนินการของบริษัทจัดการตามที่กฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดและคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนดใหเปนหนาท่ีของผูดูแลผลประโยชน เชน  
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(ก) การใหความเห็นชอบ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผู
ถือหนวยลงทุนท่ีไดมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนกองทุนรวม เมื่อบริษัทจัดการมีเหตุจําเปนทําใหไม
สามารถ จําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมอยางสมเหตุสมผล  

(ข) การใหความเห็นชอบในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือ
คําส่ังขายคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับไวแลว หรือหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน เมื่อมีเหตุ
จําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมอยางสมเหตุสมผล
หรือไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจําเปน
อื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน  

(ค) การใหความเห็นชอบในการรับชําระหน้ีเพื่อกองทุนรวมดวยทรัพยสินอื่นท่ีมิใชหลักประกันแทนการ
ชําระหนี้ดวยเงินตามตราสารแหงหนี้  

การดําเนินการใหความเห็นชอบดังกลาวขางตนผูดูแลผลประโยชนจะตองดําเนินการจัดทําการใหความ
เห็นชอบเปนหนังสือและสงใหแกบริษัทจัดการเพื่อใชเปนหลักฐานโดยทันทีและแจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบในทันทีทุกครั้งท่ีเกิดกรณีตาม (ก) โดยจัดทํารายงานในเรื่องดังกลาวเปน
หนังสือพรอมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการใหความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(10) แจงใหบริษัทจัดการทราบในกรณีท่ีบริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ หลักเกณฑใด ๆ ท่ีออกโดยกฎหมายดังกลาว  

(11) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาท่ีของตนหรือฟองรองเรียกคาสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ท้ังนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนท้ังปวงหรือเมื่อไดรับ
คําส่ังจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สําหรับคาใชจายในการฟองรองบังคับคดีเพื่อประโยชนของผู
ถือหนวยลงทุนใหถือเปนคาใชจายของกองทุนรวม  

(12) จัดทําความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการและจัดสงใหบริษัทจัดการ เพื่อใช
ประกอบการจัดทํารายงานกองทุนรวมทุกรอบปบัญชี และทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชีหรือ
รอบปปฏิทิน ภายใน 30 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันส้ินรอบปบัญชี หรือวันส้ินรอบระยะเวลา 6 เดือนของ
รอบปบัญชหีรือรอบปปฏิทินแลวแตกรณี  

(13) จายเงินเฉลี่ยคืนคาหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนตามคําส่ังของผูชําระบัญชีตามมูลคาทรัพยสิน
สุทธิท่ีคงเหลืออยูหลังจากที่ผูชําระบัญชีชําระบัญชีโครงการจัดการกองทุนรวมตามท่ี คณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ประกาศกาํหนด  

(14) ในกรณีท่ีผูดูแลผลประโยชนหมดหนาท่ีลงตามเงื่อนไขในขอ 6.2 ผูดูแลผลประโยชนจะตองทํา
หนาท่ีตอไปจนกวาจะมีการโอนทรัพยสินและเอกสารตาง ๆ ท้ังหมดของกองทุนรวม ตลอดจนการ
ดําเนินการอ่ืนใดที่จําเปนเพื่อใหการดําเนินการโอนทรัพยสินและเอกสารตางๆทั้งหมดของกองทุนรวมให
ผูดูแลผลประโยชนรายใหมเสร็จส้ินสมบูรณ และผูดูแลผลประโยชนรายใหมสามารถดําเนินการตอได
ทันที  

(15) ในกรณีท่ีมีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และกอนท่ีผูชําระบัญชีจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผูดูแลผลประโยชนยังคงตองรับฝากทรัพยสินของกองทุนรวมจนกวา
จะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม  

(16) ดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ีกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน ตลอดจนหนาท่ีและความ
รับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือประกาศของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท้ังที่มีในปจจุบันและที่แกไข
เพิ่มเติมในอนาคต  
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22.3. สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :  

สิทธิของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

(1) ไดรับคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน คาธรรมเนียมในการ
ดําเนินงานขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน และคาธรรมเนียมสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) ตามอัตราที่
กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ท้ังนี้ ไมเกินอัตราที่กําหนดไวใน
ขอ 23 “คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม”  

(2) บอกเลิกสัญญาการเปนผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามขอกําหนดและเงื่อนไขท่ี
กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

(1) แจกจายหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม ใบคําขอใชบริการกองทุน ใบส่ังซื้อหนวยลงทุน ใบส่ังขาย
หนวยลงทุน ใบสับเปลี่ยนหนวยลงทุนและคูมือผูลงทุน หรือเอกสารอื่นใดของกองทุนรวมตามท่ีกฎหมาย
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ตลอดจนเอกสารตาง ๆ ในการสงเสริมการขาย  

(2) รับใบคําขอใชบริการกองทุน ใบส่ังซื้อหนวยลงทุน ใบส่ังขายหนวยลงทุน หรือใบสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุน และรับชําระคาซื้อหนวยลงทุนจากผูส่ังซื้อหนวยลงทุนและชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือ
หนวยลงทุน ท้ังนี้ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม  

(3) คืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนท่ีไมไดรับการจัดสรรตามเงื่อนไขท่ีระบุไวใน
โครงการจัดการกองทุนรวม  

(4) ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

(5) ชี้แจงและเปดเผยขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนหรือผูท่ีสนใจจะลงทุนทราบในกรณีท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม
โครงการ หรือมีเหตุการณท่ีมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือตอ
การตัดสินใจในการลงทุน หรือตอการเปลี่ยนแปลงในราคาของหนวยลงทุนของกองทุนรวม  

(6) ทําการอื่นใดท่ีเกี่ยวของกับหนาท่ีดังกลาวขางตน และดําเนินการอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญา
แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตลอดจนหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

22.4. สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบของตัวแทนจําหนาย :  

ไมมี  

22.5. สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทุน :  

ไมมี  

22.6. สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากองทุน / ท่ีปรึกษาอื่น ๆ :  

ไมมี  

22.7. สิทธิ หนาท่ี ความรับผิดชอบ และการแตงตั้งคณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน (เฉพาะกอง Country 
Fund) :  

ไมมี  
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23. คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูสั่งซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม :  

23.1. คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน :  

23.1.1. คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end Fee) : มี  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ในอัตราไมเกินรอยละ 1.00 ของมูลคาหนวยลงทุน  

โดยคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหนวยลงทุนแตละรายในอัตราที่ไมเทากัน 
โดยบริษัทจัดการจะแจงรายละเอียดและหลักเกณฑในการคิดคาธรรมเนียมโดยติดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

23.1.2. คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end Fee) : มี  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

ในอัตราไมเกินรอยละ 1.00 ของมูลคาหนวยลงทุน  

โดยคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผูส่ังขายหนวยลงทุนแตละราย ในอัตราที่ไม
เทากัน โดยบริษัทจัดการจะแจงรายละเอียดและหลักเกณฑในการคิดคาธรรมเนียมโดยติดประกาศ ณ 
สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุน และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

23.1.3. คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (Switching Fee) : มี  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

- กรณีเปนการสับเปลี่ยนเพื่อซื้อหนวยลงทุนของกองทุนน้ี หรือการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา 
(SWITCHING IN) อัตราคาธรรมเนียมจะเทากับคาธรรมเนยีมในการขายหนวยลงทุนของหนวยลงทุน  

- กรณีการสับเปลี่ยนเปนการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนน้ี หรือ การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก 
(SWITCHING OUT) อัตราคาธรรมเนียมจะเทากับคาธรรมเนียมในการรับซื้อคืนหนวยลงทุนของหนวย
ลงทุน  

23.1.4. คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน : มี  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ในอัตรา 10 บาท ตอหนวยลงทุน 1,000 หนวย หรือเศษของ 1,000 หนวย โดยนายทะเบียนหนวยลงทุน
จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากผูโอนในวันท่ียื่นคําขอโอนหนวยลงทุน  

23.1.5. คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน : มี  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ตามอัตราท่ีนายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนดเปนการทั่วไปในการใหบริการลักษณะดังกลาว ในการขอ
เปลี่ยนชื่อ-สกุล ท่ีอยู การออกใบหนวยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหมแกผูถือ
หนวยลงทุน ในกรณีหายและอื่น ๆ ท่ีเกิดข้ึนจริง ซึ่งพิสูจนไดวาเปนความประสงคเฉพาะตัวของผูถือ
หนวยลงทุน  
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23.1.6. คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมมี  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ไมมี  

23.1.7. คาธรรมเนียมอื่น ๆ : มี  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

- คาใชจายในการซ้ือขายหลักทรัพย เมื่อส่ังซื้อหรือส่ังขายหนวยลงทุน  

กองทุนจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้ในอัตราไมเกินรอยละ 1.00 ของมูลคาหนวยลงทุนท่ีส่ังซื้อหรือส่ังขาย
หนวยลงทุน เพื่อนําเงินดังกลาวไปชําระเปนคาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพยในการส่ังซื้อหรือส่ังขาย
หลักทรัพย เชน คาธรรมเนียมนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ภาษีมูลคาเพิ่ม หรืออื่นๆตามท่ีกองทุนจะถูก
เรียกเก็บเมื่อส่ังซื้อหรือส่ังขายหลักทรัพย เปนตน  

- คาใชจายในการซ้ือขายหลักทรัพย เมื่อมีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

1) กรณีกองทุนน้ีเปนกองทุนตนทาง บริษัทจัดการจะคิดคาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพยในอัตราไม
เกินรอยละ 1.00 ของมูลคาหนวยลงทุนโดยคํานวณเขาไปในราคาสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก  

2) กรณีกองทุนน้ีเปนกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะคิดคาใชจายในการซ้ือขายหลักทรัพยในอัตราไม
เกินรอยละ 1.00 ของมูลคาหนวยลงทุนโดยคํานวณเขาไปในราคาสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงอัตราคาใชจายในการซ้ือขายหลักทรัพยดังกลาว
ขางตนใหสอดคลองกับอัตราคานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพย โดยจะติดประกาศไว ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

- คาธรรมเนียมในการขอเปล่ียนชื่อ-สกุล ท่ีอยู การออกใบหนวยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม
แก ผูถือหนวยลงทุน ในกรณีหายและอื่น ๆ ท่ีเกิดข้ึนจริง ซึ่งพิสูจนไดวาเปนความประสงคเฉพาะตัวของ 
ผูถือหนวยลงทุน โดยนายทะเบียนหนวยลงทุนจะคิดคาธรรมเนียมจากผูถือหนวยลงทุน ตามอัตราที่นาย
ทะเบียนหนวยลงทุนกําหนดเปนการท่ัวไปในการใหบริการลักษณะดังกลาว  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเก็บ หรือเปลี่ยนแปลงอัตราธรรมเนียมขางตนไดโดย
ไมตองดําเนินการแจงผูลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุนลวงหนา โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ รายละเอียด
ดังกลาว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหนวยลงทุน  

23.2. คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม :  

23.2.1. คาธรรมเนียมการจัดการรายป :  

รายละเอียด/จาํนวน/อัตรา :  

ในอัตราไมเกินรอยละ 1.65 ตอปของมูลคาทรัพยสินรวม หักดวยหน้ีสินรวม กอนหักคาธรรมเนียมการ
จัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน(ถามี) คาธรรมเนียมนายทะเบียน(ถามี) และคาธรรมเนียมอื่นท่ี
เรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการคํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ (ถามี) ณ วันท่ีคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  
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23.2.2. คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ในอัตราไมเกินรอยละ 0.05 ตอปของมูลคาทรัพยสินรวม หักดวยหน้ีสินรวม กอนหักคาธรรมเนียมการ
จัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน(ถามี) คาธรรมเนียมนายทะเบียน(ถามี) และคาธรรมเนียมอื่นท่ี
เรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการคํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ (ถามี) ณ วันท่ีคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  

23.2.3. คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบ  

23.2.4. คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ไมมี  

23.2.5. คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ไมมี  

23.2.6. คาธรรมเนียมอื่น ๆ :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

คาใชจายอื่นๆท่ีเกี่ยวเน่ืองกับกองทุน :  

23.2.7. คาใชจายเพื่อวัตถุประสงคในการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตาม
จํานวนท่ีจายจริง ท้ังนี้ ไมเกินรอยละ 0.25 ของจํานวนเงินทุนของโครงการและในทางบัญชีจะตัดจาย
เปนคาใชจายของกองทุนรวมเฉลี่ยเทากันทุกวัน ภายในระยะเวลา 1 ป เชน คาใชจายในการจัดทํา
โฆษณาประชาสัมพันธ คาส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ คาใชจายดานการตลาด การสงเสริมการขาย คา
อบรมเผยแพรความรู และสัมมนาแนะนํากองทุนรวม  

23.2.8. คาใชจายในการสอบบัญชี  

23.2.9. คาจัดทํา จัดพิมพ และจัดสงหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน ท้ังสวนสรุปขอมูลสําคัญท่ี     
ผูลงทุนควรทราบ และสวนขอมูลโครงการ  

23.2.10 คาจัดทําและจัดสงรายงานใด ๆ แกผูถือหนวยลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับกองทุนรวม
โดยตรง หนังสือบอกกลาวประกาศและรายงานตาง ๆ รวมถึงคาประกาศในหนังสือพิมพรายวัน และหรือ
ขาวสารถึงผูถือหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการจัดทํา ตลอดจนขาวสารท่ีบริษัทจัดการมีหนาท่ีจัดทําข้ึนตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ กฎหมายกําหนด  

23.2.11 คาพิมพแบบฟอรมใบส่ังซื้อหนวยลงทุน และใบส่ังขายหนวยลงทุน ใบยืนยันการซื้อและขาย
หนวยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน และแบบฟอรมอื่น ๆ เกี่ยวกับกองทุนรวม  
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23.2.12 คาใชจาย (ถามี) ในการดําเนินคดีของผูดูแลผลประโยชนท่ีฟองรองใหบริษัทจัดการปฏิบัติตาม
หนาท่ีหรือเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุน 
หรือเมื่อไดรับคําส่ังจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

23.2.13 คาใชจายในการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื่อการรับชําระหนี้ใด ๆ ของกองทุน รวมทั้ง
คาใชจายในการรับชําระหนี้เปนทรัพยสินอื่นแทนการชําระหนี้ดวยเงินสดตามตราสารแหงหนี้ เชน คาท่ี
ปรึกษากฎหมาย คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมทนายความ คาสืบทรัพยและ/หรือบังคับคดี คาใชจาย
ในดานนิติกรรม คาใชจายหรือคาธรรมเนียมอื่นใดท่ีเกี่ยวของกับทางราชการ เปนตน  

23.2.14 คาใชจายในการรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน คาใชจายในการออกเช็ค และนําเงินเขาบัญชี
สําหรับการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

23.2.15 คาอากรแสตมปตาง ๆ และคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยท่ีซื้อหรือขายเพื่อประโยชนในการ
จัดการกองทุนรวม ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีอื่นๆตามท่ีกองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อส่ังซื้อหรือส่ัง
ขายหลักทรัพย  

23.2.16 คาธรรมเนียมธนาคารตาง ๆ เชน คาธรรมเนียมการใชบริการ SCB CASH MANAGEMENTคา
สมุดเช็ค คาธรรมเนียมการโอนเงินระหวางบัญชี เปนตน  

23.2.17 คาใชจายตาง ๆ และคาธรรมเนียมที่เกิดข้ึนในชวงการชําระบัญชีและเลิกกองทุนรวม เชน 
คาตอบแทนผูชําระบัญชี ฯลฯ  

23.2.18 คาใชจายหรือคาธรรมเนียมอื่นท่ีเกี่ยวของในการจัดการกองทุนรวม เชน คาธรรมเนียมในการจด
ทะเบียนกองทรัพยสินของโครงการจัดการเปนกองทุนรวม คาไปรษณียากร คาแปลเอกสารตางๆที
เกี่ยวกับการลงทุน  

23.2.19 คาบริการ และ/หรือคาธรรมเนียม และ/หรือคาภาษีอากร และ/หรือคาใชจายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวเน่ือง
กับการจัดหา ไดมา รับมอบ สงมอบ ดูแลเก็บรักษา ปกปองผลประโยชน ซึ่งสินทรัพยหรือหลักทรัพยตาง 
ๆ ของกองทุนท่ีนอกเหนือไปจากที่ไดระบุไวในขอ 23.2 “คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน รายป”  

23.2.20 คาใชจายท่ีเกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade)  

23.2.21 คาใชจายดานโฆษณาประชาสัมพันธ เชน คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ คาส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรู คาใชจายดานการตลาด การสงเสริมการขาย 
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ซึ่งเกิดข้ึนภายหลังจากการจัดตั้งกองทุนท่ีเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนท่ีจายจริง โดยในทางบัญชีบริษัทจัดการจะตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนเฉลี่ยเทากันทุกวัน
ภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันท่ีบันทึกคาใชจายดังกลาว ท้ังนี้ จํานวนเงินท่ีตัดจายจะตองไมเกินกวา
อัตรารอยละ 0.25 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม โดยคาใชจายสวนท่ีเกินอัตราท่ีกําหนดถือ
เปนคาใชจายดําเนินงานของบริษัทจัดการ  

หมายเหตุ :  

ประมาณการคาธรรมเนียมและคาใชจายท้ังหมดดังกลาวขางตนไมเกินรอยละ 2.00 ตอปของมูลคา
ทรัพยสินรวม หักดวยหน้ีสินรวม กอนหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (ถามี) 
คาธรรมเนียมนายทะเบียน(ถามี) และคาธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคํานวณ
จากมูลคาทรัพยสินสุทธิ (ถามี) ณ วันท่ีคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม (ยังไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม) 

อยางไรก็ตาม คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมดดังกลาวขางตนเปนการ
ประมาณการ อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ข้ึนอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน ขนาดของกองทุน 
จํานวนผูถือหนวยลงทุน เปนตน รวมถึงสอดคลองกับเพดานคาธรรมเนียมและคาใชจายแตละรายการที่มี
การปรับเพิ่มข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ่มข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑ
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
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คาธรรมเนียมตามขอ 23.1 เปนอัตราที่ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นในทํานอง
เดียวกัน  

คาธรรมเนียมหรือคาใชจายอื่น ๆ 23.2.1 – 23.2.20 ตามที่ระบุไวในขอ 23.2 ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกลาวจะถือเปนภาระของกองทุนรวม  

การคํานวณคาธรรมเนียมและคาใชจายตามขอ 23.2.1 – 23.2.3 จะคํานวณทุกวันทําการ และเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมเปนรายเดือน  

คาใชจายอื่นๆท่ีเกี่ยวเน่ืองกับกองทุนตามขอ 23.2.7 – 23.2.19 จะเรียกเก็บตามที่จายจริง ในทางบัญชี
บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจายท้ังจํานวน หรือทยอยตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนเฉลี่ยเทากันทุกวัน
ตามระยะเวลาที่จะไดรับประโยชนจากคาใชจายน้ัน และบริษัทจัดการอาจพิจารณาประมาณการคาใชจาย
ดังกลาวอยางสมเหตุสมผลเพื่อทยอยรับรูเปนคาใชจายเปนรายวัน และจะปรับปรุงรายการดังกลาวทันทีท่ี
ไดรับหลักฐานอยางแนชัด ท้ังนี้ คาใชจายดังกลาวอยูในความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน ซึ่งบริษัท
จัดการจะเปดเผยฐานการคํานวณอยางชัดเจนในหนังสือชี้ชวนฉบับขอมูลสําคัญท่ีผูลงทุนควรทราบและ
ในรายงานรอบประจําป  

อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจายคาธรรมเนียม และคาใชจายดังกลาวจะเปนไปตาม
หลักการบัญชี และตามประกาศที่เกี่ยวของกําหนด 

23.3. การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย :  

(1) บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่มคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใน 23.1 และ 23.2 ไดไมเกินรอยละ 5 
ของอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจายภายในรอบระยะเวลา 1 ป โดยไมถือวาเปนการแกไขเพ่ิมเติม
โครงการ เวนแตในกรณีท่ีไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุน
รวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด และบริษัทจัดการจะติดประกาศ
คาธรรมเนียมหรือคาใชจายอัตราใหมใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เว็บไซต
ของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) และลงประกาศ
หนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ เปนเวลา 3 วันติดตอกัน และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแตวันเปลี่ยนแปลง  

(2) บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใน 23.1 และ 23.2 ได โดยไมถือวาเปน
การแกไขเพิ่มเติมโครงการ และบริษัทจัดการจะติดประกาศคาธรรมเนียมหรือคาใชจายอัตราใหมใหผู
ลงทุนทราบลวงหนา ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาของผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแตวัน
เปลี่ยนแปลง  

 
24. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวย
ลงทุน และราคาหนวยลงทุน หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมูลคาหนวยลงทุนไม
ถูกตอง :  

24.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน 
และราคาหนวยลงทุน : ในประเทศ  

เง่ือนไขพิเศษ :  

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



64      กองทุนเปดไทยพาณิชย SET ENERGY SECTOR INDEX 
: SCBENERGY 

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน 
และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปด ตามระยะเวลาดังตอไปนี้  

(2.1) คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนทุกส้ินวันทําการ  

(2.2) คํานวณราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ทุกส้ินวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน 
ท้ังนี้ ในการคํานวณราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมใช
มูลคาหนวยลงทุนของส้ินวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนน้ัน เปนเกณฑในการคํานวณราคาขายหนวย
ลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน  

(2.3) ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวย
ลงทุน ดังตอไปนี้  

(ก) กรณีกองทุนรวมเปดแบบมีกําหนดระยะเวลา (interval fund) ท่ีกําหนดวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน
แตละครั้งหางกันตั้งแตหน่ึงเดือนข้ึนไป บริษัทจัดการจะประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน 
ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการสุดทายของเดือน ภายในวันทําการ
ถัดไป  

(ข) กรณีอื่นนอกเหนือจาก (ก) บริษัทจัดการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขาย
หนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนลาสุด ภายในวันทําการ
ถัดไป  

(2.4) ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของวันปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน เพื่อการ
จายเงินปนผล ภายในวันทําการถัดไป (ถามี)  

มูลคาหนวยลงทุน หมายถึง มูลคาทรัพยสินสุทธิหารดวยจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด
เมื่อส้ินวันทําการท่ีคํานวณน้ัน  

มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีประกาศ
ขางตน ตองไดรับการรับรองโดยผูดูแลผลประโยชน  

ในกรณีท่ีประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ไดกระทําผานระบบเผยแพรขอมูลมูลคาหนวยลงทุนท่ีจัดข้ึนโดย
สมาคม (NAV Center) หรือชองทางอื่นท่ีสํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ
และมูลคาหนวยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไปได  

การประกาศขางตน บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ และปดประกาศไว
ในท่ีเปดเผย ณ ท่ีทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และจัดใหมีประกาศดังกลาวไว ณ สถานท่ีติดตอทุก
แหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีใชเปนสถานท่ีในการซื้อขายหนวยลงทุน (ถามี) ท้ังนี้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะประกาศโดยชองทางอื่นแทนประกาศในหนังสือพิมพ เชน www.scbam.com 
หรือชองทางอื่นใดท่ีเหมาะสมโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจง
ใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยติดประกาศไว ณ สํานักงานบริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขาย
หรอืรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

3. การใชตัวเลขทศนิยมของมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวย
ลงทุน หรือจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเปด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้  

(3.1) คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิเปนตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหนง โดยใชวิธีการปด
เศษทศนิยมตามหลักสากล  

(3.2) คํานวณมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล สําหรับมูลคาหนวยลงทุนเพื่อใชในการคํานวณราคาขายหนวยลงทุนจะปดเศษทศนิยม
ตําแหนงที่ 4 ข้ึน สวนมูลคาหนวยลงทุนเพื่อใชในการคํานวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนจะตัดทศนิยม
ตําแหนงที่ 5 ท้ิง  
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(3.3) ประกาศมูลคาหนวยลงทุนตามที่คํานวณไดใน (3.2) เปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหนง โดยตัด
ทศนิยมตําแหนงที่ 5 ท้ิง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนตามท่ีคํานวณไดใน (3.2)  

(3.4) คํานวณจํานวนหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล แตใชผลลัพธเปนตัวเลขโดยมทีศนิยมเพียง 4 ตําแหนง โดยตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ท้ิง  

ในกรณีท่ีมีผลประโยชนเกิดข้ึนจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชนนั้น
รวมเขาเปนทรัพยสินของกองทุนเปด  

บริษัทจัดการไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามหลักเกณฑขางตน เมื่อมีเหตุการณดังตอไปนี้  

(1) เมื่อบริษัทจัดการไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือหยดุรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน 
โดยใหไดรับยกเวนเฉพาะในชวงระยะเวลาดังกลาว  

(2) เมื่อมีเหตุท่ีบริษัทจัดการตองเลิกกองทุนรวม โดยใหไดรับยกเวนตั้งแตวันท่ีปรากฏเหตุดังกลาว  

24.2. หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง :  

1. ในกรณีท่ีราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตองนอยกวาหน่ึงสตางค หรือ
ตางจากราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคข้ึนไป แตไมถึงรอยละ 0.5 ของราคาหนวยลงทุนท่ี
ถูกตอง บริษัทจัดการจะจัดทําและสงรายงานใหผูดูแลผลประโยชนทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วัน
ทําการนับแตวันท่ีพบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง และจัดใหมีสําเนารายงานดังกลาวไว ณ ท่ีทําการ
ของบริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได โดยรายงานดังกลาวจะมี
รายการอยางนอย ดังตอไปนี้  

(1) ราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตอง  

(2) ราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตอง  

(3) สาเหตุท่ีทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง  

(4) มาตรการปองกันเพื่อมิใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง ท้ังนี้ เวนแตในกรณีท่ีราคาหนวยลงทุนไม
ถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดครั้ง
สุดทายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตอง  

ในกรณีท่ีเหตุของความผิดพลาดซึ่งทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตองตามวรรคหนึ่งมีผลตอเนื่องตอการ
คํานวณราคาหนวยลงทุนครั้งตอไป เชน การกําหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เปนตน บริษัทจัดการจะ
แกไขราคาหนวยลงทุนใหถูกตองนับแตวันท่ีบริษัทจัดการพบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตองดวย  

2. ในกรณีท่ีราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคข้ึนไป และ
คิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตอง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหนวยลงทุน
ยอนหลังนับแตวันท่ีพบราคาหนวยลงทุนไมถูกตองจนถึงวันท่ีราคาหนวยลงทุนถูกตองและดําเนินการ
ดังตอไปนี้เฉพาะวันท่ีราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางค
ข้ึนไปและคิดเปนอัตราสวนตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตอง  

(1) จัดทํารายงานการแกไขราคาหนวยลงทุนยอนหลังและรายงานการชดเชยราคาใหเสร็จส้ินภายในวัน
ทําการถัดจากวันท่ีพบวาราคาหนวยลงทุนน้ันไมถูกตองและสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชน
ภายในวันทําการถัดจากวันท่ีคํานวณราคาหนวยลงทุนยอนหลังเสร็จส้ิน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรับรอง
ขอมูลในรายงานดังกลาวภายในวันทําการถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการสงรายงานใหผูดูแลผลประโยชน ท้ังนี้ 
รายงานดังกลาวจะมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้  

(ก) ราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตอง  

(ข) ราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตอง  
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(ค) สาเหตุท่ีทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง  

(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง  

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

(2) แกไขราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองใหเปนราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตองภายในวันท่ีผูดูแลผลประโยชน
รับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อใหผูลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวมท่ีมีการแกไขราคาตาม (2) 
และวัน เดือน ป ท่ีมีการแกไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแตวันท่ีผูดูแลผลประโยชนรับรอง
ขอมูลในรายงานตาม (1)  

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

(5) จัดทํารายงานมาตรการปองกันเพื่อมิใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตองและสงรายงานดังกลาว พรอมทั้ง
สําเนารายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จัดทําตาม (1) ใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแตวันท่ีผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานการ
แกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคานั้น เวนแตในกรณีท่ีราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุ
มาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได บริษัทจัดการจะไมสงรายงานมาตรการปองกันใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แตจะสงสําเนาเอกสารท่ีผูดูแลผลประโยชนรับรองวาการที่ราคาหนวยลงทุนไม
ถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมไดแทน  

3. ในการชดเชยราคาตามขอ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธกีารดังตอไปนี้  

(1) กรณีราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองต่ํากวาราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตอง (understate) บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติดังนี้  

(ก) กรณีท่ีเปนการขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหนวยลงทุนของผูซื้อหนวยลงทุนเปน
จํานวนซ่ึงมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตอง  

หากปรากฏวาผูซื้อหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยูหรือมีหนวยลงทุนเหลืออยูนอยกวาจํานวนหนวย
ลงทุนท่ีจะตองลด บริษัทจัดการจะจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาท่ี
ขาดอยู หรือลดจํานวนหนวยลงทุนท่ีเหลืออยูนั้นและจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวน
ตางของราคาที่ขาดอยู แลวแตกรณี เพื่อชดเชยราคาใหแกกองทุนเปด เวนแตการท่ีราคาหนวยลงทุนไม
ถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดครั้ง
สุดทายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตองและผูดูแล
ผลประโยชนรับรองวามีสาเหตุดังกลาว  

(ข) กรณีท่ีเปนการรับซื้อคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนของผูขายคืนหนวย
ลงทุนเปนจํานวนซ่ึงมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนท่ี
ถูกตองหรือจายเงินของกองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแกผูขายคืน
หนวยลงทุน แตหากปรากฏวาผูขายคืนหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยู บริษัทจัดการจะจายเงิน
ของกองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุน  

(2) กรณีราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองสูงกวาราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตอง (overstate) บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติดังนี้  
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(ก) กรณีท่ีเปนการขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนเปน
จํานวนซ่ึงมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตองหรือ
จายเงินของกองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาเพื่อชดเชยราคาใหแกผูซื้อหนวยลงทุน  

(ข) กรณีท่ีเปนการรับซื้อคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหนวยลงทุนของผูขายคืนหนวยลงทุน
เปนจํานวนซ่ึงมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตอง  

หากปรากฏวาผูขายคืนหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยูหรือมีหนวยลงทุนเหลืออยูนอยกวาจํานวน
หนวยลงทุนท่ีจะตองลด บริษัทจัดการจะจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของ
ราคาท่ีขาดอยู หรือลดจํานวนหนวยลงทุนท่ีเหลืออยูนั้นและจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวน
เทากับสวนตางของราคาที่ขาดอยู แลวแตกรณี เพื่อชดเชยราคาใหแกกองทุนเปด เวนแตการท่ีราคา
หนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคา
ตลาดครั้งสุดทายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตองและผูดูแล
ผลประโยชนรับรองวามีสาเหตดุังกลาว  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการตองชดเชยราคาเปนเงินใหแกผูซื้อหนวยลงทุนหรือผูขายคืนหนวยลงทุนรายใดมี
มูลคาไมถึงหนึ่งรอยบาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจายในโอกาสแรกที่มีการจายเงินให
ผูถือหนวยลงทุนแตถาบุคคลดังกลาวไมมีสถานะเปนผูถือหนวยลงทุนแลว บริษัทจัดการจะชดเชยราคา
ใหแลวเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคา
ยอนหลังและรายงานการชดเชยราคา  

การจายเงินของกองทุนเปดเพื่อชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซื้อหนวย
ลงทุนตาม (2) (ก) บริษัทจัดการอาจจายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปดก็ได  

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบคาใชจายตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง เชน คาใชจายใน
การประกาศการแกไขราคาตามขอ 2 (3) ในหนังสือพิมพ (ถามี) คาออกเช็ค คาใชจายในการจัดสงเงิน
ชดเชยราคาใหแกผูซื้อหนวยลงทุนและผูขายคืนหนวยลงทุน เปนตน เวนแตในกรณีท่ีราคาหนวยลงทุน
ไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได  

 
25. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปของกองทุนรวม :  

วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชี : เดือน กรกฎาคม  วันท่ี 31 

วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชีครั้งแรก : 31 กรกฎาคม 2555 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชี ประมาณ 1 ป นับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม  

โดยจะกําหนดวันส้ินสุดรอบปบัญชี ในหนังสือชี้ชวนตอไป  

 
26. กําหนดเวลาและวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :  

บริษัทจัดการพิจารณาใหมีการจายเงินปนผล บริษัทจัดการจะประกาศการจายเงินปนผล วันปดทะเบียน  
ผูถือหนวยลงทุนเพื่อจายเงินปนผล และอัตราปนผลของหนวยลงทุนโดยไมชักชา ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติ ดังนี้ 

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

2. ปดประกาศไวในท่ีเปดเผย ณ ท่ีทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และจัดใหมีประกาศดังกลาวไว ณ 
สถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) พรอมทั้งข้ึนเว็บไซตของ
บริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) 
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3. สงหนังสือแจงใหผูดูแลประโยชนผูถือหนวยลงทุนท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุนเพื่อจายเงินปนผล และผูถือหนวยลงทุนท่ีถือหนวยลงทุนชนิดไมระบุชื่อ 
ผูถือเมื่อไดรับการรองขอ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีอาจจะจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุนดวยวิธีท่ีตางกันสําหรับหนวยลงทุน
ท่ีขายในชวงระยะเวลาท่ีตางกันได โดยๆดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. กอนดําเนินการ
จายเงินปนผลในแตละครั้ง และจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ในกรณีผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจํานวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรองตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทจัดการจะไมนําเงินปนผลจํานวนดังกลาวไปใชเพื่อการอื่นใด 
นอกจากเพื่อประโยชนของหนวยลงทุนของกองทุนเปดนั้น 

 

27. สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน :  

27.1. สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดการโดยผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการแตงตั้ง (ถามี) ท้ังนี้ ใหเปนไปตามขอ 16 “การรับซื้อคืนหนวยลงทุน” ท้ังนี้ 
สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลลงในทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุนแลว  

27.2. สิทธิในการรับเงินปนผล :  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถมีสิทธิในการรับเงินปนผล ท้ังนี้ ใหเปนไปตามขอ 26 "การกําหนดเวลาและ
วิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทนุ"  

27.3. สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :  

27.3.1 บริษัทจัดการจะไมจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลที่ซื้อหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวย
ลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนใน
กองทุนรวมและหนาท่ีของบริษัทจัดการ 

27.3.2 ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดในกรณีดังตอไปนี้   

(ก) การโอนหนวยลงทุนใหบิดา มารดา บุตร และคูสมรสของผูถือหนวยลงทุน 

(ข) การโอนหนวยลงทุนตามคําส่ังศาลหรือโดยผลของกฎหมาย (ซึ่งไมรวมถึงกรณีท่ีผูลงทุนท่ีเปนบุคคล
ธรรมดาตั้งแต 2 คนข้ึนไปแตไมเกิน 4 คน ถือหนวยลงทุนรวมกัน และปรากฏวาผูลงทุนบางคนหรือ
ท้ังหมดเสียชีวิต เวนแตศาลจะมีคําส่ังเปนอยางอื่น) 

(ค) การโอนหนวยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ ท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติใหโอนได  

ท้ังนี้ ผูโอนและผูรับโอนจะตองมายื่นคําขอโอนหนวยลงทุนดวยตนเองที่สํานักงานทะเบียนหนวยลงทุน 
ในกรณีท่ีผูรับโอนยังไมไดเปนผูใชบริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองกรอกรายละเอียดในใบ
คําขอใชบริการกองทุนและยื่นตอนายทะเบียนหนวยลงทุนพรอมคําขอโอนหนวยลงทุน และชําระ
คาธรรมเนียมการโอนตามหัวขอคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนท่ีระบุไวในรายละเอียดโครงการ (ถามี)   

นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหนวยลงทุน 
พรอมหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหผูรับโอนหนวยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหนวยลงทุน
ใหแกผูโอนหนวยลงทุนภายใน 7 วันนับตั้งแตวันท่ีนายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคําขอโอนหนวยลงทุน   

ท้ังนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลลงในทะเบียน  
ผูถือหนวยลงทุนเรียบรอยแลว 
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27.3.3 เพื่อประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชย SET ENERGY SECTOR 
INDEX (“กองทุน”)  การรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุน ใหอยูในดุลยพินิจของบริษัท
จัดการแตเพียงผูเดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของ
กองทุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคท่ีจะไมรับลงทะเบียนการโอนหนวย
ลงทุนของกองทุนใหนั้น รวมถึงแตไมจํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูท่ีมีถ่ินฐานอยูในสหรัฐอเมริกา 
บุคคลซึ่งปกติมีถ่ินท่ีอยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของบุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหาง
หุนสวนซึ่งจัดใหมีข้ึนและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

27.4. สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :  

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อใหบริษัทจัดการทําการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไข
วิธีการจัดการได ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะกระทําการตามหลักเกณฑและวิธีการตามท่ีระบุไวในขอ 28 
"วิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการ"  

ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ี
จําหนายไดแลวท้ังหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพยท่ีเปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อผูถือ
หนวยลงทุน (omnibus account) จะไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันน้ันในสวนท่ี
เกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด  

27.5. สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :  

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิท่ีจะไดรับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีการ
ชําระบัญชี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไวในขอ 31 "การชําระบัญชีกองทุนรวมและวิธีการเฉลี่ยคืน
เงินใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ"  

27.6. สิทธิประโยชนอื่น ๆ :  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการกําหนดสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเพิ่มเติมไดภายหลัง 
โดยบริษัทจัดการจะแจงไปยังผูถือหนวยลงทุนทุกราย หรือติดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ 
สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และแจงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง  

 
28. วิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ :  

การแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการ หากมิไดกระทําตามมติเสียงขางมากของ ผูถือ
หนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลว
ท้ังหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม จะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กอน  

ในการแกไขเพิ่มเติมโครงการท่ีมีลักษณะเปนการใหประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม หรือ
เพื่อเปนไปตามกฎหมายและหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด บริษัทจัดการจะยื่นคําขอเปนหนังสือ พรอมทั้งรายละเอียดของโครงการท่ีแกไขเพิ่มเติมแลว และ
คํารับรองของผูดูแลผลประโยชน เพื่อความเห็นชอบการแกไขเพิ่มเติมโครงการจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรับคําขอและเอกสารหลักฐานท่ีครบถวน
ถูกตองตามวรรคหนึ่งใหถือวาสํานักงานใหความเห็นชอบใหแกไขเพิ่มเติมโครงการได  
 
ในกรณีท่ีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการ ไดกระทําตามมติเสียงขางมากของ    
ผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันท่ี
ไดมีมติใหแกไขและแจงการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการไปยังผูถือหนวยลงทุน
ทุกราย และจะประกาศในหนังสือพิมพรายวันแหงทองถิ่นอยางนอย 1 ฉบับ ภายใน 15 วันนับแตวันท่ี
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันท่ีไดมีมติใหแกไขแลวแตกรณี  
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ท้ังนี้ การแกไขเพ่ิมเติมโครงการตามมติผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว
ไมเกิน รอยละ 55 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของโครงการ บริษัทจัดการจะสง
เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผูดูแลผลประโยชน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชน
รับรองผลการนับมตินั้น 

ในการแกไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไมสามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวย
ลงทุนได เนื่องจากขอจํากัดในการนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาท่ีของบริษัท
จัดการ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางที่
สํานักงานกําหนดได 

การแกไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชน ตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และการแกไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใหแตกตางไป
จากโครงการ จะถือวาสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบการแกไขเพิ่มเติมโครงการ เมื่อ
บริษัทจัดการปดประกาศการลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายไวท่ีสํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของ
บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีใชเปนสถานท่ีในการซ้ือขายหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนโครงการของกองทุนรวม ภายใตเง่ือนไขและวิธีการท่ี
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

  
29. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :  

เง่ือนไขพิเศษในการเลิกกองทุน :  

โครงการ “กองทุนเปดไทยพาณิชย SET ENERGY SECTOR INDEX” จะเลิกเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหน่ึง 
ดังนี้  

29.1 หากปรากฏวากองทุนเปดใดมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปนจํานวนดังนี้  

(1) มูลคาหนวยลงทุนท่ีขายไดแลวท้ังหมด โดยคํานวณตามมูลคาท่ีตราไวของหนวยลงทุนลดลงเหลือ
นอยกวา 50 ลานบาทในวันทําการใด และบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุนเปดนั้น  

(2) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 ราย ในวันทําการใด  

(3) มีการขายคืนหนวยลงทุนลักษณะใดลักษณะหน่ึง ดังตอไปนี้ 

(ก)  มีการขายคืนหนวยลงทุน ณ วันใดวันหน่ึงเกินกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายได
แลวท้ังหมด 

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาหาวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิด
เปนจํานวนเกินกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 

29.2 เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่ังใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวมในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม
ปฏิบัติตามหนาท่ีของตนตามมาตรา 125 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535 หรือกระทําการหรืองดเวนกระทําการ จนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมและบริษัทจัดการ
ไมไดแกไขใหถูกตอง  

29.3 เมื่อไดรับความเห็นชอบตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุน
รวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมโดย
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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29.4 สํานักงานอาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไป หากปรากฏวา  

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

(2) ในกรณีท่ีปรากฏพฤติการณวาบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหนวยลงทุน
โดยรูเห็นหรือตกลงกับบุคคลอื่น อันเปนการปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริงในการถือหนวยลงทุน
ของบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดท่ีประสงคจะถือหนวยลงทุนเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวย
ลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไป 

(3)  มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวมท่ีขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ 
หรือคําส่ังที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว 

(4)  มีการจําหนายหนวยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิไดปฏิบัติหรือดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑเกี่ยวกับการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไปตามท่ีกําหนด 

ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการจัดสงหรือแจกจายหนังสือชี้ชวนและการ
เสนอขายหนวยลงทุน 

(5)  ในกรณีท่ีเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฏขอเท็จจริงวามีผูถือหนวยลงทุน
ของกองทุนรวมเปนบุคคลอื่นใดท่ีมิใชผูลงทุนประเภทสถาบันตามท่ีระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม 

(6)  บริษัทจัดการกองทุนรวมไมปฏิบัติหรือไมสามารถดําเนินการตามคําส่ังของสํานักงานตามหลักเกณฑ
ท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุน
ในกองทุนรวมและหนาท่ีของบริษัทจัดการ 

29.5 สํานักงานจะเพิกถอนการอนุมัติใหจดัตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวาอาจมี
การจัดตั้งกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนท่ัวไปเพื่อการแสวงหาประโยชนจากการลงทุนของบุคคลหรือกลุม
บุคคลใดเปนการเฉพาะ หรือเพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยสินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุม
บุคคลใด และสํานักงานไดดําเนินการแจงใหบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบุคคลที่เกี่ยวของทําการชี้แจง 
แสดงเหตุผล ขอเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีท่ีไมมีการชี้แจง หรือชี้แจงแลวแตไมอาจพิสูจนหรือทํา
ใหเชื่อไดวาการจัดตั้งกองทุนรวมเปนการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไปอยางแทจริง และสํานักงาน
ส่ังใหบริษัทจัดการกองทุนรวมทําการแกไขหรือดําเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถ
ดําเนินการตามท่ีสํานักงานส่ังได หรือดําเนินการแลวแตไมสามารถทําใหกองทุนรวมเปนกองทุนรวมเพื่อ
ผูลงทุนท่ัวไปอยางแทจริง  

29.6 บริษัทหลักทรัพยจะเลิกกองทุนรวม เมื่อสํานักงานมีคําส่ังเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อ
สํานักงานมีคําส่ังเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวย
หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน 

 
30. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :  

30.1 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลิกดวยเหตุตามขอ 29.1  

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้  

(1) ยุติการรับคําส่ังซื้อและคําส่ังขายคนืหนวยลงทุนตั้งแตวันทําการท่ีปรากฏเหตุตามขอ 29.1  
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(2) แจงใหผูถือหนวยลงทุนท่ีมีชื่อในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณียลงทะเบียน
รวมทั้งแจงเปนหนังสือใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบดวย ท้ังนี้ภายใน 3 วันทําการนับแตวันถัด
จากวันทําการท่ีปรากฏเหตุตามขอ 29.1 หรือวิธีอื่นใดท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดเพิ่มเติม 

(3) จําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีเหลืออยูของกองทุนเปดดังกลาว ภายใน 5 วันทําการ นับแตวัน
ถัดจากวันทําการที่ปรากฏเหตุตามขอ 29.1 เพื่อรวบรวมเงินเทาท่ีสามารถกระทําไดเพื่อชําระคาขายคืน
หนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ  

(4) ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินท่ีรวบรวมไดตามขอ 30.1 (3) ใหผูถือหนวยลงทุน
ภายใน 10 วันทําการนับแตวันทําการท่ีปรากฏเหตุตามขอ 29.1 และเมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืน
หนวยลงทุนแลว จะถือวาเปนการเลิกกองทุนเปดนั้น  

เมื่อบริษัทจัดการดําเนินการตามขอ 30.1 (1) ถึงขอ 30.1 (4) แลว หากมีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคง
เหลืออยูจากการดําเนินการตามขอ 30.1 (3) บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.วาดวย หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม  

30.2 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลิก เพราะเหตุอื่นท่ีทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมลวงหนา หรือ
เพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการ  

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้  

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

(2) ดําเนินการดวยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนท่ัวไปทราบเรื่องดังกลาวกอนวันเลิก
กองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ เชน ประกาศในหนังสือพิมพรายวันแหงทองถิ่น แจงเปน
หนังสือทางไปรษณยี หรือวิธีอื่นใดท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม เปนตน และ  

(3) จําหนายทรัพยสินของกองทุนรวม เพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝาก
ประเภทออมทรัพย และตั๋วสัญญาใชเงินท่ีมีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จส้ินกอนวัน
เลิกกองทุนรวม 

ในกรณีท่ีปรากฏวากองทุนรวมมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปนไปตามหลักเกณฑท่ีจะตอง
ดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามขอ 29.1 หรือ 29.2 หรือ 29.3 หรือ 29.4 บริษัทจัดการจะไดรับการ
ยกเวนไมตองปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในเรื่องดังตอไปนี้  

(1) การจัดทําและจัดสงหนังสือชี้ชวนใหมใหเปนปจจุบันตามขอ 22.1 (4) (ซ) หากวันท่ีปรากฏเหตุตาม
หลักเกณฑดังกลาวเกิดข้ึนกอนหรือในวันท่ีครบกําหนดจัดทํา หรือจัดสงหนังสือชี้ชวน  

(2) การจัดทําและจัดสงรายงานเพื่อแสดงขอมูลตามขอ 22.1 (4) (ฐ) และ (ฑ) หากวันท่ีปรากฏ
เหตุการณ ตามหลักเกณฑดงักลาวเกิดข้ึนกอนหรือในวันท่ีครบกําหนดจัดทําหรือจัดสงรายงาน  

(3) การคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวย
ลงทุนตาม 24.1 ขอ 2 นับตั้งแตวันท่ีปรากฏเหตุตามหลักเกณฑดังกลาว และการประกาศมูลคาและราคา
ดังกลาวตาม 24.1 ขอ 2 วรรคหา นบัตั้งแตวันทําการถัดจากวันท่ีปรากฏเหตุตามหลักเกณฑดังกลาว  

 
31. การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ :  

บริษัทจัดการจะจัดใหมีการชําระบัญชี โดยจะแตงตั้งผูชําระบัญชีท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให
ความเห็นชอบเพื่อทําหนาท่ีรวบรวม และแจกจายทรัพยสินท่ีคงเหลือจากการชําระหนี้สินของกองทุนรวม
แลวใหแกผูถือหนวยลงทุน รวมทั้งทําการอยางอื่นตามแตจําเปนเพื่อชําระบัญชีใหเสร็จส้ิน ท้ังนี้ ตาม
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หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด สําหรับคาใชจาย และเงิน
คาตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะหักจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม และ
ผูชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี่ยคืนเงินใหแกผูถือหนวยลงทุนตามมูลคาทรัพยสินสุทธิเทาท่ีคงเหลืออยู
ตามสวนของหนวยลงทุนท่ีผูถือหนวยลงทุนถืออยู ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน  

เมื่อไดชําระบัญชีเสร็จเรียบรอยแลว ผูชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลว หากปรากฏวายังมีทรัพยสินคง
คางอยูใหผูชําระบัญชีจัดการโอนทรัพยสินดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

32. ขอกําหนดอื่น ๆ :  

32.1 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยขอ 4 ของประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทํา
ประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนใหบริษัทจัดการรายอื่นเขาจัดการกองทุน
รวมแทน ดวยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่ง
คิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของ
กองทุนรวมภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีบริษัทจัดการรูหรืออาจรูถึงการไมสามารถดํารงความเพียงพอของ
เงินกองทุนดังกลาว ท้ังนี้ หากมีเหตุจําเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใหสํานักงานพิจารณาขยาย
ระยะเวลาออกไปได โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหมจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปน
สําคัญ และในกรณีท่ีมีคาใชจายเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายดังกลาว  

หากบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมตอไป  

32.2 บริการกองทุนรวมและบริการขอมูลกองทุนรวมใหผูถือหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง แกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รูปแบบการบริการ และ/หรือ
วิธีการ ในการนําสง เผยแพรขอมูล ขาวสาร รายงานตาง ๆ และ/หรือหนังสือของบริษัทจัดการถึง         
ผูลงทุน/ผูถือหนวยลงทุน รวมถึงอาจจัดใหมีรูปแบบการตอบรับขอมูลอื่น (ถามี) เชน ผานชองทาง
อิเลคทรอนิคส เปนตน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ซึ่งบริษัทจดัการจะแจงให
ผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วันกอนวันเริ่มดําเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยจะติดประกาศไว            
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
(ถามี) โดยการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อลดระยะเวลา คาใชจายในการนําสง 
และ/หรือคาใชจายอื่นใดในลักษณะทํานองเดียวกันน้ี ซึ่งบริษัทจัดการไดคํานึงถึงประโยชนของกองทุน
และผูถือหนวยลงทุนโดยรวมเปนสําคัญ ท้ังนี้ ในการนําสงจดหมาย/หนังสือถึงผูถือหนวยลงทุน อาทิ 
กรณีการแกไขโครงการ การขอมติ การเลิกโครงการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการโดยเปนไป
ตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และ/หรือประกาศที่มีการแกไขเพิ่มเติมใน
อนาคต 

32.3 การรับผลประโยชนตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใชบริการบุคคลอื่น (soft commission)  

32.3.1 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เปนผูใหบริการ อัน
เนื่องมาจากการใชบริการของบุคคลดังกลาวในการจัดการกองทุนได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้  

(1) ผลประโยชนตอบแทนท่ีรับไวนั้นตองเปนทรัพยสินท่ีมีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเกี่ยวกับ
บทบาทโดยตรงของความเปนกองทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ  

(2) ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลนั้นบอยครั้งเกินความจําเปน
เพื่อใหกองทุนไดรับประโยชนจากบุคคลดังกลาว (churning)  
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ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่งใหแกกองทุนท่ีอยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ 
บริษัทตองกระทําดวยความเปนธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยท่ีอาจมีไวไดของ
กองทุนน้ันดวย  

32.3.2 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีการรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อกองทุนตามขอ 32.3.1 บริษัทจัดการจะ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชนดังกลาวไวในรายงานรอบปบัญชีและรายงาน  

รอบระยะเวลาหกเดือนดวย  

32.4 ตัวชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม คือ ดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (Energy 
Sector) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนหลักเกณฑในการวัดผลการดําเนินงานของกองทุน 

32.5 การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

ผูถือหนวยลงทุนมีหนาท่ีใหความรวมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือ ผูท่ีไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการ 
ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการรูจักลูกคา (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบ
เพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Customer Due Diligence: CDD) ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะการ
ใหขอมูล และ/หรือ จัดสงเอกสารหรือหลักฐานใดใหแกบริษัทจัดการ และ/หรือ  

ผูท่ีไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการ เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือ ผูท่ีไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/
หรือ ยกเลิกการทําธุรกรรมของผูถือหนวยลงทุนไดตามท่ีเห็นสมควร โดยไมจําตองแจงใหผูถือหนวย
ลงทุนทราบลวงหนา ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งหรือหลายเหตุการณดังตอไปนี้  

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

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

(ค) บริษัทจัดการเห็นวา การทําธุรกรรมของผูถือหนวยลงทุนอาจมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน
รวม ผูถือหนวยลงทุนรายอื่น หรือความนาเชื่อถือหรือภาพลักษณของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียง
ของบริษัทจัดการ  

32.6 ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม  

(1) การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจปฏิเสธการโอนหนวยลงทุน ในกรณีท่ีการถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัด
การถือหนวยลงทนุตามประกาศคณะกรรมกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวย
ลงทุนในกองทุนรวมและหนาท่ีของบริษัทจัดการ 

(2) ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 

ขอจํากัดการถือหนวยลงทุนท่ีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดจะถือไดในแตละกองทุนรวมตองไมเกิน
หน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวม เวนแตเขาขอยกเวนตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการตลาดทุนกําหนด 
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ท้ังนี้ โดยมีเง่ือนไขเกี่ยวกับสิทธิของผูถือหนวยลงทุนกรณีท่ีถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวย
ลงทุน ดังนี้ 

(2.1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผูถือหนวยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหนวยลงทุน ในกรณีท่ีการถือ
หนวยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 

(2.2) การจํากัดสิทธิรับเงินปนผลของผูถือหนวยลงทุนท่ีมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

(ก) บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดท่ีถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน จะถูกจํากัดสิทธิ
รับเงินปนผลในสวนท่ีถือเกินน้ัน เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ 

1. การเกินสัดสวนการถือหนวยลงทุนมิไดเกิดจากการไดหนวยลงทุนมาเพิ่มเติม 

2. การเกินสัดสวนการถือหนวยลงทุนเปนกรณีขอยกเวนขอจํากัดการถือหนวยลงทุนของบุคคลหรือกลุม
บุคคลที่ไดรับการยกเวนตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. 

(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปนผลสวนท่ีถูกจํากัดสิทธิตาม (ก) ใหเปนรายไดของแผนดิน 

(ค) ในระหวางการดําเนินการเพื่อยกเงินปนผลใหเปนรายไดของแผนดินบริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและ
แยกเงินปนผลสวนดังกลาวออกจากทรัพยสินอื่นของกองทุนรวมโดยไมนํามารวมคํานวณเปนมูลคา
ทรัพยสินของกองทุนรวม 

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

บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดจะถือหนวยลงทุนไดไมเกินหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ี
จําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวม ยกเวนในกรณีเขาขอยกเวนตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน วาดวยเรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาท่ีของบริษัท
จัดการ 

(3) หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน 

ในกรณีท่ีเปนการขอมติเพื่อแกไขขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ 
ตองไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น เวนแตกรณีท่ีกองทุน
รวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุนตองเปนไปตามหลักเกณฑเพิ่มเติมดังตอไปนี้
ดวย 

(3.1) ในกรณีท่ีเปนการขอมติท่ีมีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบ
ตอผูถือหนวยลงทุนไมเทากัน ใหไดรับมติผูถือหนวยลงทุนท่ีถือหนวยลงทุนชนิดท่ีไดรับผลกระทบเกินกึ่ง
หนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิด 

(3.2) ในกรณีท่ีเปนการขอมติท่ีมีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ใหไดรับ
มติผูถือหนวยลงทุนท่ีถือหนวยลงทุนชนิดที่ไดรับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิด 

(3.3) ในกรณีท่ีเปนการขอมติท่ีมีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ใหไดรับมติผูถือหนวย
ลงทุนชนิดที่ไดรับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนชนิดนั้น 

(4) ขอจํากัดในการจายเงินปนผล 
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(4.1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนในสวนท่ีเกินขอจํากัดการถือ
หนวยลงทุน เวนแตเปนกรณีท่ีไดรับยกเวน ท้ังนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวย
หลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาท่ีของบริษัทจดัการ 

(4.2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินท่ีไมอาจจายเปนเงินปนผลออกจากบัญชีและ
ทรัพยสินของกองทุนรวม และไมนําเงินดังกลาวมารวมคํานวณเปนมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม และจะ
สงเงินดังกลาวใหเปนรายไดของแผนดิน 

32.7 ขอกําหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตางประเทศในลักษณะเดียวกัน 

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

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

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

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

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินท้ังในประเทศไทยและตางประเทศรวมท้ังผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝาก
ทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน ท่ีเขารวมผูกพันตามขอกําหนดของ FATCA 
อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือ
บริษัทจัดการ ซึ่งอาจทําใหกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการลงทุนตอไปได และ/หรือดําเนินการลงทุน
ไดอยางไมมีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําใหผูถือหนวยลงทุนไมสามารถทํารายการผานทางผูสนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดอีกตอไป  

เพื่อมิใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมไดรับผลกระทบในการดําเนินงานรวมท้ังเพื่อเปนการรักษา
ประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขาผูกพัน
ตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ  และเพื่อใหบริษัท
จัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใตขอกําหนดและหลักเกณฑของกฎหมาย
ตางประเทศที่เกี่ยวของได บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผูท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ
กองทุน เชน ผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) 
จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี้ 
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(1) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนท่ีเขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเปนบุคคลตามที่
กฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของกําหนด) ใหคํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําสง
ขอมูล (เชน ชื่อ ท่ีอยู เลขประจําตัวผูเสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลคาหนวยลงทุนคงเหลือ 
จํานวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนหรือเงินปนผลท่ีไดรับ เปนตน)ท่ีมีอยูในบัญชีท้ังหมดของผูถือหนวย
ลงทุนน้ันกับบริษัทจัดการ ใหกับหนวยงานของรัฐท้ังในและตางประเทศ ตามขอกําหนดของกฎหมาย
ตางประเทศที่เกี่ยวของ 

(2) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนนําสงขอมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน
ทราบความเกี่ยวของกับประเทศสหรัฐอเมริกา เชน หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการ
ใหขอมูลตามหัวขอที่กําหนดไวในแบบฟอรมของหนวยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการ
แจงปรับปรุงขอมูลเมื่อขอมูลที่เคยใหไวมีการเปลี่ยนแปลง เปนตน รวมถึงนําสงหลักฐานเพื่อยืนยันการ
เขารวมใน FATCA หรือกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ (ในกรณีท่ีเปนลูกคาสถาบันการเงิน) ท้ังนี้ 
เปนไปตามหลักเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายดังกลาว 

(3) ดําเนินการอื่นใดเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ 

เพื่อเปนการปองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให
กองทุนหรือ   ผูถือหนวยลงทุนโดยรวมไดรับประโยชนเพิ่มข้ึนหากมีการดําเนินการที่สอดคลองกับ
กฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของขางตน ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไมแสดง
เจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอยาง
ใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางดังตอไปนี้ตามความจําเปนและความเหมาะสม โดยถือวาผูถือหนวยลงทุน
ดังกลาวรับทราบการดําเนินการตามท่ีบริษัทจัดการแจงนี้แลว และ/หรือไดดําเนินการตามขอตกลงท่ีได
ระบุไวในคําขอเปดบัญชี   

(1) ไมรับคําส่ังซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 

(2) ระงับหรือหยุดใหบริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน
ดังกลาว 

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

(4) ดําเนินการอื่นใดอันเปนการปองกันหรือลดผลกระทบ หรือทําใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
ไดรับประโยชนเพิ่มข้ึน หากมีการดําเนินการท่ีสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของขางตน 

การดําเนินการดังกลาวถือเปนความจําเปน และเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนโดยรวม เพราะเปน
การกระทําเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหบริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการท่ีไมสอดคลองขอบังคับของ 
FATCA และกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของอันจะทําใหกองทุนอาจตองถูกหัก ณ ท่ีจาย หรือถูกปด
บัญชีธนาคารตามที่กลาวแลวขางตน ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผูถือหนวย
ลงทุนท่ีเขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเปนบุคคลตามที่กฎหมายตางประเทศที่
เกี่ยวของกําหนด) เทาน้ัน  

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการ
ไดสงวนสิทธิไวขางตน บริษัทจัดการ(รวมถึงผูท่ีเกี่ยวของ) จะดําเนินการตามขอกําหนดของกฎหมาย
ภายในประเทศ โดยอาจนําสงขอมูลของผูถือหนวยลงทุนไปยังหนวยงาน หรือดําเนินการอ่ืนใดท่ีราชการ
กําหนด โดยไมจําเปนตองรองขอตอผูถือหนวยลงทุน 

 
33. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไมมี  
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