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หนังสือชีช้วนสวนขอมูลกองทุนรวม 
กองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด THB เฮดจ 

SCB GOLD THB HEDGED OPEN END FUND: SCBGOLDH 

 การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด 
THB เฮดจ เมื่อเห็นวาการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงคการลงทุนของตน และผูลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากการลงทุนดังกลาวได 

 ในกรณีที่มีเหตุการณไมปกติ ผูลงทุนอาจไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนลาชากวาระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน 
 ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนใหเขาใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไวเปนขอมูลเพ่ือใชอางอิงในอนาคต และเมื่อมีขอสงสยัให

สอบถามผูติดตอกับผูลงทุนใหเขาใจกอนซื้อหนวยลงทุน  
 กองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด THB เฮดจ มีการระดมทุนจากนักลงทุนในรูปสกุลเงินบาท และนําเงินลงทุนไปลงทุนในหนวยลงทุน

ของกองทุน SPDR Gold Trust  ซึ่งเปนกองทุนหลักที่ระดมทุนจากผูลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ  เพ่ือสรางผลตอบแทนให
ใกลเคียงกับการลงทุนในทองคําแทงที่เปนสกุลดอลลารสหรัฐ กองทุนจึงมีความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน แตอยางไรก็ตาม ผูถือ
หนวยลงทุนจะมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง เนื่องจากกองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด THB เฮดจ จะเขาทําสัญญาซื้อชาย
ลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในสกุลเงินตางประเทศที่กองทุนถืออยูเทียบกับสกุลเงิน
บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไมนอยกวารอยละ 90 ของมูลคาทรัพยสินที่ลงทุนในตางประเทศ 

 ทั้งนี้ การที่กองทุนไมเขาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในหลักทรัพยหรือ 
ทรัพยสินในสกุลเงินตางประเทศที่กองทุนถืออยูเทียบกับสกุลเงินบาททั้งจํานวน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินดอลลารสหรัฐเทียบกับ
สกุลเงินบาท ทําใหผูถือหนวยลงทุนมีโอกาสขาดทุนหรือกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉพาะสวนหลักทรัพยหรือทรัพยสินในสกุลเงิน
ตางประเทศที่ไมไดทําการปองกันความเสี่ยงดังกลาว อีกทั้งการทําธุรกรรมปองกันความเสี่ยงอาจมีตนทุน ซึ่งทําใหผลตอบแทนของ
กองทุนรวมโดยรวมลดลงจากตนทุนที่เพ่ิมขึ้น 

 เนื่องจากกองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด THB เฮดจ มีนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ที่จดทะเบียนซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร ทําใหกองทุนมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงทางดานการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม สภาวะตลาด สภาพคลอง มาตรการทางการเงินในภาวะที่เกิดเหตุการณที่ไมปกติ รวมถึงขอจํากัดตางๆ ในประเทศ
ที่กองทุนไปลงทุน (ประเทศสิงคโปร) ทําใหมีผลกระทบตอมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน หรืออาจะทําใหกองทุนไมสามารถนําเงิน
กลับเขามาในประเทศ ซึ่งอาจสงผลใหผูลงทุนไมไดรับคืนเงินตามระยะเวลาที่กําหนด 

 ในกรณีที่กองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด THB เฮดจ ไมสามารถดํารงสินทรัพยสภาพคลองไดตามที่สํานักงานกําหนด ผูลงทุนอาจไม
สามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามที่มีคําสั่งไว 

 เพ่ือประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชยตราสารรัฐตลาดเงิน (“กองทุน”) การเสนอขายหนวยลงทุนของ
กองทุนหรือการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนหรือการรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุน ใหอยูในดุลยพินิจของบริษัท
จัดการแตเพียงผูเดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมี
วัตถุประสงคที่จะไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนหรือไมรับลงทะเบียนการโอนหนวย
ลงทุนของกองทุนใหนั้น รวมถึงแตไมจํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูที่มีถิ่นฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยูใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของบุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซึ่งจัดใหมีขึ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา   

 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือขอตกลงกับรัฐตางประเทศ หรือหนวยงานของรัฐตางประเทศ หรือมีความจําเปนจะตอง
ปฎิบัติตามกฎหมายของรัฐตางประเทศ ไมวาที่เกิดขึ้นแลวในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เชน ดําเนินการตาม Foreign Account 
Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน ผูถือหนวยลงทุนไดรับทราบและตกลงยินยอมใหสิทธิแกบริษัท
จัดการที่จะปฏิบัติการและดําเนินการตางๆ เพ่ือใหเปนไปตามพันธสัญญา หรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศนั้น ซึ่ง
รวมถึงการเปดเผยขอมูลตางๆ ของผูถือหนวยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จายจากเงินไดของผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดําเนินการ
อื่นใดเทาที่จําเปนสําหรับการปฎิบัติตามพันธสัญญา หรือขอตกลงหรือกฎหมายของรัฐตางประเทศ 
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สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปที่ 5 สิ้นสดุวันที่ 31 สิงหาคม 2559 

รายละเอียดกองทุนรวม 

ช่ือโครงการ : กองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด THB เฮดจ  
  SCB GOLD THB HEDGED OPEN END FUND (SCBGOLDH) 
ประเภทโครงการ : กองทุนรวมแบบทองคําทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งมีนโยบาย

ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนอีทีเอฟทองคําตางประเทศ    
อายุโครงการ   : ไมกําหนดอายุโครงการ 
จํานวนเงินทนุของโครงการ : 5,000 ลานบาท 
วันที่ไดรบัอนุมัติใหจัดต้ัง/จัดการกองทนุรวม     : 9 พฤศจิกายน 2553 
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 26 สิงหาคม 2554  

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภทโครงการ  

  กองทุนรวมหนวยลงทุนที่เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟทองคําตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)
ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

นโยบายการลงทุนของกองทุน 
 กองทุนมีนโยบายสรางผลตอบแทนตามความเคลื่อนไหวของราคาทองคําแทงที่เปดเผยไวอยางแพรหลาย โดยหนวยงานซึ่งเปน

ที่ยอมรับในอุตสาหกรรมผูคาทองคําในประเทศไทยหรือในระดับสากล และกองทุนจะสรางผลตอบแทนโดยออมผานการลงทุนใน
หนวยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟทองคําตางประเทศ คือ SPDR Gold Trust โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนดังกลาวจัดต้ังและจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC ที่ถือหุนโดย World 
Gold Council (WGC) ซึ่งเปนองคกรที่ไมแสวงหากําไรที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายของประเทศสวิสเซอรแลนด นอกจากนี้ กองทุน
ดังกลาวไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยนิวยอรก (New York Stock Exchange: NYSE Arca) ตลาดหลักทรัพยโตเกียว (Tokyo 
Stock Exchange: TSE) ตลาดหลักทรัพยฮองกง (Stock Exchange of Hong Kong: HKEx) และตลาดหลักทรัพยสิงคโปร 
(Singapore Exchange: SGX) โดยบริษัทจัดการจะมุงทําการซื้อขายหนวงลงทุนในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร และใชสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนดังกลาวในตลาดหลักทรัพย
ของประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศสิงคโปร และใชสกุลเงินตางประเทศอื่น ๆ ไดภายหลัง โดยถือวาไดรับความยินยอมจากผู
ถือหนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของกองทุนเปนสําคัญ  
 นอกจากนั้น บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้ทั้งในประเทศ และ/หรือตางประเทศ และ/หรือเงินฝากทั้งใน

ประเทศและ/หรือตางประเทศ และ/หรือมีไวซึ่งหลักทรัพยอื่นหรือทรัพยสินอื่น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยการลงทุนในประเทศมี
วัตถุประสงคเพ่ือสํารองเงินไวสําหรับการดําเนินงานของกองทุน เพ่ือรอการลงทุน เพ่ือบริหารสภาพคลองของกองทุน เพ่ือชําระ
คาใชจาย หรือสําหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกันนี้  
 ทั้งนี้ กองทุนอาจจะเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio 

management) ซึ่งรวมถึงการปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน เชน การทําสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอรเวิรดที่
อางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน/ดานราคาตราสาร/อัตราดอกเบี้ย ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือใหความ
เห็นชอบ รวมทั้งอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเปนไปตาม
หลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  
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 โดยกองทุนจะลงทุนหรือมีไวทําสัญญาซื้อขายลวงหนา(Derivatives) เพ่ือปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของ
หลักทรัพยหรือทรัพยสินในสกุลเงินตางประเทศที่กองทุนถืออยูเทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไมนอยกวารอยละ 90 
ของมูลคาทรัพยสินที่ลงทุนในตางประเทศ  
 กองทุนจะไมลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) และจะไมลงทุนในตรา

สารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความ
นาเชื่อถือ (Unrated Securities)  
 อนึ่ง กองทุนอาจมีไวซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (non-investment grade) เฉพาะกรณีที่

ตราสารหนี้นั้นไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่สามารถลงทุนได Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเทานั้น  
 ในกรณีสถานการณปกติ กองทุนจะลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

ของกองทุนหรือตามอัตราสวนที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี้ มิใหรวมถึงชวงระหวางรอการลงทุน ซึ่งมี
ระยะเวลาประมาณ 15 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม หรือในชวงระยะเวลาประมาณ 
15 วันทําการกอนวันครบอายุหรือเลิกโครงการ และ/หรือในชวงที่ผูลงทุน/ผูถือหนวยลงทุนทําการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนเปนจํานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไมเกิน 5 วันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ดังนั้น จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไมสามารถ
ลงทุนใหเปนไปตามสัดสวนการลงทุนที่กําหนดไวได 
 อยางไรก็ดี ในกรณีที่สถานการณการลงทุนในตางประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุนหลักไมเหมาะสม เชน ภาวะตลาดและ

เศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณไมปกติตาง ๆ เปนตน และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่กระทบ
ตอการลงทุน เชน การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการลงทุนตางประเทศ และ/หรือกรณีที่วงเงินลงทุน
ในตางประเทศเต็มเปนการชั่วคราว และ/หรือในชวงระหวางรอการอนุมัติการเพิ่มวงเงินลงทุนในตางประเทศ และ/หรือกรณีเกิดเหตุ
สุดวิสัยหรือมีเหตุผลที่จําเปนและสมควร สงผลใหกองทุนอาจไมสามารถนําเงินไปลงทุนในตางประเทศไดทันที หรืออาจจําเปนตอง
ชะลอการลงทุนในตางประเทศเปนการชั่วคราว ดังนั้น จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามสัดสวนการลงทุน
ที่กําหนดไวในโครงการตามขางตนได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะรายงานการไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามสัดสวนการลงทุนที่กําหนด
ไว ในโครงการตามประกาศตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 อนึ่ง หากในกรณีที่การลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟทองคําตางประเทศหรือ “SPDR Gold Trust” นั้นไมเหมาะสมอีกตอไป โดย

อาจสืบเนื่องจากการไดรับผลกระทบจากเหตุการณตาง ๆ ดังกลาวขางตน และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่นๆ ของกองทนุหลกั
นี้ เชน การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน ลักษณะกองทุน อัตราคาธรรมเนียม และ/หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่สงผลกระทบหรือ
ความเสียหายตอกองทุน เปนตน กลาวคือ ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจมีผลตอกองทุนหลัก (Master fund) และ/หรือ
บริษัทจัดการ อยางมีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมตางประเทศซึ่งเปนกองทุนหลัก 
ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะไมขัดกับวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยอาจ
พิจารณาโอนยายหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไปยังกองทุนรวมตางประเทศอื่นที่เนนลงทุนในทองคําแทง (Gold Bullion) ภายใตการ
บริหารของ “World Gold Trust Services, LLC” และ/หรือกองทุนรวมอื่นภายใตการบริหารของบริษัทจัดการอื่นที่มีประเภทกองทุน
นโยบายการลงทุนที่ใกลเคียงกัน เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาวการณการลงทุนในแตละขณะ และเพี่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
เปนสําคัญ โดยถือวาไดรับมติเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดที่
เกี่ยวของใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนากอนดําเนินการเปลี่ยนแปลงหรือกอนทําการลงทุนดังกลาวไมนอยกวา 15 วัน  
ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ 
และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  
(1)     มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกวาสองในสามของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก 
(2)     ยอดรวมของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในชวงระยะเวลาหาวันทําการใดติดตอกัน คิดเปนจํานวนเกินกวาสอง
ในสามของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก 
ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะดังกลาวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ 
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(1)     แจงเหตุที่กองทุนหลักมีมูลคาทรัพยสินลดลง พรอมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชนที่ดีที่สุดของผูถือหนวย
ลงทุนโดยรวม ใหสํานักงานและผูถือหนวยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแตวันที่ปรากฏเหตุ 
(2)     ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ปรากฏเหตุ 
(3)     รายงานผลการดําเนินการใหสํานักงานทราบภายในสามวันทําการนับแตวันที่ดําเนินการแลวเสร็จ 
(4)     เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ตอผูที่สนใจจะลงทุนเพื่อใหผูที่สนใจจะลงทุนรับรูและเขาใจ
เกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม   
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนจะดําเนินการใหบุคลากรที่เกี่ยวของเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการดังกลาวดวย 
ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดําเนินการตามขอ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผอนผันตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในกรณีที่มีการดําเนินการเปลี่ยน/โอนยาย กองทุนจะยกเวนไมนําเรื่องการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินใน
ตางประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช
ในชวงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน 
 อนึ่งในการโอนยายหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไปยังกองทุนตางประเทศอื่นขางตน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณา

ดําเนินการครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได โดยการทยอยโอนยายเงินลงทุนจึงอาจสงผลใหชวงระยะเวลาดังกลาวกองทุนอาจลงทุนหรือ
มีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศมากกวา 1 กองทุน ตามที่ระบุไวในโครงการขางตน อยางไรก็ตามหากบริษัทจัดการ
ไมสามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดที่มีนโยบายสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการขอมติผู
ถือหนวยลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมได 

 

ลักษณะทั่วไปของกองทุนหลัก “SPDR Gold Trust” สรุปไดดังนี้  

 ช่ือกองทนุ/รหัสกองทุน SPDR Gold Trust (GLD 10US$) 
ประเภท กองทุนรวมอทีีเอฟ (Exchange Traded Fund)  
วันที่จดทะเบียน จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร (SGX) 

ในวันที่ 11 ตุลาคม 2549 
นโยบายการลงทนุ มีนโยบายการลงทุนที่มุงลงทุนในทองคําแทง (Gold Bullion)เพ่ือสราง

ผลตอบแทนของกองทุนใหใกลเคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคาํ
แทงหักคาธรรมเนียมและคาใชจายในการจัดการทั้งหมดของกองทนุ 

วันเริ่มจัดต้ังกองทุน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2547 ภายใตกฎหมายรัฐนิวยอรก 
อายุกองทุน ไมกําหนดอายุโครงการ 
ผูสนับสนุนของกองทุน(Sponsor) World Gold Trust Services, LLC  
ผูดูแลผลประโยชน (Trustee) BNY Mellon Asset Servicing 
ผูเก็บรักษาทรัพยสิน (Custodian) HSBC Bank USA, N.A. 
ตัวแทนฝายการตลาด (Marketing Agent) State Street Global Markets, LLC 
มูลคาการซื้อขายขั้นตํ่า  10 Shares  
สกุลเงิน ดอลลารสหรัฐอเมริกา (US$) 
วันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ทุกวันทําการซื้อขายของตลาดหลักทรัพยสิงคโปร  

(Singapore Exchange: SGX) 
Bloomberg  Code GLD SP <Equity> 
ISIN Code US78463V1070 
Reuters Code SGLD.SI 

กองทุน SPDR Gold Trust 
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คาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ ของกองทุนหลัก  
1) คาธรรมเนียมจัดการกองทุน (Sponsor) ในอัตรารอยละ 0.15 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
2) คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee) ในอัตรารอยละ 0.02 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ (โดยไมนอยกวา 

500,000 US$ และไมเกิน US$ 2 million ตอป ) 
3) คาผูเก็บรักษาทรัพยสิน (Custodian Fee) ในอัตรารอยละ 0.10 ตอป ของมูลคาทรัพยสินที่เก็บรักษา 
4) คาตัวแทนฝายการตลาด (Marketing Agent) ในอัตรารอยละ 0.15 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
5) คาใชจายอื่น  เก็บตามจายจริง 
หมายเหตุ กองทุนจะถูกกําหนดเพดานคาธรรมเนียมและคาใชจายรวมไมเกินใน

อัตรารอยละ 0.40 ตอป ต้ังแตวันเริ่มจัดต้ังกองทุน คือวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2547 จนถึงวันที ่11 พฤศจิกายน 2554) โดยการปรับจาก
คา Sponsor และคา Marketing agent ใหลดลงเทากับจํานวน
คาใชจายที่ทําใหกองทุนมีคาธรรมเนียมและคาใชจายรวมเกินอัตรา
รอยละ 0.40 ตอป   

เว็บไซด (website) http://www.spdrgoldshares.com/sites/sg/ 

 ขอจํากัดที่สําคัญของกองทุน 

กองทุน SDPR Gold Trust ถือเปนกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่ถูกจัดต้ังโดย World Gold Trust Services 
LLC ถือหุนโดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเปนองคกรตัวแทนจากอุตสาหกรรมเหมืองแรทองคําชั้นนําของโลก โดยจะลงทุน
ในทองคําแทงที่มีความบริสุทธิ์ 99.5% ตามมาตรฐานทองคําซึ่งกําหนดโดยสมาคมผูคาทองแหงลอนดอน  (The London Bullion 
Market Association : LBMA) ซึ่งสามารถดูขอมูลราคาทองคําแทงและรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมไดที่เว็บไซด
http://www.spdrgoldshares.com/sites/sg/   

กองทุน SPDR Gold Trust จะไมลงทุนในหลักทรัพยที่ไมมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (unlisted) และจะไมลงทุนในตรา
สารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือในระดับที่ตํ่ากวาอันดับความนาเชื่อถือที่สามารถลงทุนได (non-investment grade) และ ตรา
สารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated Securities) 

ความเส่ียงในการลงทุนในกองทุนหลัก คือ กองทุนอีทีเอฟทองคําตางประเทศ (SPDR Gold Trust) 

กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust โดยมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมดังกลาวอาจ
เพ่ิมขึ้นหรือลดลงในชวงระยะเวลาตาง ๆ ได จากการเปลี่ยนแปลงระดับราคาทองคํา หรือมูลคาหลักทรัพยและหลักทรัพยสินอื่นที่
ลงทุน     ซึ่งอาจไดรับผลกระทบจากปจจัยเสี่ยงดังตอไปนี้ 
1. มูลคาหนวยลงทุนอาจไดรับความผันผวนโดยตรงจากมูลคาทองคําที่กองทุนลงทุน และความผันผวนของราคาทองคําซึ่ง

สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอหนวยลงทุน ทําใหมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนลดลงหรือเพ่ิมขึ้นได ดังนั้นมูลคาเงิน
ลงทุนของ    ผูลงทุนอาจตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได ทั้งนี้ปจจัยที่อาจกระทบตอราคาทองคํา มีดังนี้ 
(1) ปริมาณอุปสงคและอุปทานของทองคํา ซึ่งขึ้นอยูกับ ปริมาณทองคําขายลวงหนาโดยผูผลิต ปริมาณการซื้อโดยผูผลิต

เพ่ือปดสถานะสัญญาซื้อขายลวงหนาทองคํา การซื้อหรือขายทองคําของธนาคารกลาง และตนทุนการผลิตของ
ประเทศผูผลิตทองคํา เชน แอฟริกาใต สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย 

(2)  สถานการณทางการเมืองของโลก และภูมิภาค ภาวะเศรษฐกิจและการเงิน  
(3)  การคาดการณภาวะเงินเฟอของนักลงทุน 
(4)  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
(5)  อัตราดอกเบี้ย 
(6) ธุรกรรมการซื้อขาย และการลงทุนของกองทุนเฮดจฟนด หรือกองทุนสินคาโภคภัณฑ 
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2. ราคาหนวยลงทุนของกองทุนอีทีเอฟตางประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ อาจมีเทากับ สูงกวา หรือตํ่ากวามูลคา
ทรัพยสินสุทธิตอหนวย (NAV) ของกองทุนดังกลาวหรือการซื้อขายที่มีสวนลด หรือสวนเพิ่มเนื่องจากปริมาณอุปสงค/อุปทาน
ตลอดจนความแตกตางของชวงเวลาทําการของตลาดหลักทรัพยฯ แตละแหง เชน COMEX และ NYSE Arca 

3. การขายทองคําที่กองทุนลงทุน เพ่ือนําเงินสดมาชําระคาธรรมเนียมหรือคาใชจายของกองทุนนั้น จะทําใหการถือครองทองคํา
ของแตละหนวยลงทุนลดลงกระทบตอมูลคาหนวยลงทุน โดยไมเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคําในตลาดโลก 

4. การขายทองคําของกองทุนเพื่อนํามาชําระคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย ในชวงที่ราคาทองคําในตลาดโลกมีแนวโนมลดลง 
อาจสงผลกระทบในทางลบตอมูลคาหนวยลงทุนของกองทุน 

5. ในภาวะไมปกติหรือเมื่อวิกฤตการณใด ๆ ที่สงผลใหเกิดการเทขายทองคําเปนจํานวนมาก จะทําใหราคาทองคําปรับตัวลดลง 
และสงผลกระทบในทางลบตอการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน 

6. ธุรกรรมการซื้อทองคําในตลาดของกองทุน อาจทําใหราคาทองคําปรับตัวสูงขึ้นเปนการชั่วคราว ทําใหมูลคาหนวยลงทุนของ
กองทุนสูงขึ้น แตอาจสงผลกระทบในทางลบตอมูลคาหนวยลงทุนเมื่อกองทุนหยุดทําธุรกรรมซื้อ ทําใหราคาทองคําปรับลดลง 
และทําใหมูลคาหนวยลงทุนอาจปรับลดดวยเชนกัน 

7. ผูถือหนวยลงทุนจะไมไดรับการคุมครองใดๆ จากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยของสหรัฐฯ ภายใต
กฏหมายบริษัทจัดการลงทุนของประเทศสหรัฐอเมริกา ป 1940 (Investment Company Act 1940) ซึ่งตางจากกองทุนรวม
ตางประเทศทั่วไป หรือ ไมไดรับความคุมครองใดๆภายใตกฎหมายตลาดซื้อขายลวงหนาสินคาโภคภัณฑป 1936                        
(US Commodity Exchange Act 1936) เนื่องจากกองทุนไมไดจดทะเบียนเปนบริษัทตามกฎหมายดังกลาว 

8. การไถถอนหนวยลงทุนโดย Authorized Participants อาจสงผลกระทบตอสภาพคลองของหนวยลงทุน 
9. กองทุนอาจถูกยกเลิก หรือขายทรัพยสินของกองทุนออกทําใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชนจากการลงทุน เชน กรณีที่

กองทุนเขาเงื่อนไขการยกเลิกอันเนื่องมาจากเหตุการณนอกเหนือจากการควบคุมของ Sponsor Trustee หรือผูถือหนวย
ลงทุน 

10. คําสั่งขายหนวยลงทุนอาจถูกเลื่อน ระงับ หรือปฎิเสธโดยผูดูแลผลประโยชน ภายใตสถานการณบางกรณี เชน NYSE Arca 
ถูกปดนอกเหนือจากวันหยุดปกติ หรือกรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉิน ทําใหกระทบตอการสงมอบ หรือการประเมินราคาของ
ทองคํา หรือเพ่ือปกปองผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน 

11. ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนจะไมไดรับสิทธิเทียบเทากับผูถือหุนบริษัท เชน สิทธิคัดคาน หรือถูกจํากัดสิทธิลงคะแนน เพ่ือ
เลือกผูบริหาร เปนตน 

12. การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนทองคําอาจไดรับผลกระทบทางลบจากเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ หรือวิธีการลงทุนอื่นๆ
ในทองคํา เชน หุนกู หุนสามัญของบริษัทผูผลิตทองคํา หรือบริษัทในอุตสาหกรรมทองคํา หรือเครื่องมือทางการเงินที่อางอิง
ทองคํา หรือการลงทุนโดยตรงในทองคํา อาจทําใหความนาสนใจในการลงทุนผานกองทุนทองคําลดลง 

13. การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนทองคําอาจไดรับผลกระทบในทางลบจากการทําธุรกรรมการซื้อขายทองคําของ
หนวยงานราชการ เชน ธนาคารกลาง หรือตัวแทนภาครัฐ ที่ขายทองคําจํานวนมาก อันเนื่องจากความกดดันจากภาวะ
เศรษฐกิจ สถานการณทางการเมืองและสังคม ทําใหปริมาณทองคําในตลาด (อุปทาน) สูงขึ้นมากกวาปริมาณความตองการ 
(อุปสงค) เปนผลใหราคาทองคําปรับลดลง มูลคาหนวยลงทุนก็ปรับลดเชนกัน 

14. การกําหนดเพดานคาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดของกองทุนจะสิ้นสุดลงในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ทําใหคาใชจาย
ทั้งหมดของกองทุนอาจสูงขึ้นภายหลัง และอาจสงผลกระทบทางลบตอการลงทุนในหนวยลงทุน การกําหนดเพดาน
คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมไมเกินในอัตรารอยละ 0.40 ตอป  ในระยะเวลาเริ่มจัดต้ังกองทุน คือวันที่ 12พฤศจิกายน 
2547 จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 หรือจนกวาจะยกเลิกสัญญากับ คา Marketing Agent หากในเดือนใดคาบริหาร
จัดการของกองทุนสูงกวารอยละ 0.40 ตอป คา Sponsor และคา Marketing Agent จะถูกลดคาใชจายที่เรียกเก็บจาก
กองทุนเพื่อทําใหคาใชจายกองทุนเทากับ รอยละ 0.40 ตอป อยางไรก็ตาม คาใชจายกองทุนมีโอกาสที่จะมากกวารอยละ 
0.40 ตอปได ถากองทุนมีคาใชจายใด ๆ จนทําใหคาใชจายกองทุนทั้งหมดเกินกวารอยละ 0.70 ตอป เนื่องจากกองทุนจะ
สามารถลดคา Sponsor รอยละ 0.15 ตอป และคา Marketing Agent รอยละ 0.15 ตอป ซึ่งรวมแลวไมเกินรอยละ 0.30 ตอ
ปเทานั้น 

15. ทองคําที่กองทุนหลักถือครองอยู อาจสูญหาย ถูกทําใหเสียหาย ถูกขโมย หรือถูกจํากัดการนําไปใชอันเนื่องจากภัยทาง
ธรรมชาติ และการกอการราย ซึ่งสงผลกระทบตอกองทุน 
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16. กองทุนอาจไมไดรับการชดเชยหรือไมสามารถหาวิธีคงมูลคากองทุนใหเหมือนเดิม หากมีการสูญหาย ถูกขโมย หรือถูก
ทําลาย แมในกรณีที่มีการทุจริตก็อาจจะนําทองคํากลับมาไดไมเทากับราคาทองคําในตลาด ณ วันเวลาที่พบวามีการทุจริต     

17. หากทองคําของกองทุนที่เปน Basket ไมไดมาตรฐาน “The London Good Delivery Standards” กองทุนอาจไดรับ
ผลกระทบทางลบหรือขาดทุน  

18. หากผูดูแลผลประโยชน และผูเก็บรักษาทรัพยสิน ไมสามารถควบคุมหรือตรวจสอบธุรกรรมของผูเก็บรักษาทรัพยสินรายยอย 
(Subcustodian) ซึ่งเก็บรักษาทองคําเปนการชั่วคราว และดําเนินการขนสงทองคํามายังตูนิรภัยของผูดูแลผลประโยชนที่
ลอนดอน หากผูเก็บรักษาทรัพยสินรายยอยรายใดมีขอผิดพลาดในการดูแลรักษาทองคําของกองทุน อาจมีความเปนไปไดที่
กองทุนจะไดรับความเสียหาย        

19. ขอจํากัดทางความสามารถของผูดูแลผลประโยชน และผูเก็บรักษาทรัพยสินในการดําเนินการทางกฎหมายกับผูเก็บรักษา
ผลประโยชนรายยอย สงผลใหความเปนไปไดที่กองทุนอาจไดรับความเสียหายเพิ่มมากขึ้นจากการที่ผูเก็บรักษาทรัพยสินราย
ยอยมีขอบกพรองในการดูแลรักษาทองคําของกองทุน 

20. ทองคําซึ่งอยูในบัญชีที่ไมจัดสรร (Unallocated account) ของกองทุน และทองคําที่ยังไมไดจัดสรรของ Authorized 
Participant’s ไมไดแยกออกมาจากทรัพยสินของผูเก็บรักษาทรัพยสิน ดังนั้นหากผูเก็บรักษาทรัพยสินลมละลาย ทรัพยสิน
ของผูเก็บรักษาทรัพยสินอาจไมเพียงพอที่จะชดเชยใหกองทุน หรือ Authorized Participant’s นอกจากนั้นกระบวนการ
ประเมินมูลคาทองคําที่ยังไมไดจัดสรรในกรณีที่เกิดเหตุการณดังกลาว อาจลาชา และมีตนทุนเกิดขึ้น 

21. ผูดูแลผลประโยชนจะใชขอมูลที่ไดรับจากผูเก็บรักษาทรัพยสินในการกําหนดตะกราหนวยลงทุน (Basket) ของกองทุนอีทเีอฟ
ทองคําตางประเทศ ซึ่งจะมีการยืนยันหลังจากผูดูแลผลประโยชนไดใชขอมูลนั้นแลว หากขอมูลดังกลาวนั้นไมถูกตอง อาจ
เปนผลใหจํานวนทองคําในตะกราแตกตางจากปริมาณทองคําที่ควรจะเปน 

22. กองทุนมีภาระผูกพันตอ Marketing Agent Authorized Participants และบุคคลอื่นที่เกี่ยวของจากการเสนอขายหนวย
ลงทุนตอประชาชนครั้งแรก ซึ่งเทากับ 2,300,000 หนวย ทั้งนี้ หาก Sponsor ไมสามารถทําตามเงื่อนไขที่ระบุในดังกลาวได 
อาจสงผลกระทบในทางลบตอการลงทุนหนวยลงทุน  

23. การอางหรือเรียกรองความเปนเจาของในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน เชน การออกแบบ โครงสราง และการ
ดําเนินการของกองทุน อาจสงผลกระทบดานลบตอกองทุน และการลงทุนในหนวยลงทุน เนื่องจากอาจเกิดคาใชจาย ความ
เสียหาย และอาจตองเลิกกองทุน  

หมายเหตุ : ขอความในสวนของกองทุน SPDR Gold Trust ไดจัดแปลมาจากตนฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความ
แตกตางหรือไมสอดคลองกับตนฉบับภาษาอังกฤษ ใหถือเอาตนฉบับภาษาอังกฤษเปนเกณฑ ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลความเสี่ยง
อยางระมัดระวังกอนตัดสินใจ 
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 กราฟแสดงความเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนของกองทุนหลัก SPDR Gold Trust เปรียบเทียบกบั ดัชนรีาคาทองคําใน
ตลาดโลก (ในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ: USD)  

 
ที่มา : Bloomberg ขอมูลยอนหลังต้ังแตวันที่ 31 กรกฎาคม 253 – วันที่ 31 สิงหาคม 2558 
หมายเหตุ: ผลการดําเนินงานในอดีต   มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 

ผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะไดจากเงินลงทุน 

     ผูลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปยังหลักทรัพยที่มีการสรางผลตอบแทนใกลเคียงทองคําแทงในตางประเทศ 
     ผูลงทุนมีโอกาสที่จะไดรับกําไรจากมูลคาหนวยลงทุนที่เพ่ิมขึ้น (สวนเกินทุน) จากการลงทุนหลักทรัพยที่มีการสรางผลตอบแทน

ใกลเคียงทองคําแทงในตางประเทศ   

ระดับความเส่ียงของกองทนุ 
Risk Spectrum ของประเภทตราสารที่ลงทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCBGOLDH 

กองทุนรวม 
ตลาดเงิน 
ท่ีลงทุน 
เฉพาะใน 
ประเทศ 

กองทุนรวม 
ตลาดเงิน 
ท่ืลงทุนใน 
ตางประเทศ
บางสวน 

กองทุนรวม 
พันธบัตร 
รัฐบาล 

กองทุนรวม 
ตราสารหนี้ 

กองทุนรวมผสม กองทุนรวม 
ตราสารแหงทุน 

 

กองทุนรวม 
หมวด 

อุตสาหกรรม 

กองทุนรวม 
ท่ีเนนลงทุน 
ในทรัพยสิน 
ทางเลือก 

ความเสี่ยง/มีความซับซอนต่ํา ความเสี่ยง/มีความซับซอนสูง 
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Risk Spectrum จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

 

 

 

 

 

 

กองทุนจะลงทุนหรือมีไวทําสัญญาซื้อขายลวงหนา(Derivatives) เพ่ือปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพยหรือทรัพยสิน
ในสกุลเงินตางประเทศที่กองทุนถืออยูเทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไมนอยกวารอยละ 90 ของมูลคาทรัพยสินที่ลงทุนใน
ตางประเทศ 

ลักษณะที่สําคัญของกองทุนรวม 

Q:      กองทุนรวมนี้เปนกองทนุรวมที่มีการกําหนดประเภทของผูลงทุน หรอืมีการแบงชนิดของหนวยลงทุนหรือไมอยางไร  
A:        กองทุนรวมนี้เปนกองทุนสําหรับผูลงทุนทั่วไป และไมมีการแบงชนิดของหนวยลงทุน  
Q:      กองทุนรวมนี้มีจํานวนเงินทุนโครงการเทาใด 
A:        จํานวนเงินทุนของโครงการเทากับ 5,000 ลานบาท 
Q:      กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเปนทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผูลงทุนควรลงทุน ในระยะเวลาเทาใด 
A:   เหมาะสมกับเงินลงทุนของผูลงทุนที่ตองการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพยอื่นในตางประเทศ  โดยคาดหวังผลตอบแทนจากการ

ลงทุนในกองทุนใกลเคียงกับการลงทุนในทองคําแทงโดยตรง  โดยสามารถยอมรับความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุนไดในบางชวง
ของการลงทุนตลอดระยะเวลาที่ถือหนวยลงทุน 

Q:      ปจจัยใดที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน  

A: ปจจัยที่มีผลกระทบที่สําคัญ ไดแก 
 ความผันผวนของราคาทองคําในตลาดโลก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาหนวยลงทุนของกองทุน  “SPDR Gold Trust” ใน

ตลาดหลักทรัพยจะเปลี่ยนแปลงตามราคาทองคําในตลาดโลก ณ ขณะนั้น ดังนั้น หากราคาทองคําในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น
หรือลดลง ก็จะสงผลใหราคาหนวยลงทุนของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงไดเชนกัน   

 เนื่องจากกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนจะไปลงทุนนั้น จดทะเบียนจัดต้ังขึ้นในตางประเทศ จึงตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
กฎหมายที่เกี่ยวของของประเทศนั้น ๆ ซึ่งอาจแตกตางไปจากหลักเกณฑและกฎหมายที่เกี่ยวของในการจัดต้ังกองทุนรวมของ
ประเทศไทย  

 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ อาจสงผลใหมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด THB 
เฮดจเปลี่ยนแปลง  ซึ่งอาจทําใหเงินตนและผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวนตามไปดวย เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในสัญญา
ซื้อขายลวงหนา(Derivatives) เพ่ือปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพยหรือทรัพยสินในสกุลเงินตางประเทศที่
กองทุนถืออยูเทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไมนอยกวารอยละ 90 ของมูลคาทรัพยสินที่ลงทุนในตางประเทศทําให
ยังคงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราเหลืออยู 

Q: กองทุนรวมนี้เปนกองทุนรวมที่มีผูประกันเงินลงทุนหรือเปนกองทุนรวมที่มุงเนนจะคุมครองเงินตนหรือไม ? อยางไร ? 
A:   กองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด THB เฮดจ ไมมีผูประกันเงินลงทุนหรือคุมครองเงินตนในรูปสกุลเงินบาทใหแกผูลงทุน 
Q: กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอยางไร? 
A: วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : เดือนสิงหาคม 

ปองกันความเสี่ยง 
100% 

ปองกันความเสี่ยง
บางสวน 

ปองกันความเสี่ยงตาม
ดุลยพินิจของผูจัดการ

กองทุน 

ไมปองกันความเสี่ยง มีการลงทุนในเงินตรา
ตางประเทศ 

ความเสี่ยงต่ํา ความเสี่ยงสูง 

SCBGOLDH 
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ขอกําหนดในการซื้อขายและโอนหนวยลงทุน 

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

จํานวนเงินที่สั่งซื้อหนวยลงทุนหารดวยราคาขายหนวยลงทุน (มูลคาหนวยลงทุน บวกดวยคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี) 
และภาษีมูลคาเพิ่ม) ยกตัวอยาง เชน หากผูลงทุนสั่งซื้อหนวยลงทุนในชวงเวลาเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก และคาธรรมเนียม
สําหรับการสั่งซื้อหนวยลงทุนสําหรับชวงการเสนอขายครั้งแรก เทากับรอยละ 0.50 ของมูลคาหนวยลงทุน (ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
ราคาเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกเทากับ 10.0535 บาทตอหนวย  โดยหากผูลงทุนสั่งซื้อหนวยลงทุนของกองทุนเปดไทยพาณิชย
โกลด THB เฮดจ เทากับ 5,000 บาท  ในชวงการเสนอขายครั้งแรกดังกลาว ผูลงทุนจะไดรับจํานวนหนวยลงทุนเทากับ 497.3392 
หนวย (5,000/10.0535) 

 ผูลงทุนสามารถสัง่ซื้อหนวยลงทุนไดทุกวันทําการ *  โดยสามารถสั่งซือ้หนวยลงทนุไดที่ 
 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ผูลงทุนสามารถสั่งซือ้หนวยลงทนุไดที่ 

o ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  โทร. 0-2544-3866-7, 0-2544-3871-2, 0-2544-3874-6, 0-2544-3900, 
   0-2544-3907, 0-2544-3909, 0-2544-3941, 0-2544-3998  

และสํานกังานสาขาทุกแหง  เวลา 8.30 -15.30 น. 
o บริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต SCB EASY FUND ภายใต SCB EASY NET www.scbeasy.com  
 เวลาเริ่มใหบริการ – 15.30 น. 

 บลจ. ไทยพาณิชย จํากัด โทร 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปดทําการ – 15.30 น. 
 ผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหนวยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกําหนด  

 อนึ่ง บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือชองทางการเสนอขายหนวยลงทุนใน
ภายหลังได 
 (ทั้งนี้ *วันทําการซื้อขายหนวยลงทนุขางตน หมายถงึ วันที่ตามปฏิทินที่เปนวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการและของกองทุน
หลักหรือตามที่บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ่มเติม ในกรณีที่มีเหตกุารณไมปกติ เชน เหตุการณไมปกติทางการเมือง หรือสภาวะ
ตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เปนตน) 
การชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน 

 กรณีผูลงทุนทํารายการผานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และชองทางทีธ่นาคารกําหนด  
 ชําระเปนเช็ค หรือดราฟตลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซือ้หนวยลงทุนและขดีครอมเฉพาะสั่งจายในนาม  

“ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เพ่ือกองทุนเปดของบริษัทหลกัทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด” 
 กรณีผูลงทุนทํารายการผานบริษัทจดัการ หรือผูสนบัสนุนการขายหรอืรับซื้อคืนหนวยลงทุนรายอื่นที่ไดรับการแตงต้ัง 

 นําเช็คหรือเงินสดเขา “บญัชีซือ้กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย จํากัด” โดยมีรายละเอยีดธนาคารดังตอไปนี้ 
 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) 051-1-07529-7 
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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         วิธีการรบัซื้อคืน 

 บริษัทจัดการเปดรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน ทุกวันทําการ ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการขายคืน โดยมีมูลคาขั้นตํ่าในการ ขายคืน 
1,000 บาท และมูลคาขั้นตํ่าคงเหลือในบัญชี 1,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชําระเงินคืนใหผูลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแตวัน
ทําการขายคืนหนวยลงทุน โดยการโอนเขาบัญชีธนาคาร หรือออกเปนเช็คขีดครอมสั่งจายชื่อผูลงทุน ตามที่ผูลงทุนไดแจงความ
ประสงคไว 
ผูลงทุนสามารถสั่งขายหนวยลงทุนไดทุกวันทําการ* ไดที่  : 

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

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

o บริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต SCB EASY FUND ภายใต SCB EASY NET www.scbeasy.com  
 เวลาเริ่มใหบริการ – 15.30 น. 

 บลจ. ไทยพาณิชย จํากัด โทร 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปดทําการ – 15.30 น. 
 ผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหนวยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกําหนด  

 อนึ่ง บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุน   
ในภายหลังได  
(ทั้งนี้ *วันทําการซื้อขายหนวยลงทนุขางตน หมายถงึ วันที่ตามปฏิทินที่เปนวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการและของกองทุนหลัก
หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ่มเติม ในกรณีที่มีเหตุการณไมปกติ เชน เหตุการณไมปกติทางการเมือง หรือสภาวะตลาด
และเศรษฐกจิมีความผันผวน เปนตน) 

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 ไมครบถวนเพียงพอสําหรับการปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไมยื่นเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ซึ่งมีรายละเอียด
ตามที่บริษัทจัดการกําหนด  

(ข)  บริษัทจัดการเห็นวาการสั่งซื้อหนวยลงทุนดังกลาวอาจมีลักษณะเปนการกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเปนชองทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเปนชองทางในการสนับสนุนทางการเงินแกการ
กอการรายตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเปนการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือ
ขัดแยงตอกฎหมายตางๆ  

(ค)  บริษัทจัดการเห็นวา การสั่งซื้อหนวยลงทุนดังกลาวอาจมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวม ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนรายอื่น 
หรือความนาเชื่อถือหรือภาพลักษณของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ  

(ง) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนใหแกผูลงทุนที่เปนบุคคลธรรมดาตั้งแต 2 คนขึ้นไปแต
ไมเกิน   4 คนถือหนวยลงทุนรวมกัน และปรากฏวาผูลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต 

(ฉ) เพ่ือประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด THB เฮดจ (“กองทุน”)  การเสนอขายหนวยลงทุนของ
กองทุนหรือการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแตเพียงผูเดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวน
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สิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธที่จะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหแกบุคคลใดก็ได โดย
บุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคที่จะไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหนั้น 
รวมถึงแตไมจํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูที่มีถิ่นฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึง
กองทรัพยสินของบุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซึ่งจัดใหมีขึ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

            (ช)   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคําสั่งซื้อหนวยลงทุนของผูลงทุน หากการสั่งซื้อดังกลาวขัดกับหลักเกณฑของสํานักงาน   
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบตอการบริหารจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุนเปนสําคัญ 

Q:  กองทุนรวมนี้มีขอกําหนดเกี่ยวกับการเล่ือนกําหนดเวลาชําระคาขายคืนหนวยลงทุน การไมขายหรือไมรบั ซื้อคืน
หนวยลงทุนตามคําส่ังที่รับไวแลว และการหยดุรับคําส่ังซื้อหรอืขายคืนหนวยลงทุน ไวอยางไร 

A: การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุน
เปดไวแลวได เฉพาะในกรณีที่กําหนดไว ซึ่งตองไมเกินกวากรณีดังตอไปนี้  

(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีที่เขาเหตุดังตอไปนี้ โดยความเห็นชอบของ
ผูดูแลผลประโยชนแลว  

(ก)  มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จายโอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล หรือ  

(ข)  มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยู
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ  

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

(3) มีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชน
ยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้น
ตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหนวย
ลงทุนที่ถูกตอง 

ทั้งนี้ การเลื่อนกําหนดชําระเงินคาขายคืนขางตน บริษัทจัดการจะดําเนินการตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการและหลักเกณฑที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหรือไมสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามสั่ง 

บริษัทจัดการอาจไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรืออาจหยุดรับคํา
สั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนได เฉพาะในกรณีที่กําหนดไว ซึ่งไมเกินกวากรณีดังตอไปนี้  

(1) ตลาดหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ  

(2) บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีดังตอไปนี้ โดยไดรับความเห็นชอบของผูดูแล
ผลประโยชนแลว  

(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางสมเหตุสมผล  
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(ข) ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม หรือ  

(ค)  มีเหตุจําเปนอื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน  

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

(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ และมีเหตุการณดังตอไปน้ีเกิดขึ้น ซึ่งกอใหเกิด
ผลกระทบตอกองทุนรวมดังกลาวอยางมีนัยสําคัญ  

(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพยดังกลาวไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมไดลงทุนใน
หลักทรัพยที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพยแหงนั้นเกินกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม  

(ข) มีเหตุการณที่ทําใหไมสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไดอยางเสรี และทําใหไมสามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือ
รับโอนเงินจากตางประเทศไดตามปกติ หรือ  

(ค) มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูเหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนเห็นชอบดวยแลว  

(4) เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน แกผูลงทุนเฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริง ดังตอไปนี้  

(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้นๆมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําดังตอไปนี้  

1. การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับ การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม
วาจะเปนกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ  

2. การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย หรือ  

3. การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระสําคัญ 

ทั้งนี้ การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหรือไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่งขางตน บริษัทจัดการจะดําเนินการตามที่ระบุในรายละเอียด
โครงการและหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

การหยุดรับคําส่ังซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน 

เพ่ือคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือ คําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของ
กองทุนเปดไดเปนการชั่วคราว ตามระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทั้งนี้ ไมเกิน 20 วันทําการติดตอกัน เวน
แตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนออกไปได  

Q: วิธีการสับเปล่ียนหนวยลงทุนเปนอยางไร 
A: ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยติดตอที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน

ที่ไดรับการแตงต้ังจากบริษัทจัดการ (ถามี) ซึ่งสามารถรับคําสั่งซื้อหรือขายหนวยลงทุน หรือเปนผูทําหนาที่ในการเสนอขายและรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุน หรือบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) หรือชองทาง
ใหบริการอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ ชวงระยะเวลาเสนอครั้งแรก (IPO) และภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ตาม
กําหนดการและชองทางที่สอดคลองกับการทํารายการสั่งซื้อ และ/หรือขายคืนหนวยลงทุน  
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บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการสับเปล่ียนหนวยลงทุนไดโดยไมถือเปนการแกไขโครงการตามที่ระบุไวใน
รายละเอียดโครางการ โดยบริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ และ
เว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี)ใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วันทําการกอนการ
เปลี่ยนแปลงการใหบริการดังกลาว ซึ่งการดําเนินการดังกลาวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุน
เปนสําคัญ 

 ขอสงวนสิทธิในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

เพ่ือประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด THB เฮดจ (“กองทุน”) การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของ
กองทุนใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแตเพียงผูเดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนของกองทุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคที่จะไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหนั้น 
รวมถึงแตไมจํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูที่มีถิ่นฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึง
กองทรัพยสินของบุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซึ่งจัดใหมีขึ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

Q:  กองทุนรวมนี้กําหนดวิธีการโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดการโอนไวอยางไร 

A:  ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดในกรณีดังตอไปนี้   

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

       ไปแตไมเกิน 4 คน ถือหนวยลงทุนรวมกันและปรากฏวาผูลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต เวนแตศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น) 
               (ค)   การโอนหนวยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ  ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติใหโอนได 

ทั้งนี้ ผูโอนและผูรับโอนจะตองมายื่นคําขอโอนหนวยลงทุนดวยตนเองที่สํานักงานทะเบียนหนวยลงทุน ในกรณีที่ผูรับโอนยังไมได
เปนผูใชบริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองกรอกรายละเอียดในใบคําขอใชบริการกองทุนและยื่นตอนายทะเบียน
หนวยลงทุนพรอมคําขอโอนหนวยลงทุน และชําระคาธรรมเนียมการโอนตามหัวขอคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนที่ระบุไวใน
รายละเอียดโครงการ (ถามี)   

นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหนวยลงทุน พรอมหนังสือรับรองสิทธิใน
หนวยลงทุนใหผูรับโอนหนวยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหนวยลงทุนใหแกผูโอนหนวยลงทุนภายใน 7 วันนับต้ังแตวันที่นาย
ทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคําขอโอนหนวยลงทุน   

  ทั้งนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลลงในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเรียบรอยแลว 
  อนึ่ง เพ่ือประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด THB เฮดจ (“กองทุน”)  การรับลงทะเบียนการโอน

หนวยลงทุนของกองทุน ใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแตเพียงผูเดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะ
ลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคที่จะไมรับลงทะเบียนการ
โอนหนวยลงทุนของกองทุนใหนั้น รวมถึงแตไมจํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูที่มีถิ่นฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมี
ถิ่นที่อยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของบุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซึ่งจัดใหมีขึ้นและดําเนินกิจกรรมใน
สหรัฐอเมริกา 

Q:  ผูถือหนวยลงทนุจะทราบขอมลูเกี่ยวกบัมูลคาทรัพยสินสุทธ ิมูลคาหนวยลงทุน และราคาขายและรับซือ้คืน หนวยลงทนุ 
ไดจากชองทางใด 

A: บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพแนวหนาหรือหนังสือพิมพรายวันฉบับอื่นๆ (ถามี) ทุกวันทําการหรือติดตามไดจาก 
Website ของบริษัทจัดการ:www.scbam.com หรือ Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6 
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สิทธิของผูถือหนวยลงทุน 

Q:    กองทุนรวมนี้มีการออกและสงมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนหรือไม อยางไร 
A:  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกครั้งที่ผูถือหนวยลงทุนมีการทํา

รายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน เพ่ือเปนการยืนยันการทํารายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทนุของผู
ถือหนวยลงทุน  โดยในกรณีที่เปนการสั่งซื้อในระหวางชวงการเสนอขายครั้งแรก นายทะเบียนหนวยลงทุน ซึ่งไดรับมอบหมายจาก
บริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหนวยลงทุน/ใบยืนยันการซื้อหนวยลงทุนพรอมใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี
สําหรับคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี) ใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยทางไปรษณียภายใน 7 วันทําการนับแตวันจด
ทะเบียนกองทุน สวนในกรณีการทํารายการภายหลังชวงเสนอขายครั้งแรก นายทะเบียนหนวยลงทุนและ/หรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนพรอมใบยืนยันการทํา
รายการดังกลาว ใบกํากับภาษีสําหรับคาธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) และ/หรือใบเสร็จรับเงิน ใหแก
ผูถือหนวยลงทุนทางไปรษณียภายใน 7 วันทําการนับแตวันคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อ
คืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ทั้งนี้ เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตดําเนินการเปนอยางอื่น 

Q:     ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจํากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใตเง่ือนไข 

A:        สิทธิในการไมไดรับจัดสรรหนวยลงทุน: 
          บริษัทจัดการจะไมจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลที่ซื้อหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ 
 สิทธิในการลงมติเพ่ือแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ:   
 ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน (Omnibus account) จะไมนับคะแนน
เสยีงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

Q:     ชองทางและวิธกีารที่ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสิทธอิอกเสียงและการดําเนินการใชสิทธิออก
เสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม 

A:     ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียง และดําเนินการใชสิทธิออกเสียงไดโดยบริษัทจัดการจะทําการติดประกาศ ณ 
ที่ทําการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซตของบริษัทจดัการ 

Q:     กองทุนรวมนี้มีชองทางและวิธกีารรองเรียนของผูลงทุน และนโยบายการระงับขอพิพาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธเีขาสูกระบวนการดังกลาวหรือไม อยางไร 

A:     ผูถือหนวยลงทุนสามารถนําสงขอรองเรียนมาไดที ่
 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด ฝายลูกคาสัมพันธ โทร.0-2777-7777 กด 0 กด 6  หรือสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. (Help Center) โทร.0-2263-6000 

 การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุมัติใหจัดต้ังกองทุนรวมแบบเปนการทั่วไป และ
การฝาฝนหรือการไมปฏิบัตินั้นกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือผูลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแกไขเยียวยาความ
เสียหายโดยไมชักชา โดยในกรณีที่เกิดขอพิพาทระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมใหนํา
ขอพิพาทเขาสูการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 
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บุคคลที่เกี่ยวของกับการดําเนินการของกองทุนรวม 
 

Q: ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ? 
A:        บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เปนบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย  

ที่ไดรับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และ 
กองทุนสวนบุคคล ปจจุบันบริษัทจัดการ มีกองทุนรวมภายใตการบริหารจัดการจํานวนทั้งหมด 186 กองทุน และมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนรวม เทากับ 786,012,062,359.62 บาท (ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558) 

   รายชื่อคณะผูบริหารบริษัท 
 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 และประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

A:        รายชื่อและขอมูลที่เกี่ยวของกับผูจัดการกองทุน แสดงไดดังนี้  

ลําดับ ชื่อ-สกุล หนาที่และความ
รับผิดชอบ 

วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางาน 

1 นายณรงคศักด์ิ  ปลอดมีชัย ทบทวนนโยบายและหลัก 
ปฎิบัติในการบริหารจัดการ 
กองทุน (Investment 
Policy Guide) 

- ปริญญาโท Master of 
Economics Western 
Michigan University 

- ปริญญาตรี สังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

-   คุณวุฒิพิเศษ Fund Manager 

-   กรรมการผูจัดการ และประธาน
เจาหนาที่บริหารการลงทุน 

-   รักษาการ ผูบริหารสูงสุด  
กลุมการลงทุนตราสารทุน 

-   รักษาการ ผูบริหารสูงสุด กลุมการ
ลงทุนตราสารหนี้และจัดสรร
สินทรัพยการลงทุน 

- รองกรรมการผูอํานวยการและ
ประธานเจาหนาที่บริหารการลงทุน 
กลุมจัดการลงทุน ตราสารทุน 

- รองประธานฝายการลงทุน บริษัท 
อเมริกันอินเตอรแนชชั่นแนล 
แอสชัวรันส จํากัด 

- ผูอํานวยการอาวุโส กองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) 

- หัวหนาผูจัดการกองทุน ธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

- ผูจัดการกองทุน ตราสารทุน บริษัท
กองทุนรวมไทยพาณิชย 

- นักคาหลักทรัพยตางประเทศ 
บริษัทหลักทรัพยวอลเบริกพรีเมียร 

- นักวิเคราะห บล.ธนสยาม 
2 นางนันทมนัส เปยมทิพยมนัส ทบทวนนโยบายและหลัก

ปฎิบัติในการบริหารจัดการ
กองทุน (Investment 
Policy Guide) 

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

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

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

- ผูชวยกรรมการผูจัดการ และ
หัวหนากลุมการลงทุนตางประเทศ
และกลยุทธผลิตภัณฑการลงทุน 
บลจ.ไทยพาณิชย จํากัด 

- ผูจัดการกองทุนฝายลงทุน
ตางประเทศ กองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ (กบข.) 

- ผูจัดการกองทุน ฝายกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ ธนาคารกรุงเทพ (มหาชน) 

- ฝายวาณิชธนกิจ  ธนาคารกสิกร
ไทย จํากัด (มหาชน) 

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

- ปริญญาตรี Engineering 
Science,  School of 
Engineering & Applied 
Science 

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

- ผูชวยกรรมการผูจัดการ และ
หัวหนาฝายการลงทุนตางประเทศ
และกลยุทธผลิตภัณฑการลงทุน 
บลจ.ไทยพาณิชย จํากัด 

- ผูชวยผูอํานวยการ กองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ 

- ผูจัดการ กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ 

- รองผูอํานวยการ ฝายคาผลิตภัณฑ
การเงิน Bank Thai Public 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หนาที่และความ
รับผิดชอบ 

วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางาน 

Company Limited 
- Research Analyst, Quantitative 

Strategies (QS) Goldman 
Sachs L.L.C., New York 

4 นางสาวกมลรัตน  ต้ังธนะวัฒน บริหารกองทุน - ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร 

- ปริญญาตรี คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

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

- ผูอํานวยการ ฝายการลงทุน
ตางประเทศและกลยุทธผลิตภัณฑ
การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย จํากัด 

- ฝายวิเคราะหเครดิต บลจ.ไทย
พาณิชย จํากัด 

- ฝายคาหลักทรัพย บลจ.ไทย
พาณิชย จํากัด 

- ฝายจัดสรรเงิน ธนาคาร กรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) 

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

- ปริญญาตรี คณะ
วิศวกรรมศาสตรคอมพิวเตอร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- คุณวุฒิพิเศษ Fund Manager, 
Derivatives Fund Manager,  
CFA  

- ผูชวยผูอํานวยการ ฝายการลงทุน
ตางประเทศและกลยุทธผลิตภัณฑ
การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย 

- ผูจัดการผลิตภัณฑธุรกรรมสินเชื่อ- 
ธุรกิจขนาดใหญ ธนาคารทหาร
ไทย จํากัด (มหาชน) 

- ผูชวยผูจัดการ ฝายจัดการลงทุน
ตราสารหนี้ กองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ 

-   ผูเช่ียวชาญงานผลิตภัณฑธุรกิจ
ตลาดทุน ธนาคาร กสิกรไทย 
จํากัด (มหาชน) 

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

-   ปริญญาตรี Bachelor of 
Science in Psychology 
Washington State University 

- ผูอํานวยการอาวุโส ฝายการลงทุน
ตางประเทศและผลิตภัณฑการ
ลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย จํากัด 

- ผูอํานวยการอาวุโส ฝายจัดสรร
สินทรัพย และกลยุทธการลงทุน
บลจ.ไทยพาณิชย จํากัด 

- รองผูอํานวยการ ฝายจัดการ
กองทุนตราสารทุน บลจ.วรรณ 
จํากัด 

- ผูจัดการกองทุน ฝายจัดการกองทุน
ตราสารหนี้ บลจ.อเบอรดีน จํากัด 

- เศรษฐกร บล.ทิสโก จํากัด 
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Q: รายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน นายทะเบียนหนวยลงทุน และผูดูแลผลประโยชน 

A:        ผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหนวยลงทุน 

ผูสนับสนุนการขายหรือรบัซือ้คนืหนวยลงทนุ เบอรโทรศัพท 

1 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

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

2 บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 0-2305-9000 
3 บริษัทหลักทรัพย กรุงศรี จํากัด (มหาชน) 0-2659-7777 
4 ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน) 0-2359-0000 
5 บริษัท แอดวานซ ไลฟ ประกันชีวิต จํากัด 0-2648-3600 
6 บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด 0-2648-1111 
7 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 0-2638-5000 
8 บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 0-2659-8000 
9 บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด 0-2695-5000 
10 บริษัท อเมริกัน อนิเตอรแนชชั่นแนล แอสชัวรันส จํากัด 0-2634-8888 
11 บริษัทหลักทรัพย เอเชยี พลัส จํากดั (มหาชน) 0-2672-1000 
12 บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 0-2657-7799 
13 บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด 0-2697-3875 
14 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 0-2618-1000 
15 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 0-2663-9999 
16 บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด  0-2627-3100 
17 บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากดั 0-2949-1000 
18 บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 0-2658-6300 
19 บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) 0-2658-5800 
20 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 0-2217-8000 
21 บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 0-2658-8888 
22 บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) 0-2205-7000 
23 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 0-2680-3333 
24 บริษัทหลักทรัพย เออีซี จํากัด (มหาชน) 0-2207-0038 
25 บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 0-2635-1700 
26 บริษัท ฮั่วเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส จาํกัด 0-2223-2288 
27 บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จาํกัด (มหาชน) 0-2658-9000 
28 บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน) 0-2684-8888 
29 บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด 0-2572-5999 
30 ธนาคารแหงประเทศจีน จํากัด สาขากรุงเทพฯ 0-2286-1010 
31 บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 0-2862-9999 
32 บริษัท วายแอลจ ีบูลเลี่ยน แอนด ฟวเจอรส จํากัด 0-2687-9999 
33 บริษัทหลักทรัพย เอเชยี เวลท จํากดั 0-2680-5000 
34 บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน เว็ลธ เมจิก จํากัด 0-2861-4820 
35 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนเมอรชั่น พารทเนอร จํากัด 0-2660-6677 

และ/หรือบุคคลอืน่ใดที่บริษัทจัดการอาจพิจารณาแตงต้ังเพิ่มเติม รวมถึงในภายหลัง 



 

                                                                                                             20                                                      กองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด THB เฮดจ : SCBGOLDH 

 นายทะเบียนหนวยลงทุน 
 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  โทร. 02-2562331-4 
 ผูดูแลผลประโยชน 
 ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 02-470-3207 

“นอกจากหนาที่ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงต้ัง ผูดูแลผลประโยชนยังมีหนาที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุนดวย “ 

ชองทางที่ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพ่ิมเติม 

ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพิ่มเติมไดจาก 

•   บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ ไทยพาณิชย จํากดั 
  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 

  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
  Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6 

• ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับการแตงต้ังจากบริษัทจัดการ 
ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงชองทางการทราบขอมูลเพ่ิมเติมในภายหลังได 

ปจจัยความเสี่ยงในการลงทนุของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง 

กองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด THB เฮดจ เปนกองทุนรวมที่ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนอีทีเอฟทองคําตางประเทศ “SPDR Gold 
Trust” (กองทุนหลัก)เพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) มีนโยบายการลงทุนที่มุงลงทุนในทองคําแทงเพื่อสรางผลตอบแทนของกองทุนให
ใกลเคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคําแทงหักคาธรรมเนียมและคาใชจายในการจัดการทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนหรือ
มีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศดังกลาวโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และ
ลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  โดยกองทุนจะทําสัญญาซื้อชาย
ลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในสกุลเงินตางประเทศที่กองทุนถืออยูเทียบกับสกุลเงินบาท 
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไมนอยกวารอยละ 90 ของมูลคาทรัพยสินที่ลงทุนในตางประเทศ ดังนั้นการลงทุนในกองทุนรวมดังกลาว จึงมีความเสี่ยง
ดังตอไปนี้ 

 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงราคาทองคํา และความผันผวนราคาทองคํา (Price Risk) 
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคําในตลาดโลก เนื่องจากมูลคาทรัพยสินของกองทุนมีการเปลี่ยนแปลงตาม
ราคาทองคําในตลาดโลก ดังนั้นหากราคาทองคําในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง ก็จะสงผลใหมูลคาทรัพยสินของกองทุนปรับตัว
เพ่ิมขึ้นหรือลดลงตามดวยไดเชนกัน  
 
 
 

 

กองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด THB เฮดจ ซึ่งเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ (“SPDR Gold Trust”) ที่มีนโยบาย
ลงทุนในทองคําแทง ซึ่งราคาทองคําในตลาดมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ตางจากตราสารประเภทอื่น เชน ตราสารทุน ตราสาร
หนี้ เปนตน ดังนั้น การลงทุนในทองคําจึงเปนการกระจายความเสี่ยงการลงทุนในสภาวะที่คาดวาผลตอบแทนตราสารประเภทอื่นมี
แนวโนมปรับตัวลดลง 
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 ความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (Exchange rate risk) 

คือ ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ การลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศที่มีสกุลเงินแตกตางไปจาก
สกุลเงินที่ระดมทุนจากผูถือหนวยลงทุน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนดังกลาวจะขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนใน
ชวงเวลานั้น ๆ ดวย โดยอัตราแลกเปลี่ยนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะที่ลงทุนเริ่มแรก ซึ่งอาจมี
ผลทําใหตัวเลขรายงาน มูลคาหนวยลงทุนผันผวน และอาจเกิดกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนได 
 
 
 
 

 
 

 ความเส่ียงที่เกดิจากการผิดนัดชําระหนี้เงินตนและดอกเบี้ยของผูออกตราสาร (Credit risk / Default risk) 
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชําระหนี้เงินตนและดอกเบี้ยของผูออกตราสาร และหรือผูรับรอง ผูอาวัล ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา
ในการทําธุรกรรม (Counter Party) เนื่องมาจากผูออกตราสารและหรือผูรับรอง ผูอาวัล ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญาในการทําธุรกรรม มี
ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินที่ดอยลง จึงขาดสภาพคลองที่จะจายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกําหนดเวลา สงผลใหผูลงทุน
ไมไดรับชําระดอกเบี้ยและเงินตนตามเวลาที่กําหนดไว  
 

 
 
 
 

 ความเส่ียงจากที่คูสัญญาในการทําธุรกรรมไมสามารถทําตามขอสัญญาที่ตกลงกันไว (Counter Party Risk) 
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากคูสัญญาในการทําธุรกรรมไมสามารถจายเงนิตามภาระผูกพันตามสัญญา (Counterparty Risk) เนื่องจากมี
ผลการดําเนินงานและฐานะการเงนิที่ดอยลง จึงขาดสภาพคลองที่จะจายเงินตามภาระผูกพัน 
 
 
 
 
 

  ความเส่ียงของประเทศที่ไปลงทุน (Country risk) 
คือ ความเสี่ยงในเรื่องของเสถียรภาพและรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  การเมือง  การเงิน  ตลอดจนภาวะตลาดเงิน  ตลาดทุน
ของประเทศตาง ๆ  ที่กองทุนลงทนุ 

 

 
 
 
 
 

บริษัทจัดการมีหลักเกณฑในการคัดเลือกคูคาในการซื้อขายหลักทรัพย โดยจะซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัทที่ไดรับการจัดอันดับความ
นาเชื่อถือในอันดับ Investment Grade จากสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับการยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทั้งนี้ เพ่ือเปนการลดความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาในการทําธุรกรรมไมสามารถทําตามขอสัญญาที่ตกลงกันไว 
    

กองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด THB เฮดจ เปนกองทุนที่ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ (“SPDR Gold Trust”) กองทุน
อาจไดรับผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ขอกําหนด กฎเกณฑหรือนโยบายตาง ๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ อาทิ
เชน นโยบายทางการเงินเรื่องขอจํากัดของการเคลื่อนยายเงินตราตางประเทศเขา-ออกโดยเสรี  หลักเกณฑและกฎหมายที่เกี่ยวของใน
การจัดต้ังกองทุนรวมที่อาจแตกตางจากหลักเกณฑและกฎหมายที่เกี่ยวของในการจัดต้ังกองทุนรวมของประเทศไทย  เปนตน   ทั้งนี้   ใน
การพิจารณาลงทุนบริษัทจัดการจะติดตามสถานการณการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน  ตลาดทุน  
ตลอดจนปจจัยพ้ืนฐานตาง ๆ ของประเทศที่กองทุนลงทุนอยางใกลชิด  เพ่ือประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนั้น ๆ ซึ่งอาจชวย
ลดความเสี่ยงในสวนของ  Country risk ลงไดบาง 

กองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด THB เฮดจ เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ (“SPDR Gold Trust”) ซึ่งเปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐ และกองทุนไมเขาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินใน
สกุลเงินตางประเทศที่กองทุนถืออยูเทียบกับสกุลเงินบาททั้งจํานวน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินดอลลารสหรัฐเทียบกับสกุลเงินบาท ทํา
ใหผูถือหนวยลงทุนมีโอกาสขาดทุนหรือกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉพาะสวนหลักทรัพยหรือทรัพยสินในสกุลเงินตางประเทศที่ไมไดทําการ
ปองกันความเสี่ยงดังกลาว อีกทั้งการทําธุรกรรมปองกันความเสี่ยงอาจมีตนทุน ซึ่งทําใหผลตอบแทนของกองทุนรวมโดยรวมลดลงจาก
ตนทุนที่เพ่ิมขึ้น 

กองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด THB เฮดจ เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ (“SPDR Gold Trust”) ที่จดทะเบียนซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน สวนที่เหลือ บริษัทจัดการ
พิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้ทั้งในประเทศ และ/หรือตางประเทศ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารหนี้ที่ไดรับการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนไดจากสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับการยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่ง
จะชวยลดความเสี่ยงดังกลาวลงได 
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 ความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย (Liquidity risk) 

คือ ความเสี่ยงจากการที่เกิดจากการที่กองทุนไมสามารถซื้อขายหลักทรัพยหรือตราสารที่ถือครองอยูในราคาที่เหมาะสมและภายใน
ระยะเวลาอันสมควรได เนื่องจากโอกาสในการซื้อขายหลักทรัพยหรือตราสารมีจํากัด  

 

 

 

 ความเส่ียงที่เกิดจากการไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนกองทุนรวมตางประเทศลาชา 

คือ     ความเสี่ยงที่เกิดจากวันหยุดทําการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนอาจหยุดไมตรงกับวันหยุด 
ทําการของประเทศไทย  ทําใหกองทุนอาจไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนลงทุนลาชา  และ
สงผลกระทบตอการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนในประเทศ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด THB เฮดจ เปนกองทุนที่ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศซึ่งทําการจดทะเบียนซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปร  อาจเกิดปญหาอันเกิดจากวันหยุดทําการของประเทศที่กองทุนลงทุน คือประเทศสิงคโปร หรือประเทศ
ที่เกี่ยวของกับการลงทุน (ถามี)  มีวันหยุดทําการไมตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย  กองทุนจึงอาจประสบปญหาความลาชาใน
การชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุน   โดยบริษัทจัดการจะชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวใหกับผูถือหนวย
ลงทุนภายใน  5 วันทําการ นับแตวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (T+5)    

กองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด THB เฮดจ  ซึ่งลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ (“SPDR Gold Trust”) สวนที่เหลือ บริษัท
จัดการพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้ทั้งในประเทศ และ/หรือตางประเทศ และ/หรือเงินฝาก ที่มีอายุของสัญญา อายุของ
ตราสาร หรือระยะเวลาการฝากเงินไมเกิน 1 ป ประกอบกับแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของกองทุน บริษัทจัดการไดกําหนดใหมีการ
ขายคืนหนวยลงทุนไดในทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน จึงทําใหความเสี่ยงดานสภาพคลองตํ่า 
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ตารางสรุปอัตราสวนการลงทุนของกองทนุรวม 
 

อัตราสวนการลงทุน SCBGOLDH 

อัตราสวนการลงทุนในผูออกทรัพยสิน หรือคูสัญญารายใดรายหนึ่ง (company limit) 
(1) การลงทุนในเงินฝากของธนาคารพาณิชยในประเทศ ลงทุนไมเกินรอยละ 20 

(2) การลงทุนในเงินฝากของสถาบันการเงินตางประเทศ ลงทุนไมเกินรอยละ 20 
(3) การลงทุนในทรัพยสินที่สามารถลงทุนได ซ่ึงธนาคารที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุน เปนผูออก ผูสั่ง
จาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา โดยมี
มูลคารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนราย
นั้น 

ลงทุนไมเกินรอยละ 
 

20 

(4) การลงทุนในทรัพยสินที่บุคคลใดเปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับ
อาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา โดยมีมูลคารวมกันทั้งสิ้น
เมื่อคํานวณเฉพาะผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้า
ประกัน หรือคูสัญญารายนั้น  
    - ในประเทศ  
    - ตางประเทศ*    

 
 
 
 

ลงทุนไมเกินรอยละ 
ลงทุนไมเกินรอยละ 

 
 
 
 

15 
15 

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

 
 
 
 

ลงทุนไมเกินรอยละ 

 
 
 
 
5 

อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามกลุมกิจการ (group limit) 

- การลงทุนในทรัพยสินของกลุมกิจการใดกิจการหนึ่ง ลงทุนไมเกินรอยละ 30 
อัตราสวนที่คํานวณตามประเภททรัพยสิน (product limit) 
- หนวยลงทุนของ กองทุน SPDR Gold Trust โดยเฉลี่ยรอบปบัญชีลงทุนไมนอยกวารอยละ 80 
- การลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน ลงทุนไมเกินรอยละ 45 

- การลงทุนในหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวย
ลงทุนของแตละกองทุน 

ลงทุนไมเกินรอยละ 10 

- การลงทุนในหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวย
ลงทุนของทุกกองทุนรวม 

ลงทุนไมเกินรอยละ 20 

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

ลงทุนไมเกินรอยละ 15 

- ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในนามของกองทุน ลงทุนไมเกินรอยละ 25 
อัตราสวนการลงทุนอื่นๆ 
-  การลงทุนในตางประเทศ ลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปบญัช ี

ไมนอยกวารอยละ 
80 
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ตารางแสดงคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซื้อ หรือ ผูถือหนวยลงทุน หรือกองทุนรวม 
ของรอบปบญัชต้ัีงแตวันที่ 1 กนัยายน 2557 ถึงวันที่  31 สิงหาคม 2558 

 
 
คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
(รอยละของมูลคาทรัพยสินสทุธ)ิ อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง** 

1. คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได ไมเกินรอยละ 1.95 ตอป 0.63 
คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) ไมเกินรอยละ 1.50 0.50 
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) ไมเกินรอยละ 0.10 0.03 
คาธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee) รวมในคาธรรมเนียมการจัดการ ไมมี 

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory  fee) ตามที่จายจริง ไมมี 

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Cost of providing the insurance) ตามที่จายจริง ไมมี 

คาธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย (Brokerage Fee) ไมเกินรอยละ 0.75 0.07 

คาจัดทํารายงานประจําปและสิ่งพิมพ (Annual report and Printing expense) ตามที่จายจริง 0.09 

คาใชจายอื่น ๆ (Other expenses) *** ตามที่จายจริง 0.01 
 ในชวงเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก - ไมมี - - ไมมี - 
ภายหลังเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก - ไมมี - - ไมมี - 

2. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่ประมาณการไมได ตามที่จายจริง 

รวมคาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจริงทั้งหมด**** 0.63 

**      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 0.50  0.50 
คาธรรมเนียมการรับซ้ือคืน (Back-End Fee)** ไมเกินรอยละ 0.50  ชวงแรกยกเวน 
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (Switching Fee) ** 
- คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (Switching In) 
- คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (Switching Out) 

 
ไมเกินรอยละ 0.50 
ไมเกินรอยละ 0.50  

 
0.50 

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

*      คาใชจายดังกลาวยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
**   คาธรรมเนียมการขาย / สับเปลี่ยนหนวยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายในอัตราที่ไมเทากัน  โดยบริษัทจัดการ

จะแจง รายละเอียดและหลักเกณฑใหทราบตอไป 
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รายละเอียดการลงทุน การกูยมืเงินและการกอภาระผูกพัน 
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 
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รายงานสรุปเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 
 

 
 
 

ผลการดําเนินงานของกองทนุรวม 

 

 ผลตอบแทนเฉลี่ยตอป ยอนหลัง (Cummulative Annualized Returns) 

 3 เดือน                 
(Last 3 mth.) 

6 เดือน           
(Last 6 mth.) 

1 ป             
(Last 1 yr.) 

3 ป             
(Last 3 yr.) 

 29 พ.ค. 58 – 31 ส.ค. 58 27 ก.พ. 58– 31 ส.ค. 58 29 ส.ค. 57 – 31 ส.ค. 58 31 ส.ค. 55 – 31 ส.ค. 58 

SCBGOLDH (4.93%) (5.85%) (11.54%) (10.08%) 

เกณฑมาตรฐาน*     

London AM Fixing 
(USD/Hedged)(บาท)2 

(5.44%) (6.22%) (11.31%) (9.63%) 

GLD SP Equity  
(ดอลลารสหรัฐ)3 

(4.80%) (6.25%) (12.23%) (10.84%) 

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมนี้ จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

2London AM Fixing (USD/Hedged) (สกุลเงินบาท) 
3SPDR Gold Trust (SGX) GLD SP Equity (สกุลเงินดอลลารสหรัฐ ) 
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ขอมูลอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

รอบระยะเวลาตัง้แตวันที่ ต้ังแตวันที่  01 กันยายน 2557  ถึงวันที่  31 สิงหาคม 2558 

 
PTR = Min (ซ้ือทรัพยสิน, ขายทรัพยสิน) 

 Avg. NAV 

PTR = 302,206,049.90 

 1,353,326,161.01 

PTR = 0.22 

หมายเหตุ : PTR คํานวณจากมูลคาที่กวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อทรัพยสินกับผลรวมของมูลคาการขายทรัพยสิน ที่กองทนุรวมลงทุนในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่ผานมาหารดวยมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน 
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความนาเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน PORT 
ณ วันที ่31 สิงหาคม 2558 
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คําเตือน / ขอแนะนํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําเตือนหรือคําแนะนําตามประกาศอื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงานไดรับรองถึงความ
ถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น 

 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเชนเดียวกันกับที่บริษัทจัดการ
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันความขัดแยงทาง
ผลประโยชนเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ผูลงทุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดขอมูลการลงทุนเพื่อ
บริษัทจัดการไดที่ทางเว็บไซต  www.scbam.com 

 กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด จึงไมมีภาระ
ผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด THB เฮดจ ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปดไทยพาณิชย
โกลด THB เฮดจ  ไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงิน หรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย 
จํากัด 

 ในกรณีที่ผูลงทุนตองการทราบขอมูลเพ่ิมเติม ผูลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไดที่บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน ไทยพาณิชย จํากัด หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

 

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

 บริษัทจัดการอนุญาตใหพนักงานลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือตนเองได โดยจะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศตางๆ ที่
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะตองเปดเผยการลงทุนดังกลาวใหบริษัทจัดการทราบเพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถ
กํากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของพนักงานได 

 ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียง และดําเนินการใชสิทธิออกเสียงไดโดยบริษัทจัดการจะทําการติด
ประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนใหเขาใจกอนซื้อหนวยลงทุน และเก็บไวเปนขอมูลเพ่ือใชอางอิงในอนาคต หากตองการ
ทราบขอมูลเพ่ิมเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไดที่บริษัทจัดการหรือผูขายหนวยลงทุน 

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

 ในกรณีที่ผูลงทุนไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ผูลงทุนรับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
รวมที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานและที่แกไขเพิ่มเติม โดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวม
และผูถือหนวยลงทุนที่จัดทําขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม 

 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมหรือไดประกันราคา
หรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น” 

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใชขอมูล ณ วันที่ 4 กันยายน 2558 
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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  

คําจํากัดความ :  

โครงการ หรือ โครงการจัดการ หรือ โครงการจัดการกองทุนรวม  

หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด THB เฮดจ  

กองทุน หรือ กองทุนรวม หรือ กองทุนเปด  

หมายถึง กองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด THB เฮดจ  

กองทุนรวมตางประเทศ  

หมายถึง กองทุนรวมที่จัดตั้งและจัดการอยูในตางประเทศ  

กองทุนหลัก  

หมายถึง กองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนนําเงินสวนใหญไปลงทุน  

กองทุนรวมทองคาํ  

หมายถึง กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงคหลักในการสรางผลตอบแทนจากการมีฐานะการลงทุนในทองคําแทง ทั้งนี้ ไม
วาการไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคําแทงนั้นจะมีเง่ือนไขหรือไม  

กองทุนรวมทองคําแบบทั่วไป  

หมายถึง กองทุนรวมทองคําที่มีนโยบายสรางผลตอบแทนที่อางอิงโดยตรงกับราคาทองคําแทง ทั้งนี้ โดยเฉล่ียใน
รอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และไมมีการลงทุนที่เปนการสราง
ผลตอบแทนในลักษณะที่กําหนดในกองทุนรวมทองคําแบบซับซอน ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ฐานะการลงทุนในทองคําแทง  

หมายถึง มูลคาการลงทุนในทองคําแทง ไมวาเปนการลงทุนโดยตรง หรือโดยทางออมผานการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที่ใหผลตอบแทนโดยอางอิงกับราคาทองคําแทง อันเปนผลใหกองทุนรวมมีความเสี่ยงในทองคําแทง  

กองทุนรวมอีทีเอฟ (exchange traded fund)  

หมายถึง กองทุนรวมเปดที่โดยทั่วไปบริษัทจัดการกองทุนรวมจะขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนเฉพาะกับผูลงทุน
รายใหญ โดยมีวัตถุประสงคใหผลตอบแทนของกองทุนใหใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอางอิง และจัดใหมี
ตลาดรอง (organized market) สําหรับการซื้อขายหนวยลงทุนของผูลงทุนใดๆ  

กองทุนรวมอีทีเอฟทองคํา  

หมายถึง กองทนรวมทองคําที่เปนกองทุนรวมอีทีเอฟ และมีนโยบายสรางผลตอบแทนที่อางอิงโดยตรงกับความ
เคลื่อนไหวของราคาทองคําแทง ทั้งนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม และไมมีการลงทุนที่เปนการสรางผลตอบแทนในลักษณะซับซอน คือ การสรางผลตอบแทนที่อางอิง
กับราคาทองคําแทงโดยผันแปรไปตามสูตรการคํานวณหรือเง่ือนไขใดๆ ทั้งนี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน  

SPDR Gold Trust  

หมายถึง กองทุนรวมอีทีเอฟทองคํา ซึ่งมุงเนนลงทุนในทองคําแทง เพ่ือสรางผลตอบแทนของกองทุนหลังหัก
คาธรรมเนียมและคาใชจายในการจัดการทั้งหมดของกองทุนใหใกลเคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคําแทง เปน
กองทุนหลัก ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร (The Singapore Exchange 
(SGX:GLD10US$))  
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กองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด THB เฮดจ  

หมายถึง กองทุนรวมทองคําแบบทั่วไป ซึ่งเนนสรางผลตอบแทนโดยตรงกับราคาทองคําแทง โดยลงทุนทั้งหมดใน
หนวยลงทุนของอีทีเอฟทองคําตางประเทศ โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ  

หนวยลงทุน  

หมายถึง หนวยลงทุนกองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด THB เฮดจ  

หนังสือชี้ชวน  

หมายถึง หนังสือชี้ชวนที่มีรายละเอียด ตามที่กําหนดโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.วาดวยหนังสือชี้
ชวนเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวม  

บริษัทจัดการ  

หมายถึง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด  

ผูดูแลผลประโยชน  

หมายถึง ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม  

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายใหทําหนาที่สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนของ
กองทุนรวม (ถามี)  

นายทะเบียนหนวยลงทุน  

หมายถึง นายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนรวม  

วงเงินลงทุน  

หมายถึง วงเงินลงทุนที่ไดรับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแหงประเทศไทย 
และ/หรือหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายใดๆ อนุญาตและเห็นชอบใหนําไปลงทุนในตางประเทศได  

วงเงินลงทุนครั้งแรก  

หมายถึง วงเงินลงทุนที่ไดรับการจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแหงประเทศไทย 
และ/หรือหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายใด เพ่ือการลงทุนในตางประเทศ จํานวนประมาณ 50 ลานเหรียญ
ดอลลารสหรัฐ  

วงเงินลงทุนเพ่ิมเติม  

หมายถึง วงเงินลงทุนใด ๆ ที่อาจไดรับการอนุมัติเพ่ิมเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคาร
แหงประเทศไทย และ/หรือหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายใดๆ อนุญาตและเห็นชอบใหนําไปลงทุนยัง
ตางประเทศ  

วันทําการ  

หมายถึง วันเปดทําการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

วันทําการของกองทุนหลัก  

หมายถึง วันทําการของตลาดหลักทรัพยของประเทศที่กองทุนหลักจดทะเบียน และเปนวันทําการที่สามารถทําการ
ชําระราคา และสงมอบหลักทรัพย  
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วันทําการซื้อขายหนวยลงทุน  

หมายถึง วันที่ตามปฏิทินที่เปนวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการและของกองทุนหลัก หรือตามที่บริษัทจัดการ
ประกาศกําหนดเพิ่มเติม ในกรณีที่มีเหตุการณไมปกติ เชน เหตุการณไมปกติทางการเมือง หรือสภาวะตลาดและ
เศรษฐกิจมีความผันผวน เปนตน  

มูลคาหนวยลงทุน  

หมายถึง มูลคาทรัพยสินสุทธิหารดวยจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เม่ือสิ้นวันทําการที่คํานวณ  

ราคาขายหนวยลงทุน  

หมายถึง มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นวันทําการซื้อขายนั้น บวกดวยคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี)  

ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน  

หมายถึง มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นวันทําการซื้อขายนั้น หักดวยคาธรรมเนยีมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี)  

คําเสนอซื้อ  

หมายถึง คําเสนอซื้อหลักทรัพยของกิจการเปนการทั่วไปที่ผูทําคําเสนอซื้อตองปฏิบัติตามประกาศวาดวย
หลักเกณฑเง่ือนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพ่ือครอบงํากิจการ  

การแกไขราคายอนหลัง  

หมายถึง แกไขราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองใหเปนราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง โดยแกไขราคายอนหลังตั้งแตวันที่
ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองจนถึงปจจุบัน  

การชดเชยราคา  

หมายถึง การเพิ่มหรือลดจํานวนหนวยลงทุนของผูซื้อหรือผูขายคืนหนวยลงทุนที่มีราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง หรือ
การจายเงินซึ่งมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองแทนการเพิ่ม
หรือลดจํานวนหนวยลงทุน  

ใบแสดงสิทธิ  

หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย (Depositary Receipt)  

ตลาดหลักทรัพย  

หมายถึง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

ผูถือหนวยลงทุน  

หมายถึง ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด THB เฮดจ  

บริษัทจดทะเบียน  

หมายถึง บริษัทที่มีหุนไดรับการจดทะเบียน หรือไดรับอนุญาตใหทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย  

บริษัทตางประเทศ  

หมายถึง บริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายตางประเทศ  

กิจการ  

หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทที่มีหลักทรัพยซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพย 
หรือบริษัทมหาชน จํากัด  
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สถาบันการเงิน  

หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน  

สมาคม  

หมายถึง สมาคมที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทําการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพยประเภทที่เก่ียวกับการจัดการการลงทุน  

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

กลุมกิจการ  

หมายถึง บริษัทใหญและบริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวมที่มีการจัดทําและเปดเผยลาสุด เวนแตในกรณีที่ไมมีการจัดทํางบการเงินรวมใหพิจารณาตามสัดสวนการถือหุน
ที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูถือหุนลาสุดที่สงตอกระทรวงพาณิชย  

ราคาซื้อ  

หมายถึง ราคาที่กองทุนชําระใหแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเปนคาซื้อหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนีต้ามธรุกรรมการซือ้
โดยมีสัญญาขายคืน  

มูลคาธุรกรรม  

หมายถึง ราคาซื้อรวมกับผลประโยชนที่กองทุนพึงไดรับจากธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน จนถึงวันที่มีการคํานวณ”  

 
ช่ือบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชย จํากัด  

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

  เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  

  กรุงเทพฯ 10900  

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

 
1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด THB เฮดจ  

1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ): SCB GOLD THB HEDGED OPEN END FUND  

1.3. ชื่อยอ : SCBGOLDH  

1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปด  

การระดมทุน : ในประเทศ  

ประเภทการขาย : ขายหลายครั้ง  
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1.5. การกําหนดอายุโครงการ : ไมกําหนด  

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใหโครงการจัดการกองทุนรวมที่ไดรับอนุมัติสิ้นสุดลง โดยจะไมนํากองทรัพยสินไปจด
ทะเบียนเปนกองทุนรวม หรืออาจพิจารณาเลิกโครงการ โดยไมตองขอมติจากผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
จะดําเนินการดังกลาวโดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญในกรณีดังตอไปนี้  

(1) กรณีกองทุนรวมมีจํานวนเงินที่ไดจากการเสนอขายหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดตั้งกองทุน  

(2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตใหนําเงินไปลงทุนในตางประเทศ  

(3) ผูจัดการกองทุนพิจารณาแลวเห็นวาสถานการณการลงทุนในตางประเทศไมเหมาะสม และ/หรือมีเหตุใหเชื่อได
วาเปนการปกปองรักษาผลประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุน  

1.6. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพ่ือผูลงทุนทั่วไป  

 
2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลคาที่ตราไว จํานวน ประเภท ราคาของหนวยลงทนุที่
เสนอขาย :  

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

เง่ือนไข :  

ในระหวางระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหนวยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการไดไมเกินรอยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ  

2.2. มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 10.0000 บาท  

2.3. จํานวนหนวยลงทุน : 500,000,000 หนวย  

2.4. ประเภทหนวยลงทุน : ระบุชื่อผูถือ  

2.5. ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท  

2.6. มูลคาข้ันต่ําของการสั่งซื้อครั้งแรก : 5,000.00 บาท  

2.7. มูลคาข้ันต่ําของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : 1,000.00 บาท  

2.8. มูลคาข้ันต่ําของการสั่งขายคืน : 1,000.00 บาท  

จํานวนหนวยลงทุนข้ันตาของการสั่งขายคืน : 0 หนวย  

2.9. มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ํา : 1,000.00 บาท  

จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ํา : 0 หนวย  

2.10. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.00 บาท (บวก คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี) และ
ภาษีมูลคาเพ่ิม)  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเวนหรือเปลี่ยนแปลงจํานวนหรือมูลคาข้ันต่ําขางตนตามขอ 2.6 – 2.9 
(ถามี) ในอนาคต โดยไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนของกองทุนและ ผูถือหนวย
ลงทุนเปนสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะปดประกาศแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 1 วันกอนวัน
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ดําเนินการดังกลาว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหนวยลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) 

3. วัตถุประสงคของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในตางประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา ประเภทและอัตราสวนการ
ลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :  

3.1. วัตถุประสงคของโครงการ :  

เพ่ือระดมเงินทุนจากผูลงทุนทั่วไป ไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของผูลงทุนที่ตองการไดรับผลตอบแทนเทียบเคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนใน
ทองคําแทง โดยผานการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟทองคําตางประเทศที่มีนโยบายสราง
ผลตอบแทนผานการลงทุนในทองคําโดยตรง  

3.2. ชนิดกองทุนรวม : Feeder Fund  

ประเภทกองทุนรวม : พิเศษ  

3.3. นโยบายการลงทุน : อ่ืน ๆ  

การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน  

เพ่ือ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)  

การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน  

3.4. ลักษณะพิเศษ :  

- กองทุนรวมทองคํา (Gold Fund) 

     รูปแบบกองทุนรวมทองคํา : กองทุนรวมทองคําแบบทั่วไป 

- กองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF) 

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :  

กองทุนมีนโยบายสรางผลตอบแทนตามความเคลื่อนไหวของราคาทองคําแทงที่เปดเผยไวอยางแพรหลาย โดย
หนวยงานซึ่งเปนที่ยอมรับในอุตสาหกรรมผูคาทองคําในประเทศไทยหรือในระดับสากล และกองทุนจะสราง
ผลตอบแทนโดยออมผานการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟทองคําตางประเทศ คือ SPDR Gold 
Trust โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนดังกลาวจัดตั้ง
และจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC ที่ถือหุนโดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเปนองคกรที่ไม
แสวงหากําไรที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายของประเทศสวิสเซอรแลนด นอกจากนี้ กองทุนดังกลาวไดจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยนิวยอรก (New York Stock Exchange: NYSE Arca) ตลาดหลักทรัพยโตเกียว (Tokyo Stock 
Exchange: TSE) ตลาดหลักทรัพยฮองกง (Stock Exchange of Hong Kong: HKEx) และตลาดหลักทรัพย
สิงคโปร (Singapore Exchange: SGX) โดยบริษัทจัดการจะมุงทําการซื้อขายหนวงลงทุนในตลาดหลักทรัพย
สิงคโปร และใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหนวยลงทุน
ของกองทุนดังกลาวในตลาดหลักทรัพยของประเทศอ่ืนๆ นอกเหนือจากประเทศสิงคโปร และใชสกุลเงิน
ตางประเทศอื่น ๆ ไดภายหลัง โดยถือวาไดรับความยินยอมจากผูถือหนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึง
ประโยชนของกองทุนเปนสําคัญ  

นอกจากนั้น บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้ทั้งในประเทศ และ/หรือตางประเทศ และ/หรือ
เงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ และ/หรือมีไวซึ่งหลักทรัพยอ่ืนหรือทรัพยสินอ่ืน และ/หรือหาดอกผล
โดยวิธีการอ่ืนอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด โดยการลงทุนในประเทศมีวัตถุประสงคเพ่ือสํารองเงินไวสําหรับการดําเนินงานของกองทุน เพ่ือรอ
การลงทุน เพ่ือบริหารสภาพคลองของกองทุน เพ่ือชําระคาใชจาย หรือสําหรับการอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานอง
เดียวกันนี้  
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ทั้งน้ี กองทุนอาจจะเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(efficient portfolio management) ซึ่งรวมถึงการปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน เชน การทํา
สัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอรเวิรดที่อางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน/ดานราคาตราสาร/อัตราดอกเบี้ย ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือใหความเห็นชอบ รวมทั้งอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย 
หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนด  

โดยกองทุนจะลงทุนหรือมีไวทําสัญญาซื้อขายลวงหนา(Derivatives) เพ่ือปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ของหลักทรัพยหรือทรัพยสินในสกุลเงินตางประเทศที่กองทุนถืออยูเทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม
นอยกวารอยละ 90 ของมูลคาทรัพยสินที่ลงทุนในตางประเทศ  

กองทุนจะไมลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) และจะไม
ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือต่ํากวาที่สามารถลงทุนได (non-investment grade) และตราสารหนี้
ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated Securities)  

อนึ่ง กองทุนอาจมีไวซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือต่ํากวาที่สามารถลงทุนได (non-investment grade) 
เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้น้ันไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่สามารถลงทุนได Investment grade) ขณะที่
กองทุนลงทุนเทานั้น  

ในกรณีสถานการณปกติ กองทุนจะลงทุนในตางประเทศโดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราสวนที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี้ มิใหรวมถึง
ชวงระหวางรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 15 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปน
กองทุนรวม หรือในชวงระยะเวลาประมาณ 15 วันทําการกอนวันครบอายุหรือเลิกโครงการ และ/หรือในชวงที่ผู
ลงทุน/ผูถือหนวยลงทุนทําการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนจํานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไมเกิน 5 
วันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ดังนั้น จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามสัดสวนการลงทุนที่
กําหนดไวได 

อยางไรก็ดี ในกรณีที่สถานการณการลงทุนในตางประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุนหลักไมเหมาะสม เชน 
ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณไมปกติตาง ๆ เปนตน และ/หรือในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่กระทบตอการลงทุน เชน การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการ
ลงทุนตางประเทศ และ/หรือกรณีที่วงเงินลงทุนในตางประเทศเต็มเปนการชั่วคราว และ/หรือในชวงระหวางรอการ
อนุมัติการเพิ ่มวงเงินลงทุนในตางประเทศ และ/หรือกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุผลที่จําเปนและสมควร สงผลให
กองทุนอาจไมสามารถนําเงินไปลงทุนในตางประเทศไดทันที หรืออาจจําเปนตองชะลอการลงทุนในตางประเทศ
เปนการชั่วคราว ดังนั้น จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามสัดสวนการลงทุนที่กําหนดไวใน
โครงการตามขางตนได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะรายงานการไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามสัดสวนการลงทุนที่กําหนด
ไว ในโครงการตามประกาศตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

อนึ่ง หากในกรณีที่การลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟทองคําตางประเทศหรือ “SPDR Gold Trust” น้ันไมเหมาะสมอีก
ตอไป โดยอาจสืบเนื่องจากการไดรับผลกระทบจากเหตุการณตาง ๆ ดังกลาวขางตน และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลง
เง่ือนไขอ่ืนๆ ของกองทุนหลักนี้ เชน การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน ลักษณะกองทุน อัตราคาธรรมเนียม และ/
หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่สงผลกระทบหรือความเสียหายตอกองทุน เปนตน กลาวคือ ในกรณีที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งอาจมีผลตอกองทุนหลัก (Master fund) และ/หรือบริษัทจัดการ อยางมีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมตางประเทศซึ่งเปนกองทุนหลัก ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะไมขัดกับวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยอาจพิจารณา
โอนยายหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไปยังกองทุนรวมตางประเทศอื่นที่เนนลงทุนในทองคําแทง (Gold Bullion) 
ภายใตการบริหารของ “World Gold Trust Services, LLC” และ/หรือกองทุนรวมอ่ืนภายใตการบริหารของบริษัท
จัดการอ่ืนที่มีประเภทกองทุนนโยบายการลงทุนที่ใกลเคียงกัน เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาวการณการลงทุนในแตละ
ขณะ และเพ่ีอประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ โดยถือวาไดรับมติเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการจะแจงการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดที่เก่ียวของใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนากอนดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงหรือกอนทําการลงทุนดังกลาวไมนอยกวา 15 วัน  

ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังตอไปนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

(1) มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกวาสองในสามของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก 

(2) ยอดรวมของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในชวงระยะเวลาหาวันทําการใดติดตอกัน คิดเปน
จํานวนเกินกวาสองในสามของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก 
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ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะดังกลาวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) แจงเหตุที่กองทุนหลักมีมูลคาทรัพยสินลดลง พรอมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชนที่ดีที่สุดของ
ผูถือหนวยลงทุนโดยรวม ใหสํานักงานและผูถือหนวยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแตวันที่ปรากฏเหตุ 

(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ปรากฏเหตุ 

(3) รายงานผลการดําเนินการใหสํานักงานทราบภายในสามวันทําการนับแตวันที่ดําเนินการแลวเสร็จ 

(4) เปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ตอผูที่สนใจจะลงทุนเพ่ือใหผูที่สนใจจะลงทุน
รับรูและเขาใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม   

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนจะดําเนินการใหบุคลากรที่เก่ียวของเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการดังกลาวดวย 

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในกรณีที่มีการดําเนินการเปลี่ยน/โอนยาย กองทุนจะยกเวนไมนําเรื่องการลงทุนหรือมีไว
ซึ่งทรัพยสินในตางประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน มาบังคับใชในชวงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน 

อน่ึงในการโอนยายหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไปยังกองทุนตางประเทศอื่นขางตน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิใน
การพิจารณาดําเนินการครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได โดยการทยอยโอนยายเงินลงทุนจึงอาจสงผลใหชวงระยะเวลา
ดังกลาวกองทุนอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศมากกวา 1 กองทุน ตามที่ระบุไวใน
โครงการขางตน อยางไรก็ตามหากบริษัทจัดการไมสามารถลงทุนในกองทุนอ่ืนใดที่มีนโยบายสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของโครงการ บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการขอมติผูถือหนวยลงทุนเพ่ือเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การลงทุน หรือดําเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมได  

ขอมูลทั่วไปของกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก)  

ชื่อกองทุน/รหัสกองทุน : SPDR Gold Trust (GLD 10US$) 

ประเภท : กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)  

วันที่จดทะเบียน : จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร (Singapore Exchange: SGX) ในวันที่ 11 ตุลาคม 2549 

นโยบายการลงทุน : มีนโยบายการลงทุนที่มุงลงทุนในทองคําแทง (Gold Bullion) เพ่ือสรางผลตอบแทนของ
กองทุนใหใกลเคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคําแทงหักคาธรรมเนียมและคาใชจายในการจัดการทั้งหมดของ
กองทุน 

วันเริ่มจัดตั้งกองทุน : วันที่ 12 พฤศจิกายน 2547 ภายใตกฎหมายรัฐนิวยอรก 

อายุกองทุน : ไมกําหนดอายุโครงการ  

ผูสนับสนุนของกองทุน (Sponsor) : World Gold Trust Services, LLC  

ผูดูแลผลประโยชน (Trustee) : BNY Mellon Asset Servicing 

ผูเก็บรักษาทรัพยสิน (Custodian) : HSBC Bank USA, N.A. 

ตัวแทนฝายการตลาด (Marketing Agent) : State Street Global Markets, LLC 

มูลคาการซื้อขายขั้นต่ํา : 10 Shares  

สกุลเงิน  : ดอลลารสหรัฐอเมริกา (US$)  

วันทําการซื้อขายหนวยลงทุน : ทุกวันทําการซื้อขายของตลาดหลักทรัพยสิงคโปร (Singapore Exchange: SGX)  

Bloomberg Code : GLD SP <Equity> 

ISIN Code : US78463V1070 
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Reuters Code : SGLD.SI 

คาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ ของกองทุนหลัก   

1) คาธรรมเนียมจัดการกองทุน (Sponsor) : ในอัตรารอยละ 0.15 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ  

2) คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee) : ในอัตรารอยละ 0.02 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ (โดยไม
นอยกวา 500,000 US$ และไมเกิน US$ 2 million ตอป) 

3) คาผูเก็บรักษาทรัพยสิน (Custodian Fee)  : ในอัตรารอยละ 0.10 ตอป ของมูลคาทรัพยสินที่เก็บรักษา  

4) คาตัวแทนฝายการตลาด (Marketing Agent) : ในอัตรารอยละ 0.15 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ  

5) คาใชจายอ่ืน : เก็บตามจายจริง 

หมายเหตุ : กองทุนจะถูกกําหนดเพดานคาธรรมเนียมและคาใชจายรวมไมเกินในอัตรารอยละ 0.40 ตอป ตั้งแตวัน
เริ่มจัดตั้งกองทุน คือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2547 จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554) โดยปรับจากคา Sponsor และ 
Marketing agent ใหลดลงเทากับจํานวนคาใชจายที่ทําใหกองทุนมีคาธรรมเนียมและคาใชจายรวมเกินอัตรารอย
ละ 0.40 ตอป 

เว็บไซด (website)  http://www.spdrgoldshares.com/sites/sg/ 

ขอจํากัดที่สําคัญของกองทุน  

กองทุน SDPR Gold Trust ถือเปนกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่ถูกจัดตั้งโดย World Gold 
Trust Services LLC ถือหุนโดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเปนองคกรตัวแทนจากอุตสาหกรรมเหมืองแร
ทองคําชั้นนําของโลก โดยจะลงทุนในทองคําแทงที่มีความบริสุทธ์ิ 99.5% ตามมาตรฐานทองคําซึ่งกําหนดโดย
สมาคมผูคาทองแหงลอนดอน (The London Bullion Market Association : LBMA) ซึ่งสามารถดูขอมูลราคา
ทองคําแทงและรายละเอียดอ่ืนเพ่ิมเติมไดที่เว็บไซด http://www.spdrgoldshares.com/sites/sg/ 

กองทุน SPDR Gold Trust จะไมลงทุนในหลักทรัพยที่ไมมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (unlisted) และจะ
ไมลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือในระดับที่ต่ํากวาอันดับความนาเชื่อถือที่สามารถลงทุนได (non-
investment grade) และ ตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated Securities)  

ความเสี่ยงในการลงทุนในกองทุน  

กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust โดยมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวม
ดังกลาวอาจเพิ่มข้ึนหรือลดลงในชวงระยะเวลาตาง ๆ ได จากการเปลี่ยนแปลงระดับราคาทองคํา หรือมูลคาหลักทรัพย
และหลักทรัพยสินอ่ืนที่ลงทุน ซึ่งอาจไดรับผลกระทบจากปจจัยเสี่ยงดังตอไปนี้  

1. มูลคาหนวยลงทุนอาจไดรับความผันผวนโดยตรงจากมูลคาทองคําที่กองทุนลงทุน และความผันผวนของราคา
ทองคําซึ่งสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอหนวยลงทุน ทําใหมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนลดลงหรือเพ่ิมข้ึนได 
ดังนั้นมูลคาเงินลงทุนของผูลงทุนอาจตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได ทั้งนี้ปจจัยที่อาจกระทบตอราคาทองคํา มีดังนี้  

(1) ปริมาณอุปสงคและอุปทานของทองคํา ซึ่งข้ึนอยูกับ ปริมาณทองคําขายลวงหนาโดยผูผลิต ปริมาณการซื้อโดย
ผูผลิตเพ่ือปดสถานะสัญญาซื้อขายลวงหนาทองคํา การซื้อหรือขายทองคําของธนาคารกลาง และตนทุนการผลิต
ของประเทศผูผลิตทองคํา เชน แอฟริกาใต สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย  

(2) สถานการณทางการเมืองของโลก และภูมิภาค ภาวะเศรษฐกิจและการเงิน  

(3) การคาดการณภาวะเงินเฟอของนักลงทุน  

(4) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  

(5) อัตราดอกเบี้ย  

(6) ธุรกรรมการซื้อขาย และการลงทุนของกองทุนเฮดจฟนด หรือกองทุนโภคภัณฑ  
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2. ราคาหนวยลงทุนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ อาจมีเทากับ สูงกวา หรือต่ํากวามูลคาทรัพยสินสุทธิตอ
หนวย (NAV) ของกองทุนหรือการซื้อขายที่มีสวนลด หรือสวนเพิ่มเน่ืองจากความแตกตางของชวงเวลาทําการของ
ตลาดหลักทรัพยฯ แตละแหง เชน COMEX และ NYSE Arca 

3. การขายทองคําที่กองทุนลงทุน เพ่ือนําเงินสดมาชําระคาธรรมเนียมหรือคาใชจายของกองทุนนั้น จะทําใหการถือ
ครองทองคําของแตละหนวยลงทุนลดลงกระทบตอมูลคาหนวยลงทุน โดยไมเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาทองคําในตลาดโลก  

4. การขายทองคําของกองทุนเพ่ือนํามาชําระคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย ในชวงที่ราคาทองคําในตลาดโลกมี
แนวโนมลดลง อาจสงผลกระทบในทางลบตอมูลคาหนวยลงทุนของกองทุน  

5. ในภาวะไมปกติหรือเม่ือวิกฤตการณใด ๆ ที่สงผลใหเกิดการเทขายทองคําเปนจํานวนมาก จะทําใหราคาทองคํา
ปรับตัวลดลง และสงผลกระทบในทางลบตอการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน  

6. ธุรกรรมการซื้อทองคําในตลาดของกองทุน อาจทําใหราคาทองคําปรับตัวสูงข้ึนเปนการชั่วคราว ทําใหมูลคา
หนวยลงทุนของกองทุนสูงข้ึน แตอาจสงผลกระทบในทางลบตอมูลคาหนวยลงทุนเมื่อกองทุนหยุดทําธุรกรรมซื้อ 
ทําใหราคาทองคําปรับลดลง และทําใหมูลคาหนวยลงทุนอาจปรับลดดวยเชนกัน  

7. ผูถือหนวยลงทุนจะไมไดรับการคุมครองใด ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับความเปนเจาของหรือกรรมสิทธสวนแบงการลงทุน
ของบริษัทจัดการลงทุนที่จดทะเบียนภายใตกฏหมายบริษัทจัดการลงทุนของประเทศสหรัฐอเมริกา ป 1940 
(Investment Company Act 1940) หรือ ความคุมครองใดๆภายใตกฎหมายตลาดซื้อขายลวงหนาสินคาโภคภัณฑ
ป 1936 (US Commodity Exchange Act 1936) เน่ืองจากกองทุนไมไดจดทะเบียนเปนบริษัทตามกฎหมาย
ดังกลาวและกองทุนไมมีการซื้อขายหรือถือครองสัญญาซื้อขายลวงหนาที่เขาเงื่อนไขไดรับการคุมครองดังกลาว  

8. การไถถอนหนวยลงทุนโดย Authorized Participants อาจสงผลกระทบตอสภาพคลองของหนวยลงทุน  

9. กองทุนอาจถูกยกเลิก หรือขายทรัพยสินของกองทุนออกทําใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชนจากการลงทุน 
เชน กรณีที่กองทุนเขาเง่ือนไขการยกเลิกอันเนื่องมาจากเหตุการณนอกเหนือจากการควบคุมของ Sponsor 
Trustee หรือผูถือหนวยลงทุน  

10. คําสั่งขายหนวยลงทุนอาจถูกเลื่อน ระงับ หรือปฎิเสธโดยผูดูแลผลประโยชน ภายใตสถานการณบางกรณี เชน 
NYSE Arca ถูกปดนอกเหนือจากวันหยุดปกติ หรือกรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉิน ทําใหกระทบตอการสงมอบ หรือการ
ประเมินราคาของทองคํา หรือเพ่ือปกปองผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน  

11. ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนจะไมไดรับสิทธิเทียบเทากับผูถือหุนบริษัท เชน สิทธิคัดคาน หรือถูกจํากัดสิทธิ
ลงคะแนน เพ่ือเลือกผูบริหาร เปนตน  

12. การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนทองคําอาจไดรับผลกระทบทางลบจากเครื่องมือทางการเงินอ่ืนๆ หรือ
วิธีการลงทุนอ่ืนๆในทองคํา เชน หุนกู หุนสามัญของบริษัทผูผลิตทองคํา หรือบริษัทในอุตสาหกรรมทองคํา หรือ
เครื่องมือทางการเงินที่อางอิงทองคํา หรือลงทุนโดยตรงในทองคํา อาจมีความนาสนใจ  

13. การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนทองคําอาจไดรับผลกระทบในทางลบจากการทําธุรกรรมการซื้อขาย
ทองคําของหนวยงานราชการ เชน ธนาคารกลาง หรือตัวแทนภาครัฐ ที่ขายทองคําจํานวนมาก อันเนื่องจากความ
กดดันจากภาวะเศรษฐกิจ สถานการณทางการเมืองและสังคม ทําใหปริมาณทองคําในตลาดสูงข้ึนมากกวาปริมาณ
ความตองการ เปนผลใหราคาทองคําปรับลดลง มูลคาหนวยลงทุนก็ปรับลดเชนกัน  

14. การกําหนดเพดานคาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดของกองทุนจะสิ้นสุดลงในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ทาํ
ใหคาใชจายทั้งหมดของกองทุนอาจสูงข้ึน และอาจสงผลกระทบทางลบตอการลงทุนในหนวยลงทุน การกําหนด
เพดานคาธรรมเนียมและคาใชจายรวมไมเกินในอัตรารอยละ 0.40 ตอป ในระยะเวลาเริ่มจัดตั้งกองทุน คือวันที่ 12
พฤศจิกายน 2547 จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 หรือจนกวาจะยกเลิกสัญญากับ คาตัวแทนฝายการตลาด 
(Marketing Agent)) หากในเดือนใดคาบริหารจัดการของกองทุนสูงกวารอยละ 0.40 ตอป คา Sponsor และคา 
Marketing Agent จะถูกลดคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนเพ่ือทําใหคาใชจายกองทุนเทากับ รอยละ 0.40 ตอป 
อยางไรก็ตาม คาใชจายกองทุนมีโอกาสที่จะมากกวารอยละ 0.40 ตอปได ถากองทุนมีคาใชจายใด ๆ จนทําให
คาใชจายกองทุนทั้งหมดเกินกวารอยละ 0.70 ตอป เน่ืองจากกองทุนจะสามารถลดคา Sponsor รอยละ 0.15 ตอป 
และคา Marketing Agent รอยละ 0.15 ตอป ซึ่งรวมแลวไมเกินรอยละ 0.30 ตอปเทานั้น  
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15. ทองคําที่กองทุนหลักถือครองอยู อาจสูญหาย ถูกทําใหเสียหาย ถูกขโมย หรือถูกจํากัดการนําไปใชอัน
เน่ืองจากภัยทางธรรมชาติ และการกอการราย ซึ่งสงผลกระทบตอกองทุน  

16. กองทุนอาจไมไดรับการชดเชยหรือไมสามารถหาวิธีคงมูลคากองทุนใหเหมือนเดิม หากมีการสูญหาย ถูกขโมย 
หรือถูกทําลาย แมในกรณีที่มีการทุจริตก็อาจจะนําทองคํากลับมาไดไมเทากับราคาทองคําในตลาด ณ วันเวลาที่
พบวามีการทุจริต  

17. หากทองคําของกองทุนที่เปน Basket ไมไดมาตรฐาน “The London Good Delivery Standards” กองทุน
อาจไดรับผลกระทบทางลบหรือขาดทุน  

18. หากผูดูแลผลประโยชน และผูเก็บรักษาทรัพยสิน ไมสามารถควบคุมหรือตรวจสอบธุรกรรมของ ผูเก็บรักษา
ทรัพยสินรายยอย (Subcustodian) ซึ่งเก็บรักษาทองคําเปนการชั่วคราว และดําเนินการขนสงทองคํามายังตูนิรภัย
ของผูดูแลผลประโยชนที่ลอนดอน หากผูเก็บรักษาทรัพยสินรายยอยรายใดมีขอผิดพลาดในการดูแลรักษาทองคํา
ของกองทุน อาจมีความเปนไปไดที่กองทุนจะไดรับความเสียหาย  

19. ขอจํากัดทางความสามารถของผูดูแลผลประโยชน และผูเก็บรักษาทรัพยสินในการดําเนนิการทางกฎหมายกบัผู
เก็บรักษาผลประโยชนรายยอย สงผลใหความเปนไปไดที่กองทุนอาจไดรับความเสียหายเพิ่มมากข้ึนจากการที่ผู
เก็บรักษาทรัพยสินรายยอยมีขอบกพรองในการดูแลรักษาทองคําของกองทุน  

20. ทองคําซึ่งอยูในบัญชีที่ไมจัดสรร (Unallocated account) ของกองทุน และทองคําที่ยังไมไดจัดสรรของ 
Authorized Participant’s ไมไดแยกออกมาจากทรัพยสินของผูเก็บรักษาทรัพยสิน ดังนั้นหากผูเก็บรักษาทรัพยสิน
ลมละลาย ทรัพยสินของผูเก็บรักษาทรัพยสินอาจไมเพียงพอที่จะชดเชยใหกองทุน หรือ Authorized Participant’s 
นอกจากนั้นกระบวนการประเมินมูลคาทองคําที่ยังไมไดจัดสรรในกรณีที่เกิดเหตุการณดังกลาว อาจลาชา และมี
ตนทุนเกิดข้ึน  

21. ผูดูแลผลประโยชนจะใชขอมูลที่ไดรับจากผูเก็บรักษาทรัพยสินกําหนดตะกราหนวยลงทุน (Basket) ซึง่จะมีการ
ยืนยันหลังจากผูดูแลผลประโยชนไดใชขอมูลนั้นแลว หากขอมูลดังกลาวนั้นไมถูกตอง อาจเปนผลใหจํานวน
ทองคําในตะกราแตกตางจากปริมาณทองคําที่ควรจะเปน  

22. กองทุนมีภาระผูกพันตอ Marketing Agent Authorized Participants และบุคคลอ่ืนที่เก่ียวของจากการเสนอ
ขายหนวยลงทุนตอประชาชนครั้งแรก ซึ่งเทากับ 2,300,000 หนวย ทั้งนี้ หาก Sponsor ไมสามารถทําตามเงื่อนไข
ที่ระบุในดังกลาวได อาจสงผลกระทบในทางลบตอการลงทุนหนวยลงทุน  

23. การอาง หรือเรียกรองความเปนเจาของในทรัพยสินทางปญญาที่เก่ียวเนื่องกับกองทุน เชน การออกแบบ 
โครงสราง และการดําเนินการของกองทุน อาจสงผลกระทบดานลบตอกองทุน และการลงทุนในหนวยลงทุน 
เน่ืองจากอาจเกิดคาใชจาย ความเสียหาย และอาจตองเลิกกองทุน  

หมายเหตุ : ขอความในสวนของกองทุน SPDR Gold Trust ไดจัดแปลมาจากตนฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณี
ที่มีความแตกตางหรือไมสอดคลองกับตนฉบับภาษาอังกฤษ ใหถือเอาตนฉบับภาษาอังกฤษเปนเกณฑ ผูลงทุนควร
ศึกษาขอมูลความเสี่ยงอยางระมัดระวังกอนตัดสินใจ  

3.5. การลงทุนในตางประเทศ : FIF (ลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ)  

รายละเอียดการลงทุนในตางประเทศ :  

3.6. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทุน :  

3.6.1. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทุนในประเทศ :  

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนหรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังตอไปนี้ เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแกไขหรือเพ่ิมเติมหรือผอนผัน ประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนหรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกลาว  
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3.6.1 ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทุนในประเทศ  

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชนเฉพาะจากหลักทรัพย ทรัพยสินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยางตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแกไขหรือเพ่ิมเติมประเภทหรือ
ลักษณะของหลักทรัพยหรือทรัพยสินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน ทั้งนี้ การลงทุนหรือแสวงหาประโยชนดังกลาว
จะลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนที่มีอายุของสัญญา อายุของตราสาร หรือระยะเวลาการฝากเงินไมเกิน 1 ป 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสํารองเงนิไวสําหรับการดําเนินงาน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพคลอง ดังตอไปนี้  

3.6.1.1 ตราสารแหงหนี้ในประเทศ ไดแก หลักทรัพย ตราสาร หรือสัญญาที่เสนอขายในประเทศ หรือมีผูออกหรือ
คูสัญญาเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ดังตอไปนี้  

(1) ตราสารแหงหนี้ที่มีลักษณะคลายเงินฝาก ไดแก  

(1.1) ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน บัตรเงินฝาก หรือหุนกูระยะสั้น ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ธนาคาร
พาณิชย หรือบริษัทเงินทุน เปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน  

(1.2) ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินที่บริษัทหลักทรัพยที่ประกอบธุรกิจประเภทการใหสินเชื่อเพ่ือธุรกิจหลักทรัพย
เปนผูออก ซึ่งกําหนดวันใชเงินตามตั๋วไมเกิน 270 วันนับแตวันออกตั๋ว และเปนตั๋วเมื่อทวงถามหรือเมื่อไดเห็น  

(1.3) ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินอายุไมเกิน 90 วันนับแตวันที่ออก ซึ่งมีอันดับความนาเชื่อถือดังตอไปนี้  

(ก) อันดับความนาเชื่อถือของตราสารหรือของผูออกตราสารอยูในอันดับแรก ทั้งน้ี ในกรณีที่เปนอันดับความ
นาเชื่อถือของผูออกตราสาร ตองเปนอันดับความนาเชื่อถือที่ไดมาจากการจัดอันดับความนาเชื่อถือระยะสั้น (short-
term rating) ดวย หรือ  

(ข) อันดับความนาเชื่อถือของผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน อยูในอันดับที่สามารถลงทุนได 
(investment grade) ทั้งนี้ โดยการจัดอันดับความนาเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือภายใตชื่อ 
Standard & Poor หรือ Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบันอ่ืนที่สํานักงาน ก.ล.ต.กําหนดเพิ่มเติม  

(2) ตราสารแหงหนี้ทั่วไป ไดแก  

(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันไดแก  

(ก) ตั๋วเงินคลัง  

(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย  

(ค) พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หุนกู หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกู ที่กระทรวงการคลังหรือ
กองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล หรือผูค้ําประกัน  

(2.2) ตราสารภาครัฐตางประเทศ อันไดแก ตราสารที่มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาล
ตางประเทศ องคการหรือหนวยงานของรัฐบาลตางประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตางประเทศ หรือองคการ
ระหวางประเทศ เปนผูออกหรือผูค้ําประกัน ทั้งนี้ ตราสารดังกลาวตองมีลักษณะตามเงื่อนไขทายขอ 3.6.1.1 ดวย  

(2.3) ตราสารที่เปลี่ยนมือได ซึ่งหมายถึง พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หรือหุนกูที่ไมรวมถึงหุนกูแปลง
สภาพและหุนกูอนุพันธ ที่สํานักงาน ก.ล.ต. อนุญาตใหเสนอขายในลักษณะทั่วไปหรือในลักษณะจํากัด หรือที่ออก
ภายใตขอผูกพันที่กําหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที่นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึนเปนผูออก 
หรือที่เปนหลักทรัพยที่ออกใหมซึ่งผูออกหลักทรัพยไดเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมน้ันทั้งหมดตอผูถือหุนโดย
ไดรับชําระราคาเต็มมูลคาที่เสนอขายจากผูถือหุน ทั้งนี้ ตราสารที่เปลี่ยนมือไดตองมีลักษณะตามเงื่อนไขทายขอ 
3.6.1.1 ดวย  

(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยที่มีหลักทรัพยอางอิงเปนพันธบัตร หรือหุนกูที่
ไมใชหุนกูอนุพันธ  

(2.5) ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หุนกู หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกูที่เสนอขายในตางประเทศโดยมีผู
ออกเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ทั้งนี้ หุนกูดังกลาวไมรวมถึงหุนกูแปลงสภาพและหุนกูอนุพันธ  
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(2.6) หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหงหนี้ หรือของกองทุนรวม
อ่ืนที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแหงหนี้ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่สํานักงานกําหนดหรือให
ความเห็นชอบ เชน กองทุนรวมตลาดเงิน เปนตน  

(2.7) ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ไดเฉพาะในหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ดังตอไปนี้  

(1) ตราสารแหงหนี้ที่มีลกัษณะคลายเงินฝาก ตามขอ 3.6.1.1(1)(1.1) ซึ่งมีอายุคงเหลือไมเกินหนึ่งป  

(2) ตราสารภาครัฐไทยตามขอ 3.6.1.1(2)(2.1) และตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ 3.6.1.1(2)(2.2) และขอ 
3.6.1.2 (1) ทั้งนี้ กรณีเปนตราสารภาครัฐตางประเทศตองมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได  

(3) ตราสารแหงหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไมเกินหนึ่งปที่ข้ึนทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารแหงหนี้ หรือที่มีขอมูลราคา
ที่นาเชื่อถือและอางอิงไดซึ่งมีการเปดเผยตอสาธารณชน ทั้งนี้ ตราสารแหงหนี้ดังกลาวตองมีอันดับความนาเชื่อถือ
ดังตอไปนี้  

(ก) อันดับความนาเชื่อถือระยะสั้นอยูในสองอันดับแรก หรืออันดับความนาเชื่อถือระยะยาวที่เทียบเคียงไดกับอันดับ
ความนาเชื่อถือระยะสั้นดังกลาวตามที่สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือไดเปรียบเทียบไว หรือ  

(ข) อันดับความนาเชื่อถือระยะยาวอยูในสามอันดับแรก  

(4) ตราสารแหงหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไมเกินหนึ่งเดือนที่ข้ึนทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารแหงหนี้ หรือที่มีขอมูล
ราคาที่นาเชื่อถือและอางอิงไดซึ่งมีการเปดเผยตอสาธารณชน ทั้งน้ี ตราสารแหงหนี้ดังกลาวตองมีอันดับความ
นาเชื่อถือดังตอไปนี้  

(ก) อันดับความนาเชื่อถือระยะสั้นอยูในสามอันดับแรก หรืออันดับความนาเชื่อถือระยะยาวที่เทียบเคียงไดกับอันดับ
ความนาเชื่อถือระยะสั้นดังกลาวตามที่สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือไดเปรียบเทียบไว หรือ  

(ข) อันดับความนาเชื่อถือระยะยาวอยูในสี่อันดับแรก  

(5) ทรัพยสินอ่ืนตามที่สํานักงานประกาศกําหนดทั้งนี้ บริษัทจัดการตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(2.8) ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยโดยหลักทรัพยที่ใหยืมเปนตราสารแหงหนี้ตาม (1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) 
(2.3) (2.4) หรือ (2.6) ทั้งนี้ บริษัทจัดการตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด  

ในกรณีที่ตราสารแหงหนี้ตามขอ 3.6.1.1 เปนตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินที่มีการจายผลตอบแทน ผลตอบแทน
น้ันตองอยูในรูปอัตราดอกเบี้ยคงที่หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวเทานั้น  

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือค้ําประกันของบุคคลที่กําหนดไวในขอ 3.6.1.1 ตองเปนการรับรองตลอดไป รับ
อาวัลทั้งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบ้ียโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือจํากัดความรับผิดของผูสลักหลัง 
หรือค้ําประกันตนเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนแบบไมมีเง่ือนไข  

เง่ือนไข : ตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ (2.2) และตราสารที่เปลี่ยนมือไดตามขอ (2.3) ตองมีลักษณะ
ดังตอไปนี้  

(1) เปนตราสารขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  

(2) มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกําหนด หรือมีผูแสดงตนตอบุคคลทั่วไปวาพรอมจะเสนอ
ราคาซื้อและรับซื้อตราสารนั้น ในราคาดังกลาว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการที่สมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทยกําหนดอยูเสมอ โดยไดสงสําเนาราคาแกสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุของตราสารนั้น 
และ  

(3) เปนตราสารที่เปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  

(ก) ในกรณีที่เปนตราสารภาครัฐตางประเทศ ตราสารดังกลาวตองเปนตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถือของตราสาร
หรือของผูออกตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) เวนแตผูออกตราสารดังกลาวเปน
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รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตางประเทศ ตราสารนั้นตองมีอันดับความนาเชื่อถือของตราสารอยูในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได (investment grade) เทานั้น  

(ข) ในกรณีที่ผูออกตราสารเปนนิติบุคคลตางประเทศ ตราสารนั้นตองมีอันดับความนาเชื่อถือของตราสารอยูใน
อันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade)  

(ค) ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั้งแรก หากตราสารดงักลาว
ไมมีอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหรือของผูออกตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) 
ตราสารนั้นตองมีบริษัทจัดการไมต่ํากวาสามรายเปนผูซื้อตราสารดังกลาวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนภายใตการ
จัดการ  

3.6.1.2 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย 

3.6.1.3 สัญญาในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient 
portfolio management) ตามหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด สัญญาซื้อขายลวงหนาที่กองทุนจะเขาเปน
คูสัญญาไดตองมีสินคาหรือตัวแปรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้  

(1) หลักทรัพย  

(2) อัตราดอกเบี้ย  

(3) อัตราแลกเปลี่ยนเงิน  

(4) อันดับความนาเชื่อถือหรือเหตุการณที่มีผลตอการชําระหนี้ของตราสารแหงหนี้หรือสัญญาซื้อขายลวงหนาหรือ
ของผูออกตราสารหรือคูสัญญาดังกลาว  

(5) ทองคํา  

(6) นํ้ามันดิบ  

(7) ดัชนีกลุมสินคาโภคภัณฑ ดัชนีเงินเฟอ ดัชนีที่มีองคประกอบเปนสินคาหรือตัวแปรตาม (1)(2)(3)(4)(5)(6) หรือ (9)  

(8) ดัชนีที่มีองคประกอบเปนดัชนีตามขอ (7)  

(9) สินคาหรอืตัวแปรอื่นใดที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด  

ในกรณีทีสัญญาซื้อขายลวงหนาอางอิงกับราคาของสินคาหรือตัวแปรตามวรรคหนึ่งราคาที่อางอิงดังกลาวตองเปน
ราคาปจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขายลวงหนาเทานั้น ทั้งนี้ ราคาของสินคา ตัวแปรอื่นที่ไมใชดัชนี หรือสินคาหรือตัว
แปรที่เปนองคประกอบของดัชนีดังกลาวตองเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางและเปดเผยไวอยางแพรหลายดวย  

ในกรณีของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนาตามวรรคหนึ่งได ตอเม่ือโครงการ
จัดการกองทุนรวมไดระบุกรณีดังกลาวไวอยางชัดเจนแลว  

ทั้งนี้ ใหบริษัทจัดการดําเนินการใหมีการกันหรือแยกทรัพยสินของกองทุนที่มีคุณภาพซึ่งมีสภาพคลองในจํานวนที่
เพียงพอตอมูลคาสุทธิที่กองทุนอาจมีภาระตองชําระหนี้หรือชําระคาสินคาเมื่อสิ้นสุดสัญญาซื้อขายลวงหนา (fully 
covered) ไวตลอดเวลาที่ไดลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญานั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด  

3.6.1.4 ทรัพยสินอ่ืนที่มีลักษณะทํานองเดียวกับขอ 3.6.1.1 ถึงขอ 3.6.1.3 โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

3.6.2. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทุนในตางประเทศ :  

บริษัทจัดการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้ เพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนไดดังนี้  

(1) มีการเสนอขายในประเทศที่มีหนวยงานกํากับดูแลเปนสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือประเทศที่มีตลาด
หลักทรัพยเปนสมาชิกของ WFE  
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(2) การลงทุนนั้นตองไมทําใหการจัดการกองทุนเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน
และไมทําใหกองทุนขาดทุนเปนมูลคาสูงกวามูลคาลงทุน  

(3) บริษัทจัดการตองสามารถเขาถึงขอมูลเก่ียวกับหลักทรัพยหรือทรัพยสินดังกลาวเปนภาษาอังกฤษผานระบบ
อินเตอรเน็ตได  

(4) มีขอมูลทางดานราคาที่สะทอนมูลคายุติธรรม โดยเปนราคาที่นาเชื่อถือ อางอิงได และสอดคลองตามหลัก
วิชาการอันเปนที่ยอมรับในระดับสากล  

(5) มีการคุมครองประโยชนของผูลงทุน (investor protection) ที่ถือไดวาเทียบเทากับการลงทุนในหลกัทรพัยหรอื
ทรัพยสินที่มีลักษณะคลายกันในประเทศไทย  

(6) มีลักษณะอ่ืนใดที่สํานักงานอาจกําหนดเพิ่มเติม  

3.6.2.1 หนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศของกองทุน SPDR Gold Trust ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้  

(1) ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่อยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานกํากับดูแลดาน
หลักทรัพยและตลาดซื้อขายหลักทรัพยที่เปนสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) หรือหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพยที่
เปนสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE)  

(2) ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่มีทรัพยสินที่ลงทุนเปนประเภทและชนิดเดียวกับทรัพยสินที่
กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวได  

(3) ในกรณีที่เปนการลงทุนหรือมีไวเพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป (retail fund) หนวยลงทุน
ที่จะลงทุนหรอืมีไวไดตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่จัดตั้งข้ึนเพ่ือ ผูลงทุนทั่วไปเชนกัน  

(4) ตองไมใชหนวยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจฟนด (hedge fund)  

3.6.2.2 ตราสารแหงหนี้ตางประเทศ ไดแก หลักทรัพยหรือตราสารที่ออกโดยบุคคลตางประเทศและเสนอขายใน
ตางประเทศ  

(1) ตราสารภาครัฐตางประเทศ อันไดแก  

(ก) พันธบัตรหรือตราสารแหงหนี้ที่รัฐบาลตางประเทศ องคการหรือหนวยงานของรัฐบาลตางประเทศ หรือองคการ
ระหวางประเทศเปนผูออกหรือผูค้ําประกัน ซึ่งมีอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหรือของ ผูออกตราสารอยูใน
อันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade)  

(ข) พันธบัตรหรือตราสารแหงหนี้ที่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตางประเทศเปนผูออกหรือผูค้ําประกัน ซึ่งมีอันดับความ
นาเชื่อถือของตราสารที่อยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade)  

(2) ตราสารแหงหนี้ภาคเอกชน อันไดแก  

(ก) ตราสารแหงหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลตางประเทศ ซึ่งมีอันดับความนาเชื่อถือของตราสารอยูในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได (investment grade) และไดรับการคัดเลือกใหใชในการคํานวณดัชนีตราสารแหงหนี้ (benchmark bond 
index) ที่ไดรับการยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ผูลงทุนตองสามารถเขาถึงขอมูลเก่ียวกับตรา
สารแหงหนี้ดังกลาวเปนภาษาอังกฤษผานระบบอินเตอรเน็ตดวย  

(ข) ตราสารแหงหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลตางประเทศที่มีอายุของตราสารคงเหลือไมเกิน 1 ปนับแตวนัทีล่งทนุ ซึง่นติิ
บุคคลดังกลาวมีอันดับความนาเชื่อถืออยูใน 2 อันดับแรก ทั้งนี้ ผูลงทุนตองสามารถเขาถึงขอมูลเก่ียวกับตราสาร
แหงหนี้ดังกลาวเปนภาษาอังกฤษผานระบบอินเตอรเน็ตดวย  

(3) ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ไดเฉพาะในหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ดังตอไปนี้  

(3.1) ตราสารแหงหนี้ที่มีลักษณะคลายเงินฝาก ตามขอ 3.6.2.4 ซึ่งมีอายุคงเหลือไมเกินหนึ่งป  
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(3.2) ตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ 3.6.2.2 (1) ทั้งนี้ กรณีเปนตราสารภาครัฐตางประเทศตองมีอันดับความ
นาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได  

(3.3) ตราสารแหงหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไมเกินหนึ่งปที่ข้ึนทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารแหงหนี้ หรือที่มีขอมูล
ราคาที่นาเชื่อถือและอางอิงไดซึ่งมีการเปดเผยตอสาธารณชน ทั้งน้ี ตราสารแหงหนี้ดังกลาวตองมีอันดับความ
นาเชื่อถือดังตอไปนี้  

(ก) อันดับความนาเชื่อถือระยะสั้นอยูในสองอันดับแรก หรืออันดับความนาเชื่อถือระยะยาวที่เทียบเคียงไดกับอันดับ
ความนาเชื่อถือระยะสั้นดังกลาวตามที่สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือไดเปรียบเทียบไว หรือ  

(ข) อันดับความนาเชื่อถือระยะยาวอยูในสามอันดับแรก  

(3.4) ตราสารแหงหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไมเกินหนึ่งเดือนที่ข้ึนทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารแหงหนี ้หรอืทีมี่ขอมลู
ราคาที่นาเชื่อถือและอางอิงไดซึ่งมีการเปดเผยตอสาธารณชน ทั้งน้ี ตราสารแหงหนี้ดังกลาวตองมีอันดับความ
นาเชื่อถือดังตอไปนี้  

(ก) อันดับความนาเชื่อถือระยะสั้นอยูในสามอันดับแรก หรืออันดับความนาเชื่อถือระยะยาวที่เทียบเคียงไดกับอันดับ
ความนาเชื่อถือระยะสั้นดังกลาวตามที่สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือไดเปรียบเทียบไว หรือ  

(ข) อันดับความนาเชื่อถือระยะยาวอยูในสี่อันดับแรก  

(3.5) ทรัพยสินอ่ืนตามที่สํานักงานประกาศกําหนด  

(4) ตราสารแหงหนี้อ่ืน อันไดแก หนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่เปนกองทุนรวมตราสารแหงหนี้ หรือ
ของกองทุนรวมอ่ืนที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแหงหนี้ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือใหความเห็นชอบ เชน กองทุนรวมตลาดเงิน เปนตน ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขขอ 
3.6.2.1  

3.6.2.3 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หุนกู หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกู ที่เสนอขายในตางประเทศ โดยมีผู
ออกเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ทั้งนี้ หุนกูดังกลาวไมรวมถึงหุนกูแปลงสภาพและหุนกูอนุพันธ  

ในกรณีที่ตราสารแหงหนี้ตามขอ 3.6.2.2 เปนตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินที่มีการจายผลตอบแทน ผลตอบแทน
น้ันตองอยูในรูปอัตราดอกเบี้ยคงที่หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวเทานั้น  

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือค้ําประกันของบุคคลที่กําหนดไวในขอ 3.6.2.2 ตองเปนการรับรองตลอดไป รับ
อาวัลทั้งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบ้ียโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือจํากัดความรับผิดของผูสลักหลัง 
หรือค้ําประกันตนเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนแบบไมมีเง่ือนไข  

3.6.2.4 เงินฝากในสถาบันการเงินตางประเทศที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได 

3.6.2.5 ทรัพยสินอ่ืนที่มีลักษณะทํานองเดียวกับขอ 3.6.2.1 ถึงขอ 3.6.2.4 โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน  

3.7. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน เพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนรวม :  

3.7.1. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนในประเทศ :  

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเปนทรัพยสิน
ของกองทุนรวม ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งบางอัตราสวนการลงทุนหรือ
ทั้งหมดจะไมเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดไวสําหรับอัตราสวนการลงทุนที่เปนไป
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในกรณีที่สํานักงานคณะ กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไข
เปลี่ยนแปลงอัตราสวนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนใหเปนไปตามประกาศที่แกไขดวย  

3.7.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่เปนการลงทุนในประเทศตามขอ 3.6.1 เพ่ือเปนทรัพยสิน
ของกองทุนรวมมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  
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3.7.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ 3.6.1.1 (2.2) เพ่ือเปนทรพัยสนิของ
กองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคํานวณเฉพาะ ผูออกหรือผูเปนคูสัญญารายนั้น ไมเกินรอยละ 20 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  

การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหนึ่งใหนับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพยสินทุกประเภทที่ผูออกหรือผูเปนคูสัญญา
รายดังกลาวเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา ซึ่งกองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่ง
ทรัพยสินเหลานั้น รวมในอัตราสวนการลงทุนดังกลาวดวย  

ในกรณีของกองทุนรวมเปด มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศตามวรรคหนึ่ง ตองไมเกินรอยละ 20 ของมูลคา
ตราสารนั้นในแตละรุน เวนแตเปนกองทุนรวมเปดที่มีการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งลวงหนาซึ่งระบุ
เวลาแนนอน (auto redemption)  

3.7.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
ดังตอไปนี้ ซึ่งธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุน เปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง 
ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา เพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นเมื่อ
คํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายนั้น ไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  

(1) ตราสารแหงหนี้ในประเทศ ตามขอ 3.6.1.1  

(2) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ตามขอ 3.6.1.2  

(3) สัญญาซื้อขายลวงหนา ตามขอ 3.6.1.3  

ในกรณีที่กองทุนรวมมีเงินฝากในนิติบุคคลขางตน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการดําเนินงานของกองทุนรวม มิใหนับ
มูลคาของเงินฝากดังกลาวรวมในอัตราสวนนี้ 

3.7.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังตอไปนี้ ที่บุคคลใดเปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล 
ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา เพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคํานวณเฉพาะผู
ออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญารายนั้น ไมเกินรอยละ 15 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน ไดแก  

(1) ตราสารแหงหนี้ในประเทศตามขอ 3.6.1.1 ทั้งนี้ เฉพาะที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได 
(investment grade)  

(2) สัญญาซื้อขายลวงหนาตามขอ 3.6.1.3 ที่คูสัญญาที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได  

ตราสารหนี้ตามขอ (1) มิใหหมายความถึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ถูกจัดใหเปนตราสารหนี้ตามขอ 3.6.1.1(2.6)  

3.7.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่กลุมกิจการใดเปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลัก
หลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา เพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นของกลุมกิจการนั้นไมเกิน
อัตราอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ แลวแตอัตราใดจะสูงกวา  

(1) รอยละ 30 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน  

(2) อัตราที่คํานวณไดจากน้ําหนักของกลุมกิจการดังกลาวในตัวชี้วัด (benchmark) ของกองทุนนั้นรวมกับรอยละ 
10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนนั้น ทั้งนี้ ตัวชี้วัดดังกลาวตองเปนดัชนีหรือองคประกอบของดัชนี ที่มีการ
เผยแพรอยางกวางขวางและสอดคลองกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น  

3.7.1.6 การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่บริษัทในกลุมกิจการใดเปนผูออก ผูสั่งจายหรือคูสัญญา เพ่ือเปนทรัพยสิน
ของกองทุน หากทรัพยสินดังกลาวเปนองคประกอบที่ใชในการคํานวณตัวชี้วัด (benchmark) ของกองทุนนั้น 
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินนั้นโดยมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคํานวณเฉพาะผูออก ผูสั่งจาย หรือ
คูสัญญารายนั้น ไมเกินผลรวมของน้ําหนักของทรัพยสินดังกลาวในตัวชี้วัดและรอยละสิบของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุน  ทั้งนี้ แทนอัตราสวนที่กําหนดไวในขอ 3.7.1.3 ขอ 3.7.1.4 แลวแตกรณี ก็ได 
 
ใหบริษัทจัดการพิจารณาความเปนกลุมกิจการตามขอ 3.7.1.5 และขอ 3.7.1.6 ตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทํา
และเปดเผยลาสุด เวนแตในกรณีที่ไมมีการจัดทํางบการเงินรวม ใหพิจารณาตามสัดสวนการถือหุนที่ปรากฏในบัญชี
รายชื่อผูถือหุนลาสุดที่สงตอกระทรวงพาณิชย 
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3.7.1.7 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใชเงิน ที่
บุคคลดังตอไปนี้ เปนผูออก ผูสั่งจาย หรือคูสัญญา เปนจํานวนที่มีมูลคารวมโดยเฉลี่ยไมเกินรอยละสี่สิบหาของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมที่มีอายุ
นอยกวาหนึ่งป  

(1) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน  

(2) ธนาคารพาณิชย  

(3) บริษัทเงินทุน  

(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร  

(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย  

(6) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน  

(7) ธนาคารตางประเทศ  

การคาํนวณอัตราสวนการลงทุนตามวรรคหนึ่ง มิใหนับมูลคาของทรัพยสินดังตอไปนี้รวมในอัตราสวนดังกลาว  

(1) เงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม  

(2) ทรัพยสินที่คูสัญญาในธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนโอนกรรมสิทธ์ิใหแกกองทุนรวม เพ่ือดํารงมูลคา
ธุรกรรมตามประกาศกําหนด  

อัตราสวนตามวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับในชวงระยะเวลาหกเดือนกอนวันครบกําหนดอายุโครงการของกองทุน
รวมที่มีอายุโครงการตั้งแตหนึ่งปข้ึนไป  

ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแหงหนี้ที่มีลักษณะคลายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไวเกินอัตราสวนที่
กําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวใหมีมูลคารวมโดยเฉลี่ยไม
เกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นรอบปบัญชีน้ัน ทั้งน้ี ให
คํานวณอัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวโดยเฉลี่ยตั้งแตวันแรกของรอบปบัญชีน้ันจนถึงวันที่
ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเปนไปตามอัตราสวนดังกลาว  

เม่ือบริษัทจัดการกองทุนรวมไดปฏิบัติตามวรรคสามแลว ใหบริษัทรายงานใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม
ทราบภายในวันทําการถัดจากวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคารวมโดยเฉลี่ยไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม เพ่ือใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกลาว ทั้งนี้ บริษัทตองดําเนินการให
ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมแจงใหสํานักงานทราบภายในหาวันนับแตวันที่ไดรับรายงานจากบริษัทดวย  

หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถปฏิบัติตามวรรคสามได สํานักงานอาจสั่งใหบริษัทเลิกกองทุนรวมนั้น  

ทั้งนี้ อัตราสวนดังกลาวขางตนใหนับรวมการลงทุนทั้งในและตางประเทศ  

3.7.1.8 ในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควร เพ่ือคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุนอันเนื่องมาจากปญหาความ
ผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกวางในรอบปบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผอน
ผันตอสํานักงานเพื่อไมตองนําการลงทุนในหรือมีไวซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใชเงิน 
ในชวงเวลาที่เกิดความผันผวนดังกลาวมารวมคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามขอ 3.7.1.7 ไดสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีน้ัน  

3.7.1.9 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทนุเพ่ือ
เปนทรัพยสินของกองทุนรวมไดไมเกินอัตราสวนดังตอไปนี้  

(1) ลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุนของแตละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการ
อ่ืนเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ ไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของแตละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการ  
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(2) ลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุนของทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการอ่ืน
เปนผูรับผิดชอบดําเนินการ ไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของแตละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการ  

หนวยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายความวา หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย 
พ.ศ. 2535 เทานั้น แตไมรวมถึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  

3.7.1.10 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนไดโดยมีมูลคาธุรกรรมรวมกัน
ทั้งสิ้นไมเกินรอยละ 25 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  

3.7.1.11 การลงทุนหรือมีไวซึ่งธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการลงทุนตาม
ขอ 3.7.1.3 และขอ 3.7.1.4 ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  

(1) ในกรณีที่มูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมาเพ่ือดํารงมูลคาธุรกรรมตามประกาศ
กําหนด (ถามี) ณ สิ้นวันไมนอยกวามูลคาธุรกรรม ใหนําหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ดังกลาวมาคาํนวณอัตราสวน
การลงทุนเทากับมูลคาธุรกรรม ทั้งนี้ บริษัทจัดการไมตองนําธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอตัราสวน
การลงทุนที่คูสัญญา  

(2) ในกรณีมูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมา เพ่ือดํารงมูลคาธุรกรรมตามประกาศ
กําหนด (ถามี) ณ สิ้นวันนอยกวามูลคาธุรกรรม ใหคํานวณอัตราสวนการลงทุนดงัตอไปนี้  

(ก) นําหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ดังกลาวมาคํานวณอัตราสวนการลงทุน เทากับมูลคาหลักทรัพยหรือตราสาร
แหงหนี้น้ันตามราคาตลาด และ  

(ข) นําธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราสวนการลงทุนที่คูสัญญา เทากับสวนตางของมูลคา
ธุรกรรมกับมูลคาหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้น้ันตามราคาตลาด  

(3) ในกรณีเปนธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนตามสัญญาที่มีขอกําหนดใหคํานวณมูลคาหลักทรัพยหรือตรา
สารแหงหนี้ที่ซื้อและมูลคาธุรกรรมรวมเปนยอดสุทธิของธุรกรรมทั้งหมดที่กองทุนมีอยูกับคูสัญญารายเดียวกัน และ
ที่สัญญากําหนดใหสามารถบังคับชําระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อหรือ
ทรัพยสินที่โอนเพ่ือดํารงมูลคาธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถามี) ของธุรกรรมอ่ืนได ใหคํานวณอัตราสวนการลงทนุ
ดังนี้  

(ก) ในกรณีที่มูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมา เพ่ือดํารงมูลคาธุรกรรมตามประกาศ
กําหนด (ถามี) ณ สิ้นวันของแตละธุรกรรม มีมูลคาไมนอยกวามูลคาธุรกรรมแตละธุรกรรมนั้น ใหคํานวณอัตราสวน
การลงทุนตามหลักเกณฑใน (1)  

(ข) ในกรณีที่มูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมา เพ่ือดํารงมูลคาธุรกรรมตามประกาศ
กําหนด (3) (ถามี) ณ สิ้นวันของแตละธุรกรรม มีมูลคานอยกวามูลคาธุรกรรมแตละธุรกรรม ใหคํานวณอัตราสวนการ
ลงทุนตามหลักเกณฑใน (2)  

(ค) ในกรณีที่มีบางธุรกรรมที่มูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมาเพื่อดํารงมูลคาธุรกรรม
ตามประกาศกําหนด (ถามี) ณ สิ้นวันนอยกวามูลคาธุรกรรม ใหบริษัทจัดการนําหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อ
ของธุรกรรมที่มูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมา เพ่ือดํารงมูลคาธุรกรรมตามประกาศ
กําหนด (ถามี) ณ สิ้นวันไมนอยกวามูลคาธุรกรรม มาคํานวณอัตราสวนการลงทุนเพ่ิมเติมเพ่ือชดเชยสวนตางของ
มูลคาธุรกรรมกับมูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมา เพ่ือดํารงมูลคาธุรกรรมตาม
ประกาศกําหนด (ถามี) ณ สิ้นวันของธุรกรรมแรกทั้งนี้ หากภายหลังการชดเชยสวนตางขางตน มูลคาสุทธิของทุก
หลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนยังคงนอยกวามูลคาสุทธิของทุกธุรกรรม ใหนําธุรกรรมการ
ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราสวนการลงทุนที่คูสัญญาเทากับสวนตางดังกลาว  

3.7.1.12 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยของกองทุนได โดยมีมูลคาธุรกรรมรวมกันทั้งสิ้นไมเกิน
รอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การคํานวณมูลคาธุรกรรมดังกลาว ใหบริษัทจัดการคํานวณ
โดยใชมูลคาหลักทรัพยที่ใหยืม รวมผลประโยชนที่พึงไดรับจนถึงวันที่คํานวณมูลคาธุรกรรมดังกลาว  

ในกรณีที่ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยในขณะที่กองทุนเขาทําธุรกรรม มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนดในวรรคหนึง่ 
หากตอมาธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยน้ันมีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยมิไดเกิดจากการทําธุรกรรมเพิ่มเติม 
บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยดังกลาวตอไปก็ได  
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ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนการลงทุนที่กําหนดพรอมสาเหตุ และ
สงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทําการนับแตวันที่ธุรกรรมการใหยืม
หลักทรัพยน้ันมีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวที่บริษัทจัดการเพื่อให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.สามารถตรวจสอบได  

3.7.1.13 ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพย
อางอิงไทย ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพ่ิมทุนที่โอนสิทธิได ใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ หรือธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  

(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย ใหนับมูลคาของหลักทรัพยอางอิง
ของใบแสดงสิทธิดังกลาว รวมในอัตราสวนสําหรับหลักทรัพยอางอิงดังกลาวที่กําหนดในโครงการนี้ โดยถือเสมือน
หนึ่งวากองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยอางอิงนั้นโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจไมนับมูลคาของใบแสดง
สิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยรวมในอัตราสวนที่คํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญาที่
กําหนดตามขอ 3.7.1.2 ขอ 3.7.1.3 และขอ3.7.1.4 ก็ได  

มูลคาของหลักทรัพยอางอิงที่นํามาคํานวณรวมในอัตราสวนตามวรรคหนึ่งใหมีมูลคาเทากับมูลคาใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยที่กองทุนไดลงทุนหรือมีไว  

(2) ในกรณีของธุรกรรมใหยืมหลักทรัพย บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราสวนการลงทุนใน หรือมีไวซึ่งการใหยืม
หลักทรัพยโดยใหนับมูลคาทรัพยสินที่ใหยืมรวมในอัตราสวนสําหรับหลักทรัพยที่กําหนดไวในขอ 3.7.1.2 ขอ 
3.7.1.3 และขอ 3.7.1.4 โดยไมถือเสมือนหนึ่งวากองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยน้ันอยู ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
อาจไมนับรวมในอัตราสวนที่คํานวณตามคูสัญญาที่กําหนดตามขอ 3.7.1.2 ขอ 3.7.1.3 และขอ 3.7.1.4 ก็ได  

3.7.1.14 ในกรณีที่กองทุนเขาเปนคูสัญญาในสัญญาซื้อขายลวงหนาโดยมิไดมีวัตถุ-ประสงคเพ่ือการลดความเสี่ยง 
(hedging) ใหบริษัทจัดการดําเนินการใหมีการกันหรือแยกทรัพยสินของกองทุนที่มีคุณภาพซึ่งมีสภาพคลองใน
จํานวนที่เพียงพอตอมูลคาสุทธิที่กองทุนอาจมีภาระตองชําระหนี้หรือชําระคาสินคาเมื่อสิ้นสุดสญัญาซือ้ขายลวงหนา 
(fully covered) ไวตลอดเวลาที่ไดลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญานั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่สํานกังานกําหนด  

3.7.1.15 การคํานวณมูลคาการลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ่ือการคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามขอ 
3.7.1.2 ขอ 3.7.1.3 และขอ 3.7.1.4 ใหนับมูลคาที่คูสัญญาอีกฝายหนึ่ง มีหนาที่ตองชําระตามสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา รวมคํานวณในอัตราสวนของบุคคลที่เปนคูสัญญาดังกลาว เวนแตกรณีที่กองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่ง
สัญญานั้นในศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา บริษัทจัดการไมตองคํานวณมูลคาและอัตราสวนตามที่กําหนดใน
ขอดังกลาว  

3.7.1.16 นอกจากการคํานวณตามขอ 3.7.1.15 แลว ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการลงทุนดังตอไปนี้ดวย  

(1) ในกรณีที่การเขาเปนคูสัญญาในสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนผลหรืออาจเปนผลใหกองทุนมีความเสี่ยงตอเครดิต
ของผูออกสินคา หรือผูที่ตองชําระหนี้ตามขอผูกพันของสินคาที่สัญญาซื้อชายลวงหนาอางอิง ใหบริษัทจัดการ
คํานวณอัตราสวนการลงทุนสําหรับสินคาดังกลาวที่กําหนดไวในประกาศนี้ โดยถือเสมือนหน่ึงวากองทุนไดลงทุน
หรือมีไวซึ่งสินคานั้นโดยตรง ทั้งนี้ ใหบริษัทจัดการใชมูลคาตามขนาดของสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนมูลคาที่ใชใน
การคํานวณ เวนแตในกรณีที่เปนสัญญาออปชัน ใหนับมูลคาตามขนาดสัญญาซื้อขายลวงหนาคูณกับคาเดลตาของ
สัญญาออปชันแทน  

(2) ในกรณีที่กองทุนลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนาที่อางอิงกับดัชนีดังตอไปนี้ ใหบริษัทจัดการคํานวณ
อัตราสวนสําหรับองคประกอบดังกลาวที่กําหนดไวในประกาศนี้ โดยถือเสมือนหนึ่งวากองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่ง
องคประกอบนั้นโดยตรง เวนแตในกรณีที่องคประกอบดังกลาวเปนหรือเก่ียวของกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ  

(ก) ดัชนีที่มีองคประกอบเปนสินคาหรือตัวแปรที่กองทุนสามารถลงทุนหรือมีไวได  

(ข) ดัชนีที่ไมเขาลักษณะเปนดัชนีที่มีการกระจายน้ําหนักอยางเพียงพอตามประกาศกําหนด  

(ค) ดัชนีที่มีองคประกอบสวนใหญเปนตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือต่ํากวาอันดับที่สามารถลงทุนได (high 
yield bond index)  

3.7.1.17 ในการคํานวณอัตราสวนตามขอ 3.7.1.2 ขอ 3.7.1.3 ขอ 3.7.1.4 ใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้ รวมทั้งเง่ือนไขตามขอ 3.7.1.18 ดวย  
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(1) ในกรณีที่ทรัพยสินดังกลาวมีผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอตัราสวนที่
ผูออกทรัพยสินหรือผูที่เปนคูสัญญาดังกลาว หรือคํานวณอัตราสวนผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน 
แลวแตกรณี ก็ได  

(2) ในกรณีที่ทรัพยสินมีบุคคลมากกวาหนึ่งรายเปนผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน บริษัทจัดการจะ
เลือกคํานวณอัตราสวนที่ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกันรายใดรายหนึ่งก็ได  

3.7.1.18 การคํานวณอัตราสวนที่ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกันตามขอ 3.7.1.17 จะทําไดตอเมื่อ
บุคคลดังกลาวไดทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบ้ียโดยไมมีขอกําหนด
ลบลางหรือจํากัดความรับผิดของผูสลักหลัง หรือค้ําประกันตนเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนแบบไมมีเง่ือนไข  

3.7.1.19 ในกรณีที่ตราสารแหงหนี้ ในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกิน
อัตราสวนที่กําหนดในขางตน หากตอมาตราสารแหงหนี้น้ัน มีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยสาเหตุ ถูกปรับลด
อันดับความนาเชื่อถือใหบริษัทดําเนินการแกไขอัตราสวนใหเปนไปตามที่กําหนดภายใน 30 วันนับแตวันที่มีการ
ประกาศใหทราบถึงเหตุดังกลาว เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับผอนผันจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

3.7.1.20 ในกรณีที่ทรัพยสินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่
กําหนดในขางตน หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอ่ืน บริษัทจัดการจะ
ยังคงมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปก็ได  

ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง และวันที่
ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนการลงทุนที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชน
ของกองทุนรวม ทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนด พรอมทั้งจัดทํา
สําเนารายงานดังกลาวไวที่บริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได  

3.7.1.21 ในกรณีที่การรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอ่ืนเปนผลใหกองทุนรวมเปนผูถือหุนที่บริษัทใดเปนผูออก เพ่ือเปน
ทรัพยสินของกองทุนรวม เม่ือรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการเกินกวารอยละ 25 
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทนั้น บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ การลงทุนและการมีไวเพ่ือเปนทรัพยสินของ
กองทุน ดังนี้คือ  

(1) ปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศที่กําหนดใหบริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอ่ืนได  

(2) งดเวนการใชสิทธิออกเสียงในหุนจํานวนที่เกินอัตราสวนการลงทุนดังกลาว เวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปนและ
สมควรโดยไดรบัการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ  

(3) กรณีที่เปนหุนของบริษัทจดทะเบียน และการไดมาซึ่งหุนของบริษัทดังกลาว เปนผลใหกองทุนไดมา หรือเปนผู
ถือหุนของบริษัทนั้นจนถึงหรือขามจุดที่ตองทําคําเสนอซื้อ บริษัทจัดการตองดําเนินการเพื่อใหไดรับการยกเวนการ
ทําคําเสนอซื้อโดยการลดสัดสวนการถือหุนหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื่นคําขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อ 
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการเขา
ถือหลักทรัพยเพ่ือครอบงํากิจการ ทั้งน้ี การลดสัดสวนการถือหุนดังกลาว ใหบริษัทจัดการลดสัดสวนตามสัดสวน
ของหุนของบริษัทจดทะเบียนที่แตละกองทุนไดมาจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอ่ืน  

3.7.1.22 ในกรณีที่ทรัพยสินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่
กําหนดในขางตน หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยไมเขาลักษณะตามขอ3.7.1.7 ขอ 3.7.1.12 ขอ 
3.7.1.19 ขอ 3.7.1.20 และ ขอ 3.7.1.21 และการเกินอัตราสวนดังกลาวมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดทรัพยสินมา
เพ่ิมเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปก็ได  

ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง และวันที่
ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุน
รวม ทราบภายในสามวันทําการนับแตวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงาน
ดังกลาวไวที่บริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.สามารถตรวจสอบได  

3.7.1.23 ขอจํากัดการลงทุนขางตนจะไมนํามาบังคับใชในกรณีที่ปรากฏเหตุตามหัวขอ “การเลิกโครงการจัดการ
กองทุนรวม” และบริษัทจัดการตองดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวขอ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิก
กองทุนรวม”  
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รายละเอียดกรณี Specific :  

1. Total non-investment grade : ลงทุนไมเกินรอยละ 15.00  

2. Non-investment grade company limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 5.00  

3. Investment grade company limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 15.00  

4. Financial institution company limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 20.00  

5. Individual fund limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 100.00  

6. Total fund limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 100.00  

3.7.2. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนในตางประเทศ :  

3.7.2.1 กองทุนเปนกองทุนรวมหนวยลงทุนที่ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนหลัก SPDR Gold Trust เพียง
กองทุนเดียว โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  

3.7.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารภาครัฐตางประเทศที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูใน 2 อันดับ
แรก เพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนรวม โดยไมจํากัดอัตราสวน  

ในกรณีของกองทุนเ ปด มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศตามวรรคหนึ่ง เม่ือรวมกันแลวตองไมเกินรอยละ 20 
ของมูลคาตราสารนั้นในแตละรุน เวนแตเปนกองทุนรวมเปดที่มีการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อ
ลวงหนาซึ่งระบุเวลาแนนอน (auto redemption)  

3.7.2.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารภาครัฐตางประเทศที่นอกเหนือจากขอ 3.7.2.2 เพ่ือเปน
ทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคํานวณเฉพาะรายผูออกหรือผูเปนคูสัญญารายนั้น ไมเกินรอย
ละ 35 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  

ในกรณีของกองทุนรวมเปด มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศดังกลาว ตองไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาตราสาร
น้ันในแตละรุน เวนแตเปนกองทุนรวมเปดที่มีการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งลวงหนาซึ่งระบุเวลา
แนนอน (auto redemption)  

การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหนึ่ง ใหนับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพยสินทุกประเภทที่ผูออกหรือผูเปนคูสัญญา
รายดังกลาวเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา ซึงกองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่ง
ทรัพยสินเหลานั้น รวมในอัตราสวนการลงทุนดังกลาวดวย  

3.7.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสิน ตามขอ (1) และ (2) ที่บุคคลใดเปนผูออก ผู
สั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา เพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคา
รวมกันทั้งสิ้นเมื่อคํานวณเฉพาะผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญารายนั้น ไม
เกินรอยละ 15 ของมูลคาทรพัยสินสุทธิของกองทุนรวม  

(1) ตราสารแหงหนี้ตางประเทศ ตามขอ 3.6.2.2  

(2) ตราสารหนี้ตางประเทศ นอกเหนือจากขอ 3.7.2.2 และขอ 3.7.2.3  

(3) ตราสารแหงหนี้ ตามขอ 3.6.2.3 ที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได  

3.7.2.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่กลุมกิจการใดเปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลัก
หลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา เพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นของกลุมกิจการนั้นไมเกิน
อัตราอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ แลวแตอัตราใดจะสูงกวา  

(1) รอยละ 30 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน  
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(2) อัตราที่คํานวณไดจากน้ําหนักของกลุมกิจการดังกลาวในตัวชี้วัด (benchmark) ของกองทุนนั้นรวมกับรอยละ 
10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนนั้น ทั้งนี้ ตัวชี้วัดดังกลาวตองเปนดัชนีหรือองคประกอบของดัชนี ที่มีการ
เผยแพรอยางกวางขวางและสอดคลองกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น  
 
3.7.2.6 การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่บริษัทในกลุมกิจการใดเปนผูออก ผูสั่งจายหรือคูสัญญา เพ่ือเปนทรัพยสิน
ของกองทุน หากทรัพยสินดังกลาวเปนองคประกอบที่ใชในการคํานวณตัวชี้วัด (benchmark) ของกองทุนนั้น 
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินนั้นโดยมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคํานวณเฉพาะผูออก ผูสั่งจาย หรือ
คูสัญญารายนั้น ไมเกินผลรวมของน้ําหนักของทรัพยสินดังกลาวในตัวชี้วัดและรอยละสิบของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุน  ทั้งนี้ แทนอัตราสวนที่กําหนดไวในขอ 3.7.2.3 ขอ 3.7.2.4 แลวแตกรณี ก็ได 
 
ใหบริษัทจัดการพิจารณาความเปนกลุมกิจการตามขอ 3.7.2.5 และขอ 3.7.2.6 ตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทํา
และเปดเผยลาสุด เวนแตในกรณีที่ไมมีการจัดทํางบการเงินรวม ใหพิจารณาตามสัดสวนการถือหุนที่ปรากฏในบัญชี
รายชื่อผูถือหุนลาสุดที่สงตอกระทรวงพาณิชย 

3.7.2.7 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใชเงิน ที่
บุคคลดังตอไปนี้ เปนผูออก ผูสั่งจาย หรือคูสัญญา เปนจํานวนที่มีมูลคารวมโดยเฉล่ียไมเกินรอยละ 45 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมที่มีอายุนอยกวา
หนึ่งป  

(1) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน  

(2) ธนาคารพาณิชย  

(3) บริษัทเงินทุน  

(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร  

(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย  

(6) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน  

(7) ธนาคารตางประเทศ  

การคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามวรรคหนึ่ง มิใหนับมูลคาของทรัพยสินดงัตอไปนี้ รวมในอัตราสวนดังกลาว  

(1) เงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม  

(2) ทรัพยสินที่คูสัญญาในธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนโอนกรรมสิทธ์ิใหแกกองทุนรวมเพื่อดํารงมูลคา
ธุรกรรมตามประกาศกําหนด  

อัตราสวนตามวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับในชวงระยะเวลาหกเดือนกอนวันครบกําหนดอายุโครงการของกองทุน
รวมที่มีอายุโครงการตั้งแตหนึ่งปข้ึนไป  

ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแหงหนี้ที่มีลักษณะคลายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไวเกินอัตราสวนที่
กําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวใหมีมูลคารวมโดยเฉลี่ยไม
เกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นรอบปบัญชีน้ัน ทั้งน้ี ให
คํานวณอัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวโดยเฉลี่ยตั้งแตวันแรกของรอบปบัญชีน้ันจนถึงวันที่
ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเปนไปตามอัตราสวนดังกลาว  

เม่ือบริษัทจัดการกองทุนรวมไดปฏิบัติตามวรรคสามแลว ใหบริษัทรายงานใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม
ทราบภายในวันทําการถัดจากวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคารวมโดยเฉลี่ยไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวมเพื่อใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกลาว ทั้งนี้ บริษัทตองดําเนินการให
ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมแจงใหสํานักงานทราบภายในหาวันนับแตวันที่ไดรับรายงานจากบริษัทดวย  

หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถปฏิบัติตามวรรคสามได สํานักงานอาจสั่งใหบริษัทเลิกกองทุนรวมนั้น  

ทั้งนี้ อัตราสวนดังกลาวขางตนใหนับรวมการลงทุนทั้งในและตางประเทศ  
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3.7.2.8 ในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควร เพ่ือคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุนอันเนื่องมาจากปญหาความ
ผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกวางในรอบปบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผอน
ผันตอสํานักงานเพื่อไมตองนําการลงทุนในหรือมีไวซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใชเงิน 
ในชวงเวลาที่เกิดความผันผวนดังกลาวมารวมคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามขอ 3.7.2.7 ไดสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีน้ัน  

3.7.2.9 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งเงินฝากในตางประเทศตามขอ 3.6.2.4 เพ่ือเปนทรัพยสินของ
กองทุนรวม โดยมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคํานวณเฉพาะสถาบันการเงินตางประเทศรายนั้น ไมเกินรอยละ 20 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  

การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหนึ่ง ใหนับมูลคาของทรัพยสินที่กองทุนลงทุนหรือมีไวตามขอ 3.7.1.3 ที่ธนาคาร
พาณิชยซึ่งเปนสาขาของสถาบันการเงินตางประเทศรายนั้นเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน 
หรือคูสัญญา รวมในอัตราสวนดังกลาวดวย  

ทั้งนี้ ไมวาในกรณีใด มิใหคํานวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนเขาในอัตราสวนดังกลาว 

3.7.2.10 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได โดยมีมูลคาธุรกรรมรวมกัน
ทั้งสิ้นไมเกินรอยละ 25 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  

3.7.2.11 การลงทุนหรือมีไวซึ่งธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการลงทนุตาม
ขอ 3.7.2.4 และขอ 3.7.2.5 ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  

(1) ในกรณีที่มูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมาเพ่ือดํารงมูลคาธุรกรรมตามประกาศ
กําหนด (ถามี) ณ สิ้นวันไมนอยกวามูลคาธุรกรรม ใหนําหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ดังกลาวมาคํานวณอัตราสวน
การลงทุนเทากับมูลคาธุรกรรม ทั้งนี้ บริษัทจัดการไมตองนําธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอตัราสวน
การลงทุนที่คูสัญญา  

(2) ในกรณีมูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมา เพ่ือดํารงมูลคาธุรกรรมตามประกาศ
กําหนด (ถาม)ี ณ สิ้นวันนอยกวามูลคาธุรกรรม ใหคํานวณอัตราสวนการลงทุนดังตอไปนี้  

(ก) นําหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ดังกลาวมาคํานวณอัตราสวนการลงทุน เทากับมูลคาหลักทรัพยหรือตราสาร
แหงหนี้น้ันตามราคาตลาด และ  

(ข) นําธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราสวนการลงทุนที่คูสัญญา เทากับสวนตางของมูลคา
ธุรกรรมกับมูลคาหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้น้ันตามราคาตลาด  

(3) ในกรณีเปนธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนตามสัญญาที่มีขอกําหนดใหคํานวณมูลคาหลักทรัพยหรือตรา
สารแหงหนี้ที่ซื้อและมูลคาธุรกรรมรวมเปนยอดสุทธิของธุรกรรมทั้งหมดที่กองทุนมีอยูกับคูสัญญารายเดียวกัน และ
ที่สัญญากําหนดใหสามารถบังคับชําระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อหรือ
ทรัพยสินที่โอนเพ่ือดํารงมูลคาธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถามี) ของธุรกรรมอ่ืนได ใหคํานวณอัตราสวนการลงทนุ
ดังนี้  

(ก) ในกรณีที่มูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมา เพ่ือดํารงมูลคาธุรกรรมตามประกาศ
กําหนด (ถามี) ณ สิ้นวันของแตละธุรกรรม มีมูลคาไมนอยกวามูลคาธุรกรรมแตละธุรกรรมนั้น ใหคํานวณอัตราสวน
การลงทุนตามหลักเกณฑใน (1)  

(ข) ในกรณีที่มูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมา เพ่ือดํารงมูลคาธุรกรรมตามประกาศ
กําหนด (3) (ถามี) ณ สิ้นวันของแตละธุรกรรม มีมูลคานอยกวามูลคาธุรกรรมแตละธุรกรรม ใหคํานวณอัตราสวนการ
ลงทุนตามหลักเกณฑใน (2)  

(ค) ในกรณีที่มีบางธุรกรรมที่มูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมาเพื่อดํารงมูลคาธุรกรรม
ตามประกาศกาํหนด (ถามี) ณ สิ้นวันนอยกวามูลคาธุรกรรม ใหบริษัทจัดการนําหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อ
ของธุรกรรมที่มูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมา เพ่ือดํารงมูลคาธุรกรรมตามประกาศ
กําหนด (ถามี) ณ สิ้นวันไมนอยกวามูลคาธุรกรรม มาคํานวณอัตราสวนการลงทุนเพ่ิมเติมเพ่ือชดเชยสวนตางของ
มูลคาธุรกรรมกับมูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมา เพ่ือดํารงมูลคาธุรกรรมตาม
ประกาศกําหนด (ถามี) ณ สิ้นวันของธุรกรรมแรกทั้งนี้ หากภายหลังการชดเชยสวนตางขางตน มูลคาสุทธิของทุก
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หลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนยังคงนอยกวามูลคาสุทธิของทุกธุรกรรม ใหนําธุรกรรมการ
ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราสวนการลงทุนที่คูสัญญาเทากับสวนตางดังกลาว  

3.7.2.12 ในการคํานวณอัตราสวนตามขอ 3.7.2.3 และขอ 3.7.2.4 ใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้ รวมทั้งเง่ือนไขตามขอ 3.7.2.13 ดวย  

(1) ในกรณีที่ทรัพยสินดังกลาวมีผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอตัราสวนที่
ผูออกทรัพยสินหรือผูที่เปนคูสัญญาดังกลาวหรือคํานวณอัตราสวนผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน 
แลวแตกรณี ก็ได  

(2) ในกรณีที่ทรัพยสินมีบุคคลมากกวาหนึ่งรายเปนผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน บริษัทจัดการจะ
เลือกคํานวณอัตราสวนที่ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกันรายใดรายหนึ่งก็ได  

3.7.2.13 การคํานวณอัตราสวนที่ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกันตามขอ 3.7.2.12 จะทําไดตอเมื่อ
บุคคลดังกลาวไดทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบ้ียโดยไมมีขอกําหนด
ลบลางหรือจํากัดความรับผิดของผูสลักหลงั หรือค้ําประกันตนเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนแบบไมมีเง่ือนไข  

3.7.2.14 ในกรณีที่ตราสารแหงหนี้ ในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกิน
อัตราสวนที่กําหนดในขางตน หากตอมาตราสารแหงหนี้น้ัน มีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวเนื่องจากถูกปรับลดอันดับ
ความนาเชื่อถือใหบริษัทจัดการจะดําเนินการแกไขอัตราสวนใหเปนไปตามที่กําหนดภายใน 30 วันนับแตวันที่มีการ
ประกาศใหทราบถึงเหตุดังกลาว เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับผอนผันจากสํานักงาน  

3.7.2.15 ในกรณีที่ทรัพยสินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่
กําหนดในขางตน หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอ่ืน บริษัทจัดการจะ
ยังคงมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปก็ได  

ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง และวันที่
ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนการลงทุนที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชน
ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทําการนับแตวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนด พรอมทั้งจัดทํา
สําเนารายงานดังกลาวไวที่บริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานสามารถตรวจสอบได  

3.7.2.16 ในกรณีที่การรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอ่ืนเปนผลใหกองทุนรวมเปนผูถือหุนที่บริษัทใดเปนผูออก เพ่ือเปน
ทรัพยสินของกองทุนรวม เม่ือรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการเกินกวารอยละ 25 
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทนั้น บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี้ คือ  

(1) ปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศที่กําหนดใหบริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอ่ืนได  

(2) งดเวนการใชสิทธิออกเสียงในหุนจํานวนที่เกินอัตราสวนการลงทุนดังกลาว เวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปนและ
สมควรโดยไดรบัการผอนผันจากสํานักงาน และ  

(3) กรณีที่เปนหุนของบริษัทจดทะเบียน และการไดมาซึ่งหุนของบริษัทดังกลาว เปนผลใหกองทุนไดมาหรือเปนผู
ถือหุนของบริษัทนั้นจนถึงหรือขามจุดที่ตองทําคําเสนอซื้อ บริษัทจัดการตองดําเนินการเพื่อใหไดรับการยกเวนการ
ทําคําเสนอซื้อโดยการลดสัดสวนการถือหุนหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื่นคําขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อ 
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการเขา
ถือหลักทรัพยเพ่ือครอบงํากิจการ ทั้งน้ี การลดสัดสวนการถือหุนดังกลาว ใหบริษัทจัดการลดสัดสวนตามสัดสวน
ของหุนของบริษัทจดทะเบียนที่แตละกองทุนไดมาจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอ่ืน  

3.7.2.17 ในกรณีที่ทรัพยสินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่
กําหนดในขางตน หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยไมเขาลักษณะตามขอ 3.7.2.14 ขอ 3.7.2.15 และ
ขอ 3.7.2.16 และการเกินอัตราสวนดังกลาวมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดทรัพยสินมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะ
ยังคงมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปก็ได  

ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง และวันที่
ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุน
รวม ทราบภายในสามวันทําการนับแตวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงาน
ดังกลาวไวที่บริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานสามารถตรวจสอบได  
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3.7.2.18 ขอจํากัดการลงทุนขางตนจะไมนํามาบังคับใชในกรณีที่ปรากฏเหตุตามหัวขอ “การเลิกโครงการจัดการ
กองทุนรวม” และบริษัทจัดการตองดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวขอ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิก
กองทุนรวม”  

 
4. นโยบายการจายเงินปนผล : ไมจาย  

หลักเกณฑการจายเงินปนผล :  

 
5. การรับชําระหนี้เพื่อกองทุนรวมดวยทรัพยสินอื่น :  

หากมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมจะไม
สามารถชําระหนี้ได บริษัทจัดการจะรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอ่ืนทั้งที่เปนหลักประกันและมิใชหลักประกันเพ่ือ
กองทุนรวม ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่     
ผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหนี้ ดังนี้  

5.1 กรณีที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย  

5.1.1 เม่ือมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนย ผูถือหนวยลงทุนทุกรายทีมี่ชือ่อยูในทะเบยีน
ผูถือหนวยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยเปนผูมีสิทธิในเงิน
ไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้  

5.1.2 เม่ือไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะไมนําทรัพยสินดังกลาวและเงินไดสุทธิจาก
ทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้มารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหนายทรัพยสินที่ได
จากการรับชําระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ เวนแต
กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ตกลงรับชําระหนี้ดวยทรัพยสิน
ดังกลาวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชนจากทรัพยสินนั้นได และในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากเงิน
สํารองรายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการบริหารทรัพยสินนั้น  

5.1.3 เม่ือมีเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอ่ืนในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงิน
ไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้คืนใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธิน้ันภายใน 45 วัน
นับตั้งแตวันถัดจากวันที่มีเงินไดสุทธิ และจะแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการไดเฉลี่ยเงินคืน เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. จะผอนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเปนอยางอ่ืน  

5.1.4 เม่ือมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยแลว ตอมาปรากฏวากองทุนรวมไดรับชําระ
หนี้ตามตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในขอ 5.1.3 โดยอนุโลม  

5.2 กรณีที่บริษัทจัดการไมไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย  

5.2.1 กอนการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอ่ืนที่มิใชหลักประกันในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะตองไดรับความเห็นชอบ
จากผูถือหนวยลงทุน โดยมติเสียงขางมากซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุน
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดหรือไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยผูดูแลผลประโยชนไดตรวจสอบและ
แสดงความเห็นพรอมเหตุผลวาในขณะนั้นการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินดังกลาวเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุน
มากกวาการถือหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้น  

ในการขอความเหน็ชอบจากผูถือหนวยลงทุนหรือผูดูแลผลประโยชนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียด
เก่ียวกับทรัพยสินที่กองทุนรวมจะไดจากการรับชําระหนี้ มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการคาใชจาย พรอมเหตุผล
และความจําเปนในการรับชําระหนี้  

5.2.2 เม่ือไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะนําทรัพยสินดังกลาวมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนรวม โดยจะกําหนดราคาทรัพยสินนั้นเพ่ือใชในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตาม
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หลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับทรัพยสินดังกลาวดังนี้  

(1) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการอาจมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาว
ตอไปเพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนรวมก็ได  

(2) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมไมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการจะจําหนายทรัพยสิน
ดังกลาวในโอกาสแรกที่สามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในระหวางที่
บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินดังกลาว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาว  

ในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม  

5.3 ในกรณีที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้ หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหนี้ไดบริษัท
จัดการกองทุนรวมจะดําเนินการใหผูถือหนวยทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณวาผู
ออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหนี้ได เปนผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสิน
อ่ืนที่ไดจากการรับชําระหนี้ก็ได  

ทั้งนี้ ในการดําเนินการดังกลาว บริษัทไมตองนําตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้นมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนรวม  

เง่ือนไขเพิ่มเติม  

ในการเฉลี่ยเงินคืนแตละครั้งตามขอ 5.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงใหเห็นวาเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ได
จากการรับชําระหนี้ไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได
สุทธิดังกลาวไปรวมจายในโอกาสแรกที่การเฉล่ียเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนจะคุมกับภาระคาใชจายก็ได ทั้งนี้ 
หากไดมีการจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้จนครบถวนแลวและปรากฏวาเงินไดสุทธิน้ันไมคุมกับภาระ
คาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวมารวมคํานวณเปนมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวมก็ได  

 
6. ช่ือ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน และสถานที่เก็บรักษาทรัพยสิน
ของกองทุนรวม :  

6.1. ชื่อที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูดูแลผลประโยชน :  

ชื่อ : ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  

ที่อยู : ฝายบริการธุรกิจหลักทรัพย (ธล.) ชั้น 18  

33/4 อาคาร เดอะไนน ทาวเวอร แกรนด รามา ไนน (ทาวเวอร เอ) 

ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

โทรศัพท 0-2470-3200-1  

หรือผูดูแลผลประโยชนรายใหมที่มีคุณสมบัติเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

6.2. เง่ือนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน :  

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชน ภายใตเง่ือนไขสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน เม่ือเกิดกรณีใดกรณี
หนึ่งดังตอไปนี้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกระทําไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน  

(1) เม่ือคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งมีความประสงคจะบอกเลิก โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลาย
ลักษณอักษร เปนเวลาไมนอยกวา 180 วัน หรือตามแตจะตกลงกันเปนอยางอ่ืน  

(2) ในกรณีที่คูสัญญาฝายใดไมปฏิบัติตามหนาที่ และความรับผิดชอบที่ไดตกลงไว คูสัญญาอีกฝายหนึ่งอาจบอก
เลิกสัญญาได โดยบอกกลาวลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน  
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(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งกฎกระทรวง และประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกลาว หรือประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอ่ืนใดอันจะมีผลเปนการเพ่ิม
ภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชน และผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับหนาที่ดังกลาว ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาได โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 180 วัน  

(4) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนขาดคุณสมบัติขอหนึ่งขอใดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนจัดการแกไขให
ถูกตอง ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจงการแกไขดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดแกไขเสร็จสิ้น หากผูดูแลผลประโยชนมิไดมีการแกไขให
ถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนตอสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาใหแกไข และเมื่อไดรับอนุญาตแลว
บริษัทจัดการจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนรายใหมแทนโดยพลัน  

(5) ในกรณีที่มีมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม เรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแล
ผลประโยชน  

6.3. สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :  

บริษัทจัดการจะจัดใหมีการฝากทรัพยสินของกองทุนรวมที่  

(1) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  

400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

โทรศัพท 0-2470-3200-1  

(2) บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  

เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 6  

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  

กรุงเทพมหานคร 10110  

โทรศัพท 0-2359-1200-1  

และ/หรือ ที่ผูดูแลผลประโยชนอ่ืนที่มีคุณสมบัติเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต กําหนดและ/หรือศูนย
รับฝากหลักทรัพยตางประเทศ หรือผูรับฝากทรัพยสินที่ผูดูแลผลประโยชนแตงตั้งเพ่ือเก็บรักษาทรัพยสินใน
ตางประเทศ  

 
7. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูสอบบัญชี :  

ชื่อ :  นายเทอดทอง เทพมังกร 

ที่อยู : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

100/19 ชั้น 14 อาคารวองวานชิ บี 

ถนนพระราม9  แขวงหวยขวาง  เขตหวยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310  
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โทรศัพท 02-645-0080   

ชื่อ :  นางสาวชมภูนุช แซแต 

ที่อยู : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

100/19 ชั้น 14 อาคารวองวานชิ บี 

ถนนพระราม9  แขวงหวยขวาง  เขตหวยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท 02-645-0080  

ชื่อ :  นายไกรสิทธ์ิ ศิลปมงคลกุล 

ที่อยู : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

100/19 ชั้น 14 อาคารวองวานชิ บี 

ถนนพระราม9  แขวงหวยขวาง  เขตหวยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท 02-645-0080  

ชื่อ :  นายประวิทย วิวรรณธนานุตร 

ที่อยู : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

100/19 ชั้น 14 อาคารวองวานชิ บี 

ถนนพระราม9  แขวงหวยขวาง  เขตหวยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท 02-645-0080   

ชื่อ :  นายบรรจง พิชญประสาธน 

ที่อยู : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

100/19 ชั้น 14 อาคารวองวานชิ บี 

ถนนพระราม9  แขวงหวยขวาง  เขตหวยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท 02-645-0080   

ชื่อ : นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ  

ที่อยู : สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ  

316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
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โทรศัพท 02-259-5300 - 8  

ชื่อ : นาง วิไลรัตน โรจนนครินทร  

ที่อยู : สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ  

316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

โทรศัพท 02-259-5300 - 8  

ชื่อ : นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน  

ที่อยู : สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ  

316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

โทรศัพท 02-259-5300 - 8  

หรอืบุคคลอ่ืนที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

 
8. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของนายทะเบียนหนวยลงทุน :  

ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  

ที่อยู : สายปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย  

อาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ 1060  

ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน  

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  

โทรศัพท 0-2256-2331-4  

หรือบุคคลอ่ืนที่ไดรับอนุญาตใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยจากคณะ กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการ
จะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

 
9. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูจัดจําหนาย :  

ชื่อ :  

ที่อยู :  

บริษัทจัดการอาจแตงตั้งหรือยกเลิกการแตงตั้งผูจัดจําหนายได โดยบริษัทจัดการจะแจงการแตงตั้งหรือยกเลิกการ
แตงตั้งผูจัดจําหนายให สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง  

 
10. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :  

ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  
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ที่อยู : สํานักงานใหญ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก  

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  

กรุงเทพมหานคร 10900  

โทรศัพท 0-2544-3874-76 และสาขาตาง ๆ ทั่วประเทศ  

เฉพาะชองทางการจัดจําหนายที่ธนาคารกําหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้จะแจงใหทราบกอนการเสนอ
ขาย)  

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด  

ที่อยู : ชั้น 21 – 22 อาคาร 3 ไทยพาณิชย ปารค พลาซา  

เลขที่ 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร  

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

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

บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพ่ิมเติมหรือยก เลิกการแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจงการแตงตั้งหรือยกเลิกการแตงตั้งผูสนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง ในกรณีของการแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพ่ิมเติม 
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดังกลาวอาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได
ใหความเห็นชอบเพ่ือทําหนาที่เปนผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน โดยผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนที่ไดรับการแตงตั้งจะตองปฏิบัติงาน ไดภายใตระบบงานเดียวกันกับผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ปฏิบัติ 
หนาที่อยูกอนแลว  

 
11. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศพัทของที่ปรึกษาการลงทุน :  

ชื่อ :  

ที่อยู :  

หมายเหตุ :  

 
12. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของที่ปรึกษากองทุน :  

หมายเหตุ :  

 
13. การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก :  

ชองทางการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก :  

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

รายละเอียดการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก :  
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บริษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ในราคาหนวยลงทุนที่เสนอขาย เทากับ ราคาที่เสนอขายหนวย
ลงทุนครั้งแรก (หนวยละ 10.00 บาท) บวกดวย คาธรรมเนียมในการขายหนวยลงทุนบวกภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี) ซึ่ง
ผูสนใจลงทุนสามารถติดตอซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่
ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ โดยกําหนดระยะเวลาเสนอขาย ตั้งแตวันที่ 19 - 24 สิงหาคม 2554 ในระหวาง
เวลาทําการของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ 
(ถามี) ทั้งน้ีในกรณีที่มียอดการจําหนายหนวยลงทุน เทากับจํานวนเงินทุนของโครงการกอนครบกําหนดสิ้นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจพิจารณาปดการเสนอขายและดําเนินการจดทะเบียนกอง
ทรัพยสินของโครงการเปนกองทุนรวม  

ชองทางการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก :  

(1) บริษัทจัดการ  

(2) ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

(3) บริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (Internet)  

หรือชองทางอ่ืนใดที่บริษัทจัดการจัดเตรียมไว หรือประกาศเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการกําหนด  

อนึ่ง กรณีมีการเพ่ิมเติมหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และ/หรือชอง
ทางการเสนอขายหนวยลงทุนในภายหลัง บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
ใหแกผูลงทุนทราบลวงหนากอนการเริ่มใหบริการดังกลาว  

13.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบสั่งซื้อหนวยลงทุนและใบคําขอเปดบัญชีกองทุน  

บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) จะจัดสงหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญที่
ผูลงทุนควรทราบพรอมใบสั่งซื้อหนวยลงทุนและใบคําขอใชบริการกองทุนใหกับผูสนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะ
จัดใหมีหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไวที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสํานักงานใหญและสํานักงาน
สาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนทุกแหง (ถามี)  

ผูสนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน และใบสั่งซื้อหนวยลงทุน และใบคําขอใชบริการกองทุน
ไดที่บริษัทจัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับการแตงตัง้จาก
บริษัทจัดการทุกวันทําการในระหวางเวลาทําการ  

13.2 วิธีการสั่งซื้อหนวยลงทุน  

13.2.1 บริษัทจัดการ  

(1) ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบคําขอใชบริการกองทุน (เฉพาะผูที่ยังไมเคยกรอกใบคํา
ขอใชบริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และใบสั่งซื้อหนวยลงทุนใหครบถวนถูกตองและชัดเจนแลวนําใบคําขอใช
บริการกองทุน (ถามี) และใบสั่งซื้อหนวยลงทุนพรอมทั้งเงินคาซื้อหนวยลงทุนตามจํานวนเงินที่สั่งซื้อไปที่บริษัท
จัดการ  

(2) มูลคาการสั่งซื้อข้ันต่ํา 5,000 บาท รวมคาธรรมเนียมในการขายหนวยลงทุน (ถามี) และภาษีมูลคาเพ่ิม  

13.2.2 ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

(1) ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบคําขอใชบริการกองทุน (เฉพาะผูที่ยังไมเคยกรอกใบคํา
ขอใชบริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และใบสั่งซื้อหนวยลงทุนใหครบถวนถูกตองและชัดเจนแลวนําใบคําขอใช
บริการกองทุน (ถามี) และใบสั่งซื้อหนวยลงทุนพรอมทั้งเงินคาซื้อหนวยลงทุนตามจํานวนเงินที่สั่งซื้อไปที่
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ (ถามี)  

(2) มูลคาการสั่งซื้อข้ันต่ํา 5,000 บาท รวมคาธรรมเนียมในการขายหนวยลงทุน (ถามี) และภาษีมูลคาเพ่ิม  

13.2.3 ATM  

บริษัทจัดการอาจรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการที่
บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่
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เก่ียวของ ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศใหแกผูลงทุนทราบลวงหนา
กอนการเริ่มใหบริการ  

13.2.4 Tele-bank  

ไมมี  

13.2.5 ไปรษณีย  

บริษัทจัดการอาจรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณีย ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด 
ซึ่งจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวของ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
จะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศใหแกผูลงทุนทราบลวงหนากอนการเริ่มใหบริการ  

13.2.6 Internet  

บริษัทจัดการอาจรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการที่
บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่
เก่ียวของ ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศใหแกผูลงทุนทราบลวงหนา
กอนการเริ่มใหบริการ  

13.2.7 หักบัญชี  

บริษัทจดัการอาจรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนประจํา โดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ผูสนับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื
หนวยลงทุน ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่เก่ียวของ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และประกาศใหแก ผูลงทุนทราบลวงหนากอนการเริ่มใหบริการ  

13.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคาซื้อหนวยลงทุน  

13.3.1 บริษัทจัดการ  

(1) ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนสามารถชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาเสนอขายโดยชําระ
เปนเงินสด เช็ค หรือดราฟต ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดในเขตหักบัญชีเดียวกับที่ทําการของบริษัทจัดการที่รับคํา
สั่งซื้อภายในวันที่สั่งซื้อเทานั้น โดยเช็ค หรือดราฟตจะตองลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อหนวยลงทุนและขีดครอม
เฉพาะสั่งจายในนาม "บัญชีจองซื้อกองทุนบลจ.ไทยพาณิชย จํากัด" ซึ่งเปนบัญชีกระแสรายวันและ/หรือบัญชีออม
ทรัพยที่บริษัทจัดการไดเปดไวกับธนาคารพาณิชย และระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูสั่งซื้อหนวย
ลงทุนเพ่ือความสะดวกในการติดตอไวหลัง เช็ค หรือดราฟต ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะออกหลักฐานการรับเงินและ
คําสั่งซื้อใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน  

(2) การสั่งซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการไดเรียกเก็บเงินคาสั่งซื้อหนวยลงทุนไดเต็มจํานวนแลว 
โดยบริษัทจัดการจะนําเงินคาซื้อหนวยลงทุนที่ไดรับจากผูสั่งซื้อหนวยลงทุนและดอกเบี้ยที่เกิดข้ึนจากเงินดังกลาว 
(ถามี) เขาบัญชี "กองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด THB เฮดจ" ซึ่งเปนบัญชีเดินสะพัด หรือบัญชีออมทรัพยที่บริษัท
จัดการไดเปดไวกับธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันปดการเสนอขายครั้งแรก  

(3) ในกรณีที่เช็คหรือดราฟตดังกลาวถูกปฏิเสธการจายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการสั่งซื้อน้ันและ
แจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบทันทีโดยทางโทรศัพท  

(4) นายทะเบียนหนวยลงทุน ซึ่งไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดสงใบยืนยันการซื้อหนวยลงทุนพรอม
ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสาํหรับคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี) ใหแก ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยทาง
ไปรษณียภายใน 7 วันทําการนับตั้งแตวันจดทะเบียนทรัพยสินเปน กองทุนรวม  

(5) ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนที่ไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนแลว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหนวยลงทุน และขอคืนเงินคาซื้อ
หนวยลงทุนไมได  

(6) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อหนวยลงทุนของผู
สั่งซื้อหนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว  
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13.3.2 ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

(1) ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนสามารถชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนไดที่ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่
ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการภายในระยะเวลาเสนอขายโดยชําระเปนเงินสด เช็ค ดราฟตหรือคําสั่งหักบัญชี
เงินฝากธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินไดในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุนที่รับคําสั่งซื้อภายในวันที่สั่งซื้อเทานั้นในกรณีที่ทําการสั่งซื้อเปนเช็คหรือดราฟต ผานธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ผูสั่งซื้อจะตองลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อและขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนาม “ธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) เพ่ือกองทุนเปดของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด” และในกรณีที่
สั่งซื้อเปนเช็ค หรือดราฟตผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนรายอ่ืน ผูสั่งซื้อจะตองลงวันที่เดียวกับ
วันที่สั่งซื้อและขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนาม "บัญชีจองซื้อกองทุนบลจ.ไทยพาณิชย จํากัด" ซึ่งเปนบัญชีกระแส
รายวันและ/หรือบัญชีออมทรัพยที่บริษัทจัดการไดเปดไวกับธนาคารพาณิชย และระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลข
โทรศัพทของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนเพ่ือความสะดวกในการติดตอไวหลัง เช็ค หรือดราฟต ทั้งนี้ ผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะออกหลักฐานการรับเงินและคําสั่งซื้อใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน  

(2) การสั่งซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดเรียกเก็บเงินคาสั่งซื้อ
หนวยลงทุนไดเต็มจํานวนแลว โดยบริษัทจัดการจะนําเงินคาซื้อหนวยลงทุนที่ไดรับจาก ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนและ
ดอกเบี้ยที่เกิดข้ึนจากเงินดังกลาว (ถามี) เขาบัญชี "กองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด THB เฮดจ" ซึ่งเปนบัญชี
เดินสะพัด หรือบัญชีออมทรัพยที่บริษัทจัดการไดเปดไวกับธนาคารกสิกรไทยจํากัด (มหาชน) จํากัด ภายใน 5 วัน
ทําการนับตั้งแตวันปดการเสนอขายครั้งแรก  

(3) ในกรณีที่เช็คหรือดราฟตดังกลาวถูกปฏิเสธการจายเงิน ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน จะ
ดําเนินการยกเลิกรายการสั่งซื้อนั้นและแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบทันทีโดยทางโทรศัพท  

(4) นายทะเบียนหนวยลงทุน ซึ่งไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดสงใบยืนยันการซื้อหนวยลงทุนพรอม
ใบเสร็จรบัเงินและใบกํากับภาษีสําหรับคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี) ใหแก ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยทาง
ไปรษณียภายใน 7 วันทําการนับตั้งแตวันจดทะเบียนทรัพยสินเปน กองทุนรวม  

(5) ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนที่ไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนแลว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหนวยลงทุน และขอคืนเงินคาซื้อ
หนวยลงทุนไมได  

(6) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อหนวยลงทุนของ   
ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว  

13.3.3 ATM  

บริษัทจัดการอาจรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม โดยมีวิธีการรับชําระและการเก็บรักษาเงิน
คาซื้อหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด  

13.3.4 Tele-bank  

ไมมี  

13.3.5 ไปรษณีย  

บริษัทจดัการอาจรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณียโดยมีวิธีการรับชําระและการเก็บรักษาเงินคาซื้อหนวยลงทุน 
ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด  

13.3.6 Internet  

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) อาจจะหักเงินตามจํานวนเงินที่สั่งซื้อหนวยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู
สั่งซื้อหนวยลงทุนที่ไดระบุไวในการขอใชบริการกองทุน หากเงินในบัญชีไมเพียงพอ ธนาคารจะยกเลิกคําสั่งซื้อ
หนวยลงทุนนั้น โดยไมหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้น ซึ่งผูสั่งซื้อหนวยลงทุนอาจทําการ
สั่งซื้อหนวยลงทุนใหมไดถาตองการ  
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13.3.7 หักบัญชี  

บริษัทจัดการอาจรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนประจํา โดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ผูสนับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื
หนวยลงทุน โดยมีวิธีการรับชําระและการเก็บรักษาเงินคาซื้อหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการที่
บริษัทจัดการกําหนด  

อนึ่งบริษัทจัดการอาจเพ่ิมเติมหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการขายหนวยลงทุนที่เปนการใหบริการ โดยบริษัท
จัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได ตาม
หลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับการแตงตั้ง
จากบริษัทจัดการกําหนด ซึ่งวิธีการเสนอขายหนวยลงทุนดังกลาวจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวของหรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว โดย
ไมถือวาเปนการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศใหแกผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา กอนการเริ่มใหบริการดังกลาว  

13.4 การจัดสรรหนวยลงทุน  

ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนตามที่สั่งซื้อ หลังจากที่บริษัทจัดการไดรับชําระเงินคาซื้อหนวย
ลงทุนเต็มจํานวนแลว  

ในกรณีที่การสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้น มีผลใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนที่ไดรับ
อนุมัติใหจัดตั้งโครงการจัดการกองทุนรวมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การจัดสรรหนวยลงทุนใหอยูในดุลย
พินิจของบริษัทจัดการ โดยใชหลักการ “สั่งซื้อกอน ไดกอน” ในกรณีที่สั่งซื้อพรอมกัน และมีหนวยลงทุนไม
เพียงพอตอการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่สามารถจัดสรรไดใหแกผูสั่งซื้อ ทั้งนี้
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวน หรือทั้งหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจง
ใหทราบลวงหนา  

ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน บริษัทจัดการมีสิทธิที่
จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุนตามใบสั่งซื้อหนวยลงทุน ในกรณีที่เกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งหรือหลาย
เหตุการณดังตอไปนี้  

(ก) ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบคําขอใชบริการกองทุน และ/หรือ ใบสั่งซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ 
แบบฟอรมแสดงตนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกําหนด ไมครบถวน
เพียงพอสําหรับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผูสั่งซื้อหนวย
ลงทุนไมยื่นเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่บริษัทจัดการกําหนด  

(ข) บริษัทจัดการเห็นวาการสั่งซื้อหนวยลงทุนดังกลาวอาจมีลักษณะเปนการกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเปนชองทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเปนชองทางในการ
สนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมี
ลักษณะเปนการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแยงตอกฎหมายตางๆ  

(ค) บริษัทจัดการเห็นวา การสั่งซื้อหนวยลงทุนดังกลาวอาจมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวม ผูสั่งซื้อหนวย
ลงทุนรายอ่ืน หรือความนาเชื่อถือหรือภาพลักษณของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ  

13.5 การคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุน  

ในกรณีที่ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนไมวาทั้งหมดหรือบางสวนและ/หรือในกรณีที่บริษัท
จัดการตองยุติโครงการ เน่ืองจากจําหนายหนวยลงทุนใหประชาชนไดไมถึง 35 ราย หรือในกรณีที่มีการจัดสรร
หนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนพรอม 
ผลประโยชนใดๆ ที่เกิดข้ึนจากเงินที่ไดรับจากการจําหนายหนวยลงทุน (ถามี) คืนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนเช็ค
ขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนาม ผูสั่งซื้อหนวยลงทุน และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบคําขอ
ใชบริการกองทุนหรือนําเขาบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชยอ่ืนใดที่บริษัท
จัดการไดมีการกําหนดเพิ่มเติมภายหลัง ประเภทเดินสะพัดหรือออมทรัพย ซึ่งไดระบุไวในใบคําขอใชบริการกองทุน 
ภายใน 1 เดือนนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกตามสัดสวนของเงินคาซื้อหนวย
ลงทุน หรือดําเนินการอ่ืนใดตามที่บริษัทจัดการเห็นควร เพ่ือรักษาผลประโยชนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุน หากบริษัท
จัดการไมสามารถคืนเงินและผลประโยชนภายในกําหนดเวลานั้นไดอันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ
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เอง บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราไมต่ํากวารอยละ 7.5 ตอป นับตั้งแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลานั้นให
ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนดวย 

 
14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  

ชองทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  

บริษัทจัดการจะเปดเสนอขายหนวยลงทุนทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน โดยจะเริ่มเปดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน
หลังจากการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ภายใน 1 เดือนนับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม ซึ่ง
บริษัทจัดการจะติดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนใหผูลงทุนทราบตอไป บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกําหนดการดังกลาวโดยจะประกาศใหผู
ลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน
และชวงเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด  

หมายเหตุ : วันทําการซื้อขายหนวยลงทุน หมายถึง วันที่ตามปฏิทินที่เปนวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการและ
ของกองทุนหลัก หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ่มเติม ในกรณีที่มีเหตุการณไมปกติ เชน เหตุการณไม
ปกติทางการเมือง หรือสภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เปนตน  

โดย ราคาขายหนวยลงทุน = มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นวันทําการขายหนวยลงทุน บวกดวย คาธรรมเนียมการขาย
หนวยลงทุน (ถามี) และภาษีมูลคาเพ่ิม 

กรณีผูลงทุนที่เปนบุคคลธรรมดานั้น ผูลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหนวยลงทุนได หรือผูลงทุนตั้งแต 2 คนข้ึน
ไปแตไมเกิน 4 คน ก็สามารถถือหนวยลงทุนรวมกันไดแตสําหรับกรณีผูลงทุนที่เปนนิติบุคคลนั้นผูลงทุนไมสามารถ
ถือหนวยลงทุนรวมกับผูอ่ืนได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด เวนแตบริษัทจัดการ
จะอนุญาตเปนอยางอ่ืน โดยบริษัทจัดการจะแจงการเริ่มใหบริการดังกลาวแกผูลงทุนทราบลวงหนากอนเริ่ม
ใหบริการดังกลาวซึ่งจะปดประกาศที่สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เว็บไซตบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน (ถามี) 

14.1 ชองทางการเสนอขายหนวยลงทุน  

(1) บริษัทจัดการ  

(2) ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

(3) บริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (Internet)  

หรือชองทางอ่ืนใดที่บริษัทจัดการจัดเตรียมไว หรือประกาศเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการกําหนด  

อนึ่ง กรณีมีการเพ่ิมเติมหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และ/หรือชอง
ทางการเสนอขายหนวยลงทุนในภายหลัง บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
ใหแกผูลงทุนทราบลวงหนากอนการเริ่มใหบริการดังกลาว  

14.2 วิธีการขายหนวยลงทุน  

14.2.1 วิธีการขายหนวยลงทุนโดยติดตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

(ก) ผูสนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญที่ผูลงทุนควรทราบ และใบสั่งซื้อหนวยลงทุนไดที่
บริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ และสามารถ



37                               กองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด THB เฮดจ  
: SCBGOLDH 

สั่งซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ ผูสั่งซื้อหนวยลงทุน
สามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนและชวงเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด โดยใหถือวาเปน
รายการสั่งซื้อหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายนั้น ในราคาขายหนวยลงทุนที่คํานวณได ณ สิ้นวันทําการซื้อขาย 
ซึ่งเปนราคาที่รับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเริ่มเปดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนภายใน 1 
เดือน นับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะติดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัท
จัดการ และสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนใหผูลงทุนทราบตอไป  

บริษัทจัดการจะจัดใหมีหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไว ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอ
ของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพ่ือประโยชนในการแจกจายแกผูที่สนใจจะลงทุน  

(ข) ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองสั่งซื้อหนวยลงทุนไมต่ํากวา 5,000 บาท หากเปนการสั่งซื้อครั้งแรกและสําหรับการ
สั่งซื้อครั้งถัดไปในแตละครั้งไมต่ํากวา 1,000 บาท โดยกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบคําขอใชบริการกองทุน 
(เฉพาะผูที่ยังไมเคยกรอกใบคําขอใชบริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และ/หรือใบสั่งซื้อหนวยลงทุนและ/หรือ
แบบฟอรมแสดงตนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกําหนด ใหครบถวนถูกตอง
และชัดเจน แลวนําใบคําขอใชบริการกองทุน (ถามี) และ/หรือใบสั่งซื้อหนวยลงทุน และ/หรือแบบฟอรมแสดงตน
ของผูสั่งซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไดลงนามไว
แลว รวมทั้งสงมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆตามที่บริษัทจัดการกําหนด พรอมทั้งเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มจํานวน
ไปยื่นที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่รับคําสั่งซื้อเทานั้น  

(ค) ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนสามารถชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเปนเงินสด เช็ค ดราฟต หรือคําสั่งหักบัญชีธนาคารที่
สามารถเรียกเก็บเงินไดภายในวันสั่งซื้อในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานที่รับคําสั่งซื้อเทานั้น ในกรณีที่ทําการ
สั่งซื้อเปนเช็คหรือดราฟต ผานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ผูสั่งซื้อจะตองลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อและ
ขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนาม “ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เพ่ือกองทุนเปดของบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน ไทยพาณิชย จํากัด” และในกรณีที่สั่งซื้อเปนเช็ค หรือดราฟตผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหนวยลงทุนรายอ่ืน ผูสั่งซื้อจะตองลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อและขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนาม"บัญชีซื้อ
กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย จํากัด" ซึ่งเปนบัญชีกระแสรายวันและ/หรือบัญชีออมทรัพยที่บริษัทจัดการไดเปดไวกับ
ธนาคารพาณิชย และระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนเพ่ือความสะดวกในการติดตอไว
หลัง เช็ค หรือดราฟต ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะออกหลักฐานการ
รับเงินและคําสั่งซื้อใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน  

(ง) ในกรณีที่ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเปนเช็ค หรือดราฟต หรือคําสั่งหักบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของแตละสํานักงานสาขาของผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่สั่งซื้อ หรือในกรณีที่เช็ค หรือดราฟต หรือ  

คําสั่งหักบัญชีเงินฝากธนาคารดังกลาวไมสามารถเรียกเก็บเงินไดในวันที่สั่งซื้อไมวาดวยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือ
วาผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทําการสั่งซื้อหนวยลงทุนในวันทําการที่สามารถเรียกเก็บเงินได ในราคาขายหนวยลงทุนที่
คํานวณได ณ สิ้นวันทําการที่เรียกเก็บเงินได  

(จ) ในการชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน หากมิใชกรณีที่ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปดอ่ืนที่
จัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพ่ือสั่งซื้อหนวยลงทุนของกองทุนเปดนี้ ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซื้อหนวย
ลงทุนดวยเงินเต็มมูลคา จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไมได  

(ฉ) การสั่งซื้อหนวยลงทุน โดยเช็คหรือดราฟตจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุน ไดเรียกเก็บเงินคาสั่งซื้อหนวยลงทุนไดเต็มจํานวนแลว ในกรณีที่เช็คหรือดราฟตดังกลาวถูกปฏเิสธการ
จายเงิน บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะดําเนินการยกเลิกรายการสั่งซื้อนั้น และ
แจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบ  

(ช) เม่ือบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่รับการสั่งซื้อหนวยลงทุนไดรับใบสั่งซื้อ
หนวยลงทุน และเงินคาซื้อหนวยลงทุนเรียบรอยแลว จะมอบหลักฐานการรับเงินและคําสั่งซื้อหนวยลงทุนใหแก    
ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน  

(ซ) ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนที่ไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนแลว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหนวยลงทุน และขอคนืเงนิคาซือ้
หนวยลงทุนไมได  

(ฌ) นายทะเบียนหนวยลงทุนและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งไดรับมอบหมายจากบริษัท
จัดการจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนพรอมใบยืนยันการซื้อหนวยลงทุน ใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับ
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ภาษีสําหรับคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี) ใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณียภายใน 7 วันทําการ
นับแตวันคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขาย
หนวยลงทุน  

(ญ) การเพ่ิมจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว จะทําในวันถัดจากวันที่ทําการซื้อขายหนวยลงทุนจํานวนนั้น  

(ฎ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่ บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทั้งน้ีบริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนการใชสิทธิปดรับคํา
สั่งซื้อหนวยลงทุน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

14.2.3 ATM  

บริษัทจัดการอาจรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการที่
บริษัทจัดการกําหนด  

14.2.4 วิธีการขายหนวยลงทุนโดยผานบริการธนาคารทางโทรศัพทของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  

ไมมี  

14.2.5 ไปรษณีย  

บริษัทจัดการอาจรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณีย ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด  

14.2.6 วิธีการขายหนวยลงทุน โดยผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
(ถามี)  

บริษัทจัดการอาจรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนทางบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการที่
บริษัทจัดการกําหนด  

(ก) ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนที่ประสงคจะใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนทางอินเตอรเน็ต สามารถขอใชบริการธนาคาร
ทางอินเตอรเน็ตกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และเมื่อไดรับอนุมัติแลว ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะสามารถ
ทําการซื้อขายหนวยลงทุน โดยสามารถระบุเลขทะเบียนผูถือหนวยลงทุน (Client No.) ที่จะใชซื้อขายหนวยลงทุน
ไดมากกวา 1 หมายเลข ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ธนาคารกําหนดไวในการใหบริการ  

(ข) เม่ือไดรับการอนุมัติใหใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานอินเตอรเน็ตจากธนาคารแลวผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะ
สามารถทํารายการซื้อขายหนวยลงทุนไดโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการซื้อขายหนวยลงทุนผานบริการธนาคาร
ทางอินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือวาผูสั่งซื้อหนวยลงทุนยอมรับ
และผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดไวดังกลาว  

เน่ืองจากบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตเปนบริการของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูสั่งซื้อหนวย
ลงทุนที่ตกลงใชบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตกับธนาคาร จะสามารถใชบริการอ่ืนๆ ที่ธนาคารใหบริการอยูแลว 
นอกเหนือจากการสั่งซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปด ดังนั้นผูสั่งซื้อหนวยลงทุนที่ขอใชบริการทางอินเตอรเน็ต อาจมี
ภาระที่จะตองเสียคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ อันเก่ียวเนื่องกับการใชบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต ตามอัตรา
ที่ธนาคารกําหนด  

(ค) ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตไดในวัน  

ทาํการซื้อขายหนวยลงทุนและชวงเวลาที่บริษัทจัดการกําหนดโดยใหถือวาเปนรายการสั่งซื้อหนวยลงทุนของวันทํา
การซื้อขายนั้น ในราคาขายหนวยลงทุนที่คํานวณได ณ สิ้นวันทําการซื้อขายซึ่งเปนราคาที่รับรองโดยผูดูแล
ผลประโยชนแลว  

(ง) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จะหักเงินตามจํานวนเงินที่สั่งซื้อจากบัญชีเงินฝากของ ผูสั่งซื้อหนวย
ลงทุนที่ไดระบุไวในการขอใชบริการกองทุน หากเงินในบัญชีไมเพียงพอ ธนาคารจะยกเลิกคําสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้น 
โดยไมหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูสั่งซื้อหนวยลงทุน ซึ่งผูสั่งซื้อหนวยลงทุนอาจทําการสั่งซื้อหนวยลงทุนใหม
ไดถาตองการ  
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(จ) การสั่งซื้อหนวยลงทุน ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองสั่งซื้อหนวยลงทุนไมต่ํากวา 5,000 บาท หากเปนการสั่งซื้อ
ครั้งแรกและสําหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไปในแตละครั้งไมต่ํากวา 1,000 บาท โดยไมจํากัดจํานวนครั้งในการทํา
รายการ อนึ่ง วงเงินดังกลาวเปนวงเงินที่แยกตางหากจากวงเงินโอนผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตปกติของผู
สั่งซื้อหนวยลงทุนที่มีอยูกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  

(ฉ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทํารายการผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตที่ปรากฏอยูกับธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนหลักฐานในการทํารายการที่สมบูรณ และใชอางอิงได  

(ช) ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตไมได หากไดทํา
รายการจนเสร็จสมบูรณแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเวนกรณีที่พิสูจนไดวาเปนความผิดพลาดที่เกิดจากระบบงานที่
ใหบริการในเรื่องดังกลาว โดยทางบริษัทจัดการจะดําเนินการสอบสวนขอผิดพลาด และแกไขเสร็จสิ้นภายใน 30 วนั 
นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูสั่งซื้อหนวยลงทุน ตามแนวทางที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด  

(ซ) นายทะเบียนหนวยลงทุน ซึ่งไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนพรอม
ใบยืนยันการซื้อหนวยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับคาธรรมเนียมการขาย (ถามี) ใหแก ผูสั่งซื้อ
หนวยลงทุนทางไปรษณียภายใน 7 วันทําการนับแตวันคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน  

(ฌ) การเพ่ิมหนวยลงทุนที่ขายไดแลวจะทําในวันทําการถัดจากวันที่ทําการซื้อขายหนวยลงทุนจํานวนนั้น โดยผู
สั่งซื้อหนวยลงทุนสามารถสอบถามผลการทํารายการสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ไดในวันทําการถัดไป  

(ญ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการ กอนการใชสิทธิปดรับคํา
สั่งซื้อหนวยลงทุน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

14.2.7 หักบัญชี  

บริษัทจัดการอาจรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนประจํา โดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ผูสนับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื
หนวยลงทุน โดยมีวิธีการรับชําระและการเก็บรักษาเงินคาซื้อหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการที่
บริษัทจัดการกําหนด  

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการขายหนวยลงทุนที่เปนการใหบริการ โดยบริษัท
จัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได ตาม
หลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับการแตงตั้ง
จากบริษัทจัดการกําหนด ซึ่งวิธีการขายหนวยลงทุนดังกลาวจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวของ หรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว โดย
ไมถือวาเปนการแกไขโครงการจัดการกองทนุรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศใหแกผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วันทําการกอนการเริ่มใหบริการดังกลาว  

14.3 การจัดสรรหนวยลงทุน  

ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนตามที่สั่งซื้อหลังจากที่บริษัทจัดการไดรับชําระเงินคาซื้อหนวย
ลงทนุเต็มจํานวนแลว  

ในกรณีที่การสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนที่ไดรับ
อนุมัติใหจัดตั้งโครงการจัดการกองทุนรวมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุน
โดยใชหลักการ "สั่งซื้อกอน ไดกอน" ในกรณีที่สั่งซื้อพรอมกันและมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร จะอยูใน
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการที่จะจัดสรรใหกับรายใดรายหนึ่งได ทั้งน้ี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม
จัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา  

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุน หรือของผูถือหนวยลงทุน หรือ
ชื่อเสียง ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวย
ลงทุนบางสวนหรือทั้งหมดได โดยไมจําเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา  



40                               กองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด THB เฮดจ  
: SCBGOLDH 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไดรับการจัดสรรวงเงินเพ่ิมเติมและไดจดทะเบียนเพิ่มวงเงินลงทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. แลว บริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิในการจัดสรรหนวยลงทุนสวนเพิ่มเติมน้ัน เพ่ือเสนอขายใหแกผูถือหนวย
ลงทุนที่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน เพ่ือสิทธิในการซื้อหนวย
ลงทุนเพ่ิมเติมในลําดับกอนได  

14.4 การกําหนดเวลาและราคาขายหนวยลงทุน  

(1) กรณีติดตอกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  

(ก) การทํารายการสั่งซื้อหนวยลงทุนผานเคาเตอรธนาคาร ตั้งแตเวลาเปดทําการจนถึงเวลา 15.30 น. สําหรับ
บริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต ตั้งแตเวลาเริ่มใหบริการ– 15.30 น. ในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการ
กําหนด ใหถือวาเปนรายการสั่งซื้อหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายนั้น ในราคาขายหนวยลงทุนที่คํานวณได ณ 
สิ้นวันทําการซื้อขาย ซึ่งเปนราคาที่รับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเวลาทํารายการดังกลาวเปนระยะเวลาที่มากกวาหรือนอยกวาเวลา
ที่ระบุไวในโครงการ แตทั้งนี้จะไมนอยกวาเวลา 12.00 น.โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่ง
บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวลวงหนา อยางนอย 7 
วัน โดยจะติดประกาศที่สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหนวยลงทุน และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง  

(ข) การทํารายการสั่งซื้อหนวยลงทุนผานเคาเตอรธนาคาร หรือบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต ในวันทําการซื้อขาย
หนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด แตเปนรายการนอกเหนือจากชวงเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที่บริษัทจัดการไมไดกําหนดใหเปนวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ใ หถือเปน
รายการสั่งซื้อหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายครั้งถัดไป ในราคาขายหนวยลงทุนที่คํานวณได ณ สิ้นวันทําการซื้อ
ขายครั้งถัดไปนั้น  

(2) กรณีติดตอกับบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่นอกเหนอืจาก (1)  

(ก) การทํารายการสั่งซื้อหนวยลงทุนตั้งแตเวลาเปดทําการจนถึง เวลา 15.30 น. ในวันทําการใหถือวาเปนรายการ
สั่งซื้อหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายนั้น ในราคาขายหนวยลงทุนที่คํานวณได ณ สิ้นวันทําการซื้อขาย ซึ่งเปน
ราคาที่รับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเวลาทํารายการดังกลาวเปนระยะเวลาที่มากกวาหรือนอยกวาเวลา
ที่ระบุไวในโครงการ แตทั้งนี้จะไมนอยกวาเวลา 12.00 น.โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่ง
บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวลวงหนา อยางนอย 7 
วัน โดยจะติดประกาศที่สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหนวยลงทุน และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง  

(ข) การทํารายการสั่งซื้อหนวยลงทุน ในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด แตเปนรายการ
นอกเหนือจากชวงเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํารายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที่บริษัทจัดการ
ไมไดกําหนดใหเปนวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใหถือเปนรายการสั่งซื้อหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายครั้ง
ถัดไป ในราคาขายหนวยลงทุนที่คํานวณได ณ สิ้นวนัทําการซื้อขายครั้งถัดไปนั้น  

14.5. ขอสงวนสิทธิในการขายหนวยลงทุน 

14.5.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนใหแกผูลงทุนที่เปนบุคคลธรรมดา
ตั้งแต 2 คนข้ึนไปแตไมเกิน 4 คน ถือหนวยลงทุนรวมกัน และปรากฏวาผูลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต 

14.5.2 เพ่ือประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด THB เฮดจ (“กองทุน”) การเสนอ
ขายหนวยลงทุนของกองทุนใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจดัการแตเพียงผูเดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
รับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคที่จะ
ไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนใหน้ัน รวมถึงแตไมจํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูที่มีถิ่นฐานอยูใน
สหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของบุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหาง
หุนสวนซึ่งจัดใหมีข้ึนและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 
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15. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :  

15.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :  

- ใบหนวยลงทุน 

- ระบบไรใบหนวยลงทุน 

- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน 

- หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน 

- อ่ืนๆ 

15.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :  

โครงการจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด THB เฮดจ จะใชระบบไรใบหนวยลงทุน (Scripless) โดยบริษัท
จัดการจะพิจารณาออก เอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเปนเอกสารแสดงสิทธิในหนวย
ลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนแตละราย เวนแตผูถือหนวยลงทุนรองขอ และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรใหมีการ
ออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนรูปแบบอื่นเพ่ิมเติมได  

15.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน  

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการบันทึกชื่อผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียน ผูถือหนวย
ลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน  

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกครั้งที่ผูถือ
หนวยลงทุนมกีารทํารายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน เพ่ือเปนการยืนยันการทํารายการซื้อหรือขาย
คืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน  

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับแต
วันจดทะเบียนกองทุน ในกรณีที่เปนการสั่งซื้อในระหวางชวงการเสนอขายครั้งแรก และ/หรือภายใน 7 วันทําการนับ
แตวันทําการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ทั้งนี้ นายทะเบียนหนวยลงทุนและ/หรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนซึ่งไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหผูถือ
หนวยลงทุนทางไปรษณียตามที่อยูที่ระบุในคําขอใชบริการกองทนุ  

(4) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหนวยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและในหนังสือรับรอง
สิทธิในหนวยลงทุนที่สงใหผูถือหนวยลงทุนฉบับลาสุดเปนรายการที่เปนปจจุบันและถูกตอง  

15.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการบันทึกชื่อผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียน ผูถือหนวย
ลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน)) จะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนไวเปน
หลักฐานเพ่ือยืนยันการทํารายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน โดยจะถือเปน
เอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนได ตอเมื่อนายทะเบียนไดดําเนินการจัดสรรหนวยลงทุนเปนที่เรียบรอยแลว  

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน)) จะดําเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแก ผูถือหนวยลงทุนภายในวันที่
บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดทํารายการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุน หรือภายในวันทําการที่บรษัิทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนกําหนด โดยผูถอืหนวย
ลงทุนมีหนาที่ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนดวยตนเอง ณ ที่ทําการของผูสนับสนนุการขายหรอืรบั
ซื้อคืนหนวยลงทุน(ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)) ที่ผูถือหนวยลงทุนเปดบัญชีหรือแจงรองขอรับสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหนวยลงทุนไว  
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(4) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนสั่งซื้อหนวยลงทุนหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ใน
การนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนมาบันทึกรายการใหเปนปจจุบันเสมอ ได ณ ที่ทําการของผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)) หรือ ณ ที่ทําการที่ไดรับมอบหมายจาก
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนตั้งแตวันทําการถัดจากวันทําการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุน  

(5) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหนวยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและในสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหนวยลงทุนที่มีการปรับรายการใหเปนปจจุบันครั้งลาสุด เปนรายการที่เปนปจจุบันและถูกตอง  

(6) ผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนที่รองขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดและ
เง่ือนไขตางๆ ที่เก่ียวของกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการกําหนด  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจมอบหมายใหบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
รายอ่ืน สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแก ผูถือหนวยลงทุนได ซึ่งบริษัทจัดการจะปดประกาศ
ไวที่สํานักงานของบริษัทจัดการลวงหนาอยางนอย 7 วันทําการ โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ และไมถือวาเปน
การดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ  

15.2.3 ใบหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุน (Scrip) ใหกับผูถือหนวยลงทุนเฉพาะ
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนรองขอใหบริษัทจัดการออกใบหนวยลงทุนเพ่ือนําไปใชเปนหลักประกันในการขอสินเชื่อ
จากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอ่ืนๆ ทั้งนี้ ในการออกใบหนวยลงทุนทุกกรณีจะกระทําเมื่อบริษัทจัดการ
เห็นสมควรเทานั้น โดยมีข้ันตอนดังนี้  

(1) ผูถือหนวยลงทุนกรอกใบคําขอใหออกใบหนวยลงทุน ซึ่งขอรับไดจากนายทะเบียนหนวยลงทุน  

(2) ยื่นใบคําขอใหออกใบหนวยลงทุนพรอมชําระคาธรรมเนียมในการออกใบหนวยลงทุนตอนายทะเบียนหนวย
ลงทุน  

(3) นายทะเบียนหนวยลงทุนโดยไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุนใหกับผูถือ
หนวยลงทุนตามจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนกรอกจํานวน
หนวยลงทุนในใบคําขอมากกวาจํานวนหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน 
บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะใหออกใบหนวยลงทุนสําหรับหนวยลงทุนจํานวนเทาที่ปรากฏอยู
ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น  

(4) ใบหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการออกใหผูถือหนวยลงทุนจะมีขอความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
ซึ่งจะระบุชื่อผูถือหนวยลงทุน โดยในใบหนวยลงทุนจะตองมีลายมือชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
จัดการและประทับตราสําคัญ หรือลายมือชื่อนายทะเบียนหนวยลงทุน หรือใชเครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอ่ืนใด
ตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจะอนุญาตใหทําได จึงจะถือวาใบหนวยลงทุนถูกตองและมี
ผลสมบูรณตามกฎหมาย  

(5) ผูถือหนวยลงทุนที่มีใบหนวยลงทุน หากจะขายคืนหนวยลงทุนจํานวนดังกลาว จะตองนําใบหนวยลงทุนมาสง
มอบคืนแกบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหนวยลงทุน เพ่ือโอนหนวยลงทุนนั้น เขาระบบไรใบหนวยลงทุน 
(Scripless) กอน จึงจะขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวได  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งใหกับผู
สั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน เพ่ือเปนหลักฐานการยืนยันการทํารายการซื้อหรือขายคืน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ของผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน เชน หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวย
ลงทุน และ/หรือรูปแบบที่จะมีการเปลี่ยนแปลง แกไข หรือเพ่ิมเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการที่
บริษัทจัดการกําหนด โดยผูสั่งซื้อหรือ ผูถือหนวยลงทุนสามารถรองขอเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิใน
หนวยลงทุนไดภายหลัง ตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน และระยะเวลาการสงมอบได โดยไม
ถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม  
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16. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  

16.1. ชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

รายละเอียดชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพ่ิมเติม :  

บริษัทจัดการจะเริ่มเปดเสนอขายหนวยลงทุนทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน โดยจะเริ่มเปดรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
ภายใน 1 เดือนนับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะติดประกาศ ณ ที่ทําการของ
บริษัทจัดการ และสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนใหผูถือหนวยลงทุนทราบตอไป บรษัิท
จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกําหนดการดังกลาวโดยจะประกาศใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาอยาง
นอย 7 วัน ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนและชวงเวลาที่
บริษัทจัดการกําหนด  

หมายเหตุ : วันทําการซื้อขายหนวยลงทุน หมายถึง วันที่ตามปฏิทินที่เปนวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการและ
ของกองทุนหลัก หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ่มเติม ในกรณีที่มีเหตุการณไมปกติ เชน เหตุการณไม
ปกติทางการเมือง หรือสภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เปนตน  

โดย ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน = มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

หักดวย คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี)  

16.1 ชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

(1) บริษัทจดัการ  

(2) ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

(3) บริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (Internet)  

หรือชองทางอ่ืนใดที่บริษัทจัดการจัดเตรียมไว หรือประกาศเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการกําหนด  

อนึ่ง กรณีมีการเพ่ิมเติมหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และ/หรือชอง
ทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุนหนวยลงทุนในภายหลัง บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศใหแกผูลงทุนทราบลวงหนากอนการเริ่มใหบริการดังกลาว  

16.2. วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  

- รับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบปกติ 

รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพ่ิมเติม :  

16.2.1 บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

(ก) ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุน ไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน (ถามี) ทั้งน้ี ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนที่บริษัท
จัดการกําหนด โดยใหถือวาเปนรายการสั่งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายนั้น ในราคารับซื้อคืนหนวย
ลงทุนที่คํานวณได ณ สิ้นวันทําการซื้อขาย ซึ่งเปนราคาที่รับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว  

(ข) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนในการขายคืนหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึก
ขอมลูการสั่งซื้อหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น  
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(ค) ผูถือหนวยลงทุนที่ตองการขายคืนหนวยลงทุนจะตองกรอกรายละเอียดในใบคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของ
บริษัทจัดการใหชัดเจนครบถวนถูกตอง โดยเปนจํานวนเงินที่ตองการไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุน โดยมีมูลคา
ข้ันต่ําในการขายคืนครั้งละ 1,000 บาท และนําไปยื่นที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน (ถามี) ซึ่งบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะสงมอบหลักฐานการรับคําสั่งขาย
คืนหนวยลงทุนใหแกผูสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวเพ่ือเปนหลักฐาน  

(ง) ในกรณีที่จํานวนเงินที่ผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุนในคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนนั้น
มากกวามูลคาหนวยลงทุนหักดวยคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ของ ผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏอยู
ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวา ผูถือหนวยลงทุนประสงคจะขายคืนหนวย
ลงทุนทั้งหมดเทาที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น  

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนสั่งขายคืนหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดการ และการขายคืนดังกลาวเปนผลใหหนวยลงทุน
ของผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนมีมูลคาต่ํากวา 1,000 บาท บริษัท
จัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนทั้งหมดในรายการดังกลาว  

(จ) นายทะเบียนหนวยลงทุนและหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนซึ่งไดรับมอบหมายจากบริษัท
จัดการจะสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนที่คงเหลือ ใบยืนยันการรับซื้อคืนหนวยลงทุน พรอมใบเสร็จรับเงิน 
และใบกํากับภาษีสําหรับคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ใหกับผูถือหนวยลงทุน ทางไปรษณีย 
ภายใน 7 วันทําการนับแตวันคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
ของวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

(ฉ) บริษัทจัดการจะดําเนินการใหนายทะเบียนหนวยลงทุนและหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแตวันคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาหนวยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวย
ลงทุนที่เปดไวกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ตามเลขที่บัญชีที่ผูถือหนวยลงทุนแจงไวในใบคําขอใช
บริการกองทุนหรือจัดสงเปนเช็คขีดครอมเฉพาะ สั่งจายในนามผูถือหนวยลงทุนทางไปรษณียลงทะเบียน ทั้งน้ี 
ภายใตเง่ือนไขที่ระบุในขอ 18  

(ช) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไมสามารถรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนไดโดยอยูในระหวางการดําเนินการของบริษัทจัดการตามขอ 18 ผูถือหนวย
ลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดในระหวางเวลาทําการซื้อขายหนวยลงทุนใดที่ผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคําสั่งขายคืนจะ
สมบูรณก็ตอเมื่อไดรับการอนุมัติจากบริษัทจัดการกอน  

(ซ) การลดจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทําในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

(ฌ) ในกรณีที่กองทุนรวมไมสามารถชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนได และ ผูถือหนวย
ลงทุนที่สั่งขายคืนหนวยลงทุนตกลงที่จะรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนแทนเงิน 
บริษัทจัดการอาจชําระคาขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนได โดยไดรับความเห็นชอบ
จากผูดูแลผลประโยชน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในขอ 21  

16.2.2 ATM  

บริการจัดการอาจรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการที่
บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่
เก่ียวของ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศใหแกผูถือหนวยลงทุนทราบ
ลวงหนา ไมนอยกวา 7 วันกอนการเริ่มใหบริการ  

16.2.3 วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานบริการธนาคารทางโทรศัพทของ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน)  

ไมมี  

16.2.4 ไปรษณีย  

บริษัทจัดการอาจรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนทางไปรษณีย ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการ
กําหนด ซึ่งจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวของ ทั้งน้ี 
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บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศใหแกผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา ไมนอย
กวา 7 วันกอนการเริ่มใหบริการ  

16.2.5 วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตของ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) (ถามี)  

บริษัทจัดการอาจรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนทางบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการที่
บริษัทจัดการกําหนด  

(ก) ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนทางอินเตอรเน็ต สามารถขอใชบริการธนาคารทาง
อินเตอรเน็ตกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และเมื่อไดรับอนุมัติแลว ผูถือหนวยลงทุนจะสามารถทําการ
ซื้อขายหนวยลงทุน โดยสามารถระบุเลขทะเบียนผูถือหนวยลงทุน (Client No.) ที่จะใชซื้อขายหนวยลงทุนได
มากกวา 1 หมายเลข ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ธนาคารกําหนดไวในการใหบริการ  

(ข) เม่ือไดรับการอนุมัติใหใชบริการซ้ือขายหนวยลงทุนผานอินเตอรเน็ตจากธนาคารแลว ผูถือหนวยลงทุนจะ
สามารถทําการสั่งขายหนวยลงทุนไดโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการซื้อขายหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทาง
อินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนยอมรับและ
ผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดไวดังกลาว  

เน่ืองจากบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตเปนบริการของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูถอืหนวยลงทนุที่
ตกลงใชบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตกับธนาคารจะสามารถใชบริการอ่ืน ๆ ที่ธนาคารใหบริการอยูแลว
นอกเหนือจากการสั่งขายหนวยลงทุนกองทุนเปด ดังนั้นผูถือหนวยลงทุนที่ขอใชบริการทางอินเตอรเน็ต อาจมีภาระ
ที่จะตองเสียคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ อันเก่ียวเนื่องกับการใชบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต ตามอัตราที่
ธนาคารกําหนด  

(ค) ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) ในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด ใหถือวาเปนรายการสั่งขายคืนหนวยลงทุน
ของวันทําการซื้อขายนั้น ในราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่คํานวณได ณ สิ้นวันทําการซื้อขาย ซึ่งเปนราคาที่รับรอง
โดยผูดูแลผลประโยชนแลว  

ทั้งนี้ หากผูถือหนวยลงทุนดังกลาวทําการขายคืนหนวยลงทุนในวันและเวลาทําการอ่ืนๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที่จะปฏิเสธการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

(ง) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนในการขายคืนหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึก
ขอมูลการสั่งซื้อหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น  

(จ) ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนเปนจํานวนเงินที่มีมูลคาข้ันต่ําครั้งละ 1,000 บาท โดยไมจํากัด
จํานวนครั้งในการทํารายการ  

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนสั่งขายคืนหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดการและการขายคืนดังกลาวเปนผลใหหนวยลงทุน
ของผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนมีมูลคาต่ํากวา 1,000 บาท บริษัท
จัดการจะดําเนนิการรับซื้อคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนทั้งหมดในรายการดังกลาว  

(ฉ) ในกรณีที่จํานวนเงินที่ผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุน โดยผานบริการธนาคารทาง
อินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) น้ัน มากกวามูลคาหนวยลงทุนหักดวยคาธรรมเนียมการรับ
ซื้อคนืหนวยลงทุน (ถามี) ของผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัท
จัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหนวยลงทุนนั้น  

(ช) นายทะเบียนหนวยลงทุนและหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งไดรับมอบหมายจากบริษัท
จัดการจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนคงเหลือ ใบยืนยันการรับซื้อคืนหนวยลงทุนพรอมใบเสร็จรับเงิน 
และใบกํากับภาษีสําหรับคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ใหผูถือหนวยลงทุนทางไปรษณีย ภายใน 7 
วันทําการนับแตวันคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทนุของวนัทาํการ
รับซื้อคืนหนวยลงทุน และชําระคาขายคืนหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแตวันคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคา
หนวยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยการโอนเงินเขาบัญชี
เงินฝากของผูถือหนวยลงทุนที่เปดไวกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ตามเลขที่บัญชีที่ผูถือหนวยลงทุน
แจงไวในใบคําขอใชบริการกองทุน ทั้งนี้ ภายใตเง่ือนไขที่ระบุไวในขอ 18  
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บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทํารายการผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตที่ปรากฏอยูกับธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนหลักฐานในการทํารายการที่สมบูรณ และใชอางอิงได  

(ซ) ผูถือหนวยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตไมได หากไดทํา
รายการจนเสร็จสมบูรณแลวไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเวนกรณีที่พิสูจนไดวาเปนความผิดพลาดที่เกิดจากระบบงานที่
ใหบริการในเรื่องดังกลาว โดยทางบริษัทจัดการจะดําเนินการสอบสวนขอผิดพลาดและแกไขใหเสร็จสิ้นภายใน 30 
วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูถือหนวยลงทุน ตามแนวทางที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด  

(ฌ) การลดหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทําในวันทําการถัดจากวันทําการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาหนวยลงทุน 
ราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถสอบถาม
ผลการทํารายการสั่งขายคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ไดในวันทําการถัดไป  

(ญ) ในกรณีที่กองทุนรวมไมสามารถชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนได และ ผูถือหนวย
ลงทุนที่สั่งขายคืนหนวยลงทุนตกลงที่จะรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนแทนเงิน 
บริษัทจัดการอาจชําระคาขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนได โดยไดรับความเห็นชอบ
จากผูดูแลผลประโยชน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในขอ 21  

อน่ึง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่เปนการใหบริการโดย
บริษัทจัดการหรือผูสนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได ตาม
หลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับการแตงตั้ง
จากบริษัทจัดการกําหนด ซึ่งวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวของ หรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว โดย
ไมถือวาเปนการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศใหแกผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา ไมนอยกวา 7 วันทําการกอนการเปลี่ยนแปลงใหบริการดังกลาว  

16.3. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทําการ  

รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืนเพ่ิมเติม :  

โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนในชวงเวลาที่บริษัทจัดการ
กําหนด  

16.4. การขายคืนหนวยลงทุน : ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา  

รายละเอียดการขายคืนหนวยลงทุนเพ่ิมเติม :  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระยะเวลาในการสงคําสั่งขายคืนลวงหนา
เพ่ิมเติมในอนาคต โดยจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวลวงหนา 
อยางนอย 7 วัน โดยจะติดประกาศที่สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวัน
เปลี่ยนแปลง  

รายละเอียดการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพ่ิมเติม :  

16.5 การชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการจะดําเนินการใหนายทะเบียนหนวยลงทุนและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนชําระ
คาขายคืนหนวยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับแตวันคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายและราคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนที่
เปดไวกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ตามเลขที่บัญชีที่ผูถือหนวยลงทุนแจงไวในใบคําขอใชบริการ
กองทุน หรือจายเปนเช็ค ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนามของผูถือหนวยลงทุน 
และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในคําขอใชบริการกองทุน ทั้งน้ีภายใตเง่ือนไขที่ระบุไวใน 
ขอ 18  
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16.6 การกําหนดเวลา และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน  

(1) กรณีติดตอกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  

(ก) การทํารายการสั่งขายคืนหนวยลงทุนผานเคาเตอรธนาคาร ตั้งแตเวลาเปดทําการจนถึงเวลา 14.30 น. สําหรับ
บริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต ตั้งแตเวลาเริ่มใหบริการ – 14.30 น. ในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนตามที่บริษัท
จัดการกําหนด ใหถือวาเปนรายการสั่งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายนั้น ในราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่
คํานวณได ณ สิ้นวันทําการซื้อขาย ซึ่งเปนราคาที่รับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเวลาทํารายการดังกลาวเปนระยะเวลาที่มากกวาหรือนอยกวาเวลา
ที่ระบุไวในโครงการ แตทั้งนี้จะไมนอยกวาเวลา 12.00 น.โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่ง
บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวลวงหนา อยางนอย 7 
วัน โดยจะติดประกาศที่สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหนวยลงทุน และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง  

(ข) การทํารายการสั่งขายคืนหนวยลงทุนผานเคาเตอรธนาคาร หรือบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต (ถามี) ในวันทํา
การซื้อขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด แตเปนรายการนอกเหนือจากชวงเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด หรือ
การทํารายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที่บริษัทจัดการไมไดกําหนดใหเปนวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใ ห
ถือเปนรายการสั่งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายครั้งถัดไป ในราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่คํานวณได ณ 
สิ้นวันทําการซื้อขายครั้งถัดไปนั้น  

(2) กรณีติดตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนอ่ืนที่นอกเหนือ จาก (1)  

(ก) การทํารายการสั่งขายคืนหนวยลงทุน ในระยะเวลาการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตั้งแตเวลาเปดทําการจนถึงเวลา 
14.30 น. ในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกําหนด ใหถือวาเปนรายการสั่งขายคืนหนวยลงทุน
ของวันทําการซื้อขายนั้น ในราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่คํานวณได ณ สิ้นวันทําการซื้อขาย ซึ่งเปนราคาที่รับรอง
โดยผูดูแลผลประโยชนแลว  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเวลาทํารายการดังกลาวเปนระยะเวลาที่มากกวาหรือนอยกวาเวลา
ที่ระบุไวในโครงการ แตทั้งนี้จะไมนอยกวาเวลา 12.00 น.โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่ง
บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวลวงหนา อยางนอย 7 
วัน โดยจะติดประกาศที่สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหนวยลงทุน และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง  

(ข) การทํารายการสั่งขายคืนหนวยลงทุน ในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด แตเปนรายการ
นอกเหนือจากชวงเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํารายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที่บริษัทจัดการ
ไมไดกําหนดใหเปนวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ใ หถือเปนรายการสั่งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขาย
ครั้งถัดไป ในราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่คํานวณได ณ สิ้นวันทําการซื้อขายครั้งถัดไปนั้น  

 
17. การสับเปล่ียนหนวยลงทุน :  

ชองทางการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน :  

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน 

รายละเอียดการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพ่ิมเติม :  

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หมายถึง การขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนตนทาง) เพ่ือซื้อหนวยลงทุน
ของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยบริษัท
จัดการจะดําเนินการนําเงินคาขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทาง ภายหลังหักคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุน (ถามี) แลวนําไปชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุนปลายทาง  
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สําหรับผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะซื้อหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนนี้ หรือเรียกวา “การสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนเขา (SWITCHING IN)” โดยนําเงินบางสวนหรือทั้งหมดที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน หรือเงินที่ไดจาก
การเลิกกองทุนอ่ืน ๆ ภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนตนทาง) ภายหลังหักคาธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) เพ่ือนํามาชําระคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุนนี้ (กองทุนปลายทาง) สามารถสั่ง
สับเปลี่ยนหนวยหนวยลงทุนเพ่ีอซื้อหนวยลงทุนของกองทุนนี้ไดในชวงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก ซึ่งเปนไปตาม
เง่ือนไขที่ระบุไวในขอ 13 “การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก” หรือในระหวางวันและเวลาที่บริษัทจัดการกําหนดให
เปนวันเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนนี้ ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในขอ 14 “การเสนอขายภายหลังการ
เสนอขายครั้งแรก” อนึ่ง บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเวนขอกําหนดมูลคาข้ันต่ําการสั่งซื้อหนวยลงทุนของกองทุน
น้ีใหแกผูถือหนวยลงทุน เวนแตบรษัิทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอ่ืน  

กรณีผูถือหนวยลงทุนประสงคจะขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนนี้ หรือเรียกวา “การสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนออก (SWITCHING OUT)” โดยนําเงินบางสวนหรือทั้งหมดที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน หรือเงินที่ได
จากการเลิกกองทุนนี้ (กองทุนตนทาง) ภายหลังหักคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) เพ่ือนําไปชําระ
คาซื้อหนวยลงทุนของกองทุนอ่ืน ๆ ภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) สามารถสั่ง
สับเปลี่ยนหนวยลงทุน ไดในระหวางวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปดรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน ซึ่งเปนไปตาม
เง่ือนไขที่ระบุไวในขอ 16 “การรับซื้อคืนหนวยลงทุน”  

หากผูถือหนวยลงทุนไมไดสงคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนในระหวางวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปดรับคําสั่งซื้อคืน
หนวยลงทุน หรือทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาว  

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ตามคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือหยุด
การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาผูถือหนวยลงทุนไมไดรับประโยชนสูงสุดหรือทํา
ใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน หรือกรณีอ่ืนใดที่บริษัทจัดการไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบลวงหนา ไมนอยกวา 7 วันทําการกอนมีการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว  

อนึ่ง กรณีมีการเพ่ิมเติมหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และ/หรือชอง
ทางการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนในภายหลัง บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
ใหแกผูลงทุนทราบลวงหนากอนการเริ่มใหบริการดังกลาว  

กรณีผูลงทุนที่เปนบุคคลธรรมดานั้น ผูลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหนวยลงทุนได หรือผูลงทุนตั้งแต 2 คนข้ึน
ไปแตไมเกิน 4 คน ก็สามารถถือหนวยลงทุนรวมกันไดแตสําหรับกรณีผูลงทุนที่เปนนิติบุคคลนั้น ผูลงทุนไมสามารถ
ถือหนวยลงทุนรวมกับผูอ่ืนได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด เวนแตบริษัทจัดการ
จะอนุญาตเปนอยางอ่ืน โดยบริษัทจัดการจะแจงการเริ่มใหบริการดังกลาวแกผูลงทุนทราบลวงหนากอนเริ่ม
ใหบริการดังกลาวซึ่งจะปดประกาศที่สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เว็บไซตบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน (ถามี) 

17.1 วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ โดย
ติดตอที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ (ถามี) 
ซึ่งสามารถรับคําสั่งซื้อหรือขายหนวยลงทุน หรือเปนผูทําหนาที่ในการเสนอขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนของ
กองทุนดังกลาว หรือทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท หรือบริการธนาคารทาง
อินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) หรือวิธีอ่ืนๆ ที่บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่เปนการใหบริการโดยบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด  

(1) วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

(ก) ผูถือหนวยลงทุนสามารถยื่นความประสงคในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการหรือ ผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ทุกวันและเวลาทําการที่กําหนดใหเปนวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ในราคา
หนวยลงทุนหักดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี)  

(ข) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึก
ขอมูลการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทาง และการสั่งซื้อหนวยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถือหนวย
ลงทุนแลวเทานั้น  
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(ค) ผูถือหนวยลงทุนที่ตองการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะตองกรอกรายละเอียดในใบคําขอสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ของบริษัทจัดการใหชัดเจนครบถวนถูกตอง โดยระบุชื่อกองทุนตนทาง จํานวนเงิน หรือจํานวนหนวยลงทุนที่จะออก
จากกองทุนตนทางและชื่อกองทุนปลายทางที่ตองการจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และนําไปยื่นที่บริษัทจัดการหรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ซึ่งบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนจะสงมอบหลักฐานการรับคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเพ่ือเปนหลักฐาน  

(ง) ในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนหลาย ๆ รายการในวันทําการเดียวกัน บริษัทจัดการจะจัดเรียงลําดับทีละรายการ 
(1ตอ 1) ตามลําดับกอนหลังของการทํารายการ  

(จ) ในกรณีที่จํานวนหนวยลงทุน หรือจํานวนเงินที่ผูถือหนวยลงทุนตองการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนในใบคําขอ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนนั้นมากกวาจํานวนหนวยลงทุนหรือมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนตนทาง หักดวย
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวย
ลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่ปรากฏอยูในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น  

(ฉ) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหบริษัทจัดการ และการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ดังกลาวเปนผลใหหนวยลงทุนของกองทุนตนทางของผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหนวยลงทุนมีมูลคาต่ํากวา 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวย
ลงทุนทั้งหมดในรายการดังกลาว  

(ช) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการและบริษัทจัดการยังไมสามารถ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนไดโดยอยูในระหวางการดําเนินการของบริษัทจัดการตามขอ 18 ผูถือ
หนวยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดในระหวางเวลาทําการที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ที่ผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคําสั่ง
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดรับการอนุมัติจากบริษัทจัดการกอน  

(ซ) การลดจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนตนทางที่สับเปลี่ยนหนวยลงทุนและการเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนของ
กองทุนปลายทาง ในกรณีที่เปนการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไปยังกองทุนรวมอ่ืนภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ 
จะทําภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจํานวนนั้น  

(ฌ) ผูถือหนวยลงทุนจะไมสามารถเพิกถอนคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการไดทําการสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนเสร็จสมบูรณแลว เวนแตไดรับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ  

(ญ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดรับคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนการใชสิทธิปดรับ
คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขา
ของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

(2) วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยผานบริการธนาคารทางโทรศัพทของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  

ไมมี  

(3) วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  

(ก) ผูถือหนวยลงทุนที่มีความประสงคในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตสามารถขอ
ใชบริการดังกลาวได ภายใตเง่ือนไขที่ระบุไวใน ขอ 14.2.6 "วิธีการขายหนวยลงทุนโดยผานบริการธนาคารทาง
อินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)" และขอ 16.2.5 "วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผาน
บริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)"  

(ข) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึก
ขอมูลการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทางและการสั่งซื้อหนวยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถือหนวย
ลงทุนแลวเทานั้น  

(ค) ผูถือหนวยลงทุน สามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดโดยไมจํากัดจํานวนครั้งในการทํารายการ อนึ่งวงเงิน
ดังกลาวเปนวงเงินที่แยกตางหากจากวงเงินโอนผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตปกติของ ผูถือหนวยลงทุนที่มี
อยูกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  
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ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดการ และการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาว
เปนผลใหหนวยลงทุนของกองทุนตนทางของผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียน
หนวยลงทุนมีมูลคาต่ํากวา 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน
ทั้งหมดในรายการดังกลาว  

(ง) ในกรณีที่จํานวนหนวยลงทุนหรือจํานวนเงินที่ผูถือหนวยลงทุนตองการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยผานบริการ
ธนาคารทางอินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มากกวาจํานวนหนวยลงทุนหรือมูลคาหนวย
ลงทุนของกองทุนตนทาง หักดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของ ผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูใน
รายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวา ผูถือหนวยลงทุนประสงคจะสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนทั้งหมดเทาที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น  

(จ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทํารายการผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตที่ปรากฏอยูกับธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนหลักฐานในการทํารายการที่สมบูรณและใชอางอิงได  

(ฉ) ผูสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตไมได 
หากไดทํารายการจนเสร็จสมบูรณแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเวนกรณีที่พิสูจนไดวาเปนความผิดพลาดที่เกิดจาก
ระบบงานที่ใหบริการในเรื่องดังกลาว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการสอบสวนขอผิดพลาดและแกไขใหเสร็จสิ้น
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูถือหนวยลงทุน ตามแนวทางที่ธนาคารแหงประเทศไทยกาํหนด  

(ช) การลดจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนตนทางที่สับเปลี่ยนหนวยลงทุนและการเพ่ิมจํานวนหนวยลงทุนของ
กองทุนปลายทาง ในกรณีที่เปนการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไปยังกองทุนรวมอ่ืนภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ 
จะทําภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจํานวนนั้น โดยผูสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะสามารถ
สอบถามผลการทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) ไดในวันทําการถัดไป  

(ซ) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการและบริษัทจัดการยังไมสามารถ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนไดโดยอยูระหวางการดําเนินการของบริษัทจัดการตามขอ 18 ผูถือ
หนวยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดในระหวางเวลาทําการที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ที่ผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคําสั่ง
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดรับการอนุมัติจากบริษัทจัดการกอน  

(ฌ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดรับคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนการใชสิทธิปดรับ
คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขา
ของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่เปนการใหบริการโดย
บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได ตาม
หลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับการแตงตั้ง
จากบริษัทจัดการกําหนด ซึ่งวิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาวจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวของ หรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว โดย
ไมถือวาเปนการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศใหแก ผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา ไมนอยกวา 7 วันทําการกอนการเปลี่ยนแปลงการใหบริการดังกลาว  

17.2 การดําเนินการเมื่อมีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

นายทะเบียนหนวยลงทุนหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ซึ่งไดรับมอบหมายจากบริษัท
จัดการจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนที่คงเหลือของกองทุนตนทางและกองทุนปลายทางของบริษัท
จัดการ ใบยืนยันการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน พรอมใบกํากับภาษีสําหรับคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถา
มี) ใหผูถือหนวยลงทุนทางไปรษณียตามที่อยูที่ระบุไวในใบคําขอใชบริการกองทุนรวมภายใน 7 วันทําการนับแตวัน
ทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ทั้งนี้ ภายใตเง่ือนไขที่ระบุในขอ 18  

17.3 การกําหนดเวลาและราคาขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน กรณีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

(1) การกําหนดเวลาในการรับคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  
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(ก) กรณีติดตอกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานเคาเตอรธนาคาร หรือ
บริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต ตามชวงเวลาที่บริษัทจัดการกําหนดในวันทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหถือวาเปน
รายการของวันทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนนั้น และการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานเคาเตอรธนาคาร หากทํา
รายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนนอกเหนือจากชวงเวลาที่บริษัทจัดการกําหนดในวันทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 
หรือทํารายการในวันหยุด ใหถือวาเปนรายการของวันทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนถัดไป ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนจะ
ไมสามารถทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตนอกเหนือจากชวงเวลาที่บริษัท
จัดการกําหนด  

(ข) กรณีติดตอกับบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนอ่ืนที่นอกเหนือจาก (ก) การ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามชวงเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด ในวันทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหถือเปนรายการ
ของวันทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนนั้น และหากทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนนอกเหนือจากชวงเวลาที่บริษัท
จัดการกําหนดในวันทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือทํารายการในวันหยุด ใหถือวาเปนรายการของวันทําการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนถัดไป  

(2) ราคาขายและรบัซื้อคืนหนวยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

(ก) กรณีกองทุนตนทาง การคํานวณราคาสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่คํานวณได ณ สิ้นวันทํา
การที่มีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนนั้น ซึ่งเปนราคาที่รับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว หักดวยคาธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (SWITCHING OUT) (ถามี)  

(ข) กรณีกองทุนปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่คํานวณได ณ สิน้วนัทาํ
การที่บริษัทจัดการถือวาไดรับเงินจากกองทุนตนทาง ซึ่งเปนราคาที่รับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลวบวกดวย
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (SWITCHING IN) (ถามี)  

17.4 การเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาและราคาขายหรือรบัซื้อคืนหนวยลงทุน กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่ระบุไวในขอ 17.3 โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ
จัดการกองทุนรวม ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
ลวงหนาอยางนอย 7 วัน โดยจะติดประกาศที่สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต
วันเปลี่ยนแปลง  

17.5 ขอสงวนสิทธิในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

17.5.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหแกผูลงทุนที่เปนบุคคลธรรมดา
ตั้งแต 2 คนข้ึนไปแตไมเกิน 4 คนถือหนวยลงทุนรวมกัน และปรากฏวาผูลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต 

17.5.2 เพ่ือประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด THB เฮดจ (“กองทุน”)          
การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแตเพียงผูเดียว โดยบริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมี
วัตถุประสงคที่จะไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหน้ัน รวมถึงแตไมจํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูที่มี
ถิ่นฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของบุคคลดังกลาว และ
บริษัทหรือหางหุนสวนซึ่งจัดใหมีข้ึนและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

 
18. การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน :  

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของ
กองทุนเปดไวแลวได เฉพาะในกรณีที่กําหนดไว ซึ่งตองไมเกินกวากรณีดังตอไปนี้  

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีที่เขาเหตุดังตอไปนี้ โดยความ
เห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนแลว  

(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จายโอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยาง
สมเหตุสมผล หรือ  
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(ข) มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกลาวอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ  

(2) มีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลว แตในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไมไดชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน
ใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยัง
ไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่
ไมถูกตองนั้นตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคข้ึนไป และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 
ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตอง  

(3) มีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง และ
ผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคข้ึนไป และคิด
เปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตอง  

การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้  

(ก) เลื่อนกําหนดชําระคาขายคืนไดไมเกิน 10 วันทําการนับแตวันที่ผูถือหนวยลงทุนมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนนั้น 
เวนแตไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ข) แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระคาขายคืนหนวย
ลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอ่ืนและผูลงทุนทั่วไปใหทราบเรื่องดังกลาวดวยวิธีการใดๆ โดยพลัน  

(ค) แจงการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน พรอมทั้งจัดสงรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน 
และหลักฐานการไดรับความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนตามขอ (1) หรือการรับรองขอมูลของผูดูแล
ผลประโยชนตามขอ (2) ตอสํานักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายใหผูดูแลผลประโยชนดําเนินการ
แทนก็ได  

(ง) ในระหวางการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืน หากมีผูถือหนวยลงทุนสั่งขายคืนหนวยลงทุนในชวงเวลา
ดังกลาว บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้น โดยชําระคาขายคืนแกผูถือหนวยลงทุนตามลําดับวันที่สงคําสั่ง
ขายคืนกอนหลัง  

 
19. การไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน :  

19.1 บริษัทจัดการอาจไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไว
หรืออาจหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดเฉพาะในกรณีที่กําหนดไว ซึ่งไมเกินกวากรณีดังตอไปนี้  

(1) ตลาดหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ  

(2) บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีดังตอไปนี้ โดยไดรับความ
เห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนแลว  

(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางสมเหตสุมผล 
หรือ  

(ข) ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม หรือ  

(ค) มีเหตุจําเปนอ่ืนใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน  

ทั้งน้ี การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับมาแลว หรือการ
หยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) สามารถกระทําไมเกิน 1 วันทําการ เวนแต
ไดรับผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ และมีเหตุการณดังตอไปนี้เกิดข้ึน ซึ่ง
กอใหเกิดผลกระทบตอกองทุนรวมดังกลาวอยางมีนัยสําคัญ  
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(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพยดังกลาวไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมได
ลงทุนในหลักทรัพยที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพยแหงนั้นเกินกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน
รวม  

(ข) มีเหตุการณที่ทําใหไมสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไดอยางมีเสรี และทําใหไมสามารถโอนเงินออก
จากประเทศหรือรับโอนเงินจากตางประเทศไดตามปกติ หรือ  

(ค) มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกลาวอยูเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนเห็นชอบดวยแลว  

(4) เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน     
แกผูลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอเท็จจริง ดังตอไปนี้  

(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้นๆมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําดังตอไปนี้  

- การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ไมวาจะเปนกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ  

- การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย หรือ  

- การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําสั่งเก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาไดในสาระสําคัญ  

19.2 เม่ือปรากฏเหตุตามขอ 19.1 และบริษัทจัดการประสงคจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคํา
สั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังตอไปนี้  

(1) บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการไมขาย
หรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยพลัน และหากเปนเหตุตามขอ 19.1(1) (2) หรือ(3) ใหเปดเผยตอผูถือหนวย
ลงทุนรายอ่ืนและผูลงทุนทั่วไปใหทราบถึงการหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนดวยวิธีการใดๆ 
โดยพลัน  

(2) บริษัทจัดการจะรายงานการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืน
หนวยลงทุนพรอมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปดนั้นใหสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน  

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
ตามขอ 19.1(1) (2) และ(3) เกิน 1 วันทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ กอนการเปดรับคําสั่งซื้อหรือ
คําสั่งขายคืนหนวยลงทุน  

(ก) บริษัทจัดการจะรายงานการเปดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของ
กองทุนเปด ณ วันทําการสุดทายกอนวันรายงานนั้นใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการกอน
วันเปดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน  

(ข) บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเปด
ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอ่ืนและผูลงทุนทั่วไปใหทราบถึงการเปดรับ
คําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนดวยวิธีการใดๆโดยพลัน  

ในกรณีที่บริษัทจัดการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน 
บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุนก็ได  

19.3 บริษัทจัดการจะหยุดทําการขายหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน ในชวงระยะเวลาที่บริษัท
จัดการพบวาราคาขายหนวยลงทุนไมถูกตองและผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคา
ยอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคาขายหนวยลงทุนที่
ถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคข้ึนไปและคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคาขายหนวยลงทุนที่ถูกตอง ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะแจงผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งซื้อหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการหยุดขายหนวยลงทุน ตลอดจน
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เปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอ่ืนและผูลงทุนทั่วไปใหทราบถึงการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน ดวยวิธีการใดๆ
โดยพลัน  

 
20. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  

เพ่ือคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจําเปนเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคําสั่งซือ้หรอื คาํสัง่ขาย
คืนหนวยลงทุนของกองทุนเปดไดเปนการชั่วคราว ตามระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทั้งนี้ 
ไมเกิน 20 วันทําการติดตอกัน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหขยายระยะเวลาหยดุรบัคาํ
สั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนออกไปได  
 
 
21. การชําระคารับซื้อคืน สับเปล่ียนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน :  

กรณีบริษัทจัดการไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน และจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพย
หรือทรัพยสินอ่ืนแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั้นตอนการดําเนินการตอไป โดยตองไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานกอน และไมถือวาเปนการแกไขโครงการ โดยข้ันตอนที่กําหนดดังกลาวตองสามารถปฏิบัติไดจริง และ
เปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน  
 
 
22. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชน ผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน (ถามี) ตัวแทน (ถามี) และที่ปรึกษา (ถามี) :  

22.1. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หนาที่ และความรบัผิดชอบในการดําเนินการดังตอไปนี้  

(1) การบริหารกองทุนรวม  

(ก) ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพยสินซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปน กองทุนรวมตอ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนครั้งแรก  

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

(ค) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินตาง ๆ และซื้อขาย จําหนาย สั่งโอน เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมเติมหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุนภายใตหลักเกณฑของ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามวัตถุประสงคและนโยบายการ
ลงทุนของโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ง) เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหุนอยูเทาที่จําเปนเพ่ือรักษาประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุน (ถามี)  

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

(ฉ) ดําเนินการเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว หรือยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทําการถัด
จากวันที่ซื้อขายหนวยลงทุนจํานวนนั้นแลวแตกรณี  

(ช) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม  

(ซ) เปลี่ยนแปลง หรือแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการกองทุนรวมตามหัวขอ 28 "วิธีการแกไข
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือ แกไขวิธีการจัดการ"  

(ฌ) ดําเนินการฟองรองคดีในนามของบริษัทจัดการเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชนตาง ๆ ของผูถือหนวยลงทุน ใน
กรณีที่มีบุคคลใด ๆ รอนสิทธิของผูถือหนวยลงทุนหรือกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวม  
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(2) การรับ และการจายเงินของกองทุนรวม  

(ก) จัดใหมีการรับ และจายคาธรรมเนียม คาใชจาย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและใหแกผูถือหนวยลงทุน และ
กองทุนรวม ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดการของกองทุนรวมที่กําหนดไวในขอ 23 "คาธรรมเนียม และ
คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม"  

(ข) ไดรับคาตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามที่กําหนดไวในขอ 23 "คาธรรมเนียม
และคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม"  

(3) การแตงตั้งบุคคลที่เก่ียวของเพ่ือการจัดการกองทุนรวม  

(ก) จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง 
"คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม" รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม และ
แตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอ่ืนแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนที่กําหนดไวในขอ 6.2 ของ
โครงการจัดการกองทุนรวม  

(ข) แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ภายใตหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด  

(ค) จัดใหมีผูสอบบัญชีทรัพยสินของกองทุนรวมที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี  

(ง) จัดใหมีผูชําระบัญชีกองทุนรวมเมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวม ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของ สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

(จ) แตงตั้งที่ปรึกษา หรือคณะบุคคลข้ึนทําหนาที่เปนที่ปรึกษาโครงการจัดการกองทุนรวม (ถามี) เชน ที่ปรึกษา
กฎหมาย โดยบริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

(ฉ) แตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  

(ช) แตงตั้งทนายความ เพ่ือติดตาม ทวงถาม และดําเนินคดี รวมทั้งดําเนินการใด ๆ เพ่ือการรับชําระหนี้ หรือเพ่ือ
ปกปองสิทธิประโยชนอ่ืนใดของกองทุนรวม  

(4) การดําเนินการอ่ืน ๆ  

(ก) จัดใหมีการฝากทรัพยสนิของกองทุนรวมไวกับผูดูแลผลประโยชน  

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

(ค) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไวโดยถูกตองครบถวน  

(ง) จัดทํารายงานการซื้อขายหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวมเปนรายวัน และจัดสงให ผูดูแล
ผลประโยชนภายในทุกสิ้นวันทําการนั้น  

(จ) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพ่ือกองทุนรวมเปนรายวัน และจัดสงใหผูดูแลผลประโยชนภายในทุกสิ้นวันทํา
การน้ัน  

(ฉ) จัดทํารายงานอัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยที่มีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนด ในกรณีที่มิไดเกิดจากการ
ลงทุน หรือไดหลักทรัพยมาเพิ่มเติม ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(ช) จัดทํารายงานทุกรอบปบัญชีเพ่ือแสดงขอมูลเก่ียวกับกองทุนรวมของรอบปบัญชี และสงรายงานดังกลาวใหแก
ผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแต
วันสิ้นปบัญชี โดยรายงานดังกลาวตองแสดงขอมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และสงผานระบบรบั
และเผยแพรขอมูลหนังสือชี้ชวนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and Prospectus 
(MRAP)) เวนแตในกรณีกองทุนรวมเลิกตามขอ 29.1 กอนหรือในวันที่ครบกําหนดจัดทําหรือจัดสงรายงานดังกลาว 
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ทั้งนี้ ในกรณีจัดทํารายงานตาม (ฐ) ตามปปฏิทิน ใหระยะเวลาการสงรายงานเพื่อแสดงขอมูลเก่ียวกับกองทุนรวม
ของรอบปบัญชี ขยายเปนภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นปบัญชี  

(ซ) จัดทําหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญที่ผูลงทุนควรทราบใหมทุกรอบปบัญชี เพ่ือแสดงขอมูลเก่ียวกับ
กองทุนรวม ณ วันสิ้นปบัญชีและสงใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นป
บัญชีน้ัน  

(ฌ) แจงการแกไขเพ่ิมเติมจํานวน และมูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม ณ วันทําการ
สุดทายของเดือน ซึ่งไดรับรองความถูกตองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว ใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุก
เดือนภายในวันทําการที่ 7 ของเดือนถัดไป  

(ญ) แจงการแกไขเพ่ิมเติมขอมูลที่ไดจดทะเบียนไวแลวกรณีอ่ืนนอกจากที่กําหนดไวในขอ (ฌ) ให สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ไดแกไขเพ่ิมเติมน้ัน  

(ฎ) ปฏิบัติการอ่ืน ๆ เพ่ือใหถึงซึ่งวัตถุประสงคของกองทุนรวม และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน  

(ฏ) ยกเลิกกองทุนรวมตามที่กําหนดไวใน ขอ 29 “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”  

(ฐ) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปบัญชีหรือปปฏิทิน เพ่ือแสดงขอมูลเก่ียวกับกองทุนรวมของรอบ
ระยะเวลา 6 เดือนนั้น และสงรายงานดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกลาว โดยรายงานดงักลาว จะ
แสดงขอมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และสงผานระบบรับและเผยแพรขอมูลหนังสือชี้ชวนและ
การรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) เวนแตในกรณีกองทุนรวมเลิกตาม
ขอ 29.1 กอนหรือในวันที่ครบกําหนดจัดทําหรือจัดสงรายงานดังกลาว ทั้งนี้ ในกรณีจัดทําและสงรายงานตามวรรค
หนึ่งตามรอบปบัญชี บริษัทจัดการจะยกเวนไมจัดทําและสงรายงานดังกลาวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสําหรับป
บัญชีน้ัน  

(ฑ) จัดใหมีรายงานของรอบระยะเวลาลาสุดตามขอ (ช) และ (ฐ) ไว ณ ที่ทําการทุกแหงของ บริษัทจัดการ และ
สถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใชเปนสถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุน เพ่ือใหผูถือ
หนวยลงทุนสามารถตรวจดูไดและจัดสําเนาใหเม่ือผูถือหนวยลงทุนรองขอ  

(ฒ) จัดสงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จัดสงหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญที่ผูลงทุน
ควรทราบ พรอมใบสั่งซื้อหนวยลงทุนใหผูที่สนใจจะลงทุน และจัดใหมีหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไว ณ ที่ทํา
การทุกแหงของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

(ณ) จัดทําและสงขอมูลการจัดการกองทุนรวมใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(ด) ชี้แจงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนชี้แจงขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนหรือผูที่สนใจจะลงทุน
ทราบในกรณีที่มีการแกไขเพ่ิมเติมโครงการหรือมีเหตุการณที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอสิทธิประโยชนของ    
ผูถือหนวยลงทุน หรือตอการตัดสินใจในการลงทุน หรือตอการเปลี่ยนแปลงในราคาของหนวยลงทุนของ     
กองทุนรวม  

(ต) ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมไดตามขอ 30.1 (4)  

(ถ) ดําเนินการติดตามทวงถาม ดําเนินคดีหรือดําเนินการใด ๆ เพ่ือการรับชําระหนี้หรือปกปองสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ 
ของกองทุนรวม  

(ท) ปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบอ่ืน ๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กําหนดใหเปนหนาที่ของบริษัทจัดการ ทั้งในปจจุบันและที่
จะมีแกไขเพ่ิมเติมในอนาคต  
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22.2. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน :  

สิทธิของผูดูแลผลประโยชน  

(1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชน ตามอัตราที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแล
ผลประโยชน ทั้งนี้ ไมเกินอัตราที่กําหนดไวในขอ 23 “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือ
หนวยลงทุนและกองทุนรวม”  

(2) บอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญา ทั้งนี้โดยไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

หนาที่และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน  

(1) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบ ใหเปนไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม ตาม 
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ที่กําหนดใหเปนหนาที่ของบริษัทจัดการ ทั้งในปจจุบันและที่จะมีแกไขเพ่ิมเติมในอนาคต  

(2) รับฝากทรัพยสินของกองทุนรวม โดยแยกไวตางหากจากทรัพยสินอ่ืนของผูดูแลผลประโยชน และทรัพยสิน
ของลูกคารายอ่ืนของผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งดูแลใหการเบิกจายทรัพยสินของกองทุนรวมเปนไปตาม
วัตถุประสงค นโยบายการลงทุนและขอกําหนดที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวมจนกวาผูชําระบัญชีจะ
ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เปนที่เรียบรอย  

(3) เปลี่ยนแปลง จําหนายและโอนหลักทรัพยตาง ๆ ในทรัพยสินของกองทุนรวมตามคําสั่งของบริษัทจัดการ เม่ือ
เห็นวาการนั้นถูกตองตามหนาที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ  

(4) จัดทํารายงานเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวน กระทําการ 
จนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวม หรือไมไดปฏิบัติตามหนาที่ของตนตามมาตรา 125 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ทั้งน้ี ภายใน 5 วันนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบ
ถึงเหตุการณดังกลาว  

(5) จัดทํารายงานถึงผลในการดําเนินการตามคําสั่งของบริษัทจัดการ ตลอดจนจัดทําบัญชีแสดงการรับจาย
ทรัพยสินของกองทุนรวม และรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนรวมที่ฝากไว  

(6) รับรองความถูกตองในการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน
และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการไดคํานวณตามหลักการที่กําหนดภายใตหัวขอ 24 “วิธีการคํานวณ 
กําหนดเวลาในการคํานวณ และการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาหนวยลงทุน”  

(7) พิจารณาเก่ียวกับการที่จะใหความเห็นชอบในการดําเนินการของบริษัทจัดการตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยกําหนด และคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให
เปนหนาที่ของผูดูแลผลประโยชน เชน  

(ก) การใหความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน ใหแกผูถือหนวย
ลงทุนที่ไดมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวม เม่ือบริษัทจัดการมีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย 
โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางสมเหตุสมผล  

(ข) การใหความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืน
หนวยลงทุนที่ไดรับไวแลว หรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน เม่ือมีเหตุจําเปน ทําใหไมสามารถ 
จําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมอยาง  

สมเหตุสมผล หรือไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุ
จําเปนอ่ืนใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน  

(ค) การใหความเห็นชอบในการรับชําระหนี้เพ่ือกองทุนรวมดวยทรัพยสินอ่ืนที่มิใชหลักประกันแทนการชําระหนี้ดวย
เงินสดตามตราสารแหงหนี้  

การดําเนินการใหความเห็นชอบดังกลาวขางตนผูดูแลผลประโยชนจะตองดําเนินการจัดทําการใหความ เห็นชอบ
เปนหนังสือ และสงใหแกบริษัทจัดการเพื่อใชเปนหลักฐานโดยทันที และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 



58                               กองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด THB เฮดจ  
: SCBGOLDH 

ทราบในทันทีทุกครั้งที่เกิดกรณีตาม (ก) โดยจัดทํารายงานในเรื่องดังกลาวเปนหนังสือ พรอมทั้งแสดงเหตุผลและ
หลักฐานการใหความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(8) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน ตลอดจนหนาที่และความ รับผิดชอบของ
ผูดูแลผลประโยชนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(9) แจงใหบริษัทจัดการทราบในกรณีที่บริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด 
หลักทรัพย รวมถึงประกาศหลักเกณฑที่ออกโดยกฎหมายดังกลาว  

(10) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตนหรือฟองรองเรียกคาสินไหม ทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง หรือเม่ือไดรับคําสั่งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สําหรับคาใชจายในการฟองรองบังคับคดีเพ่ือประโยชนของผูถือหนวยลงทุนใหถือเปน
คาใชจายของ กองทุนรวม  

(11) ดูแลตรวจสอบใหผูชําระบัญชีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ถามี) ในกรณีที่ผูชําระบัญชีกระทําการหรืองดเวนกระทําการตามมาตรา 130 
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 จนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวม ผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวมจะรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมชักชา  

(12) จายเงินเฉลี่ยคืนคาหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนตามคําสั่งของผูชําระบัญชีตามมูลคาทรัพยสินสุทธิที่ 
คงเหลืออยูหลังจากที่ผูชําระบัญชีชําระบัญชีโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด  

(13) ตรวจตราและตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร หลักฐานแหงสิทธิในทรัพยสิน และทรัพยสินตาง ๆ ที่
กองทุนรวมไดมาหรือจําหนายไป ซึ่งผูดูแลผลประโยชนมีหนาที่ดูแลการเบิกจายหรือไดรับฝากไวตามขอ (2) ให
เปนไปตามคําสั่งการจัดการทรัพยสินของกองทุนรวม หากมีเหตุอันควรสงสัยในขณะรับมอบ หรือสงมอบเอกสาร 
หลักฐานแหงสิทธิในทรัพยสิน และทรัพยสินตาง ๆ ดังกลาวในวรรคหนึ่ง วาไมเปนไปตามคําสั่งการจัดการทรัพยสิน 
เปนเอกสารหรือหลักฐานเท็จหรือปลอม ผูดูแลผลประโยชนมีหนาที่ดําเนินการแจงเหตุดังกลาวแกบริษัทจัดการ
ทันที  

(14) จัดทําความเห็นเก่ียวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการและจัดสงใหบริษัทจัดการเพื่อใชประกอบการ
จัดทํารายงานกองทุนรวมทุกรอบปบัญชี และทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชีหรือปปฏิทิน ภายใน 30 วัน
นับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นรอบปบัญชี และวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชีหรือปปฏิทิน แลวแตกรณี  

(15) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนหมดหนาที่ลงตามเง่ือนไขในขอ 6.2 ผูดูแลผลประโยชนจะตองทําหนาที่ตอไป
จนกวาจะมีการโอนทรัพยสินและเอกสารตาง ๆ ทั้งหมดของกองทุนรวม ตลอดจนการดําเนินการอื่นใดที่จําเปน
เพ่ือใหการดําเนินการโอนทรัพยสินและเอกสารตาง ๆ ทั้งหมดของกองทุนรวมใหผูดูแลผลประโยชนรายใหมเสร็จ
สิ้นสมบูรณ และ ผูดูแลผลประโยชนรายใหมสามารถดําเนินการตอไดทันที  

(16) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และกอนที่ผูชําระบัญชีจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผูดูแลผลประโยชนยังคงตองรับฝากทรัพยสินของกองทุนรวมจนกวาจะจดทะเบียน
เลิกกองทุนรวม  

(17) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงคที่จะลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ ผูดูแล
ผลประโยชนจะตองจัดใหมีสถานที่เก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศของกองทุนรวม เชน ที่ศูนยรับฝากทรัพยสิน
ในตางประเทศหรือพิจารณาดําเนินการแตงตั้งผูรับฝากทรัพยสินอ่ืน เพ่ือทําหนาที่เก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศ
ของกองทุนรวม  

ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนไมปฏิบัติตามสัญญาขอหนึ่งขอใดดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิดความ เสยีหาย
แกกองทุนรวมและ/หรือผูถือหนวยลงทุน ผูดูแลผลประโยชนตองชดใชคาเสียหายใหแกกองทุนรวม และ/หรือผูถือ
หนวยลงทุน โดยสิ้นเชิงภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดพิสูจนแลววาเปนความผิดของผูดูแลผลประโยชน คูสัญญาตก
ลงเก็บรักษาขอมูลที่ไดลวงรูมาเปนความลับและจะไมเปดเผยใหบุคคลใด ๆ ทราบ เวนแตจะเปนการเปดเผยโดย
อํานาจกฎหมาย หรือโดยความยินยอมของคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง เพ่ือประโยชนของผูถือหนวยลงทุน  
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ผูดูแลผลประโยชนจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดข้ึนเพราะความประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือ
การไมกระทําการตามหนาที่โดยไมมีเหตุอันสมควรของผูดูแลผลประโยชน พนักงาน ลูกจาง บริวาร หรือบุคคลอ่ืน
ใดที่ทํางานใหแกผูดูแลผลประโยชน  

22.3. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูสนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน :  

สิทธิของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

(1) ไดรับคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน คาธรรมเนียมในการดําเนินงาน
ขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน และคาธรรมเนียมสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) ตามอัตราที่กําหนดไวในสัญญา
แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทั้งนี้ ไมเกินอัตราที่กําหนดไวในขอ 23 “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียก
เก็บจาก ผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม”  

(2) บอกเลิกสัญญาการเปนผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตามขอกําหนดและเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญา
แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

หนาที่และความรับผดิชอบของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

(1) แจกจายหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม ใบคําขอใชบริการกองทุน ใบสั่งซื้อหนวยลงทุน และใบสั่งขายหนวย
ลงทุน คูมือผูลงทุนหรือเอกสารอ่ืนใดของกองทุนรวมตามที่กฎหมายหรือ ก.ล.ต. กําหนด ตลอดจนเอกสารตาง ๆ 
ในการสงเสริมการขาย  

(2) รับใบคําขอใชบริการกองทุน ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งขายหนวยลงทุน และรับชําระคาซื้อหนวยลงทุนจาก ผูสั่งซื้อ
หนวยลงทุนและชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในโครงการจัดการ
กองทุนรวม  

(3) คืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนที่ไมไดรับการจัดสรรตามเงื่อนไขที่ระบุไวในโครงการจัดการ
กองทุนรวม  

(4) ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน  

(5) ชี้แจงและเปดเผยขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนหรือผูที่สนใจจะลงทุนทราบ ในกรณีที่มีการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวม หรือมีเหตุการณที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือตอ
การตัดสินใจในการลงทุน หรือตอการเปลี่ยนแปลงในราคาของหนวยลงทุนของกองทุนรวม  

(6) ปฏิบัติตามขอกําหนดของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ 
เง่ือนไข และวิธีการในการโฆษณากองทุนรวม  

(7) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและสิทธิ หนาที่และความ
รับผิดชอบของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตามที่กําหนดไวในโครงการจัดการกองทุนรวม ตลอดจนทําการอ่ืน
ใดที่เก่ียวของกับหนาที่ดังกลาวขางตน  

22.4. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของตัวแทนจําหนาย :  

ไมมี  

22.5. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทุน :  

ไมมี  

22.6. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของที่ปรกึษากองทุน / ที่ปรึกษาอ่ืน ๆ :  

ไมมี  

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

ไมมี  
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23. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม :  

23.1. คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน :  

23.1.1. คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end Fee) : มี  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ในอัตราไมเกินรอยละ 0.50 ของมูลคาหนวยลงทุน ในชวงแรกบริษัทจัดการจะยกเวนการเรียกเก็บ  

โดยคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหนวยลงทุนแตละรายในอัตราที่ไมเทากัน ผูสั่งซื้อ
หนวยลงทุนสามารถตอรองอัตราคาธรรมเนียมดังกลาวได บริษัทจัดการจะแจงรายละเอียดและหลักเกณฑในการคิด
คาธรรมเนียมโดยติดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมขางตน บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 
7 วัน โดยจะติดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง  

23.1.2. คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end Fee) : มี  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ในอัตราไมเกินรอยละ 0.50 ของมูลคาหนวยลงทุน ในชวงแรกบริษัทจัดการจะยกเวนการเรียกเก็บ  

โดยคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผูสั่งขายหนวยลงทุนแตละรายในอัตราที่ไมเทากัน ผูสัง่
ขายหนวยลงทุนสามารถตอรองอัตราคาธรรมเนียมดังกลาวได บริษัทจัดการจะแจงรายละเอียดและหลักเกณฑใน
การคิดคาธรรมเนียมโดยติดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมขางตน บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 
7 วัน โดยจะติดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง  

23.1.3. คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (Switching Fee) : มี  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

- กรณีเปนการสับเปลี่ยนเพื่อซื้อหนวยลงทุนของกองทุนนี้ หรือการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (SWITCHING IN)  

ในอัตราไมเกินรอยละ 0.50 ของมูลคาหนวยลงทุน ในชวงแรกบริษัทจัดการจะยกเวนการเรียกเก็บ  

โดยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขาอาจเรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหนวยลงทุนแตละรายในอัตราที่ไมเทากัน 
ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนสามารถตอรองอัตราคาธรรมเนียมดังกลาวได บริษัทจัดการจะแจงรายละเอียดและหลักเกณฑ
ในการคิดคาธรรมเนียมโดยติดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมขางตน บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 
7 วัน โดยจะติดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง  

- กรณีการสับเปลี่ยนเปนการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนนี้ หรือการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก            
(SWITCHING OUT)  

ในอัตราไมเกินรอยละ 0.50 ของมูลคาหนวยลงทุน ในชวงแรกบริษัทจัดการจะยกเวนการเรียกเก็บ  

โดยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกอาจเรียกเก็บจากผูสั่งขายหนวยลงทุนแตละรายในอัตราที่ไม
เทากัน ผูสั่งขายหนวยลงทุนสามารถตอรองอัตราคาธรรมเนียมดังกลาวได บริษัทจัดการจะแจงรายละเอียดและ
หลักเกณฑในการคิดคาธรรมเนียมโดยติดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงาน
สาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  
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ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมขางตน บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 
7 วัน โดยจะติดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง  

23.1.4. คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน : มี  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ในอัตรา 10 บาท ตอหนวยลงทุน 1,000 หนวย หรือเศษของ 1,000 หนวย โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมจากผูโอนในวันที่ยื่นคําขอโอนหนวยลงทุน  

23.1.5. คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน : มี  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนดเปนการทั่วไปในการใหบริการ ในกรณีที่ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู การ
ออกใบหนวยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหมแก ผูถือหนวยลงทุน ในกรณีหายและอื่น ๆ ที่เกิดข้ึนจริง ซึ่ง
พิสูจนไดวาเปนความประสงคเฉพาะตัวของผูถือหนวยลงทุน  

23.1.6. คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมมี  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

23.1.7. คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ : มี  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

- คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย เม่ือสั่งซื้อหรือสั่งขายหนวยลงทุน  

กองทุนจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมน้ีอัตราไมเกินรอยละ 0.75 ของมูลคาหนวยลงทุนที่สั่งซื้อหรือสั่งขายคืนหนวย
ลงทุน เพ่ือนําเงินดังกลาวไปชําระเปนคาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพยในการสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย เชน 
คาธรรมเนียมนายหนาซื้อขายหลักทรัพย หรืออ่ืนๆตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย  
เปนตน  

- คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย เม่ือมีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

(1) กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง บริษัทจัดการจะคิดคาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพยในอัตราไมเกินรอยละ 
0.75 ของมูลคาหนวยลงทุนโดยคํานวณเขาไปในราคาสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก  

(2) กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะคิดคาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพยในอัตราไมเกินรอยละ 
0.75 ของมูลคาหนวยลงทุนโดยคํานวณเขาไปในราคาสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา  

อยางไรก็ตามในชวงแรกบริษัทจัดการจะยกเวนการเรียกเก็บคาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพยทั้งนี้ หากบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพยดังกลาวขางตนใหสอดคลองกับอัตรา
คานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพยของกองทุนหลักในภายหลัง บริษัทจัดการจะติดประกาศการเรียกเก็บคาใชจาย 
หรืออัตราคาใชจายอัตราใหมใหผูลงทุนทราบลวงหนา ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ และ
สํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

คาธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล การออกใบหนวยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหมแกผูถือหนวยลงทุน 
ในกรณีหายและอื่นๆ ที่เกิดข้ึนจริง ซึ่งพิสูจนไดวาเปนความประสงคเฉพาะตัวของผูถือหนวยลงทุน โดยนายทะเบยีน
หนวยลงทุนจะคิดคาธรรมเนียมจากผูถือหนวยลงทุนตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนดเปนการทั่วไปใน
การบริการในลักษณะดังกลาว  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตราธรรมเนียมขางตนไดโดยไมตอง
ดําเนินการแจงผูลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุนลวงหนา โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ รายละเอียดดังกลาว ณ 
สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาของผู สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  
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23.2. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :  

23.2.1. คาธรรมเนียมการจัดการรายป :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ในอัตราไมเกินรอยละ 1.50 ตอปของมูลคาทรัพยสินรวม หักดวยหนี้สินรวม กอนหักคาธรรมเนียมการจัดการ 
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน(ถามี) คาธรรมเนียมนายทะเบียน(ถามี) และคาธรรมเนียมอ่ืนที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ที่มีฐานในการคํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ (ถามี) ณ วันที่คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัท
จัดการเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมนายทะเบียน  

โดยคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนอาจเกิดรายการคาธรรมเนียมการจัดการลงทุนซ้ําซอนจากการบรหิารจดัการ
ที่เรียกเก็บโดยกองทุนหลัก  

23.2.2. คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ในอัตราไมเกินรอยละ 0.10 ตอปของมูลคาทรัพยสินรวม หักดวยหนี้สินรวม กอนหักคาธรรมเนียมการจัดการ 
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (ถามี) คาธรรมเนียมนายทะเบียน (ถามี) และคาธรรมเนียมอ่ืนที่เรียกเก็บจาก
กองทุนรวมที่มีฐานในการคํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ (ถามี) ณ วันที่คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม  

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. คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

(1) คาใชจายเพื่อวัตถุประสงคในการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามจํานวนที่จายจริง 
ทั้งนี้ ไมเกินรอยละ 0.25 ของจํานวนเงินทุนของโครงการและในทางบัญชีจะตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนรวม
เฉลี่ยเทากันทุกวัน ภายในระยะเวลา 1 ป เชน คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ คาสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ คาใชจายดานการตลาด การสงเสริมการขาย คาอบรมเผยแพรความรู และสัมมนาแนะนํากองทุนรวม  

(2) คาใชจายในการสอบบัญชี และคาใชจายอ่ืนๆ ในการสอบบัญชี ซึ่งรวมคาใชจายตรวจสอบทรัพยสินในประเทศ 
และตางประเทศ  

(3) คาจัดทํา จัดพิมพ และจัดสงหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน ทั้งสวนสรุปขอมูลสําคัญที่ ผูลงทุนควรทราบ 
และสวนขอมูลโครงการ  
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(4) คาเก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศ ในอัตราไมเกินรอยละ 0.10 ตอปของมูลคาหลักทรัพยของแตละสกุลเงิน 
(ถามี)  

(5) คาจัดทําและจัดสงรายงานใด ๆ แกผูถือหนวยลงทุน หรือบุคคลที่เก่ียวของกับกองทุนรวมโดยตรง หนังสือบอก
กลาวประกาศและรายงานตาง ๆ รวมถึงคาประกาศในหนังสือพิมพรายวัน และหรือขาวสารถึงผูถือหนวยลงทุนที่
บริษัทจัดการจัดทํา ตลอดจนขาวสารที่บริษัทจัดการมีหนาที่จัดทําข้ึนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ กฎหมายกําหนด  

(6) คาพิมพแบบฟอรมใบสั่งซื้อหนวยลงทุน และใบสั่งขายหนวยลงทุน ใบยืนยันการซื้อและขายหนวยลงทุน 
หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน และแบบฟอรมอ่ืน ๆ เก่ียวกับกองทุนรวม  

(7) คาใชจาย (ถามี) ในการดําเนินคดีของผูดูแลผลประโยชนที่ฟองรองใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่หรือเรียก
คาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพ่ือประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือเมื่อไดรับคําสั่งจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(8) คาใชจายในการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพ่ือการรับชําระหนี้ใด ๆ ของกองทุน รวมทั้งคาใชจายในการ
รับชําระหนี้เปนทรัพยสินอ่ืนแทนการชําระหนี้ดวยเงินสดตามตราสารแหงหนี้ เชน คาที่ปรึกษากฎหมาย คาธรรมเนียมศาล 
คาธรรมเนียมทนายความ คาสืบทรัพยและ/หรือบังคับคดี คาใชจายในดานนิติกรรม คาใชจายหรือคาธรรมเนียมอ่ืน
ใดที่เก่ียวของกับทางราชการ เปนตน  

(9) คาใชจายในการรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน คาใชจายในการออกเช็ค และนําเงินเขาบัญชีสําหรับการรับซื้อ
คืนหนวยลงทุน  

(10) คาอากรแสตมปตาง ๆ และคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยที่ซื้อหรือขายเพื่อประโยชนในการจัดการกองทุนรวม 
ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม หรือภาษีอ่ืนๆตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรพัย  

(11) คาธรรมเนียมธนาคารตาง ๆ เชน คาธรรมเนียมการใชบริการ SCB CASH MANAGEMENTคาสมุดเช็ค คาธรรมเนียม
การโอนเงินระหวางบัญชี เปนตน  

(12) คาใชจายตาง ๆ และคาธรรมเนียมที่เกิดข้ึนในชวงการชําระบัญชีและเลิกกองทุนรวม เชน คาตอบแทนผูชําระ
บัญชี คาผูดูแลผลประโยชนในระหวางการชําระบัญชีกองทุนรวม เปนตน  

(13) คาใชจายหรือคาธรรมเนียมอ่ืนที่เก่ียวของในการจัดการกองทุนรวม เชน คาธรรมเนียมในการจดทะเบียนกอง
ทรัพยสินของโครงการจัดการเปนกองทุนรวม คาไปรษณียากร คาแปลเอกสารตางๆทีเก่ียวกับการลงทุน  

(14) คาใชจายที่เกิดข้ึนจากการรับจํานองอสังหาริมทรัพย เพ่ือเปนหลักประกันการลงทุนของกองทุนรวม  

(15) คาบริการ และ/หรือคาธรรมเนียม และ/หรือคาภาษีอากร และ/หรือคาใชจายตาง ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับการจัดหา 
ไดมา รับมอบ สงมอบ ดูแลเก็บรักษา ปกปองผลประโยชน ซึ่งสินทรัพยหรือหลักทรัพยตาง ๆ ของกองทุนที่
นอกเหนือไปจากที่ไดระบุไวในขอ 23.2 “คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน รายป”  

(16) คาใชจายที่เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade)  

(17) คาใชจายดานโฆษณาประชาสัมพันธ เชน คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ คาสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรู คาใชจายดานการตลาด การสงเสริมการขาย ตลอดจนการสัมมนา
แนะนํากองทุน ซึ่งเกิดข้ึนภายหลังจากการจัดตั้งกองทุนที่เรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนที่จายจริง โดยในทาง
บัญชีบริษัทจัดการจะตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนเฉล่ียเทากันทุกวันภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่บันทึก
คาใชจายดังกลาว ทั้งน้ี จํานวนเงินที่ตัดจายจะตองไมเกินกวาอัตรารอยละ 0.25 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม โดยคาใชจายสวนที่เกินอัตราที่กําหนดถือเปนคาใชจายดําเนินงานของบริษัทจัดการ  

หมายเหตุ :  

ประมาณการคาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดดังกลาวขางตน ไมเกินรอยละ 1.95 ตอปของมูลคาทรัพยสินรวม 
หักดวยหนี้สินรวม กอนหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (ถามี) คาธรรมเนียมนาย
ทะเบียน(ถามี) และคาธรรมเนียมอ่ืนที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคํานวณจากมูลคาทรัพยสินสทุธิ (ถาม)ี 
ณ วันที่คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม (ยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 
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อยางไรก็ตาม คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมดดังกลาวขางตนเปนการประมาณการ 
อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ข้ึนอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน ขนาดของกองทุน จํานวนผูถือหนวยลงทุน        
เปนตน รวมถึงสอดคลองกับเพดานคาธรรมเนียมและคาใชจายแตละรายการที่มีการปรับเพ่ิมข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงไป 
โดยการปรับเพ่ิมข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

บริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียม ตามขอ 23.2 (1) ทุกวันที่มีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ โดยใชมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ (ใชเงินบาท) ในแตละวันคํานวณเปนฐานในการคํานวณคาธรรมเนียม และเรียกเก็บจากกองทุนรวม
เปนรายเดือน  

คาธรรมเนียมหรือคาใชจายตางๆ ที่ เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน ตามขอ 23.1 ยังไมรวม
ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด  

คาธรรมเนียมหรือคาใชจายตางๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามขอ 23.2 ยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
หรือภาษีอ่ืนใด และภาษีดังกลาวจะถือเปนภาระของกองทุนรวม  

คาใชจายอ่ืนๆที่เก่ียวเนื่องกับกองทุนตามขอ (7) – (21) จะเรียกเก็บตามที่จายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจายทั้งจํานวน หรือทยอยตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนเฉลี่ยเทากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะไดรับ
ประโยชนจากคาใชจายนั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาประมาณการคาใชจายดังกลาวอยางสมเหตุสมผลเพื่อ
ทยอยรับรูเปนคาใชจายเปนรายวัน และจะปรับปรุงรายการดังกลาวทันทีที่ไดรับหลักฐานอยางแนชัด ทัง้นี ้คาใชจาย
ดังกลาวอยูในความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน ซึ่งบริษัทจัดการจะเปดเผยฐานการคํานวณอยางชัดเจนใน
หนังสือชี้ชวนฉบับขอมูลสําคัญที่ผูลงทุนควรทราบและในรายงานรอบประจําป  

อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจายคาธรรมเนียม และคาใชจายดังกลาวจะเปนไปตามหลักการบัญชี 
และตามประกาศที่เก่ียวของกําหนด  

อนึ่ง หากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
หนวยงานอื่นใดที่เก่ียวของมีการแกไขหรือเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงขอกําหนด เง่ือนไขหรือหลักเกณฑในการ
คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมใหเปนไปตามหลักเกณฑดังกลาวโดยไมถือเปนการแกไขโครงการ  

23.3. การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย :  

(1) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใน 23.1 และ 23.2 ไดไมเกินรอยละ 5 ของอัตรา
คาธรรมเนียมหรือคาใชจายภายในรอบระยะเวลา 1 ป โดยไมถือวาเปนการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ เวนแตในกรณีที่
ไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด และบริษัทจัดการจะติดประกาศคาธรรมเนียมหรือคาใชจายอัตราใหมใหผูลงทุน
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) และลงประกาศหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ เปนเวลา 3 วันติดตอกัน และแจงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแตวันเปลี่ยนแปลง  

(2) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใน 23.1 และ 23.2 ได โดยไมถือวาเปนการแกไข
เพ่ิมเติมโครงการ และบริษัทจัดการจะติดประกาศคาธรรมเนียมหรือคาใชจายอัตราใหมใหผูลงทุนทราบลวงหนา ณ 
สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
เว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี)  และแจงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแตวันเปลี่ยนแปลง  
 
24. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน 
และราคาหนวยลงทุน หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง :  

24.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคา
หนวยลงทุน : ในประเทศ  

เง่ือนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
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2.บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทนุ และราคารบัซือ้
คืนหนวยลงทุนของกองทุนเปด ตามระยะเวลาดังตอไปนี้  

(2.1) คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนทุกสิ้นวันทําการ โดยบริษัทจะคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ
และมูลคาหนวยลงทุนเปนสกุลเงินบาท ทั้งนี้ ทรัพยสินในสวนที่เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐที่มิไดมีการทําสัญญา
ประกันความเสี่ยง บริษัทจัดการจะใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลตางประเทศ (Spot Rate) ที่ประกาศโดย 
BISNEWS ณ วันทําการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุน ที่เปนเวลาประมาณ 16.00 น. โดย
บริษัทจะใชคากลางระหวางราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายเปนเกณฑในการคํานวณ  

เวนแตกรณีที่กองทุนหลักไมไดประกาศ และหรือนําสงขอมูลมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนหลักใหกับบริษัทจัดการ 
และหรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และหรือมีวันหยุดทําการตอเน่ืองกันจนเปน
เหตุใหบริษัทจัดการไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนทุกสิ้นวันทําการได บริษัทจัดการ
จะคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนโดยไมชักชา ทั้งนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการ
ไดรับมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนหลัก 

(2.2) คํานวณราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนทุกสิ้นวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ทั้งนี้ ใน
การคํานวณราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนบริษัทจัดการจะใชมูลคาหนวยลงทุนของสิ้นวันทํา
การซื้อขายหนวยลงทุนนั้น เปนเกณฑในการคํานวณราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยจะ
คํานวณราคาขายหนวยลงทุน หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนสกุลเงินบาท ทั้งน้ี ทรัพยสินในสวนที่เปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐที่มิไดมีการทําสัญญาประกันความเสี่ยง บริษัทจัดการจะใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลตางประเทศ 
(Spot Rate) ที่ประกาศโดย BISNEWS ณ วันทําการขายหนวยลงทุน ที่เวลาประมาณ 16.00 น. โดยบริษัทจะใช
คากลางระหวางราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายเปนเกณฑในการคํานวณ  

ทั้งนี้ หากขอมูลดังกลาวไมปรากฏอยูในระบบขางตน บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่ใชอางอิงได
ภายหลังภายใตความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชน โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ เชน อัตราแลกเปลี่ยนถัว
เฉลี่ยตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยอัตราแลกเปลี่ยน ถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย หรืออัตรา
แลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารพาณิชย หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพรขอมูลและสามารถอางอิงได เปนตน  

เวนแตกรณีที่กองทุนหลักไมไดประกาศ และหรือนําสงขอมูลมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนหลักใหกับบริษัทจัดการ 
และหรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และหรือมีวันหยุดทําการตอเน่ืองกันจนเปน
เหตุใหบริษัทจัดการไมสามารถคํานวณราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนทุกสิ้นวันทําการซื้อ
ขายหนวยลงทุนได บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยไมชักชา ทั้งนี้ 
ภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการไดรับมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนหลัก 

(2.3) ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวัน
ทําการซื้อขายหนวยลงทุนลาสุด ภายในวันทําการถัดไป  

เวนแตกรณีที่กองทุนหลักไมไดประกาศ และหรือนําสงขอมูลมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนหลักใหกับบริษัทจัดการ 
และหรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และหรือมีวันหยุดทําการตอเน่ืองกันจนเปน
เหตุใหบริษัทจัดการไมสามารถประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนภายในวันทําการถัดไปได บริษัทจัดการจะประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคา
ขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยไมชักชา ทั้งน้ี ภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการ
คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน 

(2.4) ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของวันปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน เพ่ือการจายเงินปน
ผล ภายในวันทําการถัดไป (ถามี)  

เวนแตกรณีที่กองทุนหลักไมไดประกาศ และหรือนําสงขอมูลมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนหลักใหกับบริษัทจัดการ 
และหรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และหรือมีวันหยุดทําการตอเน่ืองกันจนเปน
เหตุใหบริษัทจัดการไมสามารถประกาศมูลคาทรพัยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนภายในวันทําการถัดไปได บริษัท
จัดการจะประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนโดยไมชักชา ทั้งนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัท
จัดการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน 

มูลคาหนวยลงทุน หมายถึง มูลคาทรัพยสินสุทธิหารดวยจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทํา
การที่คํานวณนั้น  

มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ประกาศขางตน ตอง
ไดรับการรับรองโดยผูดูแลผลประโยชน  
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ในกรณีที่ประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ไดกระทําผานระบบเผยแพรขอมูลมูลคาหนวยลงทุนที่จัดข้ึนโดยสมาคม 
(NAV Center) หรือชองทางอื่นที่สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวย
ลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัดไปได  

การประกาศขางตน บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ และปดประกาศไวในที่เปดเผย 
ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และจัดใหมีประกาศดังกลาวไว ณ สถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนที่ใชเปนสถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุน (ถามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศ
โดยชองทางอ่ืนแทนประกาศในหนังสือพิมพ เชน www.scbam.com หรือชองทางอ่ืนใดที่เหมาะสมโดยถอืวาไดรบั
ความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจงใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยติดประกาศไว 
ณ สํานักงานบริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทนุ  

ในกรณีที่มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน จํานวนหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุนของกองทุนเปดไมถูกตอง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

3. การใชตัวเลขทศนิยมของมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือ
จํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเปด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้  

(3.1) คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิเปนตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยม
ตามหลักสากล  

(3.2) คํานวณมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากล 
สําหรับมูลคาหนวยลงทุนเพ่ือใชในการคํานวณราคาขายหนวยลงทุนจะปดเศษทศนิยมตําแหนงที่ 4 ข้ึน สวนมูลคา
หนวยลงทุนเพ่ือใชในการคํานวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง  

(3.3) ประกาศมูลคาหนวยลงทุนตามที่คํานวณไดใน (3.2) เปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหนง โดยตัดทศนิยม
ตําแหนงที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนตามที่คํานวณไดใน (3.2)  

(3.4) คํานวณจํานวนหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากล 
แตใชผลลัพธเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหนง โดยตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง  

ในกรณีที่มีผลประโยชนเกิดข้ึนจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชนน้ันรวมเขาเปน
ทรัพยสินของกองทุนเปด  

บริษัทจัดการไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามหลักเกณฑขางตน เม่ือมีเหตุการณดังตอไปนี้  

(1) เม่ือบริษัทจัดการไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน โดยให
ไดรับยกเวนเฉพาะในชวงระยะเวลาดังกลาว  

(2) เม่ือมีเหตุที่บริษัทจัดการตองเลิกกองทุนรวม โดยใหไดรับยกเวนตั้งแตวันที่ปรากฏเหตุดังกลาว  

24.2. หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง :  

1. ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองนอยกวาหนึ่งสตางค หรือตางจากราคา
หนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคข้ึนไป แตไมถึงรอยละ 0.5 ของราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง บริษัทจัดการจะ
จัดทําและสงรายงานใหผูดูแลผลประโยชนทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่พบวาราคาหนวย
ลงทุนไมถูกตอง และจัดใหมีสําเนารายงานดังกลาวไว ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได โดยรายงานดังกลาวจะมีรายการอยางนอย ดังตอไปนี้  

(1) ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตอง  

(2) ราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง  

(3) สาเหตุที่ทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง  

(4) มาตรการปองกันเพ่ือมิใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง ทั้งนี้ เวนแตในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุ
มาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดครั้งสุดทายของตลาดหลักทรพัยแหง
ประเทศไทยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตอง  
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ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตองตามวรรคหน่ึงมีผลตอเนื่องตอการคํานวณ
ราคาหนวยลงทุนครั้งตอไป เชน การกําหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เปนตน บริษัทจัดการจะแกไขราคาหนวยลงทุน
ใหถูกตองนับแตวันที่บริษัทจัดการพบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตองดวย  

2. ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคข้ึนไป และคิดเปน
อัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหนวยลงทุนยอนหลังนับแต
วันที่พบราคาหนวยลงทุนไมถูกตองจนถึงวันที่ราคาหนวยลงทุนถูกตองและดําเนินการดังตอไปนี้เฉพาะวันที่ราคา
หนวยลงทุนที่ไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคข้ึนไปและคิดเปนอัตราสวนตั้งแตรอย
ละ 0.5 ของราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง  

(1) จัดทํารายงานการแกไขราคาหนวยลงทุนยอนหลังและรายงานการชดเชยราคาใหเสร็จสิ้นภายในวันทําการถัด
จากวันที่พบวาราคาหนวยลงทุนนั้นไมถูกตองและสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนภายในวันทําการถัดจาก
วันที่คํานวณราคาหนวยลงทุนยอนหลังเสร็จสิ้น เพ่ือใหผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานดังกลาวภายในวัน
ทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการสงรายงานใหผูดูแลผลประโยชน ทั้งน้ี รายงานดังกลาวจะมีรายการอยางนอย
ดังตอไปนี้  

(ก) ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตอง  

(ข) ราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง  

(ค) สาเหตุที่ทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง  

(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดใหมีสําเนารายงานตาม (1) ไว ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ เพ่ือใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได  

(2) แกไขราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองใหเปนราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองภายในวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรอง
ขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพ่ือใหผูลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวมที่มีการแกไขราคาตาม (2) และ 
วัน เดือน ป ที่มีการแกไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงาน
ตาม (1)  

(4) ชดเชยราคาใหแลวเสร็จและดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพ่ือใหผูซื้อหนวยลงทุนหรือผูขายคืนหนวยลงทุนในชวง
ระยะเวลาที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองทราบถึงการแกไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคาภายใน 5 วันทําการนับ
แตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานดังกลาว  

(5) จัดทํารายงานมาตรการปองกันเพ่ือมิใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตองและสงรายงานดังกลาว พรอมทั้งสําเนา
รายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จัดทําตาม (1) ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคานั้น เวนแตในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได 
บริษัทจัดการจะไมสงรายงานมาตรการปองกันใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตจะสงสําเนาเอกสารที่ผูดูแล
ผลประโยชนรับรองวาการที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมไดแทน  

3. ในการชดเชยราคาตามขอ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้  

(1) กรณีราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองต่ํากวาราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้  

(ก) กรณีที่เปนการขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหนวยลงทุนของผูซื้อหนวยลงทุนเปนจํานวนซึ่งมี
มูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง  

หากปรากฏวาผูซื้อหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยูหรือมีหนวยลงทุนเหลืออยูนอยกวาจํานวนหนวยลงทุนที่
จะตองลด บริษัทจัดการจะจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาที่ขาดอยู หรือลด
จํานวนหนวยลงทุนที่เหลืออยูน้ันและจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาที่ขาดอยู 
แลวแตกรณี เพ่ือชดเชยราคาใหแกกองทุนเปด เวนแตการที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัย
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ภายนอกที่ไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดครั้งสุดทายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
หรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตองและผูดูแลผลประโยชนรับรองวามีสาเหตุดังกลาว  

(ข) กรณีที่เปนการรับซื้อคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนของผูขายคืนหนวยลงทุนเปน
จํานวนซึ่งมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองหรือจายเงินของ
กองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคา เพ่ือชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุน แตหากปรากฏวาผูขาย
คืนหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยู บริษัทจัดการจะจายเงินของกองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของ
ราคา เพ่ือชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุน  

(2) กรณีราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองสูงกวาราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้  

(ก) กรณีที่เปนการขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนจํานวนซึ่งมี
มูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองหรือจายเงินของกองทุนเปด
เปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาเพื่อชดเชยราคาใหแกผูซื้อหนวยลงทุน  

(ข) กรณีที่เปนการรับซื้อคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหนวยลงทุนของผูขายคืนหนวยลงทนุเปนจาํนวน
ซึ่งมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง  

หากปรากฏวาผูขายคืนหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยูหรือมีหนวยลงทุนเหลืออยูนอยกวาจํานวนหนวยลงทุน
ที่จะตองลด บริษัทจัดการจะจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาที่ขาดอยู หรือลด
จํานวนหนวยลงทุนที่เหลืออยูน้ันและจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาที่ขาดอยู 
แลวแตกรณี เพ่ือชดเชยราคาใหแกกองทุนเปด เวนแตการที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัย
ภายนอกที่ไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดครั้งสุดทายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
หรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตองและผูดูแลผลประโยชนรับรองวามีสาเหตุดังกลาว  

ในกรณีที่บริษัทจัดการตองชดเชยราคาเปนเงินใหแกผูซื้อหนวยลงทุนหรือผูขายคืนหนวยลงทุนรายใดมีมูลคาไมถึง
หนึ่งรอยบาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจายในโอกาสแรกที่มีการจายเงินใหผูถือหนวยลงทุนแตถา
บุคคลดังกลาวไมมีสถานะเปนผูถือหนวยลงทุนแลว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาใหแลวเสร็จภายใน 5 วันทําการนับ
แตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา  

การจายเงินของกองทุนเปดเพ่ือชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซื้อหนวยลงทุนตาม (2) 
(ก) บริษัทจัดการอาจจายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปดก็ได  

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบคาใชจายตางๆ ที่เกิดข้ึนจากราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง เชน คาใชจายในการ
ประกาศการแกไขราคาตามขอ 2 (3) ในหนังสือพิมพ (ถามี) คาออกเช็ค คาใชจายในการจัดสงเงินชดเชยราคา
ใหแกผูซื้อหนวยลงทุนและผูขายคืนหนวยลงทุน เปนตน เวนแตในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมา
จากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได  

 
25. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปของกองทุนรวม :  

วนัที่สิ้นสุดรอบบัญชี : เดือน สิงหาคม  วันที่ 31 

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : 31 สิงหาคม 2555 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

วันที่สิ้นสุดรอบปบัญชีครั้งแรก ประมาณ 1 ป นับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม  

โดยจะกําหนดวันสิ้นสุดรอบปบัญชี ในหนังสือชี้ชวนตอไป  

 
26. กําหนดเวลาและวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :  

ไมมี  
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27. สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน :  

27.1. สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดการ โดยผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง (ถามี) ทั้งน้ี ใหเปนไปตามขอ 16 "การรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุน" ทั้งนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนตอเม่ือนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลลงใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว  

27.2. สิทธิในการรับเงินปนผล :  

ไมมี  

27.3. สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :  

27.3.1 บริษัทจัดการจะไมจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลที่ซื้อหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและ
หนาที่ของบริษัทจัดการ 

27.3.2 ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดในกรณีดังตอไปนี้   

(ก) การโอนหนวยลงทุนใหบิดา มารดา บุตร และคูสมรสของผูถือหนวยลงทุน 

(ข) การโอนหนวยลงทุนตามคําสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย (ซึ่งไมรวมถึงกรณีที่ผูลงทุนที่เปนบุคคลธรรมดา
ตั้งแต 2 คนข้ึนไปแตไมเกิน 4 คน ถือหนวยลงทุนรวมกัน และปรากฏวาผูลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต เวนแต
ศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอ่ืน) 

(ค) การโอนหนวยลงทุนในกรณีพิเศษอ่ืน ๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติใหโอนได  

ทั้งนี้ ผูโอนและผูรับโอนจะตองมายื่นคําขอโอนหนวยลงทุนดวยตนเองที่สํานักงานทะเบียนหนวยลงทุน ในกรณีที่
ผูรับโอนยังไมไดเปนผูใชบริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองกรอกรายละเอียดในใบคําขอใชบริการ
กองทุนและยื่นตอนายทะเบียนหนวยลงทุนพรอมคําขอโอนหนวยลงทุน และชําระคาธรรมเนียมการโอนตามหัวขอ
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการ (ถามี)   

นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหนวยลงทุน พรอมหนังสือ
รับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหผูรับโอนหนวยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหนวยลงทุนใหแกผูโอนหนวยลงทุน
ภายใน 7 วันนับตั้งแตวันที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคําขอโอนหนวยลงทุน   

ทั้งนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนตอเม่ือนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลลงในทะเบียนผูถือหนวย
ลงทุนเรียบรอยแลว 

27.3.3 เพ่ือประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด THB เฮดจ (“กองทุน”)  การรับ
ลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุนใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแตเพียงผูเดียว โดยบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยบุคคลที่บริษัท
จัดการมีวัตถุประสงคที่จะไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุนใหน้ัน รวมถึงแตไมจํากัดเพียง พลเมือง
สหรัฐอเมริกา ผูที่มีถิ่นฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของ
บุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซึ่งจัดใหมีข้ึนและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

27.4. สิทธิในการลงมติเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :  

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเพ่ือใหบริษัทจัดการทําการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไข วิธีการจัดการ
ได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกระทําการตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่ระบุไวในขอ 28 "วิธีการแกไขโครงการจัดการ
กองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการ"  

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน 
(omnibus account) จะไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  
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27.5. สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :  

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีการชําระบัญชี 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

27.6. สิทธิประโยชนอ่ืน ๆ :  

ไมมี  

 
28. วิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ :  

การแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการ หากมิไดกระทําตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน
ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ
จัดการกองทุนรวม จะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน  

ในการแกไขเพ่ิมเติมโครงการที่มีลักษณะเปนการใหประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพ่ือเปนไป
ตามกฎหมายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. กําหนด บริษัทจัดการจะ
ยื่นคําขอเปนหนังสือ พรอมทั้งรายละเอียดของโครงการที่แกไขเพ่ิมเติมแลว และคํารับรองของผูดูแลผลประโยชน 
เพ่ือความเห็นชอบการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เม่ือสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ไดรับคําขอและเอกสารหลักฐานที่ครบถวนถูกตองตามวรรคหนึ่งใหถือวาสํานักงานใหความเห็นชอบให
แกไขเพ่ิมเติมโครงการได  

ในกรณีที่การแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการ ไดกระทําตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวย
ลงทุน บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดมีมติใหแกไขและ
แจงการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการไปยังผูถือหนวยลงทุนทุกราย และจะประกาศใน
หนังสือพิมพรายวันแหงทองถิ่นอยางนอย 1 ฉบับ ภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ไดมีมติใหแกไขแลวแตกรณี  

ทั้งน้ี การแกไขเพ่ิมเติมโครงการตามมติผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไมเกิน  
รอยละ 55 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ บริษัทจัดการจะสงเอกสารหลักฐาน
เก่ียวกับการขอมติและการนับมติไปยังผูดูแลผลประโยชน เพ่ือใหผูดูแลผลประโยชนรับรองผลการนับมติน้ัน 

ในการแกไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไมสามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนได 
เน่ืองจากขอจํากัดในการนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวย
หลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการกองทุนรวม
อาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางที่สํานักงานกําหนดได  

การแกไขเพ่ิมเติมโครงการเพื่อเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชน ตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และการแกไขเพ่ิมเติมโครงการเพื่อลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใหแตกตางไปจากโครงการ จะถือวา
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ เม่ือบริษัทจัดการปดประกาศการลด
คาธรรมเนียมหรือคาใชจายไวที่สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนที่ใชเปนสถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนโครงการของกองทุนรวม ภายใตเง่ือนไขและวิธีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว  

 
29. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :  

เง่ือนไขพิเศษในการเลิกกองทุน :  

โครงการ "กองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด THB เฮดจ" จะเลิกเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้  

29.1 หากปรากฏวากองทุนเปดใดมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปนจํานวนดังนี้  

(1) มูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมด โดยคํานวณตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน ลดลงเหลือนอยกวา 
50 ลานบาทในวันทําการใด และบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุนเปดนั้น  
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(2) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 ราย ในวันทําการใด  

(3)  เม่ือมีการขายคืนหนวยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด แตไมรวมถึงกรณีที่เปนการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และการขายคืนหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมหนวยลงทุน   

(4)  มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาหาวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวน
เกินกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด แตไมรวมถึงกรณีที่เปนการขายคืนหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหนวยลงทุน 

29.2 เม่ือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวมในกรณีที่บริษัทจัดการไมปฏิบัติตาม
หนาที่ของตนตามมาตรา 125 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 หรือกระทําการหรือ
งดเวนกระทําการ จนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมและบริษัทจัดการไมไดแกไขใหถูกตอง  

29.3 เม่ือไดรับความเห็นชอบตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึง
หนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมโดยไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

29.4 สํานักงานอาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปหากปรากฏวา  

(1) บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น เวนแตเขาขอยกเวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(2) ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณวาบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหนวยลงทุนโดยรูเห็น
หรือตกลงกับบุคคลอ่ืน อันเปนการปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริงในการถือหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุม
บุคคลเดียวกันใดที่ประสงคจะถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป  

(3)  มีการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุน
รวมที่ขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดย
อาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว 

(4)  มีการจําหนายหนวยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิไดปฏิบัติหรือดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ
เก่ียวกับการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปตามที่กําหนด 

ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการจัดสงหรือแจกจายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขาย
หนวยลงทุน 

(5)  ในกรณีที่เปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฏขอเท็จจริงวามีผูถือหนวยลงทุนของกองทุน
รวมเปนบุคคลอ่ืนใดที่มิใชผูลงทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม 

(6)  บริษัทจัดการกองทุนรวมไมปฏิบัติหรือไมสามารถดําเนินการตามคําสั่งของสํานักงานตามหลักเกณฑที่กําหนด
ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและ
หนาที่ของบริษัทจัดการ 

29.5 สํานักงานจะเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาอาจมีการจัดตั้ง
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชนจากการลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเปนการเฉพาะ 
หรือเพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยสินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด และสํานักงานได
ดําเนินการแจงใหบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบุคคลที่เก่ียวของทําการชี้แจง แสดงเหตุผล ขอเท็จจริง และ
หลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไมมีการชี้แจง หรือชี้แจงแลวแตไมอาจพิสูจนหรือทําใหเชื่อไดวาการจัดตั้งกองทุนรวมเปน
การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผูลงทนุทั่วไปอยางแทจริง และสํานักงานสั่งใหบริษัทจัดการกองทุนรวมทําการแกไข หรือ
ดําเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการตามที่สํานักงานสั่งได หรือดําเนินการแลวแตไม
สามารถทําใหกองทุนรวมเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง  

29.6 บริษัทหลักทรัพยจะเลิกกองทุนรวม เม่ือสํานักงานมีคําสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเม่ือสํานักงานมี
คําสั่งเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เง่ือนไข 
และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน 
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30. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :  

30.1 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลิกดวยเหตุตามขอ 29.1  

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้  

(1) ยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตั้งแตวันทําการที่ปรากฏเหตุตามขอ 29.1  

(2) แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่อในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณียลงทะเบียนรวมทั้งแจงเปน
หนังสือใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบดวย ทั้งนี้ภายใน 3 วันทําการนับแตวันถัดจากวันทําการที่ปรากฏ
เหตุตามขอ 29.1 หรือวิธีอ่ืนใดที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม  

(3) จําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเปดดังกลาว ภายใน 5 วันทําการ นับแตวันถัดจากวัน
ทําการที่ปรากฏเหตุตามขอ 29.1 เพ่ือรวบรวมเงินเทาที่สามารถกระทําไดเพ่ือชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือ
หนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ  

(4) ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมไดตามขอ 30.1 (3) ใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 10 
วันทําการนับแตวันทําการที่ปรากฏเหตุตามขอ 29.1 และเมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแลว จะถือวา
เปนการเลิกกองทุนเปดน้ัน  

เม่ือบริษัทจัดการดําเนินการตามขอ 30.1 (1) ถึงขอ 30.1 (4) แลว หากมีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคงเหลืออยูจาก
การดําเนินการตามขอ 30.1 (3) บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.วาดวย หลักเกณฑ 
เง่ือนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม  

30.2 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลิก เพราะเหตุอ่ืนที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมลวงหนา หรือเพราะเหตุ
ครบกําหนดอายุโครงการ  

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้  

(1) แจงเปนหนังสือใหผูดูแลผลประโยชนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และแจงใหตลาดหลักทรัพย
ทราบในกรณีที่หนวยลงทุนกองทุนรวมนั้นเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ กอนวันเลิกกองทุน
รวมเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ  

(2) ดําเนินการดวยวิธีการใด ๆ เพ่ือใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกลาวกอนวันเลิกกองทุนรวม
เปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ เชน ประกาศในหนังสือพิมพรายวันแหงทองถิ่น แจงเปนหนังสือทางไปรษณีย 
หรือวิธีอ่ืนใดที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม เปนตน และ  

(3) จําหนายทรัพยสินของกองทุนรวม เพ่ือรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย และตั๋วสัญญาใชเงินที่มีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จสิ้นกอนวันเลิกกองทุนรวม 

ในกรณีที่ปรากฏวากองทุนรวมมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปนไปตามหลักเกณฑที่จะตองดําเนินการ
เพ่ือเลิกกองทุนรวมตามขอ 29.1 หรือ 29.2 หรือ 29.3 หรือ 29.4 บริษัทจัดการจะไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในเรื่องดังตอไปนี้  

(1) การจัดทําและจัดสงหนังสือชี้ชวนใหมใหเปนปจจุบันตามขอ 22.1 (4) (ซ) หากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ
ดังกลาวเกิดข้ึนกอนหรือในวันที่ครบกําหนดจัดทํา หรอืจัดสงหนังสือชี้ชวน  

(2) การจัดทําและจัดสงรายงานเพื่อแสดงขอมูลตามขอ 22.1 (4) (ฐ) และ (ฑ) หากวันที่ปรากฏเหตุการณ ตาม
หลักเกณฑดังกลาวเกิดข้ึนกอนหรือในวันที่ครบกําหนดจัดทําหรือจัดสงรายงาน  

(3) การคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวย
ลงทุนตาม 24.1  
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31. การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ :  

บริษัทจัดการจะจัดใหมีการชําระบัญชี โดยจะแตงตั้งผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความ
เห็นชอบ เพ่ือทําหนาที่รวบรวม และแจกจายทรัพยสินที่คงเหลือจากการชําระหนี้สินของกองทุนรวมแลวใหแกผูถือ
หนวยลงทุน รวมทั้งทําการอยางอ่ืนตามแตจําเปนเพ่ือชําระบัญชีใหเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และ
วิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด สําหรับคาใชจาย และเงินคาตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุน
รวม บริษัทจัดการจะหักจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม และผูชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี่ยคืนเงินใหแกผูถือ
หนวยลงทุนตามมูลคาทรัพยสินสุทธิเทาที่คงเหลืออยูตามสวนของผูถือหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนถืออยู ตาม
หลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน  

เม่ือไดชําระบัญชีเสร็จเรียบรอยแลว ผูชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลว หากปรากฏวายังมีทรัพยสินคงคางอยูใหผูชําระบัญชีจัดการ
โอนทรัพยสินดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 
32. ขอกําหนดอื่น ๆ :  

32.1 ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยขอ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของ
บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนใหบริษัทจัดการรายอื่นเขาจัดการกองทุนรวมแทน ดวยวิธีขอรับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมภายในสิบหาวันนับแตวันที่บรษัิทจดัการรูหรอือาจรู
ถึงการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกลาว ทั้งนี้ หากมีเหตุจําเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจ
ขอใหสํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหมจะคํานึงถึงประโยชนของ
ผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในกรณีที่มีคาใชจายเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว  

หากบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป  

32.2 บริการกองทุนรวมและบริการขอมูลกองทุนรวมใหผูถือหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง แกไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม รูปแบบการบริการ และ/หรือวิธีการ ในการ
นําสง เผยแพรขอมูล ขาวสาร รายงานตาง ๆ และ/หรือหนังสือของบริษัทจัดการถึง ผูลงทุน/ผูถือหนวยลงทุน 
รวมถึงอาจจัดใหมีรูปแบบการตอบรับขอมูลอ่ืน (ถามี) เชน ผานชองทางอิเลคทรอนิคส เปนตน โดยถือวาไดรับ
ความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วันกอนวัน
เริ่มดําเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยจะติดประกาศไว  ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ และ
สํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) โดยการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือลด
ระยะเวลา คาใชจายในการนําสง และ/หรือคาใชจายอ่ืนใดในลักษณะทํานองเดียวกันนี้ ซึ่งบริษัทจัดการไดคํานึงถึง
ประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนโดยรวมเปนสําคัญ ทั้งน้ี ในการนําสงจดหมาย/หนังสือถึงผูถือหนวย
ลงทุน อาทิ กรณีการแกไขโครงการ การขอมติ การเลิกโครงการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการโดยเปนไป
ตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และ/หรือประกาศที่มีการแกไขเพ่ิมเติมในอนาคต 

32.3 การถือหนวยลงทุนเกินหนึ่งในสาม  

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมตองไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกิน
กวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด และดําเนินการแกไขสัดสวนการถือหนวยลงทุน
ของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นใหมีจํานวนไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของกองทุนรวมนั้นภายในสองเดือนนับแตวันที่ปรากฏกรณีดังกลาว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั้นทันที 
เวนแตเขาขอยกเวนตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เรื่องการจัดตั้ง
กองทุนรวมและการเขาทําสัญญารับจัดการกองทุนสวนบุคคล  
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32.4 เกณฑมาตรฐานที่ใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 

กองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด THB เฮดจ จะใชเกณฑมาตรฐาน (Benchmark) ในการเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานกับดัชนีราคาทองคําในสกุลดอลลารสหรัฐจาก Bloomberg ปรับดวยตนทุนการปองกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยน เพ่ือคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน 

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณากําหนดเกณฑมาตรฐานใหม เพ่ือใหสอดคลองวัตถุประสงค และ
นโยบายการลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศดังกลาว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑมาตรฐานวัดผลการ
ดําเนินงานของกองทุนหลัก หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักของกองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด THB 
เฮดจ หรือในกรณีอ่ืนๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต  

32.5 เง่ือนไขพิเศษ  

32.5.1 การหยุดคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสิน  

เวนแตกรณีที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดไดแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยาง
อ่ืน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดคํานวณและไมประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขาย
หนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน เม่ือบริษัทจัดการเห็นวามีเหตุการณตาง ๆ ที่อาจสงผลกระทบตอ
ผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน และ/หรืออาจมีผลกระทบตอการคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนจนเปนเหตุ
ใหไมสามารถคํานวณไดอยางสมเหตุสมผล หรือเปนธรรม อาทิ เชน เม่ือปรากฏเหตุการณดังตอไปนี้  

(1) กรณีเกิดเหตุการณที่ทําใหไมสามารถขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดตามปกตินอกเหนือจากวันทําการซื้อขาย
ที่บริษัทจัดการกําหนด เชน วันทําการของประเทศไทย และ/หรือของประเทศที่กองทุนหลักจดทะเบียนและ/หรือ
ของประเทศที่เก่ียวของกับการลงทุนตรงกับปดทําการนอกเหนือจากการปดทําการปกติ วันหยุดเพ่ิมเติมหรือหยุด
การดําเนินการอันเปนปกติลงชั่วขณะ  

(2) เม่ืออัตราแลกเปลี่ยนในประเทศที่กองทุนลงทุนหรือเก่ียวของกับการลงทุนของกองทุนขาดเสถียรภาพและ
ไมไดสะทอนมูลคาที่แทจริง หรือเกิดเหตุการณอ่ืนไดที่บริษัทจัดการไมสามารถทํารายการตาง ๆ ไดตามปกติ หรือ
สงผลกระทบตอประโยชนในดานตาง ๆ ของกองทุน และ/หรือตอทรัพยสินตาง ๆ ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว เชน ไม
สามารถทํารายการซื้อขายหนวยลงทุนและ/หรือทรัพยสินอ่ืนใดที่กองทุนลงทุนหรือมีไว และ/หรือไมสามารถทํา
รายการฝาก-ถอน โอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากตางประเทศไดตามปกติ เปนตน  

(3) เม่ือเกิดเหตุการณดังกลาวขางตน บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณและไมประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวย ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดตอ
ทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

อนึ่ง ขณะที่บริษัทจัดการไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิไดอยางสมเหตุสมผล และ/หรือเปนธรรมนั้น บริษัท
จัดการอาจไมขาย หยุดขาย ไมรับซื้อคืน หยุดรับซื้อคืน ตามคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือ
อาจหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืนหนวยลงทุนดวยเชนกัน  

32.6 การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอ่ืน (soft commission)  

32.6.1 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เปนผูใหบริการ อันเนื่องมาจากการใช
บริการของบุคคลดังกลาวในการจัดการกองทุนได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  

(1) ผลประโยชนตอบแทนที่รับไวน้ันตองเปนทรัพยสินที่มีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเก่ียวกับบทบาทโดยตรง
ของความเปนกองทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ  

(2) ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลนั้นบอยครั้งเกินความจําเปนเพ่ือให
กองทุนไดรับประโยชนจากบุคคลดังกลาว (churning)  

ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่งใหแกกองทุนที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทตอง
กระทําดวยความเปนธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยที่อาจมีไวไดของกองทุนนั้นดวย  

32.6.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อกองทุนตามขอ 32.6.1 บริษัทจัดการจะเปดเผย
ขอมูลเก่ียวกับการรับผลประโยชนดังกลาวไวในรายงานรอบปบัญชีและรายงาน รอบระยะเวลาหกเดือนดวย  
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32.7 การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

ผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ใหความรวมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือ ผูที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ในการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการรูจักลูกคา (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา (Customer Due Diligence: CDD) ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะการใหขอมูล และ/หรือ 
จัดสงเอกสารหรือหลักฐานใดใหแกบริษัทจัดการ และ/หรือ  

ผูที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการ เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือ ผูที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิก
การทําธุรกรรมของผูถือหนวยลงทุนไดตามที่เห็นสมควร โดยไมจําตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา ใน
กรณีที่เกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งหรือหลายเหตุการณดังตอไปนี้  

(ก) ผูถือหนวยลงทุนไมใหความรวมมือในการใหขอมูล และ/หรือ จัดสงเอกสารหรือหลักฐานใดใหแกบริษัทจัดการ 
และ/หรือ ผูที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ตามที่บริษัทจัดการกําหนด หรือใหขอมูล และ/หรือ จัดสงเอกสาร
หรือหลักฐานใดใหแกบริษัทจัดการ และ/หรือ ผูที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ไมครบถวนเพียงพอสําหรับการ
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการกําหนด  

(ข) บริษัทจัดการเห็นวาการทําธุรกรรมของผูถือหนวยลงทุนอาจมีลักษณะเปนการกระทําความผิดตามกฎหมายวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเปนชองทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเปนชองทางใน
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมี
ลักษณะเปนการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแยงตอกฎหมายตางๆ  

(ค) บริษัทจัดการเห็นวา การทําธุรกรรมของผูถือหนวยลงทุนอาจมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวม ผูถือ
หนวยลงทุนรายอ่ืน หรือความนาเชื่อถือหรือภาพลักษณของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ 

 32.8 ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม  

(1) การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจปฏิเสธการโอนหนวยลงทุน ในกรณีที่การถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวย
ลงทุนตามประกาศคณะกรรมกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวม
และหนาที่ของบรษัิทจัดการ 

(2) ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 

ขอจํากัดการถือหนวยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดจะถือไดในแตละกองทุนรวมตองไมเกินหนึ่งใน
สามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม เวนแตเขาขอยกเวนตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการตลาดทุนกําหนด 

ทั้งนี้ โดยมีเง่ือนไขเกี่ยวกับสิทธิของผูถือหนวยลงทุนกรณีที่ถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน ดังนี้ 

(2.1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผูถือหนวยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหนวยลงทุน ในกรณีที่การถือหนวยลงทุน
ของบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 

(2.2) การจํากัดสิทธิรับเงินปนผลของผูถือหนวยลงทุนที่มีสาระสาํคัญดังตอไปนี้ 

(ก) บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน จะถูกจํากัดสิทธิรับเงินปน
ผลในสวนที่ถือเกินนั้น เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ 

1. การเกินสัดสวนการถือหนวยลงทุนมิไดเกิดจากการไดหนวยลงทุนมาเพิ่มเติม 

2. การเกินสัดสวนการถือหนวยลงทุนเปนกรณีขอยกเวนขอจํากัดการถือหนวยลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลที่
ไดรับการยกเวนตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. 

(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปนผลสวนที่ถูกจํากัดสิทธิตาม (ก) ใหเปนรายไดของแผนดิน 
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(ค) ในระหวางการดําเนินการเพื่อยกเงินปนผลใหเปนรายไดของแผนดินบริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปน
ผลสวนดังกลาวออกจากทรัพยสินอ่ืนของกองทุนรวมโดยไมนํามารวมคํานวณเปนมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม 

(2.3) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะ
ไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม และ
ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุนหากเปนการขอมติรายชนิดหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะไมนับ
คะแนนเสียงสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนชนิดนั้น เวนแตชนิดหนวยลงทุนนั้นมีบุคคลใดหรือ
กลุมบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุมเดียวเปนผูถือหนวยลงทุนชนิดนั้น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของ
ผูถือหนวยลงทุนดังกลาวเต็มตามจํานวนที่ถืออยู 

บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดจะถือหนวยลงทุนไดไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเวนในกรณีเขาขอยกเวนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยเรื่อง
หลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ 

(3) หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน 

ในกรณีที่เปนการขอมติเพ่ือแกไขขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคญั ตองไดรบั
มติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น เวนแตกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทนุ การ
ขอมติผูถือหนวยลงทุนตองเปนไปตามหลักเกณฑเพ่ิมเติมดังตอไปนี้ดวย 

(3.1) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือ
หนวยลงทุนไมเทากัน ใหไดรับมติผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนชนิดที่ไดรับผลกระทบเกินก่ึงหนึ่งของจํานวน
หนวยลงทุนแตละชนิด 

(3.2) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ใหไดรับมติผูถือ
หนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนชนิดที่ไดรับผลกระทบเกินก่ึงหนึ่งของจาํนวนหนวยลงทุนแตละชนิด 

(3.3) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ใหไดรับมตผิูถอืหนวยลงทนุชนดิที่
ไดรับผลกระทบเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนชนิดนั้น 

32.9 ขอกําหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตางประเทศในลักษณะเดียวกัน 

ในป พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายที่เรียกวา Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่ง
ตอไปจะเรียกวา FATCA) โดยมีผลบังคับใชวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกลาวกําหนดใหสถาบัน
การเงินที่ไมใชสัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอมลู
เก่ียวกับบัญชีของบุคคลที่อยูในบังคับตองเสียภาษีใหกับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล 
สัญชาติอเมริกัน ผูซึ่งมีถิ่นที่อยูถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซึ่งมีถิ่นที่อยูทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปดหรือมีไว
กับ FFI น้ัน นอกจากนี้ยังปรากฏดวยวาในปจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที่มี
ขอกําหนดและหลักเกณฑในลักษณะที่คลายคลึงกับ FATCA (ซึ่งตอไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกลาว
วา “กฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือวาเปน FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดใหตองเขาผูกพันตนกับ
หนวยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหนาที่ตองรายงานขอมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคล
สัญชาติอเมรกัินและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑที่ FATCA กําหนด หนาที่ในการตรวจสอบขอมูลลูกคาเพ่ือหา
ความสัมพันธของลูกคากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหนาที่ในการกําหนดใหลูกคาบางประเภทตองจัดทํา
เอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑของ FATCA เปนตน 

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

(1) ตองถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะไดรับจากรายได ผลประโยชนหรือเงินจากการขาย
ทรัพยสินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มตนตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
เปนตนไป และเงนิลงทุนทางออมในทรัพยสินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงิน
ฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มตนตั้งแตป พ.ศ. 2560 เปนตนไป 
โดย FATCA กําหนดใหสถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เขารวมผูกพันตนตามขอกําหนดของ 
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FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผูรับฝากทรัพยสิน ผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน
หนวยลงทุน) มีหนาที่ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จายดังกลาวกอนชําระใหกับกองทุนรวมที่เปน NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและตางประเทศรวมทั้งผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน 
และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน ที่เขารวมผูกพันตามขอกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือ
ระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทําให
กองทุนรวมไมสามารถดําเนินการลงทุนตอไปได และ/หรือดําเนินการลงทุนไดอยางไมมีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจ
ทําใหผูถือหนวยลงทุนไมสามารถทํารายการผานทางผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดอีกตอไป  

เพ่ือมิใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมไดรับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั้งเพ่ือเปนการรักษาประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขาผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ
และขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ  และเพ่ือใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตาม
ภาระผูกพันภายใตขอกําหนดและหลักเกณฑของกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของได บริษัทจัดการและกองทุนรวม 
(ซึ่งรวมทั้งผูที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานของกองทุน เชน ผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี้ 

(1) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเปนบุคคลตามที่กฎหมาย
ตางประเทศที่เก่ียวของกําหนด) ใหคํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําสงขอมูล (เชน ชื่อ ที่
อยู เลขประจําตัวผูเสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลคาหนวยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินคาขายคืนหนวย
ลงทุนหรือเงินปนผลที่ไดรับ เปนตน)ที่มีอยูในบัญชีทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ใหกับ
หนวยงานของรัฐทั้งในและตางประเทศ ตามขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ 

(2) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนนําสงขอมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพ่ิมเติม เพ่ือยืนยันหรือพิสูจนทราบความ
เก่ียวของกับประเทศสหรัฐอเมริกา เชน หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการใหขอมูลตามหัวขอที่
กําหนดไวในแบบฟอรมของหนวยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจงปรับปรุงขอมูลเมื่อขอมูลที่
เคยใหไวมีการเปลี่ยนแปลง เปนตน รวมถึงนําสงหลักฐานเพื่อยืนยันการเขารวมใน FATCA หรือกฎหมาย
ตางประเทศที่เก่ียวของ (ในกรณีที่เปนลูกคาสถาบันการเงิน) ทั้งน้ี เปนไปตามหลักเกณฑและขอกําหนดของ
กฎหมายดังกลาว 

(3) ดําเนินการอ่ืนใดเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ 

เพ่ือเปนการปองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพ่ือใหกองทุนหรือ   
ผูถือหนวยลงทุนโดยรวมไดรับประโยชนเพ่ิมข้ึนหากมีการดําเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่
เก่ียวของขางตน ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไมแสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่
บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ตาม
ความจําเปนและความเหมาะสม โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวรับทราบการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการแจงนี้
แลว และ/หรือไดดําเนินการตามขอตกลงที่ไดระบุไวในคําขอเปดบัญชี   

(1) ไมรับคําสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทนุดังกลาว 

(2) ระงับหรือหยุดใหบริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 

(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จายจากรายไดเงินลงทุน เงินปนผลและ/หรือเงินที่ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนของผูถือ
หนวยลงทุนรายนั้นได เพ่ือใหสอดคลองกับเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ ทั้งนี้ ตองไม
ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดําเนินการอื่นใดอันเปนการปองกันหรือลดผลกระทบ หรือทําใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวมไดรับ
ประโยชนเพ่ิมข้ึน หากมีการดําเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของขางตน 

การดําเนินการดังกลาวถือเปนความจําเปน และเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนโดยรวม เพราะเปนการกระทํา
เพ่ือหลีกเลี่ยงมิใหบริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที่ไมสอดคลองขอบังคับของ FATCA และกฎหมาย
ตางประเทศที่เก่ียวของอันจะทําใหกองทุนอาจตองถูกหัก ณ ที่จาย หรือถูกปดบัญชีธนาคารตามที่กลาวแลวขางตน 
ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (หรือเปนบุคคลตามที่กฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของกําหนด) เทานั้น  

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการไดสงวน
สิทธิไวขางตน บริษัทจัดการ(รวมถึงผูที่เก่ียวของ) จะดําเนินการตามขอกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดย
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อาจนําสงขอมูลของผูถือหนวยลงทุนไปยังหนวยงาน หรือดําเนินการอ่ืนใดที่ราชการกําหนด โดยไมจําเปนตองรอง
ขอตอผูถือหนวยลงทุน 
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