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หนังสือชี้ชวนสวนขอมลูกองทุนรวม 
กองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด 

SCB GOLD OPEN END FUND: SCBGOLD 

 กองทุนเปดไทยพาณิชยโกลดมีการระดมทุนจากนักลงทุนในรูปสกุลเงินบาท และนําเงินลงทุนไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน 
SPDR Gold Trust  ซึ่งเปนกองทุนหลักที่ระดมทุนจากผูลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ  เพ่ือสรางผลตอบแทนใหใกลเคียงกับการ
ลงทุนในทองคําแทงที่เปนสกุลดอลลารสหรัฐ อยางไรก็ดี กองทุนหลักและกองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด ไมมีการปองกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้น ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด จะไดรับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสกุล
เงินดอลลารสหรัฐเทียบกับสกุลเงินบาท  และผูถือหนวยลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืน
ตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได 

 เนื่องจากกองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด มีนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยสิงคโปร ทําใหกองทุนมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
สภาวะตลาด สภาพคลอง มาตรการทางการเงินในภาวะที่เกิดเหตุการณที่ไมปกติ รวมถึงขอจํากัดตางๆในประเทศที่กองทุนไปลงทุน 
(ประเทศสิงคโปร) ทําใหมีผลกระทบตอมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน หรืออาจะทําใหกองทุนไมสามารถนําเงินกลับเขามาใน
ประเทศ ซึ่งอาจสงผลใหผูลงทุนไมไดรับคืนเงินตามระยะเวลาที่กําหนด 

 ในกรณีที่กองทุนเปดไทยพาณิชยโกลดไมสามารถดํารงสินทรัพยสภาพคลองไดตามที่สํานักงานกําหนด ผูลงทุนอาจไมสามารถขาย
คืนหนวยลงทุนไดตามที่มีคําสั่งไว 

 การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด เมื่อเห็น
วาการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงคการลงทุนของตน และผูลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน
ดังกลาวได 

 ในกรณีที่มีเหตุการณไมปกติ ผูลงทุนอาจไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนลาชากวาระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน 
 ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนใหเขาใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไวเปนขอมูลเพ่ือใชอางอิงในอนาคต และเมื่อ 

มีขอสงสัยใหสอบถามผูติดตอกบัผูลงทุนใหเขาใจกอนซื้อหนวยลงทุน  
 เพ่ือประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด (“กองทุน”) การเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือการ

สับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนหรือการรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุน ใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแตเพียง
ผูเดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของ
กองทุนหรือรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคที่จะไม
เสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนหรือไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุน
ใหนั้น รวมถึงแตไมจํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูที่มีถิ่นฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยูในสหรัฐอเมริกา 
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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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 และใชสกุลเงินตางประเทศอื่นๆไดภายหลัง โดยถือวาไดรับความยินยอมจากผูถือ
หนวยลงทุนแลว 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  
 อยางไรก็ตาม กองทุนจะไมลงทุนหรือมีไวทําสัญญาซื้อขายลวงหนา(Derivatives) เพ่ือปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ของหลักทรัพยหรือทรัพยสินในสกุลเงินตางประเทศที่กองทุนถืออยูเทียบกับสกุลเงินบาท เวนแตเปนกรณีที่ตองการชําระคาขายคืน
หนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนเทานั้น  
 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
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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 
(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 
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 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 
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/ 

กองทุน SPDR Gold Trust 
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 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
ลงทุนของผูลงทุนอาจตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได 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 

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 
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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 

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        
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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 

 กราฟแสดงความเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนของกองทุนหลัก SPDR Gold Trust เปรียบเทียบกบั ดัชนรีาคาทองคําใน
ตลาดโลก (ในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ: USD) 

 
ที่มา : Bloomberg ขอมูลยอนหลังต้ังแตวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 – วันที่ 31 สิงหาคม 2558 
หมายเหตุ: ผลการดําเนินงานในอดีต   มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 

ผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะไดจากเงินลงทุน 

     ผูลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปยังหลักทรัพยที่มีการสรางผลตอบแทนใกลเคียงทองคําแทงในตางประเทศ 
     ผูลงทุนมีโอกาสที่จะไดรับกําไรจากมูลคาหนวยลงทุนที่เพ่ิมขึ้น (สวนเกินทุน) จากการลงทุนหลักทรัพยที่มีการสรางผลตอบแทน

ใกลเคียงทองคําแทงในตางประเทศ   
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ระดับความเส่ียงของกองทนุ 
Risk Spectrum ของประเภทตราสารที่ลงทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risk Spectrum จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนจะไมลงทุนหรือมีไวทําสัญญาซื้อขายลวงหนา(Derivatives) เพ่ือปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพยหรือทรัพยสิน
ในสกุลเงินตางประเทศที่กองทุนถืออยูเทียบกับสกุลเงินบาท เวนแตเปนกรณีที่ตองการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุน
เทานั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCBGOLD 

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 

ปองกันความเสี่ยง 
100% 

ปองกันความเสี่ยง
บางสวน 

ปองกันความเสี่ยงตาม
ดุลยพินิจของผูจัดการ

กองทุน 

ไมปองกันความเสี่ยง มีการลงทุนในเงินตรา
ตางประเทศ 

ความเสี่ยงต่ํา ความเสี่ยงสูง 

SCBGOLD 
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ลักษณะที่สําคัญของกองทุนรวม 

Q:      กองทุนรวมนี้เปนกองทนุรวมที่มีการกําหนดประเภทของผูลงทุน หรอืมีการแบงชนิดของหนวยลงทุนหรือไมอยางไร  
A:        กองทุนรวมนี้เปนกองทุนสําหรับผูลงทุนทั่วไป และไมมีการแบงชนิดของหนวยลงทุน  

Q:      กองทุนรวมนี้มีจํานวนเงินทุนโครงการเทาใด 
A:        จํานวนเงินทุนของโครงการเทากับ 5,000 ลานบาท 

Q:      กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเปนทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผูลงทุนควรลงทุน ในระยะเวลาเทาใด 

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 จะมีผลใหมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด
เปลี่ยนแปลง  ซึ่งอาจทําใหเงินตนและผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวนตามไปดวย  

Q: กองทุนรวมนี้เปนกองทุนรวมที่มีผูประกันเงินลงทุนหรือเปนกองทุนรวมที่มุงเนนจะคุมครองเงินตนหรือไม ? อยางไร ? 
A:   กองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด ไมมีผูประกันเงินลงทุนหรือคุมครองเงินตนในรูปสกุลเงินบาทใหแกผูลงทุน 

Q: กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอยางไร? 
A: วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : เดือนสิงหาคม 
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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 และหากคาธรรมเนียม
สําหรับการสั่งซื้อหนวยลงทุนสําหรับชวงการเสนอขายครั้งแรก เทากับรอยละ 0.50 ของมูลคาหนวยลงทุน (ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
ราคาเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกเทากับ 10.0535 บาทตอหนวย  โดยหากผูลงทุนสั่งซื้อหนวยลงทุนของกองทุนเปดไทยพาณิชย
โกลด 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 -16.00 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 วันที่ตามปฏิทินที่เปนวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการและของกองทุนหลัก
หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ่มเติม ในกรณีที่มีเหตุการณไมปกติ เชน เหตุการณไมปกติทางการเมอืง หรือสภาวะตลาด
และเศรษฐกจิมีความผันผวน 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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  วิธีการรับซื้อคนื 

 บริษัทจัดการเปดรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน ทุกวันทําการ* ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการขายคืน โดยมีมูลคาขั้นตํ่าในการ ขาย
คืน 1,000 บาท และมูลคาขั้นตํ่าคงเหลือในบัญชี 1,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชําระเงินคืนใหผูลงทุนภายใน 5 วันทําการ          
นับแตวันทําการขายคืนหนวยลงทุน โดยการโอนเขาบัญชีธนาคาร หรือออกเปนเช็คขีดครอมสั่งจายชื่อผูลงทุน ตามที่ผูลงทุนไดแจง
ความประสงคไว 
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/เปลี่ยนแปลงผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือชองทางการเสนอขายหนวยลงทุนใน
ภายหลังได  
(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 (“กองทุน”)  การเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือ
การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแตเพียงผูเดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ
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หรือปฏิเสธที่จะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยบุคคลที่
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคที่จะไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหนั้น รวมถึงแต
ไมจํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูที่มีถิ่นฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพยสินของบุคคลดังกลาว 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 (“กองทุน”) การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหอยูใน
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการแตเพียงผูเดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุน
ใหแกบุคคลใดก็ได โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคที่จะไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหนั้น รวมถึงแตไมจํากัด
เพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูที่มีถิ่นฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของ
บุคคลดังกลาว 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 (“กองทุน”)  การรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน

ของกองทุน ใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแตเพียงผูเดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะลงทะเบียนการ
โอนหนวยลงทุนของกองทุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคที่จะไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน
ของกองทุนใหนั้น รวมถึงแตไมจํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูที่มีถิ่นฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยูใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของบุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซึ่งจัดใหมีขึ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

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 

- ผูจัดการกองทุนฝายลงทนุ
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 
Company Limited 

- Research Analyst, Quantitative 
Strategies (QS) Goldman 
Sachs L.L.C., New York 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หนาที่และความ
รับผิดชอบ 

วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางาน 

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 



 

                                                                                                             20                                                                 กองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด :  SCBGOLD 

และ/หรือบุคคลอืน่ใดที่บริษัทจัดการอาจพิจารณาแตงต้ังเพิ่มเติม รวมถึงในภายหลัง 

 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 
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ปจจัยความเสี่ยงในการลงทนุของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง 

กองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด เปนกองทุนรวมที่ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนอีทีเอฟทองคําตางประเทศ “SPDR Gold Trust” (กองทุน
หลัก)เพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) มีนโยบายการลงทุนที่มุงลงทุนในทองคําแทงเพื่อสรางผลตอบแทนของกองทุนใหใกลเคียงกับ
ผลตอบแทนของราคาทองคําแทงหักคาธรรมเนียมและคาใชจายในการจัดการทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซึ่ง
หนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศดังกลาวโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และ
ลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  ดังนั้นการลงทุนในกองทุนรวม
ดังกลาว จึงมีความเสี่ยงดังตอไปนี้ 
 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงราคาทองคํา และความผันผวนราคาทองคํา (Price Risk) 

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคําในตลาดโลก เนื่องจากมูลคาทรัพยสินของกองทุนมีการเปลี่ยนแปลงตาม
ราคาทองคําในตลาดโลก ดังนั้นหากราคาทองคําในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง ก็จะสงผลใหมูลคาทรัพยสินของกองทุนปรับตัว
เพ่ิมขึ้นหรือลดลงตามดวยไดเชนกัน  
 
 
 

 

 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  

 

 

 

 
 
 
 

กองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ (“SPDR Gold Trust”) ซึ่งเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ 
และบริษัทจัดการจะไมทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงอาจสงผลใหการลงทุนอาจตองประสบกับความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลารสหรัฐเทียบกับเงินบาทในขณะนั้น รวมถึงการรับผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวนตามไปดวย    

กองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด ซึ่งเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ (“SPDR Gold Trust”) ที่มีนโยบายลงทุนใน 
ทองคําแทง ซึ่งราคาทองคําในตลาดมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ตางจากตราสารประเภทอื่น เชน ตราสารทุน ตราสารหนี้  
เปนตน ดังนั้น การลงทุนในทองคําจึงเปนการกระจายความเสี่ยงการลงทุนในสภาวะที่คาดวาผลตอบแทนตราสารประเภทอื่นมีแนวโนม
ปรับตัวลดลง 

กองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ (“SPDR Gold Trust”) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยสิงคโปร โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน สวนที่เหลือ บริษัทจัดการพิจารณา
ลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้ทั้งในประเทศ และ/หรือตางประเทศ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารหนี้ที่ไดรับการจัดอันดับความ
นาเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนไดจากสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับการยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งจะชวย
ลดความเสี่ยงดังกลาวลงได 
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 ความเส่ียงจากที่คูสัญญาในการทําธุรกรรมไมสามารถทําตามขอสัญญาที่ตกลงกันไว (Counter Party Risk) 
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากคูสัญญาในการทําธุรกรรมไมสามารถจายเงนิตามภาระผูกพันตามสัญญา (Counterparty Risk) เนื่องจากมี
ผลการดําเนินงานและฐานะการเงนิที่ดอยลง จึงขาดสภาพคลองที่จะจายเงินตามภาระผูกพัน 
 
 
 
 

  ความเส่ียงของประเทศที่ไปลงทุน (Country risk) 

คือ ความเสี่ยงในเรื่องของเสถียรภาพและรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  การเมือง  การเงิน  ตลอดจนภาวะตลาดเงิน  ตลาดทุน
ของประเทศตาง ๆ  ที่กองทุนลงทนุ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย (Liquidity risk) 

คือ ความเสี่ยงจากการที่เกิดจากการที่กองทุนไมสามารถซื้อขายหลักทรัพยหรือตราสารที่ถือครองอยูในราคาที่เหมาะสมและภายใน
ระยะเวลาอันสมควรได เนื่องจากโอกาสในการซื้อขายหลักทรัพยหรือตราสารมีจํากัด  

 

 

 

 

 ความเส่ียงที่เกิดจากการไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนกองทุนรวมตางประเทศลาชา 

คือ     ความเสี่ยงที่เกิดจากวันหยุดทําการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนอาจหยุดไมตรงกับวันหยุด 
ทําการของประเทศไทย  ทําใหกองทุนอาจไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนลงทุนลาชา  และ
สงผลกระทบตอการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนในประเทศ 

 

 

 
 

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

กองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด เปนกองทุนที่ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ (“SPDR Gold Trust”) กองทุนอาจไดรับ
ผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ขอกําหนด กฎเกณฑหรือนโยบายตาง ๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ อาทิเชน 
นโยบายทางการเงินเรื่องขอจํากัดของการเคลื่อนยายเงินตราตางประเทศเขา-ออกโดยเสรี  หลักเกณฑและกฎหมายที่เกี่ยวของในการ
จัดต้ังกองทุนรวมที่อาจแตกตางจากหลักเกณฑและกฎหมายที่เกี่ยวของในการจัดต้ังกองทุนรวมของประเทศไทย  เปนตน   ทั้งนี้   ในการ
พิจารณาลงทุนบริษัทจัดการจะติดตามสถานการณการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน  ตลาดทุน  ตลอดจน
ปจจัยพ้ืนฐานตาง ๆ ของประเทศที่กองทุนลงทุนอยางใกลชิด  เพ่ือประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนั้น ๆ ซึ่งอาจชวยลดความ
เสี่ยงในสวนของ  Country risk ลงไดบาง 

กองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด เปนกองทุนที่ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศซึ่งทําการจดทะเบียนซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยประเทศสิงคโปร  อาจเกิดปญหาอันเกิดจากวันหยุดทําการของประเทศที่กองทุนลงทุน คือประเทศสิงคโปร หรือประเทศที่
เกี่ยวของกับการลงทุน (ถามี)  มีวันหยุดทําการไมตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย  กองทุนจึงอาจประสบปญหาความลาชาในการ
ชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุน   โดยบริษัทจัดการจะชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวใหกับผูถือหนวย
ลงทุนภายใน  5 วันทําการ นับแตวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (T+5)    

กองทุนเปดไทยพาณิชยโกลด ซึ่งลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ (“SPDR Gold Trust”) สวนที่เหลือ บริษัทจัดการพิจารณา
ลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้ทั้งในประเทศ และ/หรือตางประเทศ และ/หรือเงินฝาก ที่มีอายุของสัญญา อายุของตราสาร หรือ
ระยะเวลาการฝากเงินไมเกิน 1 ป ประกอบกับแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของกองทุน บริษัทจัดการไดกําหนดใหมีการขายคืน
หนวยลงทุนไดในทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน จึงทําใหความเสี่ยงดานสภาพคลองตํ่า 
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ตารางสรุปอัตราสวนการลงทุนของกองทนุรวม 
 

อัตราสวนการลงทุน SCBGOLD 

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 ลงทุนโดยเฉลี่ยรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 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 0.59 

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 0.09 
คาสอบบัญชี (Auditing fee) ตามที่จายจริง 0.02 
คาประกาศหนังสือพิมพมูลคาหนวยลงทุน  (Newspaper Publication Expense-NAV.) ตามที่จายจริง 0.02 
คาจัดทํารายงานประจําปและสิ่งพิมพ (Annual report and Printing expense) ตามที่จายจริง 0.01 
คาธรรมเนียมโอน (Transfer fee) ตามที่จายจริง 0.01 
คาใชจายอื่น ๆ (Other expenses) *** ตามที่จายจริง ไมมี 

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

2. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่ประมาณการไมได ตามที่จายจริง 

รวมคาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจริงทั้งหมด**** 0.59 

**      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.) 

ระยะเวลา 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 

SCBGOLD 1.11% 3.58% (2.07%) (7.96%) 

เกณฑมาตรฐาน     
London AM Fixing (บาท)2 0.55% 3.48% (1.75%) (7.45%) 

GLD SP Equity (บาท)3 1.25% 3.87% (1.56%) (7.61%) 

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมนี้ จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
2London AM Fixing (บาท) 
3SPDR Gold Trust (SGX) (GLD SP Equity) (บาท) 
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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 = 85,412,691.65 

 258,514,394.77 

PTR = 0.33 

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 ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปดไทยพาณิชย โกลด  
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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1                       กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (SCBGOLD) 

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  

ค าจ ากัดความ :  

โครงการ หรือ โครงการจัดการ หรือ โครงการจัดการกองทุนรวม  

หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์  

กองทุน หรือ กองทุนรวม หรือ กองทุนเปิด  

หมายถึง กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์  

กองทุนรวมต่างประเทศ  

หมายถึง กองทุนรวมท่ีจัดตั้งและจัดการอยู่ในต่างประเทศ  

กองทุนหลัก  

หมายถึง กองทุนรวมต่างประเทศท่ีกองทุนนําเงินส่วนใหญ่ไปลงทุน  

กองทุนรวมทองคํา  

หมายถึง กองทุนรวมท่ีมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างผลตอบแทนจากการมีฐานะการลงทุนในทองคําแท่ง ท้ังนี้ ไม่

ว่าการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคําแท่งนั้นจะมีเงื่อนไขหรือไม่  

กองทุนรวมทองคําแบบท่ัวไป  

หมายถึง กองทุนรวมทองคําท่ีมีนโยบายสร้างผลตอบแทนท่ีอ้างอิงโดยตรงกับราคาทองคําแท่ง ท้ังนี้ โดยเฉลี่ยใน

รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และไม่มีการลงทุนท่ีเป็นการสร้าง
ผลตอบแทนในลักษณะท่ีกําหนดในกองทุนรวมทองคําแบบซับซ้อน ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ฐานะการลงทุนในทองคําแท่ง  

หมายถึง มูลค่าการลงทุนในทองคําแท่ง ไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรง หรือโดยทางอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาท่ีให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับราคาทองคําแท่ง อันเป็นผลให้กองทุนรวมมีความเส่ียงในทองคําแท่ง  

กองทุนรวมอีทีเอฟ (exchange traded fund)  

หมายถึง กองทุนรวมเปิดท่ีโดยท่ัวไปบริษัทจัดการกองทุนรวมจะขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะกับผู้ลงทุน

รายใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง และจัดให้มี
ตลาดรอง (organized market) สําหรับการซื้อขายหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนใดๆ  

กองทุนรวมอีทีเอฟทองคํา  

หมายถึง กองทนรวมทองคําท่ีเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ และมีนโยบายสร้างผลตอบแทนท่ีอ้างอิงโดยตรงกับความ
เคลื่อนไหวของราคาทองคําแท่ง ทั้งนี้ โดยเฉลี่ยโดยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ

กองทุนรวม และไม่มีการลงทุนท่ีเป็นการสร้างผลตอบแทนในลักษณะซับซ้อน คือ การสร้างผลตอบแทนท่ีอ้างอิง
กับราคาทองคําแท่งโดยผันแปรไปตามสูตรการคํานวณหรือเงื่อนไขใดๆ ท้ังนี้ ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน  

SPDR Gold Trust  

หมายถึง กองทุนรวมอีทีเอฟทองคํา ซึ่งมุ่งเน้นลงทุนในทองคําแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนหลังหัก
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการท้ังหมดของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคําแท่ง เป็น

กองทุนหลัก ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ สิงค์โปร์ (The Singapore Exchange 
(SGX:GLD10US$))  
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์  

หมายถึง กองทุนรวมทองคําแบบท่ัวไป ซึ่งเน้นสร้างผลตอบแทนโดยตรงกับราคาทองคําแท่ง โดยลงทุนท้ังหมดใน
หน่วยลงทุนของอีทีเอฟทองคําต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  

หน่วยลงทุน  

หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์  

หนังสือชี้ชวน  

หมายถึง หนังสือชี้ชวนท่ีมีรายละเอียด ตามท่ีกําหนดโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วยหนังสือชี้
ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  

บริษัทจัดการ  

หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด  

ผู้ดูแลผลประโยชน์  

หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม  

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

หมายถึง บุคคลท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าท่ีสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม (ถ้ามี)  

นายทะเบียนหน่วยลงทุน  

หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  

วงเงินลงทุน  

หมายถึง วงเงินลงทุนท่ีได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย 
และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมายใดๆ อนุญาตและเห็นชอบให้นําไปลงทุนในต่างประเทศได้  

วงเงินลงทุนครั้งแรก  

หมายถึง วงเงินลงทุนท่ีได้รับการจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย 

และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมายใด เพื่อการลงทุนในต่างประเทศ จํานวนประมาณ 50 ล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ  

วงเงินลงทุนเพิ่มเติม  

หมายถึง วงเงินลงทุนใด ๆ ท่ีอาจได้รับการอนุมัติเพิ่มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคาร
แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมายใดๆ อนุญาตและเห็นชอบให้นําไปลงทุนยัง

ต่างประเทศ  

วันทําการ  

หมายถึง วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

วันทําการของกองทุนหลัก  

หมายถึง วันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศท่ีกองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวันทําการท่ีสามารถทําการ

ชําระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์  
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วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน  

หมายถึง วันท่ีตามปฏิทินท่ีเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการและของกองทุนหลัก หรือตามท่ีบริษัทจัดการ
ประกาศกําหนดเพิ่มเติม ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ เช่น เหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมือง หรือสภาวะตลาดและ
เศรษฐกิจมีความผันผวน เป็นต้น  

มูลค่าหน่วยลงทุน  

หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมด เมื่อส้ินวันทําการท่ีคํานวณ  

ราคาขายหน่วยลงทุน  

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทําการซื้อขายนั้น บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทําการซื้อขายนั้น หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

คําเสนอซ้ือ  

หมายถึง คําเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการท่ัวไปท่ีผู้ทําคําเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วย
หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ  

การแก้ไขราคาย้อนหลัง  

หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง โดยแก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันท่ี
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน  

การชดเชยราคา  

หมายถึง การเพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีมีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือ
การจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องแทนการเพิ่ม

หรือลดจํานวนหน่วยลงทุน  

ใบแสดงสิทธิ  

หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt)  

ตลาดหลักทรัพย์  

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ผู้ถือหน่วยลงทุน  

หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์  

บริษัทจดทะเบียน  

หมายถึง บริษัทท่ีมีหุ้นได้รับการจดทะเบียน หรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

บริษัทต่างประเทศ  

หมายถึง บริษัทท่ีจัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ  

กิจการ  

หมายถึง บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย

หลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน จํากัด  
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สถาบันการเงิน  

หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน  

สมาคม  

หมายถึง สมาคมที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทท่ีเก่ียวกับการจัดการการลงทุน  

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

กลุ่มกิจการ  

หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีท่ีสภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเก่ียวกับการจัดทํางบการเงิน
รวมท่ีมีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด เว้นแต่ในกรณีท่ีไม่มีการจัดทํางบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้น

ท่ีปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดท่ีส่งต่อกระทรวงพาณิชย์  

ราคาซื้อ  

หมายถึง ราคาท่ีกองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ตามธุรกรรมการซื้อ

โดยมีสัญญาขายคืน  

มูลค่าธุรกรรม  

หมายถึง ราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ท่ีกองทุนพึงได้รับจากธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน จนถึงวันท่ีมีการคํานวณ” 

  
ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จํากัด  

ท่ีอยู่บริษัทจัดการ : สํานักงานใหญ่ ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า  

  เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  

  กรุงเทพฯ 10900  

  โทรศัพท์ 0-2949-1500 โทรสาร 0-2949-1501  

 

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์  

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

1.3. ชื่อย่อ : SCBGOLD  

1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด  

การระดมทุน : ในประเทศ  

ประเภทการขาย : ขายหลายครั้ง  
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1.5. การกําหนดอายุโครงการ : ไม่กําหนด  

เงื่อนไขอ่ืน ๆ :  

บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการจัดการกองทุนรวมท่ีได้รับอนุมัติส้ินสุดลง โดยจะไม่นํากองทรัพย์สินไปจด

ทะเบียนเป็นกองทุนรวม หรืออาจพิจารณาเลิกโครงการ โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน ท้ังนี้ บริษัทจัดการ
จะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญในกรณีดังต่อไปนี้  

(1) กรณีกองทุนรวมมีจํานวนเงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุน  

(2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเก่ียวกับวงเงินรับอนุญาตให้นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ  

(3) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม และ/หรือมีเหตุให้เชื่อได้

ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน  

1.6. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป  

 
2. จ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ี

เสนอขาย :  

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

เงื่อนไข :  

ในระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ  

2.2. มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท  

2.3. จํานวนหน่วยลงทุน : 500,000,000 หน่วย  

2.4. ประเภทหน่วยลงทุน : ระบุชื่อผู้ถือ  

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท  

2.6. มูลค่าขั้นต่ําของการส่ังซื้อครั้งแรก : 5,000.00 บาท  

2.7. มูลค่าขั้นต่ําของการส่ังซื้อครั้งถัดไป : 1,000.00 บาท  

2.8. มูลค่าขั้นต่ําของการส่ังขายคืน : 1,000.00 บาท  

จํานวนหน่วยลงทุนขั้นต่าของการส่ังขายคืน : 0 หน่วย  

2.9. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ํา : 1,000.00 บาท  

จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ํา : 0 หน่วย  

2.10. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายครั้งแรก : 10.00 บาท (บวก ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม)  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี่ยนแปลงจํานวนหรือมูลค่าขั้นต่ําข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.9 (ถ้ามี) 
ในอนาคต โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุนและ ผู้ถือหน่วยลงทุน

เป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนวันดําเนินการ



6                       กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (SCBGOLD) 

ดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

หน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 

ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน :  

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

เพื่อระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนท่ัวไป ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนท่ีต้องการได้รับผลตอบแทนเทียบเคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนใน

ทองคําแท่ง โดยผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟทองคําต่างประเทศท่ีมีนโยบายสร้าง
ผลตอบแทนผ่านการลงทุนในทองคําโดยตรง  

3.2. ชนิดกองทุนรวม : Feeder Fund  

ประเภทกองทุนรวม : พิเศษ  

3.3. นโยบายการลงทุน : อ่ืน ๆ  

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน  

เพื่อ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)  

การลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน  

3.4. ลักษณะพิเศษ :  

- กองทุนรวมทองคํา (Gold Fund) 

     รูปแบบกองทุนรวมทองคํา : กองทุนรวมทองคําแบบท่ัวไป 

- กองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF) 

รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :  

กองทุนมีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามความเคลื่อนไหวของราคาทองคําแท่งท่ีเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลาย โดย

หน่วยงานซึ่งเป็นท่ียอมรับในอุตสาหกรรมผู้ค้าทองคําในประเทศไทยหรือในระดับสากล และกองทุนจะสร้าง
ผลตอบแทนโดยอ้อมผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟทองคําต่างประเทศ คือ SPDR Gold 

Trust โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนดังกล่าวจัดตั้ง

และจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC ท่ีถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเป็นองค์กรท่ีไม่
แสวงหากําไรท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ กองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange: NYSE Arca) ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock 
Exchange: TSE) ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Stock Exchange of Hong Kong: HKEx) และตลาดหลักทรัพย์

สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) โดยบริษัทจัดการจะมุ่งทําการซื้อขายหน่วงลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

สิงคโปร์ และใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอ่ืนๆ นอกเหนือจากประเทศสิงคโปร์ และใช้สกุลเงิน

ต่างประเทศอ่ืนๆได้ภายหลัง โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนเป็นสําคัญ  

นอกจากนั้น บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ท้ังในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ และ/หรือ

เงินฝากท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อ่ืนหรือทรัพย์สินอ่ืน และ/หรือหาดอกผล
โดยวิธีการอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกําหนด โดยการลงทุนในประเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อสํารองเงินไว้สําหรับการดําเนินงานของกองทุน เพื่อรอ
การลงทุน เพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุน เพื่อชําระค่าใช้จ่าย หรือสําหรับการอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานอง

เดียวกันนี้  
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ท้ังนี้ กองทุนอาจจะเข้าทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

(efficient portfolio management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเส่ียง (Hedging) จากการลงทุน เช่น การทํา
สัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน/ด้านราคาตราสาร/อัตราดอกเบ้ีย ตามท่ี

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็นชอบ รวมท้ังอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ 
หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. กําหนด  

อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนหรือมีไว้ทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(Derivatives) เพื่อป้องกันความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศท่ีกองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท เว้นแต่เป็น

กรณีที่ต้องการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านั้น  

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และจะไม่

ลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ํากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และตราสารหนี้
ท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)  

อนึ่ง กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ํากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (non-investment grade) 

เฉพาะกรณีท่ีตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสามารถลงทุนได้ Investment grade) ขณะท่ี
กองทุนลงทุนเท่านั้น  

ในกรณีสถานการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราส่วนท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ท้ังนี้ มิให้รวมถึง

ช่วงระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 15 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น

กองทุนรวม หรือในช่วงระยะเวลาประมาณ 15 วันทําการก่อนวันครบอายุหรือเลิกโครงการ และ/หรือในช่วงท่ีผู้
ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนทําการส่ังซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 5 

วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน ดังนั้น จึงอาจมีบางขณะท่ีกองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนท่ี
กําหนดไว้ได ้

อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสม เช่น 
ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่าง ๆ เป็นต้น และ/หรือในกรณีท่ีมี

การเปลี่ยนแปลงอ่ืน ๆ ท่ีกระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ

ลงทุนต่างประเทศ และ/หรือกรณีท่ีวงเงินลงทุนในต่างประเทศเต็มเป็นการชั่วคราว และ/หรือในช่วงระหว่างรอการ
อนุมัติการเพิ ่มวงเงินลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุผลท่ีจําเป็นและสมควร ส่งผลให้

กองทุนอาจไม่สามารถนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้ทันที หรืออาจจําเป็นต้องชะลอการลงทุนในต่างประเทศ
เป็นการชั่วคราว ดังนั้น จึงอาจมีบางขณะท่ีกองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนท่ีกําหนดไว้ใน

โครงการตามข้างต้นได้ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนท่ีกําหนด

ไว้ ในโครงการตามประกาศต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

อนึ่ง หากในกรณีท่ีการลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟทองคําต่างประเทศหรือ “SPDR Gold Trust” นั้นไมเหมาะสมอีก

ต่อไป โดยอาจสืบเนื่องจากการได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขอ่ืนๆ ของกองทุนหลักนี้ เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน ลักษณะกองทุน อัตราค่าธรรมเนียม และ/

หรือการเปลี่ยนแปลงอ่ืนใดท่ีส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อกองทุน เป็นต้น กล่าวคือ ในกรณีท่ีเกิดการ

เปลี่ยนแปลงซึ่งอาจมีผลต่อกองทุนหลัก (Master fund) และ/หรือบริษัทจัดการ อย่างมีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนหลัก ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

ท้ังนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยอาจพิจารณา
โอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมต่างประเทศอ่ืนท่ีเน้นลงทุนในทองคําแท่ง (Gold Bullion) 

ภายใต้การบริหารของ “World Gold Trust Services, LLC” และ/หรือกองทุนรวมอ่ืนภายใต้การบริหารของบริษัท
จัดการอ่ืนท่ีมีประเภทกองทุนนโยบายการลงทุนท่ีใกล้เคียงกัน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์การลงทุนในแต่ละ

ขณะ และเพี่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ท้ังนี้ 

บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงหรือก่อนทําการลงทุนดังกล่าวไม่น้อยกว่า 15 วัน  

ในกรณีท่ีกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก 

(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน  คิดเป็น
จํานวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก 
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ในกรณีท่ีกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) แจ้งเหตุท่ีกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ 

(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีปรากฏเหตุ 

(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 

(4) เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ท่ีสนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ท่ีสนใจจะลงทุน

รับรู้และเข้าใจเก่ียวกับสถานะของกองทุนรวม   

ท้ังนี้ บริษัทจัดการกองทุนจะดําเนินการให้บุคลากรท่ีเก่ียวข้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย 

ท้ังนี้ ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในกรณีท่ีมีการดําเนินการเปลี่ยน/โอนย้าย กองทุนจะยกเว้นไม่นําเรื่องการลงทุนหรือมีไว้

ซึ่งทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน 

อนึ่งในการโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอ่ืนข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิใน

การพิจารณาดําเนินการครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ โดยการทยอยโอนย้ายเงินลงทุนจึงอาจส่งผลให้ช่วงระยะเวลา
ดังกล่าวกองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน ตามท่ีระบุไว้ใน

โครงการข้างต้น อย่างไรก็ตามหากบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอ่ืนใดท่ีมีนโยบายสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบาย

การลงทุน หรือดําเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมได้  

ข้อมูลท่ัวไปของกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก)  

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

ประเภท  : กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)  

วันท่ีจดทะเบียน  :  จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) ในวันท่ี 11 ตุลาคม 2549 

นโยบายการลงทุน  :  มีนโยบายการลงทุนท่ีมุ่งลงทุนในทองคําแท่ง (Gold Bullion) เพื่อสร้างผลตอบแทนของ
กองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคําแท่งหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการท้ังหมดของ

กองทุน 

วันเริ่มจัดตั้งกองทุน : วันที่ 12 พฤศจิกายน 2547 ภายใต้กฎหมายรัฐนิวยอร์ก 

อายุกองทุน : ไม่กําหนดอายุโครงการ  

ผู้สนับสนุนของกองทุน(Sponsor) : World Gold Trust Services, LLC  

ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee) : BNY Mellon Asset Servicing 

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

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

มูลค่าการซื้อขายขั้นต่ํา  : 10 Shares  

สกุลเงิน : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (US$)  

วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน  : ทุกวันทําการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX)  

Bloomberg  Code : GLD SP <Equity> 

ISIN Code : US78463V1070 
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Reuters Code : SGLD.SI 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลัก   

1) ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Sponsor) : ในอัตราร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  

2) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) : ในอัตราร้อยละ 0.02 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (โดยไม่
น้อยกว่า 500,000 US$ และไม่เกิน US$ 2 million ต่อปี) 

3) ค่าผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Custodian Fee)  : ในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินที่เก็บรักษา  

4) ค่าตัวแทนฝ่ายการตลาด (Marketing Agent) : ในอัตราร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  

5) ค่าใช้จ่ายอ่ืน : เก็บตามจ่ายจริง 

หมายเหตุ : กองทุนจะถูกกําหนดเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมไม่เกินในอัตราร้อยละ 0.40 ต่อปี ตั้งแต่วัน
เริ่มจัดตั้งกองทุน คือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2547 จนถึงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2554) โดยปรับจากค่า Sponsor และ 

Marketing agent ให้ลดลงเท่ากับจํานวนค่าใช้จ่ายท่ีทําให้กองทุนมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมเกินอัตราร้อยละ 
0.40 ต่อปี 

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

ข้อจํากัดท่ีสําคัญของกองทุน  

กองทุน SDPR Gold Trust ถือเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ท่ีถูกจัดตั้งโดย World Gold 

Trust Services LLC ถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเป็นองค์กรตัวแทนจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่
ทองคําชั้นนําของโลก โดยจะลงทุนในทองคําแท่งท่ีมีความบริสุทธิ์ 99.5% ตามมาตรฐานทองคําซึ่งกําหนดโดย

สมาคมผู้ค้าทองแห่งลอนดอน (The London Bullion Market Association : LBMA) ซึ่งสามารถดูข้อมูลราคาทองคําแท่ง

และรายละเอียดอ่ืนเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซด์ http://www.spdrgoldshares.com/sites/sg/ 

กองทุน SPDR Gold Trust จะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีไม่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted) และจะ

ไม่ลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับท่ีต่ํากว่าอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสามารถลงทุนได non-
investment grade) และ ตราสารหนี้ที่ไม่ไดรับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)  

ความเส่ียงในการลงทุนในกองทุน  

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust โดยมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ดังกล่าวอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ได้ จากการเปลี่ยนแปลงระดับราคาทองคํา หรือมูลค่าหลักทรัพย์

และหลักทรัพย์สินอื่นท่ีลงทุน ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงดังต่อไปนี้  

1. มูลค่าหน่วยลงทุนอาจได้รับความผันผวนโดยตรงจากมูลค่าทองคําท่ีกองทุนลงทุน และความผันผวนของราคา

ทองคําซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อหน่วยลงทุน ทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ 
ดังนั้นมูลค่าเงินลงทุนของผู้ลงทุนอาจตํ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ท้ังนี้ปัจจัยท่ีอาจกระทบต่อราคาทองคํา มีดังนี้  

(1) ปริมาณอุปสงค์และอุปทานของทองคํา ซึ่งขึ้นอยู่กับ ปริมาณทองคําขายล่วงหน้าโดยผู้ผลิต ปริมาณการซื้อโดย

ผู้ผลิตเพื่อปิดสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคํา การซื้อหรือขายทองคําของธนาคารกลาง และต้นทุนการผลิต
ของประเทศผู้ผลิตทองคํา เช่น แอฟริกาใต้ สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย  

(2) สถานการณ์ทางการเมืองของโลก และภูมิภาค ภาวะเศรษฐกิจและการเงิน  

(3) การคาดการณ์ภาวะเงินเฟ้อของนักลงทุน  

(4) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  

(5) อัตราดอกเบ้ีย  

(6) ธุรกรรมการซื้อขาย และการลงทุนของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ หรือกองทุนโภคภัณฑ์  

http://www.spdrgoldshares.com/sites/sg/
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2. ราคาหน่วยลงทุนท่ีมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจมีเท่ากับ สูงกว่า หรือต่ํากว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อ

หน่วย (NAV) ของกองทุนหรือการซื้อขายท่ีมีส่วนลด หรือส่วนเพิ่มเนื่องจากความแตกต่างของช่วงเวลาทําการของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ละแห่ง เช่น COMEX และ NYSE Arca 

3. การขายทองคําท่ีกองทุนลงทุน เพื่อนําเงินสดมาชําระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนนั้น จะทําให้การถือ
ครองทองคําของแต่ละหน่วยลงทุนลดลงกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน โดยไม่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของ

ราคาทองคําในตลาดโลก  

4. การขายทองคําของกองทุนเพื่อนํามาชําระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ในช่วงท่ีราคาทองคําในตลาดโลกมีแนวโน้ม
ลดลง อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน  

5. ในภาวะไม่ปกติหรือเมื่อวิกฤตการณ์ใด ๆ ท่ีส่งผลให้เกิดการเทขายทองคําเป็นจํานวนมาก จะทําให้ราคาทองคํา
ปรับตัวลดลง และส่งผลกระทบในทางลบต่อการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน  

6. ธุรกรรมการซื้อทองคําในตลาดของกองทุน อาจทําให้ราคาทองคําปรับตัวสูงขึ้นเป็นการชั่วคราว ทําให้มูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนสูงขึ้น แต่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนเมื่อกองทุนหยุดทําธุรกรรมซื้อ 

ทําให้ราคาทองคําปรับลดลง และทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนอาจปรับลดด้วยเช่นกัน  

7. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับการคุ้มครองใด ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับความเป็นเจ้าของหรือกรรมสิทธ์ส่วนแบ่งการลงทุน
ของบริษัทจัดการลงทุนท่ีจดทะเบียนภายใต้กฏหมายบริษัทจัดการลงทุนของประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 1940 

(Investment Company Act 1940) หรือ ความคุ้มครองใดๆภายใต้กฎหมายตลาดซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์
ปี 1936 (US Commodity Exchange Act 1936) เนื่องจากกองทุนไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทตามกฎหมาย

ดังกล่าวและกองทุนไม่มีการซื้อขายหรือถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีเข้าเงื่อนไขได้รับการคุ้มครองดังกล่าว  

8. การไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดย Authorized Participants อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหน่วยลงทุน  

9. กองทุนอาจถูกยกเลิก หรือขายทรัพย์สินของกองทุนออกทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์จากการลงทุน 

เช่น กรณีท่ีกองทุนเข้าเงื่อนไขการยกเลิกอันเนื่องมาจากเหตุการณ์นอกเหนือจากการควบคุมของ Sponsor 
Trustee หรือผู้ถือหน่วยลงทุน  

10. คําส่ังขายหน่วยลงทุนอาจถูกเลื่อน ระงับ หรือปฎิเสธโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใต้สถานการณ์บางกรณี เช่น 
NYSE Arca ถูกปิดนอกเหนือจากวันหยุดปกติ หรือกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ทําให้กระทบต่อการส่งมอบ หรือการ

ประเมินราคาของทองคํา หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  

11. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนจะไม่ได้รับสิทธิเทียบเท่ากับผู้ถือหุ้นบริษัท เช่น สิทธิคัดค้าน หรือถูกจํากัดสิทธิ
ลงคะแนน เพื่อเลือกผู้บริหาร เป็นต้น  

12. การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนทองคําอาจได้รับผลกระทบทางลบจากเครื่องมือทางการเงินอ่ืนๆ หรือ
วิธีการลงทุนอ่ืนๆในทองคํา เช่น หุ้นกู้ หุ้นสามัญของบริษัทผู้ผลิตทองคํา หรือบริษัทในอุตสาหกรรมทองคํา หรือ

เครื่องมือทางการเงินท่ีอ้างอิงทองคํา หรือลงทุนโดยตรงในทองคํา อาจมีความน่าสนใจ  

13. การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนทองคําอาจได้รับผลกระทบในทางลบจากการทําธุรกรรมการซื้อขาย
ทองคําของหน่วยงานราชการ เช่น ธนาคารกลาง หรือตัวแทนภาครัฐ ท่ีขายทองคําจํานวนมาก อันเนื่องจากความ

กดดันจากภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเมืองและสังคม ทําให้ปริมาณทองคําในตลาดสูงขึ้นมากกว่าปริมาณ
ความต้องการ เป็นผลให้ราคาทองคําปรับลดลง มูลค่าหน่วยลงทุนก็ปรับลดเช่นกัน  

14. การกําหนดเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมดของกองทุนจะส้ินสุดลงในวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2554 ทํา

ให้ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของกองทุนอาจสูงขึ้น และอาจส่งผลกระทบทางลบต่อการลงทุนในหน่วยลงทุน การกําหนด
เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมไม่เกินในอัตราร้อยละ 0.40 ต่อปี ในระยะเวลาเริ่มจัดตั้งกองทุน คือวันท่ี 12

พฤศจิกายน 2547 จนถึงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2554 หรือจนกว่าจะยกเลิกสัญญากับ ค่าตัวแทนฝ่ายการตลาด 
(Marketing Agent)) หากในเดือนใดค่าบริหารจัดการของกองทุนสูงกว่าร้อยละ 0.40 ต่อปี ค่า Sponsor และค่า 

Marketing Agent จะถูกลดค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนเพื่อทําให้ค่าใช้จ่ายกองทุนเท่ากับ ร้อยละ 0.40 ต่อปี 
อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายกองทุนมีโอกาสท่ีจะมากกว่าร้อยละ 0.40 ต่อปีได้ ถ้ากองทุนมีค่าใช้จ่ายใด ๆ จนทําให้

ค่าใช้จ่ายกองทุนท้ังหมดเกินกว่าร้อยละ 0.70 ต่อปี เนื่องจากกองทุนจะสามารถลดค่า Sponsor ร้อยละ 0.15 ต่อปี 

และค่า Marketing Agent ร้อยละ 0.15 ต่อปี ซึ่งรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 0.30 ต่อปีเท่านั้น  
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15. ทองคําท่ีกองทุนหลักถือครองอยู่ อาจสูญหาย ถูกทําให้เสียหาย ถูกขโมย หรือถูกจํากัดการนําไปใช้อัน

เนื่องจากภัยทางธรรมชาติ และการก่อการร้าย ซึ่งส่งผลกระทบต่อกองทุน  

16. กองทุนอาจไม่ได้รับการชดเชยหรือไม่สามารถหาวิธีคงมูลค่ากองทุนให้เหมือนเดิม หากมีการสูญหาย ถูกขโมย 

หรือถูกทําลาย แม้ในกรณีท่ีมีการทุจริตก็อาจจะนําทองคํากลับมาได้ไม่เท่ากับราคาทองคําในตลาด ณ วันเวลาท่ี
พบว่ามีการทุจริต  

17. หากทองคําของกองทุนท่ีเป็น Basket ไม่ได้มาตรฐาน “The London Good Delivery Standards” กองทุน

อาจได้รับผลกระทบทางลบหรือขาดทุน  

18. หากผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน ไม่สามารถควบคุมหรือตรวจสอบธุรกรรมของ ผู้เก็บรักษา

ทรัพย์สินรายย่อย (Subcustodian) ซึ่งเก็บรักษาทองคําเป็นการชั่วคราว และดําเนินการขนส่งทองคํามายังตู้นิรภัย
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีลอนดอน หากผู้เก็บรักษาทรัพย์สินรายย่อยรายใดมีข้อผิดพลาดในการดูแลรักษาทองคํา

ของกองทุน อาจมีความเป็นไปได้ท่ีกองทุนจะได้รับความเสียหาย  

19. ข้อจํากัดทางความสามารถของผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้เก็บรักษาทรัพย์สินในการดําเนินการทางกฎหมายกับ 

ผู้เก็บรักษาผลประโยชน์รายย่อย ส่งผลให้ความเป็นไปได้ท่ีกองทุนอาจได้รับความเสียหายเพิ่มมากขึ้นจากการท่ี     

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินรายย่อยมีข้อบกพร่องในการดูแลรักษาทองคําของกองทุน  

20. ทองคําซึ่งอยู่ในบัญชีท่ีไม่จัดสรร (Unallocated account) ของกองทุน และทองคําท่ียังไม่ได้จัดสรรของ 

Authorized Participant’s ไม่ได้แยกออกมาจากทรัพย์สินของผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน ดังนั้นหากผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
ล้มละลาย ทรัพย์สินของผู้เก็บรักษาทรัพย์สินอาจไม่เพียงพอท่ีจะชดเชยให้กองทุน หรือ Authorized Participant’s 

นอกจากนั้นกระบวนการประเมินมูลค่าทองคําท่ียังไม่ได้จัดสรรในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว อาจล่าช้า และมี

ต้นทุนเกิดขึ้น  

21. ผู้ดูแลผลประโยชน์จะใช้ข้อมูลท่ีได้รับจากผู้เก็บรักษาทรัพย์สินกําหนดตะกร้าหน่วยลงทุน (Basket) ซึ่งจะมีการ

ยืนยันหลังจากผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ใช้ข้อมูลนั้นแล้ว หากข้อมูลดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้อง อาจเป็นผลให้จํานวน
ทองคําในตะกร้าแตกต่างจากปริมาณทองคําท่ีควรจะเป็น  

22. กองทุนมีภาระผูกพันต่อ Marketing Agent Authorized Participants และบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องจากการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก ซึ่งเท่ากับ 2,300,000 หน่วย ท้ังนี้ หาก Sponsor ไม่สามารถทําตามเงื่อนไข

ท่ีระบุในดังกล่าวได้ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการลงทุนหน่วยลงทุน  

23. การอ้าง หรือเรียกร้องความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเก่ียวเนื่องกับกองทุน เช่น การออกแบบ 
โครงสร้าง และการดําเนินการของกองทุน อาจส่งผลกระทบด้านลบต่อกองทุน และการลงทุนในหน่วยลงทุน 

เนื่องจากอาจเกิดค่าใช้จ่าย ความเสียหาย และอาจต้องเลิกกองทุน  

หมายเหตุ : ข้อความในส่วนของกองทุน SPDR Gold Trust ไดจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณี

ท่ีมีความแตกต่างหรือไมสอดคลองกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือเอาต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ผู้ลงทุนควร

ศึกษาข้อมูลความเส่ียงอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจ  

3.5. การลงทุนในต่างประเทศ : FIF (ลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)  

รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :  

3.6. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทุน :  

3.6.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุนในประเทศ :  

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือผ่อนผัน ประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหา

ดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าว  
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3.6.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุนในประเทศ  

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือ
ลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน ท้ังนี้ การลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์ดังกล่าว

จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีมีอายุของสัญญา อายุของตราสาร หรือระยะเวลาการฝากเงินไม่เกิน 1 ปี 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสํารองเงินไว้สําหรับการดําเนินงาน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่อง ดังต่อไปนี้  

3.6.1.1 ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์ ตราสาร หรือสัญญาท่ีเสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือ

คู่สัญญาเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี้  

(1) ตราสารแห่งหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่  

(1.1) ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะส้ัน ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคาร
พาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน  

(1.2) ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินท่ีบริษัทหลักทรัพย์ท่ีประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์

เป็นผู้ออก ซึ่งกําหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น  

(1.3) ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือดังต่อไปนี้  

(ก) อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก ท้ังนี้ ในกรณีท่ีเป็นอันดับความ
น่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร ต้องเป็นอันดับความน่าเชื่อถือท่ีได้มาจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะส้ัน (short-

term rating) ด้วย หรือ  

(ข) อันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน อยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
(investment grade) ท้ังนี้ โดยการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายใต้ชื่อ 

Standard & Poor หรือ Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบันอื่นท่ีสํานักงาน ก.ล.ต.กําหนดเพิ่มเติม  

(2) ตราสารแห่งหนี้ทั่วไป ได้แก่  

(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้แก่  

(ก) ตั๋วเงินคลัง  

(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  

(ค) พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นกู้ ท่ีกระทรวงการคลังหรือ
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน  

(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารท่ีมีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยท่ีรัฐบาล
ต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การ

ระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน ท้ังนี้ ตราสารดังกล่าวต้องมีลักษณะตามเงื่อนไขท้ายข้อ 3.6.1.1 ด้วย  

(2.3) ตราสารท่ีเปลี่ยนมือได้ ซึ่งหมายถึง พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ท่ีไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลง
สภาพและหุ้นกู้อนุพันธ์ ท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้เสนอขายในลักษณะท่ัวไปหรือในลักษณะจํากัด หรือท่ีออก

ภายใต้ข้อผูกพันท่ีกําหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือท่ีนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก 
หรือท่ีเป็นหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ซึ่งผู้ออกหลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่นั้นท้ังหมดต่อผู้ถือหุ้นโดย

ได้รับชําระราคาเต็มมูลค่าท่ีเสนอขายจากผู้ถือหุ้น ท้ังนี้ ตราสารท่ีเปลี่ยนมือได้ต้องมีลักษณะตามเงื่อนไขท้ายข้อ 

3.6.1.1 ด้วย  

(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีมีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ท่ี

ไม่ใช่หุ้นกู้อนุพันธ์  

(2.5) ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นกู้ท่ีเสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้

ออกเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ท้ังนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนุพันธ์  
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(2.6) หน่วยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ หรือของกองทุนรวม

อ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีสํานักงานกําหนดหรือให้
ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น  

(2.7) ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ได้เฉพาะในหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ดังต่อไปนี้  

(1) ตราสารแห่งหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ตามข้อ 3.6.1.1(1)(1.1) ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกินหนึ่งปี  

(2) ตราสารภาครัฐไทยตามข้อ 3.6.1.1(2)(2.1) และตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.6.1.1(2)(2.2) และข้อ 

3.6.1.2 (1) ท้ังนี้ กรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้  

(3) ตราสารแห่งหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกินหนึ่งปีท่ีขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารแห่งหนี้ หรือท่ีมีข้อมูลราคา

ท่ีน่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ท้ังนี้ ตราสารแห่งหนี้ดังกล่าวต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือ
ดังต่อไปนี้  

(ก) อันดับความน่าเชื่อถือระยะส้ันอยู่ในสองอันดับแรก หรืออันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวท่ีเทียบเคียงได้กับอันดับ
ความน่าเชื่อถือระยะส้ันดังกล่าวตามท่ีสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้เปรียบเทียบไว้ หรือ  

(ข) อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวอยู่ในสามอันดับแรก  

(4) ตราสารแห่งหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกินหนึ่งเดือนท่ีขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารแห่งหนี้ หรือท่ีมีข้อมูล
ราคาท่ีน่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ท้ังนี้ ตราสารแห่งหนี้ดังกล่าวต้องมีอันดับความ

น่าเชื่อถือดังต่อไปนี้  

(ก) อันดับความน่าเชื่อถือระยะส้ันอยู่ในสามอันดับแรก หรืออันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวท่ีเทียบเคียงได้กับอันดับ

ความน่าเชื่อถือระยะส้ันดังกล่าวตามท่ีสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้เปรียบเทียบไว้ หรือ  

(ข) อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวอยู่ในส่ีอันดับแรก  

(5) ทรัพย์สินอื่นตามท่ีสํานักงานประกาศกําหนดท้ังนี้ บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ท่ีให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนี้ตาม (1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) 

(2.3) (2.4) หรือ (2.6) ท้ังนี้ บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด  

ในกรณีท่ีตราสารแห่งหนี้ตามข้อ 3.6.1.1 เป็นตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินท่ีมีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทน

นั้นต้องอยู่ในรูปอัตราดอกเบ้ียคงท่ีหรืออัตราดอกเบ้ียลอยตัวเท่านั้น  

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือค้ําประกันของบุคคลท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.6.1.1 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับ

อาวัลท้ังจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบ้ียโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง 
หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบ้ียเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื่อนไข  

เงื่อนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารท่ีเปลี่ยนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมีลักษณะ

ดังต่อไปนี้  

(1) เป็นตราสารขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  

(2) มีราคาท่ีเหมาะสมตามท่ีสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลท่ัวไปว่าพร้อมจะเสนอ
ราคาซื้อและรับซื้อตราสารนั้น ในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการท่ีสมาคมตลาด

ตราสารหนี้ไทยกําหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งสําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุของตราสารนั้น 

และ  

(3) เป็นตราสารท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

(ก) ในกรณีท่ีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสารท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร
หรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดังกล่าวเป็น



14                       กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (SCBGOLD) 

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ ตราสารนั้นต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับท่ีสามารถ

ลงทุนได้ (investment grade) เท่านั้น  

(ข) ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั้นต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ใน

อันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (investment grade)  

(ค) ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารอ่ืนนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั้งแรก หากตราสารดังกล่าว

ไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ ( investment grade) 

ตราสารนั้นต้องมีบริษัทจัดการไม่ต่ํากว่าสามรายเป็นผู้ซื้อตราสารดังกล่าวเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การ
จัดการ  

3.6.1.2 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย 

3.6.1.3 สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient 

portfolio management) ตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด สัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีกองทุนจะเข้าเป็น
คู่สัญญาได้ต้องมีสินค้าหรือตัวแปรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้  

(1) หลักทรัพย์  

(2) อัตราดอกเบ้ีย  

(3) อัตราแลกเปลี่ยนเงิน  

(4) อันดับความน่าเชื่อถือหรือเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อการชําระหนี้ของตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือ
ของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาดังกล่าว  

(5) ทองคํา  

(6) น้ํามันดิบ  

(7) ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม (1)(2)(3)(4)(5)(6) หรือ (9)  

(8) ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นดัชนีตามข้อ (7)  

(9) สินค้าหรือตัวแปรอ่ืนใดท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด  

ในกรณีทีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับราคาของสินค้าหรือตัวแปรตามวรรคหนึ่งราคาท่ีอ้างอิงดังกล่าวต้องเป็น
ราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเท่านั้น ท้ังนี้ ราคาของสินค้า ตัวแปรอ่ืนท่ีไม่ใช่ดัชนี หรือสินค้าหรือตัว

แปรท่ีเป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าวต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย  

ในกรณีของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเข้าทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามวรรคหนึ่งได้ ต่อเมื่อโครงการ
จัดการกองทุนรวมได้ระบุกรณีดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนแล้ว  

ท้ังนี้ ให้บริษัทจัดการดําเนินการให้มีการกันหรือแยกทรัพย์สินของกองทุนท่ีมีคุณภาพซึ่งมีสภาพคล่องในจํานวนท่ี
เพียงพอต่อมูลค่าสุทธิท่ีกองทุนอาจมีภาระต้องชําระหนี้หรือชําระค่าสินค้าเมื่อส้ินสุดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ( fully 

covered) ไว้ตลอดเวลาท่ีได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญานั้น ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด  

3.6.1.4 ทรัพย์สินอื่นท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับข้อ 3.6.1.1 ถึงข้อ 3.6.1.3 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

3.6.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุนในต่างประเทศ :  

บริษัทจัดการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ดังนี้  

(1) มีการเสนอขายในประเทศท่ีมีหน่วยงานกํากับดูแลเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือประเทศท่ีมีตลาด
หลักทรัพย์เป็นสมาชิกของ WFE  
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(2) การลงทุนนั้นต้องไม่ทําให้การจัดการกองทุนเบ่ียงเบนไปจากวัตถุประสงค์ หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน

และไม่ทําให้กองทุนขาดทุนเป็นมูลค่าสูงกว่ามูลค่าลงทุน  

(3) บริษัทจัดการต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ตได้  

(4) มีข้อมูลทางด้านราคาท่ีสะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยเป็นราคาท่ีน่าเชื่อถือ อ้างอิงได้ และสอดคล้องตามหลัก

วิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

(5) มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน (investor protection) ท่ีถือได้ว่าเทียบเท่ากับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินที่มีลกัษณะคล้ายกันในประเทศไทย  

(6) มีลักษณะอ่ืนใดท่ีสํานักงานอาจกําหนดเพิ่มเติม  

3.6.2.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศของกองทุน SPDR Gold Trust ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้  

(1) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลด้าน
หลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities 

Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีมีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ท่ี

เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE)  

(2) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีมีทรัพย์สินท่ีลงทุนเป็นประเภทและชนิดเดียวกับทรัพย์สินท่ี

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้  

(3) ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนหรือมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไป (retail fund) หน่วยลงทุน

ท่ีจะลงทุนหรือมีไว้ได้ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีจัดตั้งขึ้นเพื่อ ผู้ลงทุนทั่วไปเช่นกัน  

(4) ต้องไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)  

3.6.2.2 ตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์หรือตราสารท่ีออกโดยบุคคลต่างประเทศและเสนอขายใน

ต่างประเทศ  

(1) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่  

(ก) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ท่ีรัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การ
ระหว่างประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของ ผู้ออกตราสารอยู่ใน

อันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (investment grade)  

(ข) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน ซึ่งมีอันดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารท่ีอยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (investment grade)  

(2) ตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชน อันได้แก่  

(ก) ตราสารแห่งหนี้ท่ีออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศ ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับท่ีสามารถ

ลงทุนได้ (investment grade) และได้รับการคัดเลือกให้ใช้ในการคํานวณดัชนีตราสารแห่งหนี้ (benchmark bond 

index) ท่ีได้รับการยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท้ังนี้ ผู้ลงทุนต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับตรา
สารแห่งหนี้ดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เน็ตด้วย  

(ข) ตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศท่ีมีอายุของตราสารคงเหลือไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันท่ีลงทุน ซึ่งนิติ
บุคคลดังกล่าวมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ใน 2 อันดับแรก ท้ังนี้ ผู้ลงทุนต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับตราสาร

แห่งหนี้ดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เน็ตด้วย  

(3) ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ได้เฉพาะในหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ดังต่อไปนี้  

(3.1) ตราสารแห่งหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ตามข้อ 3.6.2.4 ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกินหนึ่งปี  
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(3.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.6.2.2 (1) ท้ังนี้ กรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมีอันดับความ

น่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้  

(3.3) ตราสารแห่งหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกินหนึ่งปีท่ีขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารแห่งหนี้ หรือท่ีมีข้อมูล

ราคาท่ีน่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ท้ังนี้ ตราสารแห่งหนี้ดังกล่าวต้องมีอันดับความ
น่าเชื่อถือดังต่อไปนี้  

(ก) อันดับความน่าเชื่อถือระยะส้ันอยู่ในสองอันดับแรก หรืออันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวท่ีเทียบเคียงได้กับอันดับ

ความน่าเชื่อถือระยะส้ันดังกล่าวตามท่ีสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้เปรียบเทียบไว้ หรือ  

(ข) อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวอยู่ในสามอันดับแรก  

(3.4) ตราสารแห่งหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกินหนึ่งเดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารแห่งหนี้ หรือท่ีมีข้อมูล
ราคาท่ีน่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ท้ังนี้ ตราสารแห่งหนี้ดังกล่าวต้องมีอันดับความ

น่าเชื่อถือดังต่อไปนี้  

(ก) อันดับความน่าเชื่อถือระยะส้ันอยู่ในสามอันดับแรก หรืออันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวท่ีเทียบเคียงได้กับอันดับ

ความน่าเชื่อถือระยะส้ันดังกล่าวตามท่ีสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้เปรียบเทียบไว้ หรือ  

(ข) อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวอยู่ในส่ีอันดับแรก  

(3.5) ทรัพย์สินอื่นตามท่ีสํานักงานประกาศกําหนด  

(4) ตราสารแห่งหนี้อ่ืน อันได้แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ หรือ
ของกองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขข้อ 

3.6.2.1  

3.6.2.3 ต๋ัวแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ท่ีเสนอขายในต่างประเทศ โดยมีผู้

ออกเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ท้ังนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนุพันธ์  

ในกรณีท่ีตราสารแห่งหนี้ตามข้อ 3.6.2.2 เป็นตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินท่ีมีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทน

นั้นต้องอยู่ในรูปอัตราดอกเบ้ียคงท่ีหรืออัตราดอกเบ้ียลอยตัวเท่านั้น  

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือค้ําประกันของบุคคลท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.6.2.2 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับ

อาวัลท้ังจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบ้ียโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง 

หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบ้ียเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื่อนไข  

3.6.2.4 เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 

3.6.2.5 ทรัพย์สินอื่นท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับข้อ 3.6.2.1 ถึงข้อ 3.6.2.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน  

3.7. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :  

3.7.1. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในประเทศ :  

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพื่อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งบางอัตราส่วนการลงทุนหรือ

ท้ังหมดจะไม่เป็นไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดไว้สําหรับอัตราส่วนการลงทุนท่ีเป็นไป
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในกรณีท่ีสํานักงานคณะ กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไข

เปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศท่ีแก้ไขด้วย  

3.7.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีเป็นการลงทุนในประเทศตามข้อ 3.6.1 เพื่อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมมีมูลค่ารวมกันทั้งส้ินไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  
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3.7.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.6.1.1 (2.2) เพื่อเป็นทรัพย์สินของ

กองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันท้ังส้ินเมื่อคํานวณเฉพาะ ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 20 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่งให้นับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทุกประเภทท่ีผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญา
รายดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง

ทรัพย์สินเหล่านั้น รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย  

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั้นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคําส่ังล่วงหน้าซึ่งระบุ

เวลาแน่นอน (auto redemption)  

3.7.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้

ดังต่อไปนี้ ซึ่งธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย ผู้รับรอง 
ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันท้ังส้ินเมื่อ

คํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายนั้น ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

(1) ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ ตามข้อ 3.6.1.1  

(2) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ตามข้อ 3.6.1.2  

(3) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.6.1.3  

ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีเงินฝากในนิติบุคคลข้างต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม มิให้นับ

มูลค่าของเงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนนี้ 

3.7.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ท่ีบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล 
ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันท้ังส้ินเมื่อคํานวณเฉพาะผู้

ออก ผู้ส่ังจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ได้แก่  

(1) ตราสารแห่งหนี้ในประเทศตามข้อ 3.6.1.1 ท้ังนี้ เฉพาะท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
(investment grade)  

(2) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อ 3.6.1.3 ท่ีคู่สัญญาท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้  

ตราสารหนี้ตามข้อ (1) มิให้หมายความถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีถูกจัดให้เป็นตราสารหนี้ตามข้อ 
3.6.1.1(2.6)  

3.7.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันท้ังส้ินของกลุ่มกิจการนั้นไม่เกิน

อัตราอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า  

(1) ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน  

(2) อัตราท่ีคํานวณได้จากน้ําหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี้วัด (benchmark) ของกองทุนนั้นรวมกับร้อยละ 

10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั้น ท้ังนี้ ตัวชี้วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ท่ีมีการ
เผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น  

3.7.1.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่ายหรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สิน

ของกองทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบท่ีใช้ในการคํานวณตัวชี้วัด (benchmark) ของกองทุนนั้น 
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินนั้นโดยมีมูลค่ารวมกันท้ังส้ินเมื่อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย หรือ

คู่สัญญารายนั้น ไม่เกินผลรวมของน้ําหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี้วัดและร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน  ท้ังนี้ แทนอัตราส่วนที่กําหนดไว้ในข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 แล้วแต่กรณี ก็ได้ 
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ให้บริษัทจัดการพิจารณาความเป็นกลุ่มกิจการตามข้อ 3.7.1.5 และข้อ 3.7.1.6 ตามงบการเงินรวมท่ีมีการจัดทํา

และเปิดเผยล่าสุด เว้นแต่ในกรณีท่ีไม่มีการจัดทํางบการเงินรวม ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีปรากฏในบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดท่ีส่งต่อกระทรวงพาณิชย์ 

3.7.1.7 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ท่ี
บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย หรือคู่สัญญา เป็นจํานวนท่ีมีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่ เกินร้อยละส่ีสิบห้าของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมท่ีมีอายุ

น้อยกว่าหนึ่งปี  

(1) ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  

(2) ธนาคารพาณิชย์  

(3) บริษัทเงินทุน  

(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  

(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย  

(6) สถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  

(7) ธนาคารต่างประเทศ  

การคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามวรรคหนึ่ง มิให้นับมูลค่าของทรัพย์สินดังต่อไปนี้รวมในอัตราส่วนดังกล่าว  

(1) เงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม  

(2) ทรัพย์สินท่ีคู่สัญญาในธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่กองทุนรวม เพื่อดํารงมูลค่า

ธุรกรรมตามประกาศกําหนด  

อัตราส่วนตามวรรคหนึ่งมิให้นํามาใช้บังคับในช่วงระยะเวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุโครงการของกองทุน
รวมท่ีมีอายุโครงการตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป  

ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแห่งหนี้ท่ีมีลักษณะคล้ายเงินฝากท่ีกองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนท่ี
กําหนดตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่

เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันส้ินรอบปีบัญชีนั้น ท้ังนี้ ให้
คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยตั้งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั้นจนถึงวันท่ี

ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว  

เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
ทราบภายในวันทําการถัดจากวันท่ีทรัพย์สินนั้นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ

กองทุนรวม เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ท้ังนี้ บริษัทต้องดําเนินการให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับรายงานจากบริษัทด้วย  

หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจส่ังให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั้น  

ท้ังนี้ อัตราส่วนดังกล่าวข้างต้นให้นับรวมการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ  

3.7.1.8 ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป็นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากปัญหาความ

ผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อน
ผันต่อสํานักงานเพื่อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน 

ในช่วงเวลาท่ีเกิดความผันผวนดังกล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.7.1.7 ได้สําหรับรอบระยะเวลา

บัญชีนั้น  

3.7.1.9 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหน่วยลงทุนเพื่อ

เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี้  
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(1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการ

อ่ืนเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการเป็น
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ  

(2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการอ่ืน
เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการเป็น

ผู้รับผิดชอบดําเนินการ  

หน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 เท่านั้น แต่ไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  

3.7.1.10 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได้โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกัน
ท้ังส้ินไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

3.7.1.11 การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตาม
ข้อ 3.7.1.3 และข้อ 3.7.1.4 ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

(1) ในกรณีท่ีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ท่ีซื้อและท่ีโอนมาเพื่อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศ

กําหนด (ถ้ามี) ณ ส้ินวันไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ดังกล่าวมาคํานวณอัตราส่วน
การลงทุนเท่ากับมูลค่าธุรกรรม ท้ังนี้ บริษัทจัดการไม่ต้องนําธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วน

การลงทุนที่คู่สัญญา  

(2) ในกรณีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ท่ีซื้อและท่ีโอนมา เพื่อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศ

กําหนด (ถ้ามี) ณ ส้ินวันน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี้  

(ก) นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ดังกล่าวมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุน เท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสาร
แห่งหนี้นั้นตามราคาตลาด และ  

(ข) นําธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนท่ีคู่สัญญา เท่ากับส่วนต่างของมูลค่า
ธุรกรรมกับมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้นั้นตามราคาตลาด  

(3) ในกรณีเป็นธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนตามสัญญาท่ีมีข้อกําหนดให้คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือตรา
สารแห่งหนี้ที่ซ้ือและมูลค่าธุรกรรมรวมเป็นยอดสุทธิของธุรกรรมท้ังหมดท่ีกองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกัน และ

ท่ีสัญญากําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ท่ีซื้อหรือ

ทรัพย์สินที่โอนเพื่อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ของธุรกรรมอ่ืนได้ ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุน
ดังนี้  

(ก) ในกรณีท่ีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ท่ีซื้อและท่ีโอนมา เพื่อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศ
กําหนด (ถ้ามี) ณ ส้ินวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรมนั้น ให้คํานวณอัตราส่วน

การลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน (1)  

(ข) ในกรณีท่ีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ท่ีซื้อและท่ีโอนมา เพื่อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศ
กําหนด (3) (ถ้ามี) ณ ส้ินวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการ

ลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน (2)  

(ค) ในกรณีท่ีมีบางธุรกรรมท่ีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ท่ีซื้อและท่ีโอนมาเพื่อดํารงมูลค่าธุรกรรม

ตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ณ ส้ินวันน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้บริษัทจัดการนําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ท่ีซื้อ

ของธุรกรรมท่ีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ท่ีซื้อและท่ีโอนมา เพื่อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศ
กําหนด (ถ้ามี) ณ ส้ินวันไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม มาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อชดเชยส่วนต่างของ

มูลค่าธุรกรรมกับมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ท่ีซื้อและท่ีโอนมา เพื่อดํารงมูลค่าธุรกรรมตาม
ประกาศกําหนด (ถ้ามี) ณ ส้ินวันของธุรกรรมแรกท้ังนี้ หากภายหลังการชดเชยส่วนต่างข้างต้น มูลค่าสุทธิของทุก

หลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ที่ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนยังคงน้อยกว่ามูลค่าสุทธิของทุกธุรกรรม ให้นําธุรกรรมการ
ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนท่ีคู่สัญญาเท่ากับส่วนต่างดังกล่าว  

3.7.1.12 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันท้ังส้ินไม่เกิน

ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ท้ังนี้ การคํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ให้บริษัทจัดการคํานวณ
โดยใช้มูลค่าหลักทรัพย์ท่ีให้ยืม รวมผลประโยชน์ท่ีพึงได้รับจนถึงวันท่ีคํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว  
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ในกรณีท่ีธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะท่ีกองทุนเข้าทําธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กําหนดในวรรคหนึ่ง 

หากต่อมาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ่มเติม 
บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้  

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันท่ีทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนท่ีกําหนดพร้อมสาเหตุ และ
ส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันท่ีธุรกรรมการให้ยืม

หลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีกําหนด พร้อมท้ังจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ท่ีบริษัทจัดการเพื่อให้

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.สามารถตรวจสอบได้  

3.7.1.13 ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์

อ้างอิงไทย ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได้ ใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิง
ของใบแสดงสิทธิดังกล่าว รวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวท่ีกําหนดในโครงการนี้ โดยถือเสมือน

หนึ่งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นโดยตรง ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดง

สิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญาท่ี
กําหนดตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 และข้อ3.7.1.4 ก็ได้  

มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงท่ีนํามาคํานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้  

(2) ในกรณีของธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งการให้ยืม

หลักทรัพย์โดยให้นับมูลค่าทรัพย์สินท่ีให้ยืมรวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 ข้อ 
3.7.1.3 และข้อ 3.7.1.4 โดยไม่ถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์นั้นอยู่ ท้ังนี้ บริษัทจัดการ

อาจไม่นับรวมในอัตราส่วนที่คํานวณตามคู่สัญญาท่ีกําหนดตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 และข้อ 3.7.1.4 ก็ได้  

3.7.1.14 ในกรณีท่ีกองทุนเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมิได้มีวัตถุ-ประสงค์เพื่อการลดความเส่ียง 

(hedging) ให้บริษัทจัดการดําเนินการให้มีการกันหรือแยกทรัพย์สินของกองทุนท่ีมีคุณภาพซึ่งมีสภาพคล่องใน
จํานวนท่ีเพียงพอต่อมูลค่าสุทธิที่กองทุนอาจมีภาระต้องชําระหนี้หรือชําระค่าสินค้าเมื่อส้ินสุดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

(fully covered) ไว้ตลอดเวลาท่ีได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญานั้น ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงานกําหนด  

3.7.1.15 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 
3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 และข้อ 3.7.1.4 ให้นับมูลค่าท่ีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง มีหน้าท่ีต้องชําระตามสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้า รวมคํานวณในอัตราส่วนของบุคคลท่ีเป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีท่ีกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง
สัญญานั้นในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามท่ีกําหนดใน

ข้อดังกล่าว  

3.7.1.16 นอกจากการคํานวณตามข้อ 3.7.1.15 แล้ว ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี้ด้วย  

(1) ในกรณีท่ีการเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทุนมีความเส่ียงต่อเครดิต

ของผู้ออกสินค้า หรือผู้ท่ีต้องชําระหนี้ตามข้อผูกพันของสินค้าท่ีสัญญาซื้อชายล่วงหน้าอ้างอิง ให้บริษัทจัดการ
คํานวณอัตราส่วนการลงทุนสําหรับสินค้าดังกล่าวท่ีกําหนดไว้ในประกาศนี้ โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้ลงทุน

หรือมีไว้ซึ่งสินค้านั้นโดยตรง ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการใช้มูลค่าตามขนาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นมูลค่าท่ีใช้ใน

การคํานวณ เว้นแต่ในกรณีท่ีเป็นสัญญาออปชัน ให้นับมูลค่าตามขนาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคูณกับค่าเดลต้าของ
สัญญาออปชันแทน  

(2) ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีอ้างอิงกับดัชนีดังต่อไปนี้ ให้บริษัทจัดการคํานวณ
อัตราส่วนสําหรับองค์ประกอบดังกล่าวท่ีกําหนดไว้ในประกาศนี้ โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง

องค์ประกอบนั้นโดยตรง เว้นแต่ในกรณีที่องค์ประกอบดังกล่าวเป็นหรือเก่ียวข้องกับทองคําหรือน้ํามันดิบ  

(ก) ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรท่ีกองทุนสามารถลงทุนหรือมีไว้ได้  

(ข) ดัชนีท่ีไม่เข้าลักษณะเป็นดัชนีท่ีมีการกระจายน้ําหนักอย่างเพียงพอตามประกาศกําหนด  

(ค) ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ํากว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (high 
yield bond index)  
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3.7.1.17 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

ดังต่อไปนี้ รวมท้ังเงื่อนไขตามข้อ 3.7.1.18 ด้วย  

(1) ในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนท่ี

ผู้ออกทรัพย์สินหรือผู้ท่ีเป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน 
แล้วแต่กรณี ก็ได้  

(2) ในกรณีท่ีทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะ

เลือกคํานวณอัตราส่วนที่ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ่งก็ได้  

3.7.1.18 การคํานวณอัตราส่วนท่ีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.7.1.17 จะทําได้ต่อเมื่อ

บุคคลดังกล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลท้ังจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบ้ียโดยไม่มีข้อกําหนด
ลบล้างหรือจํากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบ้ียเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื่อนไข  

3.7.1.19 ในกรณีท่ีตราสารแห่งหนี้ ในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกิน
อัตราส่วนท่ีกําหนดในข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี้นั้น มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยสาเหตุ ถูกปรับลด

อันดับความน่าเชื่อถือให้บริษัทดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามท่ีกําหนดภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีมีการ

ประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

3.7.1.20 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนท่ี
กําหนดในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืน บริษัทจัดการจะ

ยังคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้  

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันท่ี
ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนท่ีกําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ของกองทุนรวม ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันท่ีทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีกําหนด พร้อมท้ังจัดทํา
สําเนารายงานดังกล่าวไว้ท่ีบริษัทจัดการเพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  

3.7.1.21 ในกรณีท่ีการรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืนเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นท่ีบริษัทใดเป็นผู้ออก เพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 

ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทนั้น บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุน ดังนี้คือ  

(1) ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศท่ีกําหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืนได้  

(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนท่ีเกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตุจําเป็นและ

สมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ  

(3) กรณีที่เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มา หรือเป็นผู้
ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดท่ีต้องทําคําเสนอซื้อ บริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื่อให้ได้รับการยกเว้นการ

ทําคําเสนอซื้อโดยการลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื่นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื้อ 
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้า

ถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ ท้ังนี้ การลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วน

ของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนท่ีแต่ละกองทุนได้มาจากการรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืน  

3.7.1.22 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนท่ี

กําหนดในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ3.7.1.7 ข้อ 3.7.1.12 ข้อ 
3.7.1.19 ข้อ 3.7.1.20 และ ข้อ 3.7.1.21 และการเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมา

เพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้  

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันท่ี

ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีกําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

รวม ทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กําหนด พร้อมท้ังจัดทําสําเนารายงาน
ดังกล่าวไว้ท่ีบริษัทจัดการเพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.สามารถตรวจสอบได้  
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3.7.1.23 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีท่ีปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการ

กองทุนรวม” และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิก
กองทุนรวม”  

รายละเอียดกรณี Specific :  

1. Total non-investment grade : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 15.00  

2. Non-investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 5.00  

3. Investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 15.00  

4. Financial institution company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 20.00  

5. Individual fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 100.00  

6. Total fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 100.00  

3.7.2. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศ :  

3.7.2.1 กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนท่ีลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก SPDR Gold Trust เพียง

กองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

3.7.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ใน 2 อันดับ
แรก เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน  

ในกรณีของกองทุนเ ปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 
ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคําส่ังซื้อ

ล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน (auto redemption)  

3.7.2.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศท่ีนอกเหนือจากข้อ 3.7.2.2 เพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งส้ินเมื่อคํานวณเฉพาะรายผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อย

ละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศดังกล่าว ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสาร

นั้นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคําส่ังล่วงหน้าซึ่งระบุเวลา
แน่นอน (auto redemption)  

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทุกประเภทท่ีผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญา

รายดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึงกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง
ทรัพย์สินเหล่านั้น รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย  

3.7.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน ตามข้อ (1) และ (2) ท่ีบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้
ส่ังจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่า

รวมกันทั้งส้ินเมื่อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่

เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  

(1) ตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ ตามข้อ 3.6.2.2  

(2) ตราสารหนี้ต่างประเทศ นอกเหนือจากข้อ 3.7.2.2 และข้อ 3.7.2.3  

(3) ตราสารแห่งหนี้ ตามข้อ 3.6.2.3 ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้  

3.7.2.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก

หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันท้ังส้ินของกลุ่มกิจการนั้นไม่เกิน
อัตราอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า  
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(1) ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน  

(2) อัตราท่ีคํานวณได้จากน้ําหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี้วัด (benchmark) ของกองทุนนั้นรวมกับร้อยละ 
10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั้น ท้ังนี้ ตัวชี้วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ท่ีมีการ

เผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น  
 

3.7.2.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่ายหรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สิน

ของกองทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบท่ีใช้ในการคํานวณตัวชี้วัด (benchmark) ของกองทุนนั้น 
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินนั้นโดยมีมูลค่ารวมกันท้ังส้ินเมื่อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย หรือ

คู่สัญญารายนั้น ไม่เกินผลรวมของน้ําหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี้วัดและร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน  ท้ังนี้ แทนอัตราส่วนที่กําหนดไว้ในข้อ 3.7.2.3 ข้อ 3.7.2.4 แล้วแต่กรณี ก็ได้ 

 

ให้บริษัทจัดการพิจารณาความเป็นกลุ่มกิจการตามข้อ 3.7.2.5 และข้อ 3.7.2.6 ตามงบการเงินรวมท่ีมีการจัดทํา

และเปิดเผยล่าสุด เว้นแต่ในกรณีท่ีไม่มีการจัดทํางบการเงินรวม ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีปรากฏในบัญชี

รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดท่ีส่งต่อกระทรวงพาณิชย์ 

3.7.2.7 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ท่ี

บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย หรือคู่สัญญา เป็นจํานวนท่ีมีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมท่ีมีอายุน้อยกว่า

หนึ่งปี  

(1) ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  

(2) ธนาคารพาณิชย์  

(3) บริษัทเงินทุน  

(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  

(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย  

(6) สถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  

(7) ธนาคารต่างประเทศ  

การคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามวรรคหนึ่ง มิให้นับมูลค่าของทรัพย์สินดังต่อไปนี้ รวมในอัตราส่วนดังกล่าว  

(1) เงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม  

(2) ทรัพย์สินท่ีคู่สัญญาในธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่กองทุนรวมเพื่อดํารงมูลค่า
ธุรกรรมตามประกาศกําหนด  

อัตราส่วนตามวรรคหนึ่งมิให้นํามาใช้บังคับในช่วงระยะเวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุโครงการของกองทุน

รวมท่ีมีอายุโครงการตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป  

ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแห่งหนี้ท่ีมีลักษณะคล้ายเงินฝากท่ีกองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนท่ี

กําหนดตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่
เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันส้ินรอบปีบัญชีนั้น ท้ังนี้ ให้

คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยตั้งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั้นจนถึงวันท่ี

ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว  

เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

ทราบภายในวันทําการถัดจากวันท่ีทรัพย์สินนั้นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวมเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ท้ังนี้ บริษัทต้องดําเนินการให้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับรายงานจากบริษัทด้วย  

หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจส่ังให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั้น  
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ท้ังนี้ อัตราส่วนดังกล่าวข้างต้นให้นับรวมการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ  

3.7.2.8 ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป็นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากปัญหาความ
ผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อน

ผันต่อสํานักงานเพื่อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน 
ในช่วงเวลาท่ีเกิดความผันผวนดังกล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.7.2.7 ได้สําหรับรอบระยะเวลา

บัญชีนั้น  

3.7.2.9 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากในต่างประเทศตามข้อ 3.6.2.4 เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม โดยมีมูลค่ารวมกันท้ังส้ินเมื่อคํานวณเฉพาะสถาบันการเงินต่างประเทศรายนั้น ไม่เกินร้อยละ 20 ของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไว้ตามข้อ 3.7.1.3 ท่ีธนาคาร

พาณิชย์ซึ่งเป็นสาขาของสถาบันการเงินต่างประเทศรายนั้นเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน 
หรือคู่สัญญา รวมในอัตราส่วนดังกล่าวด้วย  

ท้ังนี้ ไม่ว่าในกรณีใด มิให้คํานวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนเข้าในอัตราส่วนดังกล่าว 

3.7.2.10 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกัน
ท้ังส้ินไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

3.7.2.11 การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตาม
ข้อ 3.7.2.4 และข้อ 3.7.2.5 ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

(1) ในกรณีท่ีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ท่ีซื้อและท่ีโอนมาเพื่อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศ

กําหนด (ถ้ามี) ณ ส้ินวันไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ดังกล่าวมาคํานวณอัตราส่วน
การลงทุนเท่ากับมูลค่าธุรกรรม ท้ังนี้ บริษัทจัดการไม่ต้องนําธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วน

การลงทุนที่คู่สัญญา  

(2) ในกรณีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ท่ีซื้อและท่ีโอนมา เพื่อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศ

กําหนด (ถ้ามี) ณ ส้ินวันน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี้  

(ก) นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ดังกล่าวมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุน เท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสาร

แห่งหนี้นั้นตามราคาตลาด และ  

(ข) นําธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนท่ีคู่สัญญา เท่ากับส่วนต่างของมูลค่า
ธุรกรรมกับมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้นั้นตามราคาตลาด  

(3) ในกรณีเป็นธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนตามสัญญาท่ีมีข้อกําหนดให้คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือตรา
สารแห่งหนี้ที่ซ้ือและมูลค่าธุรกรรมรวมเป็นยอดสุทธิของธุรกรรมท้ังหมดท่ีกองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกัน และ

ท่ีสัญญากําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ท่ีซื้อหรือ

ทรัพย์สินที่โอนเพื่อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ของธุรกรรมอ่ืนได้ ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุน
ดังนี้  

(ก) ในกรณีท่ีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ท่ีซื้อและท่ีโอนมา เพื่อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศ
กําหนด (ถ้ามี) ณ ส้ินวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรมนั้น ให้คํานวณอัตราส่วน

การลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน (1)  

(ข) ในกรณีท่ีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ท่ีซื้อและท่ีโอนมา เพื่อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศ
กําหนด (3) (ถ้ามี) ณ ส้ินวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการ

ลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน (2)  

(ค) ในกรณีท่ีมีบางธุรกรรมท่ีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ท่ีซื้อและท่ีโอนมาเพื่อดํารงมูลค่าธุรกรรม

ตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ณ ส้ินวันน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้บริษัทจัดการนําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ท่ีซื้อ
ของธุรกรรมท่ีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ท่ีซื้อและท่ีโอนมา เพื่อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศ

กําหนด (ถ้ามี) ณ ส้ินวันไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม มาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อชดเชยส่วนต่างของ

มูลค่าธุรกรรมกับมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ท่ีซื้อและท่ีโอนมา เพื่อดํารงมูลค่าธุรกรรมตาม
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ประกาศกําหนด (ถ้ามี) ณ ส้ินวันของธุรกรรมแรกท้ังนี้ หากภายหลังการชดเชยส่วนต่างข้างต้น มูลค่าสุทธิของทุก

หลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ที่ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนยังคงน้อยกว่ามูลค่าสุทธิของทุกธุรกรรม ให้นําธุรกรรมการ
ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนท่ีคู่สัญญาเท่ากับส่วนต่างดังกล่าว  

3.7.2.12 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.7.2.3 และข้อ 3.7.2.4 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ รวมท้ังเงื่อนไขตามข้อ 3.7.2.13 ด้วย  

(1) ในกรณีท่ีทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนท่ี

ผู้ออกทรัพย์สินหรือผู้ท่ีเป็นคู่สัญญาดังกล่าวหรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน 
แล้วแต่กรณี ก็ได้  

(2) ในกรณีท่ีทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะ
เลือกคํานวณอัตราส่วนที่ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ่งก็ได้  

3.7.2.13 การคํานวณอัตราส่วนท่ีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.7.2.12 จะทําได้ต่อเมื่อ
บุคคลดังกล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลท้ังจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบ้ียโดยไม่มีข้อกําหนด

ลบล้างหรือจํากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบ้ียเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื่อนไข  

3.7.2.14 ในกรณีท่ีตราสารแห่งหนี้ ในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกิน
อัตราส่วนที่กําหนดในข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี้นั้น มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวเนื่องจากถูกปรับลดอันดับ

ความน่าเชื่อถือให้บริษัทจัดการจะดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามท่ีกําหนดภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีมีการ
ประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน  

3.7.2.15 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนท่ี

กําหนดในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืน บริษัทจัดการจะ
ยังคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้  

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันท่ี
ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนท่ีกําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันท่ีทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีกําหนด พร้อมท้ังจัดทํา
สําเนารายงานดังกล่าวไว้ท่ีบริษัทจัดการเพื่อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้  

3.7.2.16 ในกรณีท่ีการรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืนเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นท่ีบริษัทใดเป็นผู้ออก เพื่อเป็น

ทรัพย์สินของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 
ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทนั้น บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี้ คือ  

(1) ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศท่ีกําหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืนได้  

(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนท่ีเกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตุจําเป็นและ

สมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน และ  

(3) กรณีที่เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้
ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดท่ีต้องทําคําเสนอซื้อ บริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื่อให้ได้รับการยกเว้นการ

ทําคําเสนอซื้อโดยการลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื่นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื้อ 
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้า

ถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ ท้ังนี้ การลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วน

ของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนท่ีแต่ละกองทุนได้มาจากการรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืน  

3.7.2.17 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนท่ี

กําหนดในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.7.2.14 ข้อ 3.7.2.15 และ
ข้อ 3.7.2.16 และการเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะ

ยังคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้  

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันท่ี

ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีกําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

รวม ทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กําหนด พร้อมท้ังจัดทําสําเนารายงาน
ดังกล่าวไว้ท่ีบริษัทจัดการเพื่อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้  
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3.7.2.18 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีท่ีปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการ

กองทุนรวม” และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิก
กองทุนรวม”  

 
4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย  

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :  

 
5. การรับช าระหน้ีเพ่ือกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่น :  

หากมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่
สามารถชําระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืนท้ังท่ีเป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อ

กองทุนรวม ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีท่ี     
ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี้ ดังนี้  

5.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์  

5.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันท่ีบริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงิน

ได้สุทธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนี้  

5.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจาก

ทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนี้มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินท่ีได้

จากการรับชําระหนี้ในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่
กรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนี้ตกลงรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สิน

ดังกล่าวแทนเงิน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในระหว่างท่ีบริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงิน

สํารองรายได้หรือผลประโยชน์ท่ีได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น  

5.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินได้สุทธินั้นภายใน 45 วัน

นับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีมีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่างอ่ืน  

5.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รับชําระ
หนี้ตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนุโลม  

5.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์  

5.2.1 ก่อนการรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่หลักประกันในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบ

จากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมติเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุน

ท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดหรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและ
แสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั้นการรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

มากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้น  

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียด

เก่ียวกับทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะได้จากการรับชําระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผล

และความจําเป็นในการรับชําระหนี้  

5.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน

สุทธิของกองทุนรวม โดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตาม
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หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี้  

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว

ต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้  

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สิน

ดังกล่าวในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างท่ี
บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว  

ในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม  

5.3 ในกรณีท่ีมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้ หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี้ได้บริษัท

จัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันท่ีมีพฤติการณ์ว่าผู้
ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี้ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สิน

อ่ืนที่ได้จากการรับชําระหนี้ก็ได้  

ท้ังนี้ ในการดําเนินการดังกล่าว บริษัทไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน

สุทธิของกองทุนรวม  

เงื่อนไขเพิ่มเติม  

ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ 5.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินท่ีได้

จากการรับชําระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้
สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ท้ังนี้ 

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนี้จนครบถ้วนแล้วและปรากฏว่าเงินได้สุทธินั้นไม่คุ้มกับภาระ
ค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ

กองทุนรวมก็ได้  

 
6. ชื่อ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สิน

ของกองทุนรวม :  

6.1. ชื่อท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

ท่ีอยู่ : ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 18  

33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา ไนน์ (ทาวเวอร์ เอ) 

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท์ 0-2470-3200-1  

หรือผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

6.2. เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อเกิดกรณีใดกรณี

หนึ่งดังต่อไปนี้ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  

(1) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์จะบอกเลิก โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน หรือตามแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน  

(2) ในกรณีท่ีคู่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีได้ตกลงไว้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอาจบอก
เลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน  

(3) ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมท้ังกฎกระทรวง และประกาศท่ีออกตามกฎหมายดังกล่าว หรือประกาศ
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอ่ืนใดอันจะมีผลเป็นการเพิ่ม

ภาระหน้าท่ีแก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าท่ีดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน  

(4) ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้

ถูกต้อง ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีได้แก้ไขเสร็จส้ิน หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้

ถูกต้องภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีครบกําหนดเวลาให้แก้ไข และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว

บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน  

(5) ในกรณีท่ีมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวน

หน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม เรียกร้องให้มีการ เปลี่ยนแปลงผู้ดูแล

ผลประโยชน์  

6.3. สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :  

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมท่ี  

(1) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  

400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

โทรศัพท์ 0-2470-3200-1  

(2) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด  

เลขท่ี 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 6  

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  

กรุงเทพมหานคร 10110  

โทรศัพท์ 0-2359-1200-1  

และ/หรือ ท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์อ่ืนท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต กําหนดและ/หรือศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือผู้รับฝากทรัพย์สินท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งเพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินใน

ต่างประเทศ  

 

7. ชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี :  

ชื่อ :  นายเทอดทอง เทพมังกร 

ท่ีอยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี 

ถนนพระราม9  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310  

โทรศัพท์ 02-645-0080   
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ชื่อ :  นางสาวชมภูนุช แซ่แต้ 

ท่ีอยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี 

ถนนพระราม9  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท์ 02-645-0080  

ชื่อ :  นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล 

ท่ีอยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี 

ถนนพระราม9  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท์ 02-645-0080  

ชื่อ :  นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ 

ท่ีอยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี 

ถนนพระราม9  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท์ 02-645-0080   

ชื่อ :  นายบรรจง พิชญประสาธน์ 

ท่ีอยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี 

ถนนพระราม9  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท์ 02-645-0080   

ชื่อ : นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์  

ท่ีอยู่ : สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ  

316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

โทรศัพท์ 02-259-5300 - 8  
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ชื่อ : นาง วิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์  

ท่ีอยู่ : สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ  

316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

โทรศัพท์ 02-259-5300 - 8  

ชื่อ : นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์  

ท่ีอยู่ : สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ  

316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

โทรศัพท์ 02-259-5300 - 8  

หรือบุคคลอ่ืนที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

 

8. ชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  

ท่ีอยู่ : สายปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์  

อาคาร 2 ชั้น 3 เลขท่ี 1060  

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน  

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  

โทรศัพท์ 0-2256-2331-4  

หรือบุคคลอ่ืนท่ีได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะ กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

 
9. ชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจ าหน่าย :  

ชื่อ :  

ท่ีอยู่ :  

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้จัดจําหน่ายได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งหรือยกเลิกการ

แต่งตั้งผู้จัดจําหน่ายให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง  

 

10. ชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :  

ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  

ท่ีอยู่ : สํานักงานใหญ่ เลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก  
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แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  

กรุงเทพมหานคร 10900  

โทรศัพท์ 0-2544-3874-76 และสาขาต่าง ๆ ท่ัวประเทศ  

เฉพาะช่องทางการจัดจําหน่ายท่ีธนาคารกําหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ท้ังนี้จะแจ้งให้ทราบก่อนการเสนอขาย)  

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด 

ท่ีอยู่ : ชั้น 21 – 22 อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า  

เลขท่ี 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร  

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

โทรศัพท์ 0-2949-1500 โทรสาร 0-2949-1501  

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติมหรือยก เลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับ

ซื้อคืนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติม 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้

ให้ความเห็นชอบเพื่อทําหน้าท่ีเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนท่ีได้รับการแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติงาน ได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีปฏิบัติ 

หน้าท่ีอยู่ก่อนแล้ว  
 

11. ชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่ีปรึกษาการลงทุน :  

ชื่อ :  

ท่ีอยู่ :  

หมายเหตุ :  

 

12. ชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่ีปรึกษากองทุน :  

หมายเหตุ :  

 

13. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  

ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ในราคาหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย เท่ากับ ราคาท่ีเสนอขายหน่วย

ลงทุนครั้งแรก (หน่วยละ 10.00 บาท) บวกด้วย ค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุนบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่ง
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อซื้อหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ี

ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ โดยกําหนดระยะเวลาเสนอขาย ตั้งแต่วันท่ี 19 สิงหาคม 2554 ถึงวันท่ี 24 

สิงหาคม 2554 ในระหว่างเวลาทําการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับ
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การแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ท้ังนี้ในกรณีท่ีมียอดการจําหน่ายหน่วยลงทุน เท่ากับจํานวนเงินทุนของ

โครงการก่อนครบกําหนดส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจพิจารณาปิดการเสนอขายและ
ดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม  

ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  

(1) บริษัทจัดการ  

(2) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

(3) บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (Internet)  

หรือช่องทางอื่นใดท่ีบริษัทจัดการจัดเตรียมไว้ หรือประกาศเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการกําหนด  

อนึ่ง กรณีมีการเพิ่มเติมหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือช่อง
ทางการเสนอขายหน่วยลงทุนในภายหลัง บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ

ให้แก่ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการดังกล่าว  

13.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบส่ังซื้อหน่วยลงทุนและใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน  

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญท่ี
ผู้ลงทุนควรทราบพร้อมใบส่ังซื้อหน่วยลงทุนและใบคําขอใช้บริการกองทุนให้กับผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะ

จัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ท่ีทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสํานักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกแห่ง (ถ้ามี)  

ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และใบส่ังซื้อหน่วยลงทุน และใบคําขอใช้บริการกองทุน
ได้ท่ีบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งตั้งจาก

บริษัทจัดการทุกวันทําการในระหว่างเวลาทําการ  

13.2 วิธีการส่ังซื้อหน่วยลงทุน  

13.2.1 บริษัทจัดการ  

(1) ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบคําขอใช้บริการกองทุน (เฉพาะผู้ท่ียังไม่เคยกรอกใบคํา
ขอใช้บริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และใบส่ังซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจนแล้วนําใบคําขอใช้
บริการกองทุน (ถ้ามี) และใบส่ังซื้อหน่วยลงทุนพร้อมท้ังเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามจํานวนเงินท่ีส่ังซื้อไปท่ีบริษัท

จัดการ  

(2) มูลค่าการส่ังซื้อขั้นต่ํา 5,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และภาษีมูลค่าเพิ่ม  

13.2.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

(1) ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบคําขอใช้บริการกองทุน (เฉพาะผู้ท่ียังไม่เคยกรอกใบคํา
ขอใช้บริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และใบส่ังซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจนแล้วนําใบคําขอใช้

บริการกองทุน (ถ้ามี) และใบส่ังซื้อหน่วยลงทุนพร้อมท้ังเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามจํานวนเงินท่ีส่ังซื้อไปท่ี

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี)  

(2) มูลค่าการส่ังซื้อขั้นต่ํา 5,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และภาษีมูลค่าเพิ่ม  

13.2.3 ATM  

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการท่ี
บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ท่ี

เก่ียวข้อง ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศให้แก่ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
ก่อนการเริ่มให้บริการ  

 

13.2.4 Tele-bank  



33                       กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (SCBGOLD) 

ไม่มี  

13.2.5 ไปรษณีย์  

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด 

ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้อง ท้ังนี้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศให้แก่ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ  

13.2.6 Internet  

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการท่ี
บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ท่ี

เก่ียวข้อง ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศให้แก่ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
ก่อนการเริ่มให้บริการ  

13.2.7 หักบัญชี  

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจํา โดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

หน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ท่ีเก่ียวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และประกาศให้แก่ ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ  

13.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน  

13.3.1 บริษัทจัดการ  

(1) ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาเสนอขายโดยชําระ

เป็นเงินสด เช็ค หรือดราฟต์ ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับท่ีทําการของบริษัทจัดการท่ีรับคํา
ส่ังซื้อภายในวันท่ีส่ังซื้อเท่านั้น โดยเช็ค หรือดราฟต์จะต้องลงวันท่ีเดียวกับวันท่ีส่ังซื้อหน่วยลงทุนและขีดคร่อม

เฉพาะส่ังจ่ายในนาม "บัญชีจองซื้อกองทุนบลจ.ไทยพาณิชย์ จํากัด" ซึ่งเป็นบัญชีกระแสรายวันและ/หรือบัญชีออม
ทรัพย์ท่ีบริษัทจัดการได้เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ และระบุชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่ังซื้อหน่วย

ลงทุนเพื่อความสะดวกในการติดต่อไว้หลัง เช็ค หรือดราฟต์ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะออกหลักฐานการรับเงินและ
คําส่ังซื้อให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน  

(2) การส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินค่าส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้เต็มจํานวนแล้ว 

โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนท่ีได้รับจากผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนและดอกเบ้ียท่ีเกิดขึ้นจากเงินดังกล่าว 
(ถ้ามี) เข้าบัญชี "กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์" ซึ่งเป็นบัญชีเดินสะพัด หรือบัญชีออมทรัพย์ท่ีบริษัทจัดการได้

เปิดไว้กับธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันปิดการเสนอขายครั้งแรก  

(3) ในกรณีท่ีเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการส่ังซื้อนั้นและ

แจ้งให้ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนทราบทันทีโดยทางโทรศัพท์  

(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งใบยืนยันการซื้อหน่วยลงทุนพร้อม
ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนโดยทาง

ไปรษณีย์ภายใน 7 วันทําการนับตั้งแต่วันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็น กองทุนรวม  

(5) ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการส่ังซื้อหน่วยลงทุน และขอคืนเงินค่าซื้อ

หน่วยลงทุนไม่ได้  

(6) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้
ส่ังซื้อหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

 

 

13.3.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
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(1) ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ี

ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายในระยะเวลาเสนอขายโดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์หรือคําส่ังหักบัญชี
เงินฝากธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

หน่วยลงทุนท่ีรับคําส่ังซื้อภายในวันท่ีส่ังซื้อเท่านั้นในกรณีท่ีทําการส่ังซื้อเป็นเช็คหรือดราฟต์ ผ่านธนาคารไทย
พาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ผู้ส่ังซื้อจะต้องลงวันท่ีเดียวกับวันที่ส่ังซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนาม “ธนาคารไทย

พาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด” และในกรณีท่ี

ส่ังซื้อเป็นเช็ค หรือดราฟต์ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายอ่ืน ผู้ส่ังซื้อจะต้องลงวันท่ีเดียวกับ
วันท่ีส่ังซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนาม "บัญชีจองซื้อกองทุนบลจ.ไทยพาณิชย์ จํากัด" ซึ่งเป็นบัญชีกระแส

รายวันและ/หรือบัญชีออมทรัพย์ท่ีบริษัทจัดการได้เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ และระบุชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลข
โทรศัพท์ของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนเพื่อความสะดวกในการติดต่อไว้หลัง เช็ค หรือดราฟต์ ท้ังนี้ ผู้สนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะออกหลักฐานการรับเงินและคําส่ังซื้อให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน  

(2) การส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้เรียกเก็บเงินค่าส่ังซื้อ

หน่วยลงทุนได้เต็มจํานวนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนท่ีได้รับจาก ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนและ

ดอกเบ้ียท่ีเกิดขึ้นจากเงินดังกล่าว (ถ้ามี) เข้าบัญชี "กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์" ซึ่งเป็นบัญชีเดินสะพัด หรือ
บัญชีออมทรัพย์ท่ีบริษัทจัดการได้เปิดไว้กับธนาคารกสิกรไทยจํากัด (มหาชน) จํากัด ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่

วันปิดการเสนอขายครั้งแรก  

(3) ในกรณีท่ีเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จะ

ดําเนินการยกเลิกรายการส่ังซื้อนั้นและแจ้งให้ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนทราบทันทีโดยทางโทรศัพท์  

(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งใบยืนยันการซื้อหน่วยลงทุนพร้อม
ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนโดยทาง

ไปรษณีย์ภายใน 7 วันทําการนับตั้งแต่วันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็น กองทุนรวม  

(5) ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการส่ังซื้อหน่วยลงทุน และขอคืนเงินค่าซื้อ

หน่วยลงทุนไม่ได้  

(6) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้

ส่ังซื้อหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

13.3.3 ATM  

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม โดยมีวิธีการรับชําระและการเก็บรักษาเงิน

ค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด  

13.3.4 Tele-bank  

ไม่มี  

13.3.5 ไปรษณีย์  

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์โดยมีวิธีการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 

ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด  

13.3.6 Internet  

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) อาจจะหักเงินตามจํานวนเงินท่ีส่ังซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้

ส่ังซื้อหน่วยลงทุนท่ีได้ระบุไว้ในการขอใช้บริการกองทุน หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ธนาคารจะยกเลิกคําส่ังซื้อ
หน่วยลงทุนนั้น โดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนอาจทําการ

ส่ังซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ  

 

 

13.3.7 หักบัญชี  
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บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจํา โดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

หน่วยลงทุน โดยมีวิธีการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ี
บริษัทจัดการกําหนด  

อนึ่งบริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการขายหน่วยลงทุนท่ีเป็นการให้บริการ โดยบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได้ ตาม

หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งตั้ง

จากบริษัทจัดการกําหนด ซึ่งวิธีการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้องหรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดย

ไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ก่อนการเริ่มให้บริการดังกล่าว  

13.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน  

ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามท่ีส่ังซื้อ หลังจากท่ีบริษัทจัดการได้รับชําระเงินค่าซื้อหน่วย

ลงทุนเต็มจํานวนแล้ว  

ในกรณีท่ีการส่ังซื้อหน่วยลงทุนนั้น มีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนท่ีได้รับ
อนุมัติให้จัดตั้งโครงการจัดการกองทุนรวมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การจัดสรรหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลย

พินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้หลักการ “ส่ังซื้อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีท่ีส่ังซื้อพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่
เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนท่ีสามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้ส่ังซื้อ ท้ังนี้

บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วน หรือท้ังหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้า  

ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บริษัทจัดการมีสิทธิท่ี

จะปฏิเสธการส่ังซื้อหนวยลงทุนตามใบส่ังซื้อหนวยลงทุน ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลาย
เหตุการณ์ดังต่อไปนี้  

(ก) ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบคําขอใช้บริการกองทุน และ/หรือใบส่ังซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ 
แบบฟอร์มแสดงตนของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด ไม่ครบถ้วน

เพียงพอสําหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผู้ส่ังซื้อหน่วย

ลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด  

(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการส่ังซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมี

ลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่าง ๆ  

(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การส่ังซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้ส่ังซื้อหน่วย
ลงทุนรายอ่ืน หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ  

13.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน  

ในกรณีท่ีผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนและ/หรือในกรณีท่ีบริษัท

จัดการต้องยุติโครงการ เนื่องจากจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึง 35 ราย หรือในกรณีท่ีมีการจัดสรร

หน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ท้ังหมด บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนพร้อม 

ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึ้นจากเงินท่ีได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) คืนให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค
ขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนาม ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในใบคําขอ

ใช้บริการกองทุนหรือนําเข้าบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อ่ืนใดท่ีบริษัท
จัดการได้มีการกําหนดเพิ่มเติมภายหลัง ประเภทเดินสะพัดหรือออมทรัพย์ ซึ่งได้ระบุไว้ในใบคําขอใช้บริการกองทุน 

ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วย

ลงทุน หรือดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัท
จัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั้นได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ

เอง บริษัทจัดการจะชําระดอกเบ้ียในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีครบกําหนดเวลานั้นให้
ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนด้วย  
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14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  

ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  

บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยจะเริ่มเปิดรับคําส่ังซื้อหน่วยลงทุน

หลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ภายใน 1 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ซึ่ง
บริษัทจัดการจะติดประกาศ ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ

ซื้อคืนให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกําหนดการดังกล่าวโดยจะประกาศให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ท้ังนี้ ผู้ลงทุนสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ในวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน

และช่วงเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด  

หมายเหตุ : วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันท่ีตามปฏิทินท่ีเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการและ
ของกองทุนหลัก หรือตามท่ีบริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ่มเติม ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ เช่น เหตุการณ์ไม่

ปกติทางการเมือง หรือสภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เป็นต้น  

โดย ราคาขายหน่วยลงทุน = มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ส้ินวันทําการขายหน่วยลงทุน บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขาย

หน่วยลงทุน (ถ้ามี) และภาษีมูลค่าเพิ่ม 

กรณีผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดานั้น ผู้ลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหน่วยลงทุนได้ หรือผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้น
ไปแต่ไม่เกิน 4 คน ก็สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกันได้แต่สําหรับกรณีผู้ลงทุนท่ีเป็นนิติบุคคลนั้นผู้ลงทุนไม่สามารถ

ถือหน่วยลงทุนร่วมกับผู้อ่ืนได้ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด เว้นแต่บริษัทจัดการ
จะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเริ่มให้บริการดังกล่าวแก่ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนเริ่ม

ให้บริการดังกล่าวซึ่งจะปิดประกาศท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย

ลงทุน (ถ้ามี) 

14.1 ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน  

(1) บริษัทจัดการ  

(2) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

(3) บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (Internet)  

หรือช่องทางอื่นใดท่ีบริษัทจัดการจัดเตรียมไว้ หรือประกาศเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการกําหนด  

อนึ่ง กรณีมีการเพิ่มเติมหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือช่อง
ทางการเสนอขายหน่วยลงทุนในภายหลัง บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ

ให้แก่ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการดังกล่าว  

14.2 วิธีการขายหน่วยลงทุน  

14.2.1 วิธีการขายหน่วยลงทุนโดยติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

(ก) ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญท่ีผู้ลงทุนควรทราบ และใบส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ท่ี
บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ และสามารถ

ส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ท้ังนี้ ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน
สามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ในวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนและช่วงเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยให้ถือว่าเป็น
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รายการส่ังซื้อหน่วยลงทุนของวันทําการซื้อขายนั้น ในราคาขายหน่วยลงทุนท่ีคํานวณได้ ณ ส้ินวันทําการซื้อขาย 

ซึ่งเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะเริ่มเปิดรับคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนภายใน 1 
เดือน นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะติดประกาศ ณ ท่ีทําการของบริษัท

จัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป  

บริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ท่ีทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานท่ีติดต่อ

ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ท่ีสนใจจะลงทุน  

(ข) ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะต้องส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่า 5,000 บาท หากเป็นการส่ังซื้อครั้งแรกและสําหรับการ
ส่ังซื้อครั้งถัดไปในแต่ละครั้งไม่ต่ํากว่า 1,000 บาท โดยกรอกรายละเอียด  

ต่าง ๆ ในใบคําขอใช้บริการกองทุน (เฉพาะผู้ท่ียังไม่เคยกรอกใบคําขอใช้บริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และ/
หรือใบส่ังซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือแบบฟอร์มแสดงตนของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอ่ืนใดตามท่ี

บริษัทจัดการกําหนด ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน แล้วนําใบคําขอใช้บริการกองทุน (ถ้ามี) และ/หรือใบส่ังซื้อ
หน่วยลงทุน และ/หรือแบบฟอร์มแสดงตนของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจัดการ

กําหนด ซึ่งผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ลงนามไว้แล้ว รวมท้ังส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด 

พร้อมท้ังเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนไปยื่นท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใน
เขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีรับคําส่ังซื้อเท่านั้น  

(ค) ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําส่ังหักบัญชีธนาคารท่ี
สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวันส่ังซื้อในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานท่ีรับคําส่ังซื้อเท่านั้น ในกรณีท่ีทําการ

ส่ังซื้อเป็นเช็คหรือดราฟต์ ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ผู้ส่ังซื้อจะต้องลงวันท่ีเดียวกับวันท่ีส่ังซื้อและ
ขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนาม “ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด” และในกรณีที่ส่ังซื้อเป็นเช็ค หรือดราฟต์ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายอ่ืน ผู้ส่ังซื้อจะต้องลงวันท่ีเดียวกับวันท่ีส่ังซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนาม"บัญชีซื้อ

กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จํากัด" ซึ่งเป็นบัญชีกระแสรายวันและ/หรือบัญชีออมทรัพย์ท่ีบริษัทจัดการได้เปิดไว้กับ

ธนาคารพาณิชย์ และระบุชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนเพื่อความสะดวกในการติดต่อไว้
หลัง เช็ค หรือดราฟต์ ท้ังนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะออกหลักฐานการ

รับเงินและคําส่ังซื้อให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน  

(ง) ในกรณีท่ีผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ หรือคําส่ังหักบัญชีเงินฝาก

ธนาคาร ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของแต่ละสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีส่ังซื้อ หรือในกรณีท่ีเช็ค หรือดราฟต์ หรือคําส่ังหักบัญชีเงินฝากธนาคาร

ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันท่ีส่ังซื้อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนทําการ
ส่ังซื้อหน่วยลงทุนในวันทําการท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนท่ีคํานวณได้ ณ ส้ินวันทําการท่ี

เรียกเก็บเงินได้  

(จ) ในการชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีท่ีผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอ่ืนท่ี

จัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อส่ังซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี้ ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้  

(ฉ) การส่ังซื้อหน่วยลงทุน โดยเช็คหรือดราฟต์จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน ได้เรียกเก็บเงินค่าส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้เต็มจํานวนแล้ว ในกรณีท่ีเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงิน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะดําเนินการยกเลิกรายการส่ังซื้อนั้น และ
แจ้งให้ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนทราบ  

(ช) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีรับการส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้รับใบส่ังซื้อ
หน่วยลงทุน และเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว จะมอบหลักฐานการรับเงินและคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้

ส่ังซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน  

(ซ) ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการส่ังซื้อหน่วยลงทุน และขอคืนเงินค่าซื้อ

หน่วยลงทุนไม่ได้  

(ฌ) นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัท
จัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบยืนยันการซื้อหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับ

ภาษีสําหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทําการ

นับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื้อขาย
หน่วยลงทุน  
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(ญ) การเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว จะทําในวันถัดจากวันที่ทําการซื้อขายหน่วยลงทุนจํานวนนั้น  

(ฎ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามท่ี บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ท้ังนี้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคํา
ส่ังซื้อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาของ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

14.2.3 ATM  

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการท่ี
บริษัทจัดการกําหนด  

14.2.4 วิธีการขายหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  

ไม่มี  

14.2.5 ไปรษณีย์  

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด  

14.2.6 วิธีการขายหน่วยลงทุน โดยผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
(ถ้ามี)  

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนทางบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการท่ี
บริษัทจัดการกําหนด  

(ก) ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ต สามารถขอใช้บริการธนาคาร

ทางอินเตอร์เน็ตกับธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะสามารถ
ทําการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยสามารถระบุเลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน (Client No.) ท่ีจะใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน

ได้มากกว่า 1 หมายเลข ตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีธนาคารกําหนดไว้ในการให้บริการ  

(ข) เมื่อได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตจากธนาคารแล้วผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะ

สามารถทํารายการซื้อขายหน่วยลงทุนได้โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคาร

ทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนยอมรับ
และผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีกําหนดไว้ดังกล่าว  

เนื่องจากบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตเป็นบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งผู้ส่ังซื้อหน่วย
ลงทุนท่ีตกลงใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตกับธนาคาร จะสามารถใช้บริการอ่ืนๆ ท่ีธนาคารให้บริการอยู่แล้ว 

นอกเหนือจากการส่ังซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ดังนั้นผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนท่ีขอใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต อาจมี
ภาระท่ีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเก่ียวเนื่องกับการใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามอัตรา

ท่ีธนาคารกําหนด  

(ค) ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตได้ในวัน  

ทําการซื้อขายหน่วยลงทุนและช่วงเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนดโดยให้ถือว่าเป็นรายการส่ังซื้อหน่วยลงทุนของวันทํา

การซื้อขายนั้น ในราคาขายหน่วยลงทุนท่ีคํานวณได้ ณ ส้ินวันทําการซื้อขายซึ่งเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว  

(ง) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) จะหักเงินตามจํานวนเงินท่ีส่ังซื้อจากบัญชีเงินฝากของ ผู้ส่ังซื้อหน่วย

ลงทุนที่ได้ระบุไว้ในการขอใช้บริการกองทุน หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ธนาคารจะยกเลิกคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนนั้น 
โดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนอาจทําการส่ังซื้อหน่วยลงทุนใหม่

ได้ถ้าต้องการ  

(จ) การส่ังซื้อหน่วยลงทุน ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะต้องส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่า 5,000 บาท หากเป็นการส่ังซื้อ

ครั้งแรกและสําหรับการส่ังซื้อครั้งถัดไปในแต่ละครั้งไม่ต่ํากว่า 1,000 บาท โดยไม่จํากัดจํานวนครั้งในการทํา

รายการ อนึ่ง วงเงินดังกล่าวเป็นวงเงินท่ีแยกต่างหากจากวงเงินโอนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตปกติของผู้
ส่ังซื้อหน่วยลงทุนที่มีอยู่กับธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  



39                       กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (SCBGOLD) 

(ฉ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทํารายการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตท่ีปรากฏอยู่กับธนาคารไทย

พาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการทํารายการท่ีสมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้  

(ช) ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตไม่ได้ หากได้ทํา

รายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน ยกเว้นกรณีท่ีพิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดพลาดท่ีเกิดจากระบบงานท่ี
ให้บริการในเรื่องดังกล่าว โดยทางบริษัทจัดการจะดําเนินการสอบสวนข้อผิดพลาด และแก้ไขเสร็จส้ินภายใน 30 วัน 

นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน ตามแนวทางท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด  

(ซ) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อม
ใบยืนยันการซื้อหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) ให้แก่ ผู้ส่ังซื้อ

หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน  

(ฌ) การเพิ่มหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วจะทําในวันทําการถัดจากวันท่ีทําการซื้อขายหน่วยลงทุนจํานวนนั้น โดยผู้
ส่ังซื้อหน่วยลงทุนสามารถสอบถามผลการทํารายการส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ในวันทําการถัดไป  

(ญ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามท่ีบริษัทจัดการ
เห็นสมควร ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ ก่อนการใช้สิทธิปิดรับคํา

ส่ังซื้อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

14.2.7 หักบัญชี  

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจํา โดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน โดยมีวิธีการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการท่ี

บริษัทจัดการกําหนด  

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการขายหน่วยลงทุนท่ีเป็นการให้บริการ โดยบริษัท

จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได้ ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งตั้ง

จากบริษัทจัดการกําหนด ซึ่งวิธีการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้อง หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดย
ไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ

ประกาศให้แก่ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทําการก่อนการเริ่มให้บริการดังกล่าว  

14.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน  

ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามท่ีส่ังซื้อหลังจากท่ีบริษัทจัดการได้รับชําระเงินค่าซื้อหน่วย

ลงทุนเต็มจํานวนแล้ว  

ในกรณีท่ีการส่ังซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนท่ีได้รับ

อนุมัติให้จัดตั้งโครงการจัดการกองทุนรวมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุน
โดยใช้หลักการ "ส่ังซื้อก่อน ได้ก่อน" ในกรณีท่ีส่ังซื้อพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะอยู่ใน

ดุลยพินิจของบริษัทจัดการท่ีจะจัดสรรให้กับรายใดรายหนึ่งได้ ท้ังนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่

จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือท้ังหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ

ชื่อเสียง ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วย
ลงทุนบางส่วนหรือท้ังหมดได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้รับการจัดสรรวงเงินเพิ่มเติมและได้จดทะเบียนเพิ่มวงเงินลงทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มเติมนั้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วย

ลงทุนท่ีมีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อสิทธิในการซื้อหน่วย

ลงทุนเพิ่มเติมในลําดับก่อนได้  

14.4 การกําหนดเวลาและราคาขายหน่วยลงทุน  
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(1) กรณีติดต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  

(ก) การทํารายการส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร ตั้งแต่เวลาเปิดทําการจนถึงเวลา 15.30 น. สําหรับ
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ– 15.30 น. ในวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการ

กําหนด ให้ถือว่าเป็นรายการส่ังซื้อหน่วยลงทุนของวันทําการซื้อขายนั้น ในราคาขายหน่วยลงทุนท่ีคํานวณได้ ณ 
ส้ินวันทําการซื้อขาย ซึ่งเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเวลาทํารายการดังกล่าวเป็นระยะเวลาท่ีมากกว่าหรือน้อยกว่าเวลา

ท่ีระบุไว้ในโครงการ แต่ท้ังนี้จะไม่น้อยกว่าเวลา 12.00 น.โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนท่ัวไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้า อย่างน้อย 7 

วัน โดยจะติดประกาศท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง  

(ข) การทํารายการส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร หรือบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ในวันทําการซื้อขาย
หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด แต่เป็นรายการนอกเหนือจากช่วงเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา

รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการท่ีบริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน ใ ห้ถือเป็น

รายการส่ังซื้อหน่วยลงทุนของวันทําการซื้อขายครั้งถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนท่ีคํานวณได้ ณ ส้ินวันทําการซื้อ
ขายครั้งถัดไปนั้น  

(2) กรณีติดต่อกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่นอกเหนือจาก (1)  

(ก) การทํารายการส่ังซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเปิดทําการจนถึง เวลา 15.30 น. ในวันทําการให้ถือว่าเป็นรายการ

ส่ังซื้อหน่วยลงทุนของวันทําการซื้อขายนั้น ในราคาขายหน่วยลงทุนท่ีคํานวณได้ ณ ส้ินวันทําการซื้อขาย ซึ่งเป็น

ราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเวลาทํารายการดังกล่าวเป็นระยะเวลาท่ีมากกว่าหรือน้อยกว่าเวลา

ท่ีระบุไว้ในโครงการ แต่ท้ังนี้จะไม่น้อยกว่าเวลา 12.00 น.โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนท่ัวไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้า อย่างน้อย 7 

วัน โดยจะติดประกาศท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง  

(ข) การทํารายการส่ังซื้อหน่วยลงทุน ในวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด แต่เป็นรายการ

นอกเหนือจากช่วงเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด หรือการทํารายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการท่ีบริษัทจัดการ
ไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการส่ังซื้อหน่วยลงทุนของวันทําการซื้อขายครั้ง

ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิ้นวันทําการซื้อขายครั้งถัดไปนั้น 

14.5. ข้อสงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุน 

14.5.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดา

ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือท้ังหมดเสียชีวิต 

14.5.2 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (“กองทุน”) การเสนอขายหน่วย

ลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/
ปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลท่ีบริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่

เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ใน

สหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

 
 

15. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

15.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

- ใบหน่วยลงทุน 

- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 
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- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 

- อ่ืนๆ 

15.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

โครงการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ จะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะ

พิจารณาออก เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับ

ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสาร
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอ่ืนเพิ่มเติมได้  

15.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน  

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการบันทึกชื่อผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วย

ลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน  

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งท่ีผู้ถือ

หน่วยลงทุนมีการทํารายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการทํารายการซื้อหรือขาย

คืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับแต่

วันจดทะเบียนกองทุน ในกรณีท่ีเป็นการส่ังซื้อในระหว่างช่วงการเสนอขายครั้งแรก และ/หรือภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันทําการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ท้ังนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือ

หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามท่ีอยู่ท่ีระบุในคําขอใช้บริการกองทุน  

(4) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในหนังสือรับรอง

สิทธิในหน่วยลงทุนที่ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการท่ีเป็นปัจจุบันและถูกต้อง  

15.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการบันทึกชื่อผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียน ผู้ถือหน่วย
ลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ธนาคารไทย

พาณิชย์ จํากัด (มหาชน)) จะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐานเพื่อยืนยันการทํารายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะถือเป็น

เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ธนาคารไทย

พาณิชย์ จํากัด (มหาชน)) จะดําเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในวันท่ี

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทํารายการส่ังซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน หรือภายในวันทําการท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกําหนด โดยผู้ถือหน่วย

ลงทุนมีหน้าท่ีในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ท่ีทําการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน(ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชีหรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชี

แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้  

(4) ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนส่ังซื้อหน่วยลงทุนหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีใน
การนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันเสมอ ได้ ณ ท่ีทําการของผู้สนับสนุนการ

ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)) หรือ ณ ท่ีทําการท่ีได้รับมอบหมายจาก
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันทําการถัดจากวันทําการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุน  

(5) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในสมุดบัญชี

แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่มีการปรับรายการให้เป็นปัจจุบันครั้งล่าสุด เป็นรายการท่ีเป็นปัจจุบันและถูกต้อง  
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(6) ผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและ

เงื่อนไขต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

รายอ่ืน สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ่งบริษัทจัดการจะปิดประกาศ
ไว้ท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทําการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็น

การดําเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ  

15.2.3 ใบหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะ

ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนเพื่อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ
จากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอ่ืนๆ ท้ังนี้ ในการออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทําเมื่อบริษัทจัดการ

เห็นสมควรเท่านั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้  

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน  

(2) ยื่นใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วย

ลงทุน  

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือ

หน่วยลงทุนตามจํานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจํานวน
หน่วยลงทุนในใบคําขอมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนสําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าท่ีปรากฏอยู่

ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น  

(4) ใบหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีข้อความตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ซึ่งจะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
จัดการและประทับตราสําคัญ หรือลายมือชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้เครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอ่ืนใด

ตามท่ีกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทําได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้องและมี
ผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย  

(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าว จะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่ง

มอบคืนแก่บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื่อโอนหน่วยลงทุนนั้น เข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 
(Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับผู้
ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานการยืนยันการทํารายการซื้อหรือขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ของผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย

ลงทุน และ/หรือรูปแบบท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ี
บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ส่ังซื้อหรือ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิใน

หน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่

ถือว่าเป็นการดําเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม  

 

 

16. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

16.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

- Internet 

- บริษัทจัดการ 
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- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการจะเริ่มเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยจะเริ่มเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ภายใน 1 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะติดประกาศ ณ ท่ีทําการของ
บริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป บริษัท

จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกําหนดการดังกล่าวโดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่าง

น้อย 7 วัน ท้ังนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ังขายคืนหน่วยลงทุนได้ในวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนและช่วงเวลาท่ี
บริษัทจัดการกําหนด  

หมายเหตุ : วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันท่ีตามปฏิทินท่ีเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการและ
ของกองทุนหลัก หรือตามท่ีบริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ่มเติม ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ เช่น เหตุการณ์ไม่

ปกติทางการเมือง หรือสภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เป็นต้น  

โดย ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน = มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

16.1 ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

(1) บริษัทจัดการ  

(2) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

(3) บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (Internet)  

หรือช่องทางอื่นใดท่ีบริษัทจัดการจัดเตรียมไว้ หรือประกาศเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการกําหนด  

อนึ่ง กรณีมีการเพิ่มเติมหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือช่อง
ทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหน่วยลงทุนในภายหลัง บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ

ประกาศให้แก่ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการดังกล่าว  

16.2. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 

รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

16.2.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ท้ังนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ังขายคืนหน่วยลงทุนได้ในวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัท

จัดการกําหนด โดยให้ถือว่าเป็นรายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื้อขายนั้น ในราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิ้นวันทําการซื้อขายซ่ึงเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(ข) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึก

ข้อมูลการส่ังซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น  

(ค) ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีต้องการขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของ

บริษัทจัดการให้ชัดเจนครบถ้วนถูกต้อง โดยเป็นจํานวนเงินท่ีต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน โดยมีมูลค่า
ขั้นต่ําในการขายคืนครั้งละ 1,000 บาท และนําไปยื่นท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย

ลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําส่ังขาย

คืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไว้เพื่อเป็นหลักฐาน  

(ง) ในกรณีท่ีจํานวนเงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนนั้น

มากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่
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ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วย

ลงทุนทั้งหมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น  

ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนส่ังขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ และการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุน

ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ํากว่า 1,000 บาท บริษัท
จัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังหมดในรายการดังกล่าว  

(จ) นายทะเบียนหน่วยลงทุนและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัท

จัดการจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนท่ีคงเหลือ ใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน พร้อมใบเสร็จรับเงิน 
และใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ทางไปรษณีย์ 

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ของวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

(ฉ) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย

และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย

ลงทุนท่ีเปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ตามเลขท่ีบัญชีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคําขอใช้
บริการกองทุนหรือจัดส่งเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะ ส่ังจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ท้ังนี้ 

ภายใต้เงื่อนไขท่ีระบุในข้อ 18  

(ช) ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับ

ซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 18 ผู้ถือหน่วย

ลงทุนอาจขอยกเลิกคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทําการซื้อขายหน่วยลงทุนใดท่ีผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุน ท้ังนี้ การยกเลิกคําส่ังขายคืนจะ

สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน  

(ซ) การลดจํานวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทําในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

(ฌ) ในกรณีท่ีกองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนท่ีส่ังขายคืนหน่วยลงทุนตกลงท่ีจะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน 

บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนได้ โดยได้รับความเห็นชอบ

จากผู้ดูแลผลประโยชน์ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในข้อ 21  

16.2.2 ATM  

บริการจัดการอาจรับคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการท่ี
บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี

เก่ียวข้อง ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ

ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการเริ่มให้บริการ  

16.2.3 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  

ไม่มี  

16.2.4 ไปรษณีย์  

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด 

ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้อง ท้ังนี้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการ

เริ่มให้บริการ  

16.2.5 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 

(มหาชน) (ถ้ามี)  

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนทางบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการท่ี

บริษัทจัดการกําหนด  
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(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ต สามารถขอใช้บริการธนาคารทาง

อินเตอร์เน็ตกับธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถทําการ
ซื้อขายหน่วยลงทุน โดยสามารถระบุเลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน (Client No.) ท่ีจะใช้ซื้อขายหน่วยลงทุนได้

มากกว่า 1 หมายเลข ตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีธนาคารกําหนดไว้ในการให้บริการ  

(ข) เมื่อได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตจากธนาคารแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนจะ

สามารถทําการส่ังขายหน่วยลงทุนได้โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทาง

อินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนยอมรับและ
ผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีกําหนดไว้ดังกล่าว  

เนื่องจากบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตเป็นบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ี
ตกลงใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตกับธนาคารจะสามารถใช้บริการอ่ืน ๆ ท่ีธนาคารให้บริการอยู่แล้ว

นอกเหนือจากการส่ังขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ดังนั้นผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีขอใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต อาจมีภาระ
ท่ีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเก่ียวเนื่องกับการใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามอัตราท่ี

ธนาคารกําหนด  

(ค) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ 
จํากัด (มหาชน) ในวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด ให้ถือว่าเป็นรายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุน

ของวันทําการซื้อขายนั้น ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีคํานวณได้ ณ ส้ินวันทําการซื้อขาย ซึ่งเป็นราคาท่ีรับรอง
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

ท้ังนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวทําการขายคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาทําการอ่ืนๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ

ท่ีจะปฏิเสธการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

(ง) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึก

ข้อมูลการส่ังซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น  

(จ) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ังขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงินท่ีมีมูลค่าขั้นต่ําครั้งละ 1,000 บาท โดยไม่จํากัด

จํานวนครั้งในการทํารายการ  

ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนส่ังขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุน

ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ํากว่า 1,000 บาท บริษัท

จัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังหมดในรายการดังกล่าว  

(ฉ) ในกรณีท่ีจํานวนเงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน โดยผ่านบริการธนาคารทาง

อินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) นั้น มากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัท

จัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนาย

ทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น  

(ช) นายทะเบียนหน่วยลงทุนและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัท

จัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนคงเหลือ ใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงิน 
และใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 7 

วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการ

รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชี

เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ตามเลขท่ีบัญชีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุน
แจ้งไว้ในใบคําขอใช้บริการกองทุน ท้ังนี้ ภายใต้เงื่อนไขท่ีระบุไว้ในข้อ 18  

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทํารายการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตท่ีปรากฏอยู่กับธนาคารไทย
พาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการทํารายการท่ีสมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้  

(ซ) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตไม่ได้ หากได้ทํา

รายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน ยกเว้นกรณีท่ีพิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดพลาดท่ีเกิดจากระบบงานท่ี
ให้บริการในเรื่องดังกล่าว โดยทางบริษัทจัดการจะดําเนินการสอบสวนข้อผิดพลาดและแก้ไขให้เสร็จส้ินภายใน 30 

วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตามแนวทางท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด  
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(ฌ) การลดหน่วยลงทุนท่ีรับซื้อคืนจะทําในวันทําการถัดจากวันทําการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน 

ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถาม
ผลการทํารายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 

(มหาชน) ได้ในวันทําการถัดไป  

(ญ) ในกรณีท่ีกองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ ผู้ถือหน่วย

ลงทุนท่ีส่ังขายคืนหน่วยลงทุนตกลงท่ีจะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน 

บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนได้ โดยได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในข้อ 21  

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีเป็นการให้บริการโดย
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได้ ตาม

หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งตั้ง
จากบริษัทจัดการกําหนด ซึ่งวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้อง หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดย

ไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันทําการก่อนการเปลี่ยนแปลงให้บริการดังกล่าว  

16.3. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทําการ  

รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืนเพิ่มเติม :  

โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนในช่วงเวลาท่ีบริษัทจัดการ

กําหนด  

16.4. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  

รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับระยะเวลาในการส่งคําส่ังขายคืนล่วงหน้า

เพิ่มเติมในอนาคต โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนท่ัวไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้า 
อย่างน้อย 7 วัน โดยจะติดประกาศท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุน

การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน

เปลี่ยนแปลง  

รายละเอียดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

16.5 การชําระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชําระ

ค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคา

รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ี
เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ตามเลขท่ีบัญชีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคําขอใช้บริการ

กองทุน หรือจ่ายเป็นเช็คธนาคาร  

ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในคําขอใช้บริการกองทุน ท้ังนี้ภายใต้เงื่อนไขท่ีระบุไว้ในข้อ 18  

 

16.6 การกําหนดเวลา และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

(1) กรณีติดต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  

(ก) การทํารายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร ตั้งแต่เวลาเปิดทําการจนถึงเวลา 14.30 น. สําหรับ

บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ – 14.30 น. ในวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัท
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จัดการกําหนด ให้ถือว่าเป็นรายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื้อขายนั้น ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ี

คํานวณได้ ณ สิ้นวันทําการซื้อขาย ซึ่งเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเวลาทํารายการดังกล่าวเป็นระยะเวลาท่ีมากกว่าหรือน้อยกว่าเวลา

ท่ีระบุไว้ในโครงการ แต่ท้ังนี้จะไม่น้อยกว่าเวลา 12.00 น.โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนท่ัวไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้า อย่างน้อย 7 

วัน โดยจะติดประกาศท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือ

รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง  

(ข) การทํารายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร หรือบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (ถ้ามี) ในวันทํา

การซื้อขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด แต่เป็นรายการนอกเหนือจากช่วงเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด หรือ
การทํารายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการท่ีบริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนใ ห้

ถือเป็นรายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื้อขายครั้งถัดไป ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีคํานวณได้ ณ 
ส้ินวันทําการซื้อขายครั้งถัดไปนั้น  

(2) กรณีติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นท่ีนอกเหนือ จาก (1)  

(ก) การทํารายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุน ในระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเปิดทําการจนถึงเวลา 
14.30 น. ในวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด ให้ถือว่าเป็นรายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุน

ของวันทําการซื้อขายนั้น ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีคํานวณได้ ณ ส้ินวันทําการซื้อขาย ซึ่งเป็นราคาท่ีรับรอง
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเวลาทํารายการดังกล่าวเป็นระยะเวลาท่ีมากกว่าหรือน้อยกว่าเวลา

ท่ีระบุไว้ในโครงการ แต่ท้ังนี้จะไม่น้อยกว่าเวลา 12.00 น.โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนท่ัวไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้า อย่างน้อย 7 

วัน โดยจะติดประกาศท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง  

(ข) การทํารายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุน ในวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด แต่เป็นรายการ
นอกเหนือจากช่วงเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด หรือการทํารายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการท่ีบริษัทจัดการ

ไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนใ ห้ถือเป็นรายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื้อขายครั้ง

ถัดไป ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ ส้ินวันทําการซื้อขายครั้งถัดไปนั้น  

 

17. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุน

ของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยบริษัท

จัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) แล้วนําไปชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง  

สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้หรือเรียกว่า “การสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเข้า (SWITCHING IN)” โดยนําเงินบางส่วนหรือท้ังหมดท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินท่ีได้จาก

การเลิกกองทุนอ่ืน ๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนํามาชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (กองทุนปลายทาง) สามารถส่ัง

สับเปลี่ยนหน่วยหน่วยลงทุนเพี่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก ซึ่งเป็นไปตาม

เงื่อนไขท่ีระบุไว้ในข้อ 13 “การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก” หรือในระหว่างวันและเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนดให้
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เป็นวันเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในข้อ 14 “การเสนอขายภายหลังการ

เสนอขายครั้งแรก” อนึ่ง บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเว้นข้อกําหนดมูลค่าขั้นต่ําการส่ังซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
นี้ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น  

กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ หรือเรียกว่า “การสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนออก (SWITCHING OUT)” โดยนําเงินบางส่วนหรือท้ังหมดท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินท่ีได้

จากการเลิกกองทุนนี้ (กองทุนต้นทาง) ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนําไปชําระ

ค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอ่ืน ๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) สามารถส่ัง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ได้ในระหว่างวันและเวลาท่ีบริษัทจัดการเปิดรับคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตาม

เงื่อนไขท่ีระบุไว้ในข้อ 16 “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”  

หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ส่งคําส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาท่ีบริษัทจัดการเปิดรับคําส่ังซื้อคืน

หน่วยลงทุน หรือทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว  

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่ทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามคําส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุด

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับประโยชน์สูงสุดหรือทํา
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์ หรือกรณีอื่นใดท่ีบริษัทจัดการได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันทําการก่อนมีการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว  

อนึ่ง กรณีมีการเพิ่มเติมหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือช่อง

ทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในภายหลัง บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
ให้แก่ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการดังกล่าว  

กรณีผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดานั้น ผู้ลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหน่วยลงทุนได้ หรือผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้น
ไปแต่ไม่เกิน 4 คน ก็สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกันได้แต่สําหรับกรณีผู้ลงทุนท่ีเป็นนิติบุคคลนั้น ผู้ลงทุนไม่สามารถ

ถือหน่วยลงทุนร่วมกับผู้อ่ืนได้ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด เว้นแต่บริษัทจัดการ
จะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเริ่มให้บริการดังกล่าวแก่ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนเริ่ม

ให้บริการดังกล่าวซึ่งจะปิดประกาศท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุน

การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) 

17.1 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดย

ติดต่อท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) 

ซึ่งสามารถรับคําส่ังซื้อหรือขายหน่วยลงทุน หรือเป็นผู้ทําหน้าท่ีในการเสนอขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนดังกล่าว หรือทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ หรือบริการธนาคารทาง

อินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) หรือวิธีอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่เป็นการให้บริการโดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด  

(1) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยื่นความประสงค์ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการ

ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทุกวันและเวลาทําการท่ีกําหนดให้เป็นวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน ในราคา
หน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

(ข) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึก
ข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการส่ังซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้ถือหน่วย

ลงทุนแล้วเท่านั้น  

(ค) ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ของบริษัทจัดการให้ชัดเจนครบถ้วนถูกต้อง โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จํานวนเงิน หรือจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจะออก

จากกองทุนต้นทางและชื่อกองทุนปลายทางท่ีต้องการจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และนําไปยื่นท่ีบริษัทจัดการหรือ
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ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย

ลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เพื่อเป็นหลักฐาน  

(ง) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลาย ๆ รายการในวันทําการเดียวกัน บริษัทจัดการจะจัดเรียงลําดับทีละรายการ 

(1ต่อ 1) ตามลําดับก่อนหลังของการทํารายการ  

(จ) ในกรณีท่ีจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบคําขอ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้นมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วย

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ี

บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น  

(ฉ) ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้บริษัทจัดการ และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ํากว่า 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย

ลงทุนทั้งหมดในรายการดังกล่าว  

(ช) ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคําส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการและบริษัทจัดการยังไม่สามารถ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 18 ผู้ถือ

หน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทําการท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคําส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ท้ังนี้ การยกเลิกคําส่ัง

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน  

(ซ) การลดจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางท่ีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของ
กองทุนปลายทาง ในกรณีท่ีเป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมอ่ืนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ 

จะทําภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจํานวนนั้น  

(ฌ) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถเพิกถอนคําส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการได้ทําการสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์แล้ว เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ  

(ญ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับคําส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามท่ีบริษัท

จัดการเห็นสมควร ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการใช้สิทธิปิดรับ

คําส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขา
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

(2) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  

ไม่มี  

(3) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีความประสงค์ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตสามารถขอ
ใช้บริการดังกล่าวได้ ภายใต้เงื่อนไขท่ีระบุไว้ใน ข้อ 14.2.6 "วิธีการขายหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธนาคารทาง

อินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)" และข้อ 16.2.5 "วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)"  

(ข) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึก

ข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและการส่ังซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้วเท่านั้น  

(ค) ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดจํานวนครั้งในการทํารายการ อนึ่งวงเงิน
ดังกล่าวเป็นวงเงินท่ีแยกต่างหากจากวงเงินโอนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตปกติของ ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมี

อยู่กับธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  

ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว

เป็นผลให้หน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียน
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หน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ํากว่า 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน

ท้ังหมดในรายการดังกล่าว  

(ง) ในกรณีท่ีจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยผ่านบริการ

ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ ใน

รายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนทั้งหมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น  

(จ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทํารายการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตท่ีปรากฏอยู่กับธนาคารไทย

พาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการทํารายการท่ีสมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้  

(ฉ) ผู้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตไม่ได้ 

หากได้ทํารายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน ยกเว้นกรณีท่ีพิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดพลาดท่ีเกิดจาก
ระบบงานท่ีให้บริการในเรื่องดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการสอบสวนข้อผิดพลาดและแก้ไขให้เสร็จส้ิน

ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตามแนวทางท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด  

(ช) การลดจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางท่ีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของ
กองทุนปลายทาง ในกรณีท่ีเป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมอ่ืนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ 

จะทําภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจํานวนนั้น โดยผู้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสามารถ
สอบถามผลการทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ 

จํากัด (มหาชน) ได้ในวันทําการถัดไป  

(ซ) ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคําส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการและบริษัทจัดการยังไม่สามารถ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 18 ผู้ถือ

หน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทําการท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคําส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ท้ังนี้ การยกเลิกคําส่ัง

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน  

(ฌ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับคําส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามท่ีบริษัท

จัดการเห็นสมควร ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการใช้สิทธิปิดรับ

คําส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขา
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีเป็นการให้บริการโดย
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได้ ตาม

หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งตั้ง

จากบริษัทจัดการกําหนด ซึ่งวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้อง หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดย

ไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันทําการก่อนการเปลี่ยนแปลงการให้บริการดังกล่าว  

17.2 การดําเนินการเมื่อมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัท
จัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนท่ีคงเหลือของกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทางของบริษัท

จัดการ ใบยืนยันการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน พร้อมใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้า
มี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในใบคําขอใช้บริการกองทุนรวมภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน

ทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ท้ังนี้ ภายใต้เงื่อนไขท่ีระบุในข้อ 18  

 

17.3 การกําหนดเวลาและราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

(1) การกําหนดเวลาในการรับคําส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
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(ก) กรณีติดต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร หรือ

บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามช่วงเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนดในวันทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถือว่าเป็น
รายการของวันทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร หากทํา

รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนดในวันทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
หรือทํารายการในวันหยุด ให้ถือว่าเป็นรายการของวันทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนถัดไป ท้ังนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะ

ไม่สามารถทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตนอกเหนือจากช่วงเวลาท่ีบริษัท

จัดการกําหนด  

(ข) กรณีติดต่อกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอ่ืนท่ีนอกเหนือจาก (ก) การ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามช่วงเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด ในวันทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
ของวันทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น และหากทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาท่ีบริษัท

จัดการกําหนดในวันทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือทํารายการในวันหยุด ให้ถือว่าเป็นรายการของวันทําการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนถัดไป  

(2) ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

(ก) กรณีกองทุนต้นทาง การคํานวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีคํานวณได้ ณ ส้ินวันทํา
การท่ีมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมการ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT) (ถ้ามี)  

(ข) กรณีกองทุนปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีคํานวณได้ ณ ส้ินวันทํา

การท่ีบริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง ซึ่งเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วบวกด้วย

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN) (ถ้ามี)  

17.4 การเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาและราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามท่ีระบุไว้ในข้อ 17.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ
จัดการกองทุนรวม ท้ังนี้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนท่ัวไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยจะติดประกาศท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่

วันเปลี่ยนแปลง  

17.5 ข้อสงวนสิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

17.5.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธท่ีจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดา

ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือท้ังหมดเสียชีวิต 

17.5.2 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (“กองทุน”) การสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/

ปฏิเสธท่ีจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลท่ีบริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ใน

สหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

 

18. การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําส่ังขายคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กําหนดไว้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้  

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยความ

เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตุสมผล หรือ  
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(ข) มีเหตุท่ีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ

ดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ  

(2) มีคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยัง
ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ี

ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 

ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  

(3) มีคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ

ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิด

เป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  

การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการจะ

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  

(ก) เลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนนั้น 
เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ข) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผู้ลงทุนท่ัวไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน  

(ค) แจ้งการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมท้ังจัดส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเลื่อน 

และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ

แทนก็ได้  

(ง) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนส่ังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา

ดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันท่ีส่งคําส่ัง
ขายคืนก่อนหลัง 

 

19. การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน :  

19.1 บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้

หรืออาจหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนได้เฉพาะในกรณีที่กําหนดไว้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้  

(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื้อขายได้ตามปกติ  

(2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับความ

เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 

หรือ  

(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  

(ค) มีเหตุจําเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  

ท้ังนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับมาแล้ว หรือการ
หยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) สามารถกระทําไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่

ได้รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมดังกล่าวอย่างมีนัยสําคัญ  
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(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดทําการซื้อขายได้ตามปกติ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวม 

ได้ลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุนรวม  

(ข) มีเหตุการณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างมีเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออก
จากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ  

(ค) มีเหตุท่ีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ

ดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําส่ังซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้

ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้  

(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆมีส่วนเก่ียวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี้  

- การกระทําท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

- การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ  

- การกระทําท่ีเป็นการปฏิบัติตามคําส่ังเก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ  

19.2 เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 19.1 และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคํา
ส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้  

(1) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย

หรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 19.1(1) (2) หรือ(3) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอ่ืนและผู้ลงทุนท่ัวไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆโดย

พลัน  

(2) บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืน

หน่วยลงทุนพร้อมท้ังแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิดนั้นให้สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน  

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุน

ตามข้อ 19.1(1) (2) และ(3) เกิน 1 วันทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรับคําส่ังซื้อหรือ
คําส่ังขายคืนหน่วยลงทุน  

(ก) บริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของ
กองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน

วันเปิดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุน  

(ข) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิด
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผู้ลงทุนท่ัวไปให้ทราบถึงการเปิดรับ

คําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆโดยพลัน  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน

หน่วยลงทุนก็ได้  

19.3 บริษัทจัดการจะหยุดทําการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําส่ังซื้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัท

จัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา
ย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนท่ี

ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง ท้ังนี้ บริษัท
จัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจน



54                       กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (SCBGOLD) 

เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผู้ลงทุนท่ัวไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําส่ังซื้อหน่วยลงทุน ด้วยวิธีการใดๆ

โดยพลัน  

 

20. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ

การเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคําส่ังซื้อหรือ คําส่ังขาย

คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราว ตามระยะเวลาท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ท้ังนี้ 
ไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคํา

ส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้  

 

21. การช าระค่ารับซื้อคืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :  

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์

หรือทรัพย์สินอ่ืนแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั้นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก

สํานักงานก่อน และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั้นตอนท่ีกําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และ
เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน  

 

22. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ

ซื้อคืน (ถ้ามี) ตัวแทน (ถ้ามี) และท่ีปรึกษา (ถ้ามี) :  

22.1. สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการดําเนินการดังต่อไปนี้  

(1) การบริหารกองทุนรวม  

(ก) ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็น กองทุนรวมต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก  

(ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีได้รับอนุมัติจาก สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด  

(ค) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่าง ๆ และซื้อขาย จําหน่าย ส่ังโอน เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ของ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการ

ลงทุนของโครงการท่ีได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ง) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทุนรวมถือหุ้นอยู่เท่าท่ีจําเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

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

(ฉ) ดําเนินการเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้ว หรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในวันทําการถัด

จากวันที่ซ้ือขายหน่วยลงทุนจํานวนนั้นแล้วแต่กรณี  

(ช) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการส่ังซื้อหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม  

(ซ) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการกองทุนรวมตามหัวข้อ 28 "วิธีการแก้ไข

โครงการจัดการกองทุนรวม หรือ แก้ไขวิธีการจัดการ"  

(ฌ) ดําเนินการฟ้องร้องคดีในนามของบริษัทจัดการเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ใน

กรณีที่มีบุคคลใด ๆ รอนสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม  
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(2) การรับ และการจ่ายเงินของกองทุนรวม  

(ก) จัดให้มีการรับ และจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอ่ืนใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และ
กองทุนรวม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนรวมท่ีกําหนดไว้ในข้อ 23 "ค่าธรรมเนียม และ

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"  

(ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 23 "ค่าธรรมเนียม

และค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"  

(3) การแต่งตั้งบุคคลท่ีเก่ียวข้องเพื่อการจัดการกองทุนรวม  

(ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง 

"คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม" รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และ
แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อ่ืนแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 6.2 ของ

โครงการจัดการกองทุนรวม  

(ข) แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กําหนด  

(ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี  

(ง) จัดให้มีผู้ชําระบัญชีกองทุนรวมเมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวม ท้ังนี้ โดยความเห็นชอบของ สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

(จ) แต่งตั้งท่ีปรึกษา หรือคณะบุคคลขึ้นทําหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาโครงการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ท่ีปรึกษา

กฎหมาย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

(ฉ) แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  

(ช) แต่งตั้งทนายความ เพื่อติดตาม ทวงถาม และดําเนินคดี รวมท้ังดําเนินการใด ๆ เพื่อการรับชําระหนี้ หรือเพื่อ
ปกป้องสิทธิประโยชน์อ่ืนใดของกองทุนรวม  

(4) การดําเนินการอ่ืน ๆ  

(ก) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์  

(ข) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานักงาน คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(ค) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน  

(ง) จัดทํารายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายในทุกส้ินวันทําการนั้น  

(จ) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกส้ินวันทํา

การนั้น  

(ฉ) จัดทํารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีกําหนด ในกรณีท่ีมิได้เกิดจากการ

ลงทุน หรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(ช) จัดทํารายงานทุกรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเก่ียวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชี และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่

ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแต่

วันส้ินปีบัญชี โดยรายงานดังกล่าวต้องแสดงข้อมูลตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และส่งผ่านระบบรับ
และเผยแพร่ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and Prospectus 

(MRAP)) เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามข้อ 29.1 ก่อนหรือในวันท่ีครบกําหนดจัดทําหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว 
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ท้ังนี้ ในกรณีจัดทํารายงานตาม (ฐ) ตามปีปฏิทิน ให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเก่ียวกับกองทุนรวม

ของรอบปีบัญชี ขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันส้ินปีบัญชี  

(ซ) จัดทําหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญท่ีผู้ลงทุนควรทราบใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื่อแสดงข้อมูลเก่ียวกับ

กองทุนรวม ณ วันส้ินปีบัญชีและส่งให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันส้ินปี
บัญชีนั้น  

(ฌ) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมจํานวน และมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวม ณ วันทําการ

สุดท้ายของเดือน ซึ่งได้รับรองความถูกต้องโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุก
เดือนภายในวันทําการท่ี 7 ของเดือนถัดไป  

(ญ) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลท่ีได้จดทะเบียนไว้แล้วกรณีอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว้ในข้อ (ฌ) ให้ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนั้น  

(ฎ) ปฏิบัติการอ่ืน ๆ เพื่อให้ถึงซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(ฏ) ยกเลิกกองทุนรวมตามท่ีกําหนดไว้ใน ข้อ 29 “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”  

(ฐ) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเก่ียวกับกองทุนรวมของรอบ

ระยะเวลา 6 เดือนนั้น และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว โดยรายงานดังกล่าว จะ

แสดงข้อมูลตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และส่งผ่านระบบรับและเผยแพร่ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและ
การรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตาม

ข้อ 29.1 ก่อนหรือในวันท่ีครบกําหนดจัดทําหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ท้ังนี้ ในกรณีจัดทําและส่งรายงานตามวรรค

หนึ่งตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่จัดทําและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสําหรับปี
บัญชีนั้น  

(ฑ) จัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดตามข้อ (ช) และ (ฐ) ไว้ ณ ท่ีทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการ และ
สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือ

หน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้และจัดสําเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ  

(ฒ) จัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญท่ีผู้ลงทุน

ควรทราบ พร้อมใบส่ังซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้ท่ีสนใจจะลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ท่ีทํา

การทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

(ณ) จัดทําและส่งข้อมูลการจัดการกองทุนรวมให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(ด) ชี้แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ท่ีสนใจจะลงทุน

ทราบในกรณีท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือมีเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้

ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  

(ต) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินท่ีรวบรวมได้ตามข้อ 30.1 (4)  

(ถ) ดําเนินการติดตามทวงถาม ดําเนินคดีหรือดําเนินการใด ๆ เพื่อการรับชําระหนี้หรือปกป้องสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ 
ของกองทุนรวม  

(ท) ปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบอ่ืน ๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีกําหนดให้เป็นหน้าท่ีของบริษัทจัดการ ท้ังในปัจจุบันและท่ี
จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต  

 

 

22.2. สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ :  
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สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์  

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามอัตราท่ีกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ท้ังนี้ ไม่เกินอัตราท่ีกําหนดไว้ในข้อ 23 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือ

หน่วยลงทุนและกองทุนรวม”  

(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไว้ในสัญญา ท้ังนี้โดยได้รับความเห็นชอบจาก

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์  

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม ตาม 

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ท่ีกําหนดให้เป็นหน้าท่ีของบริษัทจัดการ ท้ังในปัจจุบันและท่ีจะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต  

(2) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินอ่ืนของผู้ดูแลผลประโยชน์ และทรัพย์สิน
ของลูกค้ารายอ่ืนของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมท้ังดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ นโยบายการลงทุนและข้อกําหนดท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมจนกว่าผู้ชําระบัญชีจะ

ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อย  

(3) เปลี่ยนแปลง จําหน่ายและโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําส่ังของบริษัทจัดการ เมื่อ

เห็นว่าการนั้นถูกต้องตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ  

(4) จัดทํารายงานเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น กระทําการ 

จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าท่ีของตนตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท้ังนี้ ภายใน 5 วันนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบ
ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว  

(5) จัดทํารายงานถึงผลในการดําเนินการตามคําส่ังของบริษัทจัดการ ตลอดจนจัดทําบัญชีแสดงการรับจ่าย
ทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมท่ีฝากไว้  

(6) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการได้คํานวณตามหลักการท่ีกําหนดภายใต้หัวข้อ 24 “วิธีการคํานวณ 

กําหนดเวลาในการคํานวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาหน่วยลงทุน”  

(7) พิจารณาเก่ียวกับการท่ีจะให้ความเห็นชอบในการดําเนินการของบริษัทจัดการตามท่ีกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กําหนด และคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้

เป็นหน้าท่ีของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น  

(ก) การให้ความเห็นชอบในกรณีท่ีบริษัทจัดการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย

ลงทุนที่ได้มีคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อบริษัทจัดการมีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย 

โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล  

(ข) การให้ความเห็นชอบในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืน

หน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อมีเหตุจําเป็น ทําให้ไม่สามารถ 
จําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถคํานวณมูลค่า

ทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอ่ืนใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือ

หน่วยลงทุน  

(ค) การให้ความเห็นชอบในการรับชําระหนี้เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่หลักประกันแทนการชําระหนี้ด้วย

เงินสดตามตราสารแห่งหนี้  

การดําเนินการให้ความเห็นชอบดังกล่าวข้างต้นผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องดําเนินการจัดทําการให้ความ เห็นชอบ

เป็นหนังสือ และส่งให้แก่บริษัทจัดการเพื่อใช้เป็นหลักฐานโดยทันที และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบในทันทีทุกครั้งท่ีเกิดกรณีตาม (ก) โดยจัดทํารายงานในเรื่องดังกล่าวเป็นหนังสือ พร้อมท้ังแสดงเหตุผลและ

หลักฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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(8) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตลอดจนหน้าท่ีและความ รับผิดชอบของ

ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(9) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีท่ีบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ รวมถึงประกาศหลักเกณฑ์ท่ีออกโดยกฎหมายดังกล่าว  

(10) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าท่ีของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม ทดแทน

ความเสียหายจากบริษัทจัดการ ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังปวง หรือเมื่อได้รับคําส่ังจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สําหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือเป็น

ค่าใช้จ่ายของ กองทุนรวม  

(11) ดูแลตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ

พระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ในกรณีท่ีผู้ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม ผู้ดูแล

ผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า  

(12) จ่ายเงินเฉลี่ยคืนค่าหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามคําส่ังของผู้ชําระบัญชีตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท่ี 
คงเหลืออยู่หลังจากท่ีผู้ชําระบัญชีชําระบัญชีโครงการจัดการกองทุนรวมตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กําหนด  

(13) ตรวจตราและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สินต่าง ๆ ท่ี

กองทุนรวมได้มาหรือจําหน่ายไป ซึ่งผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าท่ีดูแลการเบิกจ่ายหรือได้รับฝากไว้ตามข้อ (2) ให้

เป็นไปตามคําส่ังการจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวม หากมีเหตุอันควรสงสัยในขณะรับมอบ หรือส่งมอบเอกสาร 
หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สินต่าง ๆ ดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ว่าไม่เป็นไปตามคําส่ังการจัดการทรัพย์สิน 

เป็นเอกสารหรือหลักฐานเท็จหรือปลอม ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าท่ีดําเนินการแจ้งเหตุดังกล่าวแก่บริษัทจัดการ
ทันที  

(14) จัดทําความเห็นเก่ียวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการและจัดส่งให้บริษัทจัดการเพื่อใช้ประกอบการ
จัดทํารายงานกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชี และทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน ภายใน 30 วัน

นับตั้งแต่วันถัดจากวันส้ินรอบปีบัญชี และวันส้ินรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี  

(15) ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าท่ีลงตามเงื่อนไขในข้อ 6.2 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องทําหน้าท่ีต่อไป
จนกว่าจะมีการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ท้ังหมดของกองทุนรวม ตลอดจนการดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเป็น

เพื่อให้การดําเนินการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ท้ังหมดของกองทุนรวมให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่เสร็จ
ส้ินสมบูรณ์ และ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถดําเนินการต่อได้ทันที  

(16) ในกรณีท่ีมีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และก่อนท่ีผู้ชําระบัญชีจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังคงต้องรับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียน
เลิกกองทุนรวม  

(17) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการประสงค์ท่ีจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะต้องจัดให้มีสถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม เช่น ท่ีศูนย์รับฝากทรัพย์สิน

ในต่างประเทศหรือพิจารณาดําเนินการแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินอื่น เพื่อทําหน้าท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ

ของกองทุนรวม  

ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความ เสียหาย

แก่กองทุนรวมและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กองทุนรวม และ/หรือผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยส้ินเชิงภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นความผิดของผู้ดูแลผลประโยชน์ คู่สัญญาตก

ลงเก็บรักษาข้อมูลท่ีได้ล่วงรู้มาเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้บุคคลใด ๆ ทราบ เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยโดย
อํานาจกฎหมาย หรือโดยความยินยอมของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  

ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือ

การไม่กระทําการตามหน้าท่ีโดยไม่มีเหตุอันสมควรของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวาร หรือบุคคลอ่ืน
ใดท่ีทํางานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์  

22.3. สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :  
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สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมในการดําเนินงาน
ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราท่ีกําหนดไว้ในสัญญา

แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราท่ีกําหนดไว้ในข้อ 23 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียก
เก็บจาก ผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”  

(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขท่ีกําหนดไว้ในสัญญา

แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

(1) แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม ใบคําขอใช้บริการกองทุน ใบส่ังซื้อหน่วยลงทุน และใบส่ังขายหน่วย
ลงทุน คู่มือผู้ลงทุนหรือเอกสารอ่ืนใดของกองทุนรวมตามท่ีกฎหมายหรือ ก.ล.ต. กําหนด ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ 

ในการส่งเสริมการขาย  

(2) รับใบคําขอใช้บริการกองทุน ใบส่ังซื้อหรือใบส่ังขายหน่วยลงทุน และรับชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนจาก ผู้ส่ังซื้อ

หน่วยลงทุนและชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ท้ังนี้ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการ

กองทุนรวม  

(3) คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการ

กองทุนรวม  

(4) ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน  

(5) ชี้แจงและเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ท่ีสนใจจะลงทุนทราบ ในกรณีท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

จัดการกองทุนรวม หรือมีเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อ
การตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  

(6) ปฏิบัติตามข้อกําหนดของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการในการโฆษณากองทุนรวม  

(7) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและสิทธิ หน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตามท่ีกําหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม ตลอดจนทําการอ่ืน

ใดท่ีเก่ียวข้องกับหน้าท่ีดังกล่าวข้างต้น  

22.4. สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของตัวแทนจําหน่าย :  

ไม่มี  

22.5. สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของท่ีปรึกษาการลงทุน :  

ไม่มี  

22.6. สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของท่ีปรึกษากองทุน / ท่ีปรึกษาอ่ืน ๆ :  

ไม่มี  

22.7. สิทธิ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ และการแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

ไม่มี  

23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม :  

23.1. ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  

23.1.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี  
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รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ในช่วงแรกบริษัทจัดการจะยกเว้นการเรียกเก็บ  

โดยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายในอัตราท่ีไม่เท่ากัน ผู้ส่ังซื้อ

หน่วยลงทุนสามารถต่อรองอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ในการคิด
ค่าธรรมเนียมโดยติดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการ

ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

ท้ังนี้ การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
7 วัน โดยจะติดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง  

23.1.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ในช่วงแรกบริษัทจัดการจะยกเว้นการเรียกเก็บ  

โดยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผู้ส่ังขายหน่วยลงทุนแต่ละรายในอัตราท่ีไม่เท่ากัน ผู้ส่ัง
ขายหน่วยลงทุนสามารถต่อรองอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ใน

การคิดค่าธรรมเนียมโดยติดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

ท้ังนี้ การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
7 วัน โดยจะติดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง  

23.1.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

- กรณีเป็นการสับเปลี่ยนเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)  

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ในช่วงแรกบริษัทจัดการจะยกเว้นการเรียกเก็บ  

โดยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าอาจเรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายในอัตราท่ีไม่เท่ากัน 
ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนสามารถต่อรองอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์

ในการคิดค่าธรรมเนียมโดยติดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

ท้ังนี้ การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
7 วัน โดยจะติดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง  

- กรณีการสับเปลี่ยนเป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING 
OUT)  

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ในช่วงแรกบริษัทจัดการจะยกเว้นการเรียกเก็บ  

โดยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกอาจเรียกเก็บจากผู้ส่ังขายหน่วยลงทุนแต่ละรายในอัตราท่ีไม่
เท่ากัน ผู้ส่ังขายหน่วยลงทุนสามารถต่อรองอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดและ

หลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมโดยติดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

ท้ังนี้ การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
7 วัน โดยจะติดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง  
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23.1.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ในอัตรา 10 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันท่ียื่นคําขอโอนหน่วยลงทุน  

23.1.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ตามอัตราท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนดเป็นการท่ัวไปในการให้บริการ ในกรณีท่ีขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ท่ีอยู่ การ

ออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีหายและอ่ืน ๆ ท่ีเกิดขึ้นจริง ซึ่ง
พิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน  

23.1.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

23.1.7. ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ : มี  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อส่ังซื้อหรือส่ังขายหน่วยลงทุน  

กองทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้อัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีส่ังซื้อหรือส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ในการส่ังซื้อหรือส่ังขายหลักทรัพย์ เช่น 

ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรืออ่ืนๆตามท่ีกองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อส่ังซื้อหรือส่ังขายหลักทรัพย์ เป็นต้น  

- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

(1) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะคิดค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 

0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนโดยคํานวณเข้าไปในราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก  

(2) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะคิดค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 

0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนโดยคํานวณเข้าไปในราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า  

อย่างไรก็ตามในช่วงแรกบริษัทจัดการจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ท้ังนี้ หากบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นให้สอดคล้องกับอัตรา

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนหลักในภายหลัง บริษัทจัดการจะติดประกาศการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย 
หรืออัตราค่าใช้จ่ายอัตราใหม่ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่ และ

สํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

ค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ในกรณีหายและอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้นจริง ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียน

หน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนดเป็นการท่ัวไปใน
การบริการในลักษณะดังกล่าว  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตราธรรมเนียมข้างต้นได้โดยไม่ต้อง
ดําเนินการแจ้งผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้า โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ รายละเอียดดังกล่าว ณ 

สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาของผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

23.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม :  

23.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
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ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวม หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน(ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีเรียกเก็บจาก
กองทุนรวมท่ีมีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

รวม โดยบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  

โดยค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุนอาจเกิดรายการค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุนซ้ําซ้อนจากการบริหารจัดการ

ท่ีเรียกเก็บโดยกองทุนหลัก  

23.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวม หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีเรียกเก็บ 

จากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม  

23.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบ  

23.2.4. ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ไม่มี  

23.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ไม่มี  

23.2.6. ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมตามจํานวนท่ีจ่ายจริง 

ท้ังนี้ ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของจํานวนเงินทุนของโครงการและในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

เฉลี่ยเท่ากันทุกวัน ภายในระยะเวลา 1 ปี เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย ค่าอบรมเผยแพร่ความรู้ และสัมมนาแนะนํากองทุนรวม  

(2) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการสอบบัญชี ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายตรวจสอบทรัพย์สินในประเทศ 
และต่างประเทศ  

(3) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ท้ังส่วนสรุปข้อมูลสําคัญท่ี ผู้ลงทุนควรทราบ 

และส่วนข้อมูลโครงการ  

(4) ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าหลักทรัพย์ของแต่ละสกุลเงิน (ถ้ามี)  

(5) ค่าจัดทําและจัดส่งรายงานใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนรวมโดยตรง หนังสือบอก
กล่าวประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถึงค่าประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และหรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนท่ี

บริษัทจัดการจัดทํา ตลอดจนข่าวสารท่ีบริษัทจัดการมีหน้าท่ีจัดทําขึ้นตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ กฎหมายกําหนด  
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(6) ค่าพิมพ์แบบฟอร์มใบส่ังซื้อหน่วยลงทุน และใบส่ังขายหน่วยลงทุน ใบยืนยันการซื้อและขายหน่วยลงทุน 

หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และแบบฟอร์มอ่ืน ๆ เก่ียวกับกองทุนรวม  

(7) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าท่ีหรือเรียก

ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อได้รับคําส่ังจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(8) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื่อการรับชําระหนี้ใด ๆ ของกองทุน รวมท้ังค่าใช้จ่ายในการ

รับชําระหนี้ เป็นทรัพย์สินอ่ืนแทนการชําระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้  เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าสืบทรัพย์และ/หรือบังคับคดี ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าใช้จ่าย

หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับทางราชการ เป็นต้น  

(9) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค และนําเงินเข้าบัญชีสําหรับการรับซื้อ

คืนหน่วยลงทุน  

(10) ค่าอากรแสตมป์ต่าง ๆ และค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ท่ีซื้อหรือขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม 

ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นๆตามท่ีกองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อส่ังซื้อหรือส่ังขายหลักทรัพย์  

(11) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ SCB CASH MANAGEMENTค่าสมุดเช็ค 
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชี เป็นต้น  

(12) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมท่ีเกิดขึ้นในช่วงการชําระบัญชีและเลิกกองทุนรวม เช่น ค่าตอบแทนผู้ชําระ
บัญชี ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุนรวม เป็นต้น  

(13) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในการจัดการกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนกอง

ทรัพย์สินของโครงการจัดการเป็นกองทุนรวม ค่าไปรษณียากร ค่าแปลเอกสารต่างๆทีเก่ียวกับการลงทุน  

(14) ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากการรับจํานองอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นหลักประกันการลงทุนของกองทุนรวม  

(15) ค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับการจัดหา 
ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแลเก็บรักษา ปกป้องผลประโยชน์ ซึ่งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุนท่ี

นอกเหนือไปจากท่ีได้ระบุไว้ในข้อ 23.2 “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ รายปี”  

(16) ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade)  

(17) ค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าส่ือโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย ตลอดจนการสัมมนา
แนะนํากองทุน ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากการจัดตั้งกองทุนท่ีเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนท่ีจ่ายจริง โดยในทาง

บัญชีบริษัทจัดการจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันท่ีบันทึก
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ท้ังนี้ จํานวนเงินท่ีตัดจ่ายจะต้องไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 0.25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ

กองทุนรวม โดยค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินอัตราท่ีกําหนดถือเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินงานของบริษัทจัดการ  

หมายเหตุ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมดดังกล่าวข้างต้น ไม่เกินร้อยละ 1.95 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวม 

หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ     

(ถ้ามี) ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมดดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการ 
อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน      

เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแต่ละรายการท่ีมีการปรับเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไป 
โดยการปรับเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียม ตามข้อ 23.2 (1) ทุกวันท่ีมีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยใช้มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ (ใช้เงินบาท) ในแต่ละวันคํานวณเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม และเรียกเก็บจากกองทุนรวม

เป็นรายเดือน  
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ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ตามข้อ 23.1 ยังไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด  

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมตามข้อ 23.2 ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม  

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวเนื่องกับกองทุนตามข้อ (2) – (16) จะเรียกเก็บตามท่ีจ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ

พิจารณาตัดจ่ายท้ังจํานวน หรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาท่ีจะได้รับ

ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวอย่างสมเหตุสมผลเพื่อ
ทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเป็นรายวัน และจะปรับปรุงรายการดังกล่าวทันทีท่ีได้รับหลักฐานอย่างแน่ชัด ท้ังนี้ ค่าใช้จ่าย

ดังกล่าวอยู่ในความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเผยฐานการคํานวณอย่างชัดเจนใน
หนังสือชี้ชวนฉบับข้อมูลสําคัญท่ีผู้ลงทุนควรทราบและในรายงานรอบประจําปี  

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชี 
และตามประกาศท่ีเก่ียวข้องกําหนด  

อนึ่ง หากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ

หน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อกําหนด เงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงวิธีการคํานวณมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ  

23.3. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :  

(1) บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใน 23.1 และ 23.2 ได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตรา

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ เว้นแต่ในกรณีท่ี
ได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหน่วย

ลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมด และบริษัทจัดการจะติดประกาศค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอัตราใหม่ให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาของ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และแจ้งให้

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลง  

(2) บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใน 23.1 และ 23.2 ได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการ และบริษัทจัดการจะติดประกาศค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอัตราใหม่ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ณ 

สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  และแจ้งให้

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลง  

24. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 
และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  

24.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ  

เงื่อนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

2.บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้  

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกส้ินวันทําการ โดยบริษัทจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นสกุลเงินบาท ท้ังนี้ ทรัพย์สินในส่วนท่ีเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ บริษัทจัดการจะใช้

อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ท่ีประกาศโดย BISNEWS ณ วันทําการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน

สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ที่เป็นเวลาประมาณ 16.00 น. โดยบริษัทจะใช้ค่ากลางระหว่างราคาเสนอซื้อและราคา
เสนอขายเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ  
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เว้นแต่กรณีท่ีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ 

และหรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และหรือมีวันหยุดทําการต่อเนื่องกันจนเป็น
เหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนทุกส้ินวันทําการได้ บริษัทจัดการ

จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ท้ังนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการ
ได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก 

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกส้ินวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน ท้ังนี้ ใน

การคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของส้ินวันทํา
การซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยจะ

คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นสกุลเงินบาท ท้ังนี้ ทรัพย์สินในส่วนท่ีเป็นสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ท่ีประกาศโดย BISNEWS 

ณ วันทําการขายหน่วยลงทุน ท่ีเวลาประมาณ 16.00 น. โดยบริษัทจะใช้ค่ากลางระหว่างราคาเสนอซื้อและราคา
เสนอขายเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ  

ท้ังนี้ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบข้างต้น บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนท่ีใช้อ้างอิงได้

ภายหลังภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนถัว
เฉลี่ยตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ หรืออัตรา

แลกเปลี่ยนท่ีประกาศโดยธนาคารพาณิชย์ หรือระบบอ่ืนใดท่ีมีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ เป็นต้น  

เว้นแต่กรณีที่กองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ 

และหรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และหรือมีวันหยุดทําการต่อเนื่องกันจนเป็น

เหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกส้ินวันทําการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ท้ังนี้ 

ภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก 

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวัน

ทําการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทําการถัดไป  

เว้นแต่กรณีที่กองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ 

และหรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และหรือมีวันหยุดทําการต่อเนื่องกันจนเป็น

เหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนภายในวันทําการถัดไปได้ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา

ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ท้ังนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

(2.4) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อการจ่ายเงิน    

ปันผล ภายในวันทําการถัดไป (ถ้ามี)  

เว้นแต่กรณีท่ีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ 

และหรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และหรือมีวันหยุดทําการต่อเนื่องกันจนเป็น
เหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน ภายในวันทําการถัดไปได้ 

บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ท้ังนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันท่ี

บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดเมื่อส้ินวันทํา

การท่ีคํานวณนั้น  

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีประกาศข้างต้น ต้อง

ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์  

ในกรณีท่ีประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีจัดขึ้นโดยสมาคม 

(NAV Center) หรือช่องทางอ่ืนท่ีสํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย

ลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัดไปได้  

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย 

ณ ท่ีทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะประกาศ
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โดยช่องทางอื่นแทนประกาศในหนังสือพิมพ์ เช่น www.scbam.com หรือช่องทางอื่นใดท่ีเหมาะสมโดยถือว่าได้รับ

ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยติดประกาศไว้ 
ณ สํานักงานบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

ในกรณีท่ีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ
จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี้  

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม
ตามหลักสากล  

(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล 
สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งท่ี 4 ขึ้น ส่วนมูลค่า

หน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคํานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามท่ีคํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งท่ี 5 ท้ิง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามท่ีคํานวณได้ใน (3.2)  

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล 
แต่ใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็น

ทรัพย์สินของกองทุนเปิด  

บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้  

(1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้
ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  

(2) เมื่อมีเหตุท่ีบริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว  

24.2. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  

1. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากราคา

หน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง บริษัทจัดการจะ
จัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันท่ีพบว่าราคาหน่วย

ลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการเพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้  

(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง  

(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  

(3) สาเหตุท่ีทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  

(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง  

ในกรณีท่ีเหตุของความผิดพลาดซึ่งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการคํานวณ
ราคาหน่วยลงทุนครั้งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบ้ียผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุน

ให้ถูกต้องนับแต่วันที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย  

2. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็น

อัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่
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วันท่ีพบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันท่ีราคาหน่วยลงทุนถูกต้องและดําเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันท่ีราคา

หน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราส่วนตั้งแต่ร้อย
ละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จส้ินภายในวันทําการถัด
จากวันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนนั้นไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจาก

วันที่คํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จส้ิน เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวัน

ทําการถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ท้ังนี้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้  

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง  

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  

(ค) สาเหตุท่ีทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  

(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการ เพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องภายในวันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง

ข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวมท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน 

เดือน ปี ท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตาม (1)  

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วง
ระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคาภายใน 5 วันทําการนับ

แต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว  

(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว พร้อมท้ังสําเนา

รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาท่ีจัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ

ชดเชยราคานั้น เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ 

บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารท่ีผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองว่าการท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้แทน  

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้  

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ํากว่าราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้  

(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ่งมี

มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง  

หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนท่ี

จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลด
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ 

แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย

ภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว  

(ข) กรณีท่ีเป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
จํานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องหรือจ่ายเงินของ

กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขาย
คืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ

ราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน  
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(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้  

(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ่งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องหรือจ่ายเงินของกองทุนเปิด

เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน  

(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวน

ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุน
ท่ีจะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลด

จํานวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ 
แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย

ภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึง

หนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ถ้า
บุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับ

แต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา  

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนตาม (2) 

(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้  

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ (ถ้ามี) ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคา

ให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้  

25. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

วันที่ส้ินสุดรอบบัญชี : เดือน สิงหาคม  วันที่ 31 

วันที่ส้ินสุดรอบบัญชีครั้งแรก : 31 สิงหาคม 2555 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

วันที่ส้ินสุดรอบปีบัญชีครั้งแรก ประมาณ 1 ปี นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม  

โดยจะกําหนดวันส้ินสุดรอบปีบัญชี ในหนังสือชี้ชวนต่อไป  

 
26. ก าหนดเวลาและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ไม่มี  

 

 
 

 

 
 

27. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

27.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ โดยผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการแต่งตั้ง (ถ้ามี) ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามข้อ 16 "การรับ
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ซื้อคืนหน่วยลงทุน" ท้ังนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงใน

ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

27.2. สิทธิในการรับเงินปันผล :  

ไม่มี  

27.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :  

27.3.1 บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลท่ีซื้อหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าท่ีของบริษัทจัดการ 

27.3.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้   

(ก) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ข) การโอนหน่วยลงทุนตามคําส่ังศาลหรือโดยผลของกฎหมาย (ซึ่งไม่รวมถึงกรณีท่ีผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดา
ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือท้ังหมดเสียชีวิต เว้นแต่

ศาลจะมีคําส่ังเป็นอย่างอื่น) 

(ค) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ ท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้  

ท้ังนี้ ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคําขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองท่ีสํานักงานทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ี

ผู้รับโอนยังไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําขอใช้บริการ
กองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคําขอโอนหน่วยลงทุน และชําระค่าธรรมเนียมการโอนตามหัวข้อ

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)   

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุน พร้อมหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุน

ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคําขอโอนหน่วยลงทุน   

ท้ังนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้ถือหน่วย

ลงทุนเรียบร้อยแล้ว 

27.3.3 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (“กองทุน”)  การรับลงทะเบียน

การโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ

ท่ีจะรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลท่ีบริษัทจัดการมี
วัตถุประสงค์ท่ีจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง พลเมือง

สหรัฐอเมริกา ผู้ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของ
บุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

27.4. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดการทําการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไข วิธีการจัดการ
ได้ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะกระทําการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีระบุไว้ในข้อ 28 "วิธีการแก้ไขโครงการจัดการ

กองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ"  

ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่าย
ได้แล้วท้ังหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ท่ีเป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่ วยลงทุน 

(omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนท่ีเกินกว่าหนึ่งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วท้ังหมด  

27.5. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
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27.6. สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ :  

ไม่มี  

 

28. วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :  

การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการ หากมิได้กระทําตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน

ซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของโครงการ

จัดการกองทุนรวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการท่ีมีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพื่อเป็นไป

ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. กําหนด บริษัทจัดการจะ
ยื่นคําขอเป็นหนังสือ พร้อมท้ังรายละเอียดของโครงการท่ีแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว และคํารับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

เพื่อความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ได้รับคําขอและเอกสารหลักฐานท่ีครบถ้วนถูกต้องตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบให้

แก้ไขเพิ่มเติมโครงการได้  

ในกรณีท่ีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการ ได้กระทําตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีได้มีมติให้แก้ไขและ

แจ้งการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และจะประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่นอย่างน้อย 1 ฉบับ ภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ได้มีมติให้แก้ไขแล้วแต่กรณี  

ท้ังนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกิน ร้อย
ละ 55 ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของโครงการ บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเก่ียวกับ

การขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ 

เนื่องจากข้อจํากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการกองทุนรวม

อาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางท่ีสํานักงานกําหนดได้  

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ จะถือว่า

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ เมื่อบริษัทจัดการปิดประกาศการลด
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไว้ท่ีสํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับ

ซื้อคืนท่ีใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนโครงการของกองทุนรวม ภายใต้เงื่อนไขและวิธีการท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

 
29. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :  

เงื่อนไขพิเศษในการเลิกกองทุน :  

โครงการ "กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์" จะเลิกเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้  

29.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี้  

(1) มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วท้ังหมด โดยคํานวณตามมูลค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 
50 ล้านบาทในวันทําการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนั้น  

(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันทําการใด  
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(3) เมื่อมีการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้ว

ท้ังหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีท่ีเป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมหน่วยลงทุน   

(4)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวน
เกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีท่ีเป็นการขายคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน 

29.2 เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่ังให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนรวมในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ปฏิบัติตาม
หน้าท่ีของตนตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือกระทําการหรือ

งดเว้นกระทําการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมและบริษัทจัดการไม่ได้แก้ไขให้ถูกต้อง  

29.3 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินก่ึง

หนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

29.4 สํานักงานอาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไปหากปรากฏว่า  

(1) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวมนั้น เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(2) ในกรณีท่ีปรากฏพฤติการณ์ว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้เห็น

หรือตกลงกับบุคคลอ่ืน อันเป็นการปกปิดหรืออําพรางลักษณะท่ีแท้จริงในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่ม

บุคคลเดียวกันใดท่ีประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมด
ของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป  

(3)  มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุน
รวมท่ีขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําส่ังท่ีออกโดย

อาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว 

(4) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

เก่ียวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไปตามท่ีกําหนด 

ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขาย
หน่วยลงทุน 

(5) ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเป็นบุคคลอ่ืนใดท่ีมิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม 

(6) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ปฏิบัติหรือไม่สามารถดําเนินการตามคําส่ังของสํานักงานตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด

ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าท่ีของบริษัทจัดการ 

29.5 สํานักงานจะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้ง
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 

หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสํานักงานได้

ดําเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องทําการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และ
หลักฐาน ซึ่งในกรณีท่ีไม่มีการชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทําให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็น

การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และสํานักงานส่ังให้บริษัทจัดการกองทุนรวมทําการแก้ไข หรือ
ดําเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการตามท่ีสํานักงานส่ังได้ หรือดําเนินการแล้วแต่ไม่

สามารถทําให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง  

29.6 บริษัทหลักทรัพย์จะเลิกกองทุนรวม เมื่อสํานักงานมีคําส่ังเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อสํานักงานมี

คําส่ังเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 

และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน 

 

30. การด าเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :  
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30.1 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลิกด้วยเหตุตามข้อ 29.1  

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี้  

(1) ยุติการรับคําส่ังซื้อและคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันทําการท่ีปรากฏเหตุตามข้อ 29.1  

(2) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมท้ังแจ้งเป็น
หนังสือให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบด้วย ท้ังนี้ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันทําการท่ีปรากฏ

เหตุตามข้อ 29.1 หรือวิธีอื่นใดท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม 

(3) จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าว ภายใน 5 วันทําการ นับแต่วันถัดจากวัน
ทําการท่ีปรากฏเหตุตามข้อ 29.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าท่ีสามารถกระทําได้เพื่อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ

หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ  

(4) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินท่ีรวบรวมได้ตามข้อ 30.1 (3) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 

วันทําการนับแต่วันทําการท่ีปรากฏเหตุตามข้อ 29.1 และเมื่อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว จะถือว่า
เป็นการเลิกกองทุนเปิดนั้น  

เมื่อบริษัทจัดการดําเนินการตามข้อ 30.1 (1) ถึงข้อ 30.1 (4) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จาก

การดําเนินการตามข้อ 30.1 (3) บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วย หลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม  

30.2 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลิก เพราะเหตุอ่ืนท่ีทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า หรือเพราะเหตุ
ครบกําหนดอายุโครงการ  

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี้  

(1) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์
ทราบในกรณีท่ีหน่วยลงทุนกองทุนรวมนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ท้ังนี้ ก่อนวันเลิกกองทุน

รวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ  

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนท่ัวไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวม

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่น แจ้งเป็นหนังสือทางไปรษณีย์ 
หรือวิธีอื่นใดท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม เป็นต้น และ  

(3) จําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม เพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม

ทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้เงินท่ีมีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จส้ินก่อนวันเลิกกองทุนรวม 

ในกรณีท่ีปรากฏว่ากองทุนรวมมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีจะต้องดําเนินการ

เพื่อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 29.1 หรือ 29.2 หรือ 29.3 หรือ 29.4 บริษัทจัดการจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในเรื่องดังต่อไปนี้  

(1) การจัดทําและจัดส่งหนังสือชี้ชวนใหม่ให้เป็นปัจจุบันตามข้อ 22.1 (4) (ซ) หากวันท่ีปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์

ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนหรือในวันท่ีครบกําหนดจัดทํา หรือจัดส่งหนังสือชี้ชวน  

(2) การจัดทําและจัดส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลตามข้อ 22.1 (4) (ฐ) และ (ฑ) หากวันท่ีปรากฏเหตุการณ์ ตาม

หลักเกณฑ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนหรือในวันท่ีครบกําหนดจัดทําหรือจัดส่งรายงาน  

(3) การคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วย

ลงทุนตาม 24.1  

31. การช าระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ :  

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชําระบัญชีท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ

เห็นชอบ เพื่อทําหน้าท่ีรวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินท่ีคงเหลือจากการชําระหนี้สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน รวมท้ังทําการอย่างอ่ืนตามแต่จําเป็นเพื่อชําระบัญชีให้เสร็จส้ิน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ

วิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่าย และเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุน
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รวม บริษัทจัดการจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม และผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือ

หน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าท่ีคงเหลืออยู่ตามส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ ตาม
หลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน  

เมื่อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการ

โอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 
32. ข้อก าหนดอื่น ๆ :  

32.1 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของ

บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอ่ืนเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่ง

ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้

ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ท้ังนี้ หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจ
ขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของ

ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว  

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป  

32.2 บริการกองทุนรวมและบริการข้อมูลกองทุนรวมให้ผู้ถือหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รูปแบบการบริการ และ/หรือวิธีการ ในการ

นําส่ง เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ และ/หรือหนังสือของบริษัทจัดการถึง         ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุน 
รวมถึงอาจจัดให้มีรูปแบบการตอบรับข้อมูลอ่ืน (ถ้ามี) เช่น ผ่านช่องทางอิเลคทรอนิคส์ เป็นต้น โดยถือว่าได้รับ

ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวัน
เริ่มดําเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยจะติดประกาศไว้  ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่ และ

สํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลด
ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการนําส่ง และ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดในลักษณะทํานองเดียวกันนี้ ซึ่งบริษัทจัดการได้คํานึงถึง

ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ ท้ังนี้ ในการนําส่งจดหมาย/หนังสือถึงผู้ถือหน่วย
ลงทุน อาทิ กรณีการแก้ไขโครงการ การขอมติ การเลิกโครงการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการโดยเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และ/หรือประกาศท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 

32.3 การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม  

ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่าย

ได้แล้วท้ังหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนท่ีเกิน
กว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมด และดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน

ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นให้มีจํานวนไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้ว

ท้ังหมดของกองทุนรวมนั้นภายในสองเดือนนับแต่วันท่ีปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั้นทันที 
เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการจัดตั้ง

กองทุนรวมและการเข้าทําสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล  

 

 

32.4 เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ  

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์จะใช้เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับดัชนี

ราคาทองคําในสกุลดอลลาร์สหรัฐจาก Bloomberg ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ี
คํานวณผลตอบแทน  
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อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณากําหนดเกณฑ์มาตรฐานใหม่ เพื่อให้สอดคล้องวัตถุประสงค์ และ

นโยบายการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานวัดผลการ
ดําเนินงานของกองทุนหลัก หรือในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ หรือใน

กรณีอื่นๆ ท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต  

32.5 เงื่อนไขพิเศษ  

32.5.1 การหยุดคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน  

เว้นแต่กรณีท่ีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สํานักงานคณะกรรมการกํา กับ
หลักทรัพย์และตลาดได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่าง

อ่ืน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยุดคํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการเห็นว่ามีเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ

ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรืออาจมีผลกระทบต่อการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนจนเป็นเหตุ
ให้ไม่สามารถคํานวณได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเป็นธรรม อาทิ เช่น เมื่อปรากฏเหตุการณ์ดังต่อไปนี้  

(1) กรณีเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้ไม่สามารถขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกตินอกเหนือจากวันทําการซื้อขาย

ท่ีบริษัทจัดการกําหนด เช่น วันทําการของประเทศไทย และ/หรือของประเทศท่ีกองทุนหลักจดทะเบียนและ/หรือ
ของประเทศท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนตรงกับปิดทําการนอกเหนือจากการปิดทําการปกติ วันหยุดเพิ่มเติมหรือหยุด

การดําเนินการอันเป็นปกติลงชั่วขณะ  

(2) เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนในประเทศท่ีกองทุนลงทุนหรือเก่ียวข้องกับการลงทุนของกองทุนขาดเสถียรภาพและ

ไม่ได้สะท้อนมูลค่าท่ีแท้จริง หรือเกิดเหตุการณ์อ่ืนได้ท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถทํารายการต่าง ๆ ได้ตามปกติ หรือ

ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของกองทุน และ/หรือต่อทรัพย์สินต่าง ๆ ท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไว้ เช่น ไม่
สามารถทํารายการซื้อขายหน่วยลงทุนและ/หรือทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไว้ และ/หรือไม่สามารถทํา

รายการฝาก-ถอน โอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ เป็นต้น  

(3) เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วย ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดต่อ
ทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

อนึ่ง ขณะท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิได้อย่างสมเหตุสมผล และ/หรือเป็นธรรมนั้น บริษัท

จัดการอาจไม่ขาย หยุดขาย ไม่รับซื้อคืน หยุดรับซื้อคืน ตามคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้วหรือ
อาจหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนด้วยเช่นกัน  

32.6 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (soft commission)  

32.6.1 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการอันเนื่องมาจากการใช้

บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกับบทบาทโดยตรง
ของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ  

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจําเป็นเพื่อให้
กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)  

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้อง

กระทําด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย  

32.6.2 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตามข้อ 32.6.1 บริษัทจัดการจะเปิดเผย

ข้อมูลเก่ียวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชีและรายงาน รอบระยะเวลาหกเดือนด้วย  

32.7 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ในการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบ

ข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะการให้ข้อมูล และ/หรือ 
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จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ เพื่อให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิก

การทําธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามท่ีเห็นสมควร โดยไม่จําต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ใน
กรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้  

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ 

และ/หรือ ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด หรือให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสาร
หรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ไม่ครบถ้วนเพียงพอสําหรับการ

ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ท้ังนี้ ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด  

(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการทําธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีลักษณะเป็นการกระทําความผิดตามกฎหมายว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางใน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมี

ลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ  

(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การทําธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายอ่ืน หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ  

32.8 ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม  

(1) การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วย

ลงทุนตามประกาศคณะกรรมกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าท่ีของบริษัทจัดการ 

(2) ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน 

ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกินหนึ่งใน

สามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวม เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการตลาดทุนกําหนด 

ท้ังนี้ โดยมีเงื่อนไขเก่ียวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนกรณีท่ีถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ดังนี้ 

(2.1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทุน
ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน 

(2.2) การจํากัดสิทธิรับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 

(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดท่ีถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน จะถูกจํากัดสิทธิรับเงินปัน

ผลในส่วนที่ถือเกินนั้น เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ 

1. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม 

2. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ี

ได้รับการยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. 

(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลส่วนท่ีถูกจํากัดสิทธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน 

(ค) ในระหว่างการดําเนินการเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดินบริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปัน

ผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวมโดยไม่นํามารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม 

(2.3) ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะ

ไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวม และ
ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับ
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คะแนนเสียงส่วนท่ีเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนั้นมีบุคคลใดหรือ

กลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดนั้น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตามจํานวนท่ีถืออยู่ 

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ท้ังหมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื่อง

หลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจัดการ 

(3) หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 

ในกรณีท่ีเป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องท่ีกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับ

มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนท่ี
จําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การ

ขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย 

(3.1) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือ

หน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถือหน่วยลงทุนชนิดท่ีได้รับผลกระทบเกินก่ึงหนึ่งของจํานวน

หน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(3.2) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือ

หน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดท่ีได้รับผลกระทบเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(3.3) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดท่ี

ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น 

 

32.9 ข้อกําหนดเก่ียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่ง
ต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบัน

การเงินท่ีไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูล
เก่ียวกับบัญชีของบุคคลท่ีอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล 

สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นท่ีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นท่ีอยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้

กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายท่ีมีข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า 

“กฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับ

หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคล

สัญชาติอเมริกันและบุคคลท่ีมีลักษณะตามหลักเกณฑ์ท่ี FATCA กําหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหา
ความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าท่ีในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทํา

เอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ 

มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบท่ี

สําคัญในสองกรณี คือ 

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินท่ีกองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย

ทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงิน

ฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 
โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ 

FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน

หน่วยลงทุน) มีหน้าท่ีดําเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับกองทุนรวมท่ีเป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศรวมท้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน 

และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ท่ีเข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือ
ระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทําให้
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กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจ

ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป  

เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมท้ังเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือ

หน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตาม

ภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม 

(ซึ่งรวมท้ังผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี้ 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ท่ี

อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
หรือเงินปันผลท่ีได้รับ เป็นต้น) ท่ีมีอยู่ในบัญชีท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของ

รัฐท้ังในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความ
เก่ียวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อท่ี

กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลท่ี
เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมาย

ต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง (ในกรณีท่ีเป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ท้ังนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ

กฎหมายดังกล่าว 

(3) ดําเนินการอ่ืนใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมท้ังเพื่อให้กองทุนหรือ   
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ี

เก่ียวข้องข้างต้น ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ี
บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตาม

ความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามท่ีบริษัทจัดการแจ้งนี้

แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงท่ีได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชี   

(1) ไม่รับคําส่ังซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 

(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 

(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ

หน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง ท้ังนี้ ต้องไม่

ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดําเนินการอ่ืนใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ

ประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น 

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทํา

เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมาย

ต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องอันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ท่ีจ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น 
ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศ

สหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกําหนด) เท่านั้น  

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามท่ีบริษัทจัดการได้สงวนสิทธิ

ไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ท่ีเก่ียวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจ
นําส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอ

ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
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