กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap
SCB Mid/Small Cap Equity Fund

หนังสือชี้ชวน
เสนอขายหน่วยลงทุน

www.scbam.com

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap
SCB Mid/Small Cap Equity Fund

จัดตั้งและจัดการโดย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
SET UP AND MANAGED BY SCB ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED

เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
มูลค่าโครงการ 2,000,000,000 บาท จานวนหน่วยลงทุน 200,000,000 หน่วย
ณ เวลาทาการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560

สารบัญ
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
ส่วนที่ 2 : รายละเอียดโครงการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap
คำจำกัดควำม / คำนิยำม

1

1.

ชือ
่ ประเภท และอำยุของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม

10

2.

จำนวนเงินทุนของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม มูลค่ำที่ตรำไว้ จำนวน ประเภท และรำคำของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขำย

11

3.

วัตถุประสงค์ของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบำยกำรลงทุน 13
ลักษณะพิเศษ กำรลงทุนในต่ำงประเทศ กำรลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ประเภทและอัตรำส่วนกำร
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน

4.

กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit)

32

5.

กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก

33

6.

กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครั้งแรก

40

7.

กำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

45

8.

กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

52

9.

กำรชำระค่ำรับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

58

10. กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

58

11. กำรไม่ขำยไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมสั่ง

59

12. กำรหยุดขำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

61

13. เงื่อนไขและข้อจำกัดในกำรจัดสรรและกำรโอนหน่วยลงทุน

61

14. กำรจ่ำยเงินปันผล

61

15. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

63

16. วิธีกำรคำนวณ กำหนดเวลำในกำรคำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน
และรำคำหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีกำรดำเนินกำรในกรณีที่มูลค่ำหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

71

17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง

80

18. รอบระยะเวลำบัญชีประจำปีของกองทุนรวม

81

19. กำรขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีกำรแก้ไขโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีกำรจัดกำร

81

20. ข้อกำหนดอื่นๆ

82

21. ผลบังคับของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม

86

สารบัญ
ส่วนที่ 3 : ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
1.

บริษัทจัดกำร

1

2.

ผู้ดูแลผลประโยชน์

4

3.

ผู้สอบบัญชี

9

4.

นำยทะเบียนหน่วยลงทุน

10

5.

ผู้จัดจำหน่ำย

11

6.

ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน

11

7.

ผู้ดูแลสภำพคล่อง (Market Maker) (เฉพำะกอง ETF)

12

8.

ผู้ลงทุนรำยใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพำะกอง ETF)

12

(เฉพำะรำยที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภำพคล่อง)
9.

ที่ปรึกษำ

12

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน)

13

11. ผู้รับมอบหมำยงำนด้ำนกำรจัดกำรลงทุน (Outsource)

13

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพำะกอง Country Fund)

13

13. สิทธิหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน

13

14. กำรออกและส่งมอบเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

14

15. กำหนดเวลำ วิธีกำร และข้อจำกัดในกำรจ่ำยเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

17

16. วิธีกำรชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

17

17. กำรจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน กำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในกำรโอนหน่วยลงทุน

19

18. ข้อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุน

19

19. หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

20

20. วิธีกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน

21

21. กำรระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร

21

22. กำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม

22

23. กำรชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน

24

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
กองทุนเปิดไทยพำณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap
SCB Mid/Small Cap Equity Fund (SCBMSEFUND)







กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเป็น 4 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสม
มูลค่า ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควร
ศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทั้ง 4 ชนิดก่อนการลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด อาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยกคานวณมูลค่าหน่วย
ลงทุนสาหรับแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุน มิได้ทาให้ความรับผิดของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดหน่วย
ลงทุน ทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน
(efficient portfolio management (EPM)) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้ น กฎข้อบังคั บ และปัจจัยอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง
เช่น ทิศทางราคาตราสาร/หลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย สภาวะอัตราแลกเปลี่ยนและค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้ น
เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้นและ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน เช่น ในบางขณะผู้จัดการกองทุนอาจ
ปรับ ลดสัดส่วนการลงทุ นในตราสาร/หลักทรัพย์ (Asset allocation) และเพิ่มการลงทุ นในสัญ ญาชื้อขายล่ว งหน้ า ที่อ้างอิงกับ
ตราสาร/หลักทรัพย์นั้น เพื่อเป็นการลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการลงทุนของกองทุน เป็นต้น ดังนั้น จึงทาให้กองทุนนี้มีความเสี่ยง
มากกว่ากองทุนโดยทั่วไป จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป



การลงทุน ในหน่ วยลงทุ นมิใช่การฝากเงิน และมีค วามเสี่ยงของการลงทุ น ผู้ล งทุ นควรลงทุ น ในกองทุ นเปิดไทยพาณิ ชย์หุ้ น ทุ น
Mid/Small Cap เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุ นรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้



เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (“กองทุน”) การเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัท
จัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับลงทะเบียนการ
โอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมี
ถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดาเนินกิจกรรมใน
สหรัฐอเมริกา



ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน



ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อข้อสงสัยให้
สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจาเป็นจะต้อง
ปฎิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดาเนินการตาม Foreign Account
Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัท
จัด การที่จะปฏิบัติ การและด าเนิ น การต่ างๆ เพื่อให้ เป็น ไปตามพัน ธสัญ ญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่า งประเทศนั้ น
ซึ่งรวมถึงการเปิด เผยข้อมูลต่ างๆ ของผู้ถือหน่ วยลงทุ น การหักภาษี ณ ที่ จ่า ยจากเงิน ได้ข องผู้ถือหน่ ว ยลงทุ น ตลอดจนมีสิ ทธิ
ดาเนินการอื่นใดเท่าที่จาเป็นสาหรับการปฎิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
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วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง/จัดกำรกองทุนรวม

:

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

วันที่จดทะเบียนกองทุน

:

วันที่ 21 มกราคม 2558

ประเภทและนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวม
ประเภทโครงกำร

กองทุนรวมรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบำยกำรลงทุนของกองทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่
มีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ และ/หรือมีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีความมั่นคง โดยเน้นลงทุ นในหุ้นของบริษัทขนาด
กลางและขนาดเล็ก โดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม

ส่วนที่เหลือ ลงทุนในตราสารแห่งทุนนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และเงินฝาก ตลอดจน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดหรือให้ความเห็นชอบ

ทั้ ง นี้ กองทุ น อาจจะเข้ า ท าสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า (Derivatives) เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริห ารการลงทุ น (Efficient
Portfolio Management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน เช่น การทาสัญญาสวอปและ/หรือสัญญา
ฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับราคาตราสาร/อัตราดอกเบี้ยและ/หรือ สัญ ญาฟิวเจอร์ เป็นต้น ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนดหรือให้ความเห็นชอบ รวมถึงอาจลงทุนในหรือ มีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญ ญาซื้อ ขายล่วงหน้าแฝง
(Structured Note) ตลอดจนกองทุนอาจทาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญ ญาขายคืน (Reverse
Repo) หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด แต่จะไม่
ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับ
การจั ด อั น ดั บ ความน่ าเชื่ อ ถื อ (Unrated Securities) รวมถึ งตราสารทุ น ที่ ไม่ ได้ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (Unlisted
Securities)

อนึ่ง กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุน (Non - Investment grade) และตราสาร
ทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ได้เฉพาะกรณีที่ตราสารนั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่ อถือ
ที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แล้วแต่กรณีในขณะที่กองทุน
ลงทุนแต่ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงเป็น Non – Investment grade หรือ Unlisted Securities เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก สาหรับ กองทุน นี้ใ ห้ห มายถึง บริษัท จดทะเบีย นที่อ ยู่ใ นตลาดหลัก ทรัพ ย์
แห่ง ประเทศไทย (โดยบริษัท จดทะเบีย นดัง กล่า วไม่ไ ด้ป ระกอบอยู่ใ นดัช นี SET50 ณ วัน ทาการก่อ นหน้า วัน ที่ก องทุน
ลงทุน ) และ/หรือ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เอ็ม เอ ไอ รวมถึง การจองซื้อ หุ้น ที่เ สนอขายแก่ป ระชาชนทั่ว ไปเป็น ครั้ง แรก (IPO)
ทั้งนี้ หากต่อ มามูลค่าตลาดของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กเติบโตจนได้เข้าไปประกอบเป็นส่วนหนึ่งในการคานวณ
ดัชนี SET50 บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิที่จ ะมีไ ว้ซึ่ง หุ้นของบริษัทดัง กล่าวต่อ ไปได้ โดยไม่ถือ ว่า เป็น การผิด นโยบายการ
ลงทุนของกองทุน นอกจากนี้ บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิในการเปลี่ย นแปลงหลัก เกณฑ์ใ นการกาหนดความหมายของ
บริษัท ขนาดกลางและขนาดเล็กที่บ ริษัท จัดการกาหนดไว้ได้ เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับสภาวะตลาด ทั้ง นี้ ขึ้น อยู่กับดุล ยพินิจ
ของบริษัทจัดการ โดยถือ ว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ หน่วยลงทุนแล้ว
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อนึ ่ง อาจมีบ างขณะที ่บ ริษ ัท จั ด การไม่ส ามารถลงทุน ให้เ ป็น ไปตามสัด ส่ว นการลงทุน ที ่กาหนดไว้ใ นโครงการได้
อันเนื่อ งมาจากการเกิดสภาวการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีเหตุจาเป็น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างมี
นัย สาคัญ หรือ เกิด วิก ฤตทางเศรษฐกิจ ที่มีนัย สาคัญ ต่อ การลงทุน ในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ง ประเทศไทยและ/หรือ ตลาด
หลักทรัพ ย์ เอ็ม เอ ไอ ราคาตลาดของหลักทรัพ ย์ล ดลงอย่า งรุนแรงในช่ว งที่ใกล้กับ วัน สิ้นรอบปีบัญ ชี เป็น เหตุให้บ ริษัท
จัด การไม่ส ามารถปรับ การลงทุน ได้ทันก่อ นสิ้น รอบปีบัญ ชี ภาวะสงคราม ภาวการณ์เกิด จลาจล ภาวะภัย พิบัติจากภัย
ธรรมชาติ เป็นต้น บริ ษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนในหรือ มีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนให้เ ป็นไปตามสัดส่วนการ
ลงทุนที่กาหนดไว้ในโครงการแก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือ ว่าเป็นการผิดเงื่อ นไขของโครงการ

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จำกเงินลงทุน

ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากกาไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารแห่งทุน
และในส่วนของชนิดจ่ายเงินปันผลผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสได้รับเงินปันผล ปีละไม่เกิน 12 ครั้ง
ระดับควำมเสี่ยงของกองทุน

ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม
Q:

กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีกำรกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร?

A:

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมสาหรับผู้ลงทุนทั่วไป และ มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดังนี้
กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด ได้แก่
1. ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : SCBMSE) (เปิดให้บริการ)
เหมาะสาหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก (Total return)
2. ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : SCBMSER) (ยังไม่เปิดให้บริการ)
เหมาะสาหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
3. ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : SCBMSED) (ยังไม่เปิดให้บริการ)
เหมาะสาหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล
4. ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (ชื่อย่อ : SCBMSEP) (เปิดให้บริการ)
เหมาะสาหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล สถาบันที่บริษัทจัดการกาหนดที่ต้องการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน
(Total return) โดยในเบื้องต้นบริษัทจัดการกาหนดให้บริการเฉพาะผู้ลงทุนกองทุนสารองเลี้ยงชีพและ/หรือ กองทุนส่วนบุคคล ภายใต้
การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงประเภทของผู้ลงทุนโดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการ
เปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น โดยจะประกาศผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ตัวอย่างการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
โดยสมมติให้;
วันที่ 1
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จาหน่ายได้ทั้งหมด 25,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท (ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
และค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์) แบ่งเป็น
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 25,000,000 บาท
2. ดอกเบี้ยค้างรับในวันแรก 100,000 บาท
3. มีรายการซื้อหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า จานวน 10,000,000 บาท ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ จานวน 30,000,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผล
จานวน 2,000,000 บาท และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล 50,000,000 บาท
หน่วย:บาท
หน่วยลงทุน
หน่วยลงทุน
หน่วยลงทุน
หน่วยลงทุน
กองทุนรวม
ชนิดสะสมมูลค่ำ
ชนิดรับซื้อคืน
ชนิดจ่ำยเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/
อัตโนมัติ
บุคคล
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
ที่จำหน่ำยได้
หลังหัก
25,000,000.00
25,000,000.00
0.00
0.00
0.00
ค่ำธรรมเนียมกำร
ขำยและ
ค่ำธรรมเนียมซื้อขำย
หลักทรัพย์ (ถ้ำมี)
ดอกเบี้ยค้ำงรับ
จำนวน 100,000
100,000.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
บำท
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่ำใช้จ่ำย
25,100,000.00
25,100,000.00
0.00
0.00
0.00
กองทุน
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยของกองทุนรวมต่อวัน (หำร 365 วัน)
ค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรจัดกำร (ต่อปี) โดยประมำณของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ค่ำธรรมเนียมกำร
จัดกำร = 1.00%
(735.81)
(735.81)
0.00
0.00
0.00
(+VAT 7%)
ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์
(22.07)
(22.07)
0.00
0.00
0.00
= 0.03% (+VAT 7%)
ค่ำธรรมเนียมรวม
(757.88)
(757.88)
0.00
0.00
0.00
ต่อวัน
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)
25,099,242.12
25,099,242.12
0.00
0.00
0.00
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จำนวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)
มูลค่ำหน่วยลงทุน
(บำทต่อหน่วย)

2,500,000.0000

2,500,000.0000

0.0000

0.0000

0.0000

10.0397

10.0397

0.00

0.00

0.00

วันที่ 2
1. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า จานวน 10,000,000 บาท ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ จานวน 30,000,000 บาท ชนิด
จ่ายเงินปันผล จานวน 2,000,000 บาท และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล 50,000,000 บาท
2. มีรายการซื้อหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า จานวน 3,000,000 บาท
3. มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ให้ผู้ลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ จานวน 1,000,000 บาท
4. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคลจานวน 500,000 บาท
5. มีรายการจ่ายเงินปันผล ให้ผู้ลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล จานวน 80,000 บาท
6. มีส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิดขึ้น 250,000 บาท
หน่วยลงทุน
หน่วยลงทุน
หน่วยลงทุน
หน่วยลงทุน
กองทุนรวม
ชนิดสะสมมูลค่ำ
ชนิดรับซื้อคืน
ชนิดจ่ำยเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/
อัตโนมัติ
บุคคล
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนของวัน
25,099,242.12
25,099,242.12
0.00
0.00
0.00
ก่อนหน้ำ (บำท)
รายการที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยลงทุน
แต่ละชนิด
ซื้อหน่วยลงทุน ชนิด
สะสมมูลค่ำ ชนิดรับ
ซื้อคืนอัตโนมัติ ชนิด
92,000,000.00
10,000,000.00
30,000,000.00
2,000,000.00
50,000,000.00
จ่ำยเงินปันผล และ
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/
บุคคล
รวมรำยกำรที่
เกี่ยวข้องกับหน่วย
92,000,000.00
10,000,000.00
30,000,000.00
2,000,000.00
50,000,000.00
ลงทุนแต่ละชนิด
(บำท)
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
ภำยหลังรำยกำรที่
117,099,242.12
35,099,242.12
30,000,000.00
2,000,000.00
50,000,000.00
เกี่ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด
ส่วนเพิ่มของมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิ
จำนวน 250,000
250,000
74,934.82
64,048.24
4,269.88
106,747.06
บำท
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มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่ำใช้จ่ำย
117,349,242.12
35,174,176.94
30,064,048.24
2,004,269.88
กองทุน
วิธีคิดกำรปันส่วนมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
ชนิดสะสมมูลค่า = 117,349,242.12 x (35,099,242.12/117,099,242.12)
ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ = 117,349,242.12 x (30,000,000.00/117,099,242.12)
ชนิดจ่ายเงินปันผล = 117,349,242.12 x (2,000,000.00/117,099,242.12)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล = 117,349,242.12 x (50,000,000.00/117,099,242.12)
ค่ำใช้จ่ำยของกองทุนรวมต่อวัน (หำร 365 วัน)
ค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรจัดกำร (ต่อปี) โดยประมำณของแต่ละชนิดกองทุน
ค่ำธรรมเนียมกำร
จัดกำร = 1.00%
(3,440.10)
(1,031.13)
(881.33)
(58.76)
(+VAT 7%)
ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแล
(103.20)
(30.93)
(26.44)
(1.76)
ผลประโยชน์
= 0.03% (+VAT 7%)
ค่ำธรรมเนียมรวม
(3,543.30)
(1,062.06)
(907.77)
(60.52)
ต่อวัน
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
117,345,698.82
35,173,114.88
30,063,140.47
2,004,209.36
(NAV)

50,106,747.06

(1,468.88)

(44.07)
(1,512.95)
50,105,234.11

จำนวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)
-หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น
จากซื้อหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
จานวน 10,000,000
บาท /10.0398 =
996,035.7776 หน่วย
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น
จากซื้อหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
จานวน 30,000,000
บาท/10.0398 =
2,988,107.3328
หน่วย

11,663,529.1539

3,496,035.7776

2,988,107.3328

199,207.1555

4,980,178.8880

-หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น
จากซื้อหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล
จานวน 2,000,000
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บาท /10.0398 =
199,207.1555 หน่วย
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น
จากซื้อหน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/
บุคคล จานวน
50,000,000 บาท/
10.0398 =
4,980,178.8880
หน่วย
มูลค่ำหน่วยลงทุน
(บำทต่อหน่วย)

10.0609

10.0608

10.0609

10.0609

10.0609

วันที่ 3
1. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า จานวน 3,000,000 บาท
2. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ จานวน 1,000,000 บาท
3.มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล 500,000 บาท
4. มีรายการจ่ายเงินปันผล ให้ผู้ลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล จานวน 80,000 บาท
5. มีส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิดขึ้น 900,000 บาท
หน่วยลงทุน
กองทุนรวม
ชนิดสะสมมูลค่ำ
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนของวัน
ก่อนหน้ำ (บำท)

117,345,698.82

35,173,114.88

หน่วยลงทุน
ชนิดรับซื้อคืน
อัตโนมัติ
30,063,140.47

หน่วยลงทุน
ชนิดจ่ำยเงินปันผล

2,004,209.36

หน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/
บุคคล
50,105,234.11

รายการที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยลงทุน
แต่ละชนิด
1. ซื้อหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่ำ
จำนวน 3,000,000
บำท
2. ขำยคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
จำนวน 1,000,000
บำท

3,000,000.00

3,000,000.00

(1,500,000.00)

(1,000,000.00)

(500,000.00)

3. ขำยคืนหน่วย
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ลงทุน ชนิดผู้ลงทุน
กลุ่ม/บุคคล 500,000
บำท

(80,000.00)

(80,000.00)

4.จ่ำยเงินปันผล
จำนวน 80,000 บำท
รวมรำยกำรที่
เกี่ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด
(บำท)
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
ภำยหลังรำยกำรที่
เกี่ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด
ส่วนเพิ่มของมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิ
จำนวน 900,000
บำท
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
ภำยหลังรำยกำรที่
เกี่ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด
และส่วนเพิ่มฯ

1,420,000.00

3,000,000.00

(1,000,000.00)

(80,000.00)

(500,000.00)

118,765,698.82

38,173,114.88

29,063,140.47

1,924,209.36

49,605,234.11

900,000.00

289,273.79

220,238.90

14,581.55

375,905.76

119,665,698.82

38,462,388.67

29,283,379.37

1,938,790.91

49,981,139.87

วิธีคิดกำรปันส่วนมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
ชนิดสะสมมูลค่า = 119,665,698.82 x (38,173,114.88/118,765,698.82)
ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ = 119,665,698.82 x (29,063,140.47/118,765,698.82)
ชนิดจ่ายเงินปันผล = 119,665,698.82 x (1,924,209.36/118,765,698.82)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล = 119,665,698.82 x (49,605,234.11/118,765,698.82)
ค่ำใช้จ่ำยของกองทุนรวมต่อวัน (หำร 365 วัน)
ค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรจัดกำร (ต่อปี) โดยประมำณของแต่ละชนิดกองทุน
ค่ำธรรมเนียมกำร
จัดกำร = 1.00%
(+VAT 7%)
ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์
= 0.03% (+VAT 7%)
ค่ำธรรมเนียมรวม
ต่อวัน

(3,508.01)

(1,127.53)

(858.44)

(56.84)

(1,465.20)

(105.25)

(33.83)

(25.75)

(1.71)

(43.96)

(3,613.26)

(1,161.36)

(884.19)

(58.55)

(1,509.16)
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มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

119,662,085.56

38,461,227.31

29,282,495.18

1,938,732.36

49,979,630.71

11,812,621.1835

3,794,219.8367

2,888,712.6464

199,207.1555

4,930,481.5448

10.1300

10.1367

10.1368

9.7322

10.1368

จำนวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)
-หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น
จากซื้อหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
จานวน 3,000,000
บาท/10.0609 =
298,184.0590 หน่วย
- หน่วยลงทุนลดลง
จากการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติจานวน
1,000,000 บาท/
10.0609=
99,394.6863 หน่วย
- หน่วยลงทุนลดลง
จากการขายคืนหน่วย
ลงทุน ชนิดผู้ลงทุน
กลุ่ม/บุคคล 500,000
บาท/10.0609 =
49,697.3431 หน่วย
มูลค่ำหน่วยลงทุน
(บำทต่อหน่วย)
Q:

กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงกำรเท่ำใด?

A:

จานวนเงินทุนของโครงการเท่ากับ 2,000 ล้านบาท โดยในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอ
ขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 300 ล้านบาท หรือคิดเป็นจานวนหน่วยลงทุนไม่เกิน 30,000,000 หน่วย
อย่างไรก็ตาม บริษั ทจัด การอาจจะดาเนิน การเพิ่ม เงิน ทุนโครงการภายหลัง จดทะเบี ยน โดยขึ้น อยู่กับ ดุล ยพิ นิจของบริษั ทจัด การ
ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด

Q:

กองทุนรวมนี้เหมำะสมที่จะเป็นทำงเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใดและผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลำเท่ำใด?

A:

เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ มุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก โดย
คาดหวังผลตอบแทนจากเงินปันผลหรือกาไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารแห่งทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและ
สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้

Q:
A:

ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน?
การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) ที่อาจทาให้เกิดความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุน
ลงทุนได้ และอาจมีปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อเงินลงทุน ได้แก่
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- ปัจจัยทางเศรษฐกิจ เช่น ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ค่าเงิน อัตราเงินเฟ้อ เป็นต้น
- ปัจจัยทางการเมือง เช่น ความมั่นคงทางการเงิน นโยบายของรัฐ เป็นต้น
Q:

กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่? อย่ำงไร ?

A:

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap ไม่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือคุ้มครองเงินต้นให้แก่ผู้ลงทุน

Q:

กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลำบัญชีอย่ำงไร?

A:

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี ประมาณ 1 ปี นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

Q:

กองทุนรวมกำหนดอัตรำส่วนกำรลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำหรือตรำสำรที่มีลักษณะของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง
ดังกล่ำวไว้อย่ำงไร

A:

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ซึ่งหากมีการลงทุนกองทุนจะลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

Q:

ผลกระทบทำงลบที่มำกที่สุดจำกกำรลงทุนในตรำสำรที่มีลักษณะของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝงต่อเงินทุนของกองทุนรวม
เป็นอย่ำงไร

A:

กองทุนอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง โดยการลงทุนดังกล่าวจะมีวัตถุประสงค์
เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ซึ่งหมายความถึง การลดความเสี่ยง การลดค่าใช้จ่าย และการเพิ่มรายได้ขอ งกองทุน
โดยไม่มีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย กองทุนจะไม่ลงทุนเกินมูลค่าเงินลงทุนของกองทุน (Leverage) ดังนั้น ผลกระทบ
ต่อเงินทุนของกองทุนจากการลงทุนข้างต้นจึงจะไม่เกินมูลค่าเงินลงทุน

ข้อกำหนดในกำรซือ้ ขำยและโอนหน่วยลงทุน
Q:
A:

กองทุนรวมนี้มีวิธีกำรขำยและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่ำงไร?
กำรเสนอขำยหน่วยลงทุน
สำหรับกำรสั่งซื้อครั้งแรก (IPO) : ระหว่างวันที่ 15 – 20 มกราคม 2558
ผู้ลงทุนต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท และสั่งซื้อครั้งต่อไป ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท ยกเว้น ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล
ผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุน ครั้งแรกและครั้งถัดไป ไม่น้อยกว่า 1 บาท คานวณเป็นหน่วยลงทุนได้โดยนาจานวนเงินที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน
หารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งเท่ากับ 10 บาทต่อหน่วยบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น หาก
ผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap เท่ากับ 5,000 บาท จะได้รับจานวนหน่วยลงทุน เท่ากับ
494.7066 หน่วย (5,000 / 10.1070) หรือกรณีผู้ลงทุนต้องการซื้อหน่วยลงทุน 500 หน่วย ต้องชาระค่าซื้อหน่วยลงทุน 5,053.50 บาท
(5,053.50/10.1070)
ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามกาหนดการดังนี้
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (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
และสานักงานสาขาทุกแห่ง เวลา 8.30-15.30 น.
 บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด โทร 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปิดทาการ – 15.30 น.
 บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต SCB EASY FUND ภายใต้ SCB EASY NET www.scbeasy.com เวลา เริ่มให้บริการ -16.00 น.
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน ใน
ภายหลังได้
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สำหรับกำรสั่งซื้อครั้งถัดไป (หลัง IPO) :
ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกขั้นต่า 5,000 บาท และ
ครั้งถัดไป 1,000 บาท ทั้งนี้ จะเริ่มเปิดรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ภายใน 1 เดือนนับแต่วันจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะติดประกาศ ณ ที่ ทาการของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อ ทุกแห่งของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (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
และสานักงานสาขาทุกแห่ง เวลา 8.30-15.30 น.
 บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด โทร 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปิดทาการ – 15.30 น.
 บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต SCB EASY FUND ภายใต้ SCB EASY NET www.scbeasy.com เวลา เริ่มให้บริการ -16.00 น.
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนใน
ภายหลังได้
กำรชำระเงินค่ำซื้อหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
1. กรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ก) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาเสนอขายโดยชาระเป็นเงินสด / เงิน
โอน หักบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่บริษัทจัดการกาหนด เช็ค หรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับที่ทา
การของบริษัทจัดการที่รับคาสั่งซื้อภายในวันที่สั่งซื้อเท่านั้น
 กรณีผู้ลงทุนทารายการผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และสาขาของธนาคาร
 ชาระเป็นเช็ค หรือดราฟต์ลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม
"ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด”
 กรณีผู้ลงทุนทารายการผ่านบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
 นาเช็คหรือเงินสดเข้า “บัญชีจองซื้อกองทุนบลจ.ไทยพาณิชย์ จากัด” โดยมีรายละเอียดธนาคารดังต่อไปนี้
ธนำคำร
เลขที่บัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
049-3-14025-7
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
745-1-03996-7
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
777-0-05798-9
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
129-3-16153-3
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
001-1-53664-6
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
051-1-07501-9
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
00011300000058
ธนาคารธนชาติ จากัด (มหาชน)
014-3-00522-8
ธนาคาร ยูโอบี จากัด (มหาชน)
739-3-63018-7
ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย จากัด (มหาชน)
080-0-35104-9
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
039-6-03711-9
(ข) บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดของธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน) หรือของสถาบันการเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดอนุญาต โดยการตัดเงินจากบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือ
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บัตรอื่นใดในวันที่ที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต
หรือบัตรอื่นใด ณ สถานที่ หรือช่วงระยะเวลาหรือภายใต้เงื่อนไขอื่นใด ตามที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.scbam.com หรือ ช่อ งทางอื่นที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดให้บริการรับชาระค่าซื้อ
หน่วยลงทุนด้วยบัตรดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.scbam.com หรือช่องทางใดที่เหมาะสม
การชาระด้วยบัตรดังกล่าวจะไม่มีการสะสมคะแนน เว้นแต่ธนาคาร/บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก
1. กรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ก) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาเสนอขายโดยชาระเป็นเงินสด / เงิน
โอน หักบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่บริษัทจัดการกาหนด เช็ค หรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี เดียวกับที่
ทาการของบริษัทจัดการที่รับคาสั่งซื้อภายในวันที่สั่งซื้อเท่านั้น




กรณีผู้ลงทุนทารายการผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และช่องทางที่ธนาคารกาหนด
 ชาระเป็นเช็ค หรือดราฟต์ลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม
“ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด”
กรณีผู้ลงทุนทารายการผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
 นาเช็คหรือเงินสดเข้า “บัญชีซื้อกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จากัด” โดยมีรายละเอียดธนาคารดังต่อไปนี้
ธนำคำร
เลขที่บัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
049-3-13640-2
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
745-1-03912-6
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
777-0-05844-9
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
129-3-16151-7
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
001-1-53394-0
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
051-1-07501-9
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
00011300000058
ธนาคารธนชาติ จากัด (มหาชน)
014-3-00522-8
ธนาคาร ยูโอบี จากัด (มหาชน)
739-3-63018-7
ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย จากัด (มหาชน)
080-0-35101-4
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
039-6-03709-7

(ข) บริ ษั ท จั ด การอาจพิ จ ารณารั บ ช าระเงิ น ค่ า ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ด้ ว ยบั ต รเครดิ ต หรื อ บั ต รเดบิ ต หรื อ บั ต รอื่ น ใดของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) หรือของสถาบันการเงินอื่นใดที่บริษัท จัดการกาหนดอนุญาต โดยการตัดเงินจากบัตรเครดิต หรือ
บัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดในวันที่ที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตร
เครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด ณ สถานที่ หรือช่วงระยะเวลาหรือภายใต้เงื่อนไขอื่นใด ตามที่บริษัทจัดการกาหนด โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.scbam.com หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิด
ให้บริการรับชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน ทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.scbam.com
หรือช่องทางใดที่เหมาะสม การชาระด้วยบัตรดังกล่าวจะไม่มีการสะสมคะแนน เว้นแต่ธนาคาร/บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็น
อย่างอื่น
กำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเริ่มเปิดรับคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทุกวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทาการจนถึงเวลาที่บริษัทจัดการ
กาหนด ผู้ ถือ หน่ วยลงทุน สามารถท าการขายคื น โดยมี มู ลค่ าขั้น ต่าในการขายคื น 1,000 บาท และมู ล ค่าขั้ นต่ าคงเหลื อ ในบั ญ ชี
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1,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชาระเงินคืนให้ผู้ลงทุนภายใน 5 วั นทาการนับแต่วันคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทาการรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายชื่อผู้ลงทุน ตามที่ผู้ลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทารายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (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
และสานักงานสาขาทุกแห่ง เวลา 8.30-15.30 น.
 บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด โทร 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปิดทาการ – 15.30 น.
 บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต SCB EASY FUND ภายใต้ SCB EASY NET www.scbeasy.com เวลา เริ่มให้บริการ -16.00 น.
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด
ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนใน
ภายหลังได้
Q:
A:

กรณีใดที่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน?
บริษั ทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับ มอบหมายจากบริษั ทจัด การ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิกการท าธุรกรร มของ
ผู้ถือ หน่วยลงทุน ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จาเป็นต้อ งแจ้งให้ ผู้ถือ หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณี ที่เกิด
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบคาขอใช้บริการกองทุน และ/หรือ ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตน
ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกาหนด ไม่ครบถ้วนเพียงพอสาหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่
บริษัทจัดการกาหนด
(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงิ นแก่การก่อ
การร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อ
กฎหมายต่างๆ
(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายอื่น หรือ
ความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ
(ง) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่
เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต
(จ) เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (“กองทุน”) การเสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนให้แ ก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึง
กองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
(ฉ) บริษั ท จัด การขอสงวนสิท ธิ ป ฏิ เสธคาสั่งซื้ อ หน่ วยลงทุ นของผู้ล งทุ น หากการสั่งซื้ อ ดั งกล่ าวขัด กั บ หลั กเกณฑ์ ข องส านั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน โดยบริษัทจั ดการจะคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสาคัญ
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Q:
A:

กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรเลื่อนกำหนดเวลำชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน กำรไม่ขำยหรือไม่รับ ซื้อคืนหน่วย
ลงทุนตำมคำสั่งที่รับไว้แล้ว และกำรหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขำยคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่ำงไร?
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้
แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กาหนดไว้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(3) มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยัง
ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้น
ต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนที่ถูกต้อง
ทั้งนี้ การเลื่อ นกาหนดชาระเงินค่าขายคืนข้างต้น บริษัทจัดการจะดาเนินการตามที่ ระบุในรายละเอียดโครงการและหลักเกณฑ์ ที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง
บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรืออาจหยุดรับคาสั่งซื้อ
หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กาหนดไว้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทาการซื้อขายได้ตามปกติ
(2) บริษั ทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณี ดังต่อ ไปนี้ โดยได้รับค วามเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจาเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ การไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
(ก) (ข) หรือ (ค) สามารถกระทาไม่เกิน 1 วันทาการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสานักงาน
(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมดังกล่าวอย่างมีนัยสาคัญ
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(ก) ตลาดซื้อ ขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดทาการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ที่กองทุนรวมได้ลงทุนใน
หลักทรัพย์ทซี่ ื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทาให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทาให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือ
รับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาดังต่อไปนี้
1. การกระทาที่เป็น ความผิดมู ลฐานหรือ ความผิด ฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับ การป้อ งกันแล ะปราบปรามการ
ฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทาที่เป็นการปฏิบัติตามคาสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสาคัญ
ทั้งนี้ การไม่ข ายหรือไม่รับซื้อ คืนหรือ ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่งข้างต้น บริษัทจัดการจะดาเนินการตามที่ระบุในรายละเอียด
โครงการและหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
การหยุดรับคาสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคาสั่งซื้อหรือ คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็น
การชั่วคราว ตามระยะเวลาที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทั้งนี้ ไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้
Q:
A:

วิธีกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่ำงไร?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกาหนด โดยติดต่อที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อ คืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ซึ่งสามารถรับคาสั่งซื้อหรือขายหน่วยลงทุน หรือเป็นผู้ทา
หน้าที่ในการเสนอขายและรับซื้อ คืนหน่วยลงทุนของกองทุน หรือ บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด
(มหาชน) หรือช่องทางให้บริการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด
ทั้งนี้ บริษั ทจัดการอาจเพิ่ มเติมหรือ เปลี่ ยนแปลงวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยไม่ ถือ เป็ น การแก้ไขโครงการตามที่ร ะบุ ไว้ใน
รายละเอียดโครางการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ
สานั กงานใหญ่ แ ละสานักงานสาขาของผู้สนับ สนุนการขายหรือ รับ ซื้อ คืนหน่ วยลงทุน เว็บไซต์ข องบริษัทจัด การ และเว็บไซต์ ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทาการก่อนการเปลี่ยนแปลงการ
ให้บริการดังกล่าว ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ
ข้อสงวนสิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แ ก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่
ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต
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2. เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (“กองทุน”) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จากัด
เพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุค คล
ดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
3. บริษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิป ฏิ เสธค าสั่ งสับ เปลี่ ย นหน่ว ยลงทุ น ของผู้ล งทุ น หากการสั บ เปลี่ย นดั งกล่ าวขั ด กับ หลั ก เกณฑ์ ข อง
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสาคัญ
บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทารายการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันได้ หากบริษัทจัดการ
เปิดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อ ย 7 วัน โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษั ท
จัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
Q:
A:

กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดกำรโอนไว้อย่ำงไร?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) การโอนหน่วยลงทุนตามคาสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย (ซึ่งไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่
ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกันและปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต เว้นแต่ศาลจะมีคาสั่งเป็นอย่างอื่น)
(ค) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ
ทั้งนี้ ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สานักงานทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่ได้เป็น
ผู้ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคาขอใช้บริการกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
พร้อมคาขอโอนหน่วยลงทุน และชาระค่าธรรมเนียมการโอนตามหัวข้อค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในรายละเอียด
โครงการ (ถ้ามี)
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุน พร้อมหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่นาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคาขอโอนหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว
อนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (“กองทุน”) การรับลงทะเบียนการ
โอนหน่ วยลงทุน ของกองทุน ให้อ ยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษั ทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่รับลงทะเบียนการโอน
หน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่
อยู่ ในสหรัฐอเมริ กา รวมถึ งกองทรัพ ย์ สิ น ของบุ ค คลดั งกล่ าว และบริษั ท หรือ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นซึ่ง จัด ให้ มี ขึ้น และด าเนิ น กิ จ กรรมใน
สหรัฐอเมริกา
อีกทั้ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวขัด
กับหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ
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Q:
A:

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำขำยและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้
จำกช่องทำงใด?
บริษัทบริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่าน Website
ของบริษัทจัดการ: www.scbam.com ทุกวันทาการ

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน
Q:
A:

กองทุนรวมมีกำรออกและส่งมอบหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่อย่ำงไร?
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือ หน่วยลงทุนทุกครั้งที่ผู้ถือ หน่วยลงทุนมีการทา
รายการซื้อ หรือขายคืนหรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการทารายการซื้อ หรือขายคืนหรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษทั จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทาการนับแต่วัน
จดทะเบียนกองทุน ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และ/หรือภายใน 7 วันทาการนับแต่วันทาสั่งซื้อหรือขายคืนหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

Q:
A:

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อำจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภำยใต้เงื่อนไขอย่ำงไร?
สิทธิในการไม่ได้รับจัดสรรหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลที่ซื้อหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณ ะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียง
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด

Q:
A:

Q:
A:

ช่องทำงและวิธีกำรที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบแนวทำงกำรใช้สิทธิออกเสียงและดำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงของ
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมเพิ่มเติม?
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะทาการติดประกาศ ณ ที่
ทาการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมนี้มีช่องทำงและวิธีกำรร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบำยกำรระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร
ตลอดจนวิธีเข้ำสู่กระบวนกำรดังกล่ำวหรือไม่ อย่ำงไร?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนาส่งข้อร้องเรียนมาได้ที่
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2777-7777 กด 0 กด 6
 สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร.0-2263-6000
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป และ
การฝ่าฝืนหรือ การไม่ปฏิบัตินั้นก่อ ให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือ ผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความ
เสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจั ดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นาข้อ
พิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
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บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำรของกองทุนรวม
Q:
A:

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ?
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ที่
ได้รับใบอนุญ าตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และ
กองทุนส่วนบุคคล ปัจจุบันบริษัทจัดการ มีกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการจานวนทั้งหมด 174 กองทุน และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม เท่ากับ 888,621,726,775.25 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560)

รายชื่อคณะกรรมการจัดการ
1. นายสมิทธ์ พนมยงค์
2. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย
3. นางสาวพิณแก้ว ทรายแก้ว
4. นางปิ่นสุดา ภู่วิภาดาวรรธน์
5. นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส
6. นางสาวจารุภัทร ทองลงยา
7. นายอาชวิณ อัศวโภคิน
8. นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม
9. นางสาวสมใจ โรจน์เลิศจรรยา
10. นางสาวอมรมาลย์ อัมพรพิสิฏฐ์
11. นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา
12. นางสาววริษา ลพานุกรม
13. นายยุทธพล วิทยพาณิชกร
 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายสมิทธ์ พนมยงค์
นายอนุชา เหล่าขวัญสถิตย์
นายอารักษ์ สุธีวงศ์
นายชลิตติ เนื่องจานงค์
ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์
นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์
นางสาวศรัณยา เวชากุล

Q:

รำยชื่อคณะกรรมกำรกำรลงทุน

A:

1. นายสมิทธ์ พนมยงค์
2. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย
3. นางสาวจารุภัทร ทองลงยา
4. นายยุทธพล วิทยพาณิชกร
5. นายอาชวิณ อัศวโภคิน
6. นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส
7. นายพูนศักดิ์ โล่สุนทร
8. นางสาวมยุรา ถิ่นธนสาร
9. นายเอกลักษณ์ กระแสเศียร
10. นางสาวศุภรัตน์ อารีย์วงศ์
11. นางสาวอรวี อุดมพาณิชย์
12. นายศุภกร ตุลยธัญ
13. นายสิร พศินพงศ์
14. นายจิตติคุณ กุลจิตติเวช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มกลยุทธ์และวางแผน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มผลิตภัณฑ์และตราสารหนี้ต่างประเทศ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบัญชีและปฏิบัติการกองทุน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจตัวแทนจาหน่าย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
กรรมการบริษัท
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
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15. นายอลงการ ชุตินันท์
16. นางสาวศศิพิมพ์ สดแสงจันทร์
Q: รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน ประวัติกำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรทำงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม
A: รายชื่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการกองทุน แสดงได้ดังนี้
กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน
ลำดับ
1

2

ชื่อ-สกุล
นางสาวจารุภัทร ทองลงยา

นางสุทธินีย์ ลิมปพัทธ์

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
บริหารการลงทุนในตราสาร
ทุน และแสวงหาโอกาส ใน
การสร้างผลตอบแทน จาก
การลงทุนในตราสารทุน

บริหารการลงทุนในตราสาร
ทุน และแสวงหาโอกาส ใน
การสร้างผลตอบแทน จาก
การลงทุนในตราสารทุน

วุฒิกำรศึกษำ
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา
การเงิน สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี Botany จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- คุณวุฒิพิเศษ Fund Manager
License
- ปริญญาโท Master of Science in
Finance and Investments
University of Edinburgh
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คุณวุฒิพิเศษ CFA Level I, CISA
Level I

-

3

4

นางสาวนิภาพร ทิพย์อาภรณ์

นายณัฐดนัย ประทานพรทิพย์

บริหารการลงทุนในตราสาร
ทุน และแสวงหาโอกาส ใน
การสร้างผลตอบแทน จาก
การลงทุนในตราสารทุน

บริหารการลงทุนในตราสาร
ทุน และแสวงหาโอกาส ใน
การสร้างผลตอบแทน จาก
การลงทุนในตราสารทุน

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- คุณวุฒิพิเศษ CISA Level I

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คุณวุฒิพิเศษ CFA Level III,
Derivative License

-
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ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มจัดการ
ลงทุนตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย์
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการลงทุน
ตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย์
ผู้บริหารงานฝ่ายบริหารความเสี่ยง
บลจ.กสิกรไทย
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
บลจ. กสิกรไทย
Manager Investment บลจ.ภัทรธนกิจ
ผู้อานวยการ ฝ่ายจัดการลงทุนตราสาร
ทุน บลจ.ไทยพาณิชย์
ผู้อานวยการ ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์ และ
กลยุทธ์การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย์
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่าย
ตราสารทุนในประเทศ บลจ.เอ็มเอฟซี
จากัด(มหาชน)
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่าย Private
Equity บลจ.เอ็มเอฟซี จากัด(มหาชน)
นักวิเคราะห์ทางการเงิน ฝ่ายที่ปรึกษา
ทางการเงิน บลจ.เอ็มเอฟซี จากัด
(มหาชน)
ผู้อานวยการ ฝ่ายจัดการลงทุนตราสาร
ทุน บลจ.ไทยพาณิชย์
รองผู้อานวยการ ฝ่ายสนับสนุน
การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย์
ผู้จัดการกองทุน บลจ.ทหารไทย
Portfolio Administration Officer
บลจ. ทหารไทย
เจ้าหน้าที่การเงิน บลจ.ทหารไทย
รองผู้อานวยการ ฝ่ายจัดการลงทุนตรา
สารทุน บลจ.ไทยพาณิชย์
ผู้อานวยการ ฝ่ายลงทุน บลจ. ฟินันซ่า
ที่ปรึกษา บ. เกวินน์ คอนซัลติ้ง จากัด
วิศวกร บ. ควอลิเทค เอนจิเนียริ่ง แอนด์
คอนสตัคชั่น จก.
วิศวกร บมจ.ปตท สารวจและผลิต
ปิโตรเลียม
วิศกรโครงสร้าง บ. ไทยทาเคนาคา
สากล ก่อสร้าง จากัด
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ลำดับ
5

ชื่อ-สกุล
นายสมหวัง จิรัฐิติอาไพวงศ์

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
บริหารการลงทุนในตราสาร
ทุน และแสวงหาโอกาส ใน
การสร้างผลตอบแทน จาก
การลงทุนในตราสารทุน

6

นายชนาพัทธ์ ภัทราคม

บริหารการลงทุนในตราสาร
ทุน และแสวงหาโอกาส ใน
การสร้างผลตอบแทน จาก
การลงทุนในตราสารทุน

7

นายชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง

บริหารการลงทุนในตราสาร
ทุน และแสวงหาโอกาส ใน
การสร้างผลตอบแทน จาก
การลงทุนในตราสารทุน

8

นายพูนศักดิ์ โล่ห์สุนทร

บริหารการลงทุนในตราสาร
ทุน เชิง Quantitative

วุฒิกำรศึกษำ
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน)
George Washington University
- ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- คุณวุฒิพิเศษ CFA Level II
- ปริญญาโท Financial
Engineering ICMA Centre,
University of Reading, UK
- ปริญญาตรี Aerospace
Engineering
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี Aerospace
Engineering RMIT University,
Australia
- ปริญญาตรี Business
Management RMIT University,
Australia
- คุณวุฒิพิเศษ CFA Level I, FRM
Level I
- ปริญญาโท Quantitative Finance
Lancaster University, England
- ปริญญาตรี BBA (Finance)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คุณวุฒิพิเศษ นักวิเคราะห์การ
ลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

- ปริญญาเอก Ph.D.Electrical
Engineering University of
Southern California
- ปริญญาโท
M. Electrical Engineer University
of Southern California
- ปริญญาโท
M.S. Mathematical Finance
University of Southern California
- ปริญญาโท
M.A. Mathematics University of
Southern California
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คุณวุฒิพิเศษ CAIA,CFA, FRM
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ประสบกำรณ์ทำงำน
- รองผู้อานวยการ ฝ่ายการลงทุน
ตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย์
- ผู้จัดการกองทุน บลจ.กรุงไทย
- ผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุนตราสารทุน
บลจ.ไทยพาณิชย์
- เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์ตราสาร
ทุน บลจ.ไทยพาณิชย์
- เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์
และกลยุทธ์การลงทุน บลจ.ไทย
พาณิชย์
- เจ้าหน้าที่ ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์ และ
กลยุทธ์การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

- ผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุนตราสารทุน
บลจ.ไทยพาณิชย์
- ผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์ตราสารทุน
บลจ.ไทยพาณิชย์
- ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายธุรกิจโครงการ
สายงานวานิชธนกิจ
ธนาคารกรุงเทพ จากัด มหาชน
- นักวิเคราะห์ ฝ่ายบริหาร Portfolio
- ธนาคารกรุงเทพ จากัด มหาชน
- นักวิเคราะห์ FPRI Advisory Company
Limited
- ผู้อานวยการอาวุโส และหัวหน้าฝ่าย
จัดการลงทุนตราสารทุนเชิงกลยุทธ์
บลจ. ไทยพาณิชย์
- ผู้อานวยการ ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน
เชิงกลยุทธ์ บลจ.ไทยพาณิชย์
- ผู้อานวยการ ฝ่ายจัดการลงทุน
ตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย์
- ผู้อานวยการ ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์และ
กลยุทธ์การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย์
- ผู้จัดการฝ่ายตราสารหนี้ กองทุน
บาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
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ลำดับ
9

ชื่อ-สกุล
นายไพริชน์ นิตยานุภาพ

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
บริหารการลงทุนในตราสาร
ทุน เชิง Quantitative

วุฒิกำรศึกษำ
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบกำรณ์ทำงำน
- ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายจัดการลงทุน
ตราสารทุนเชิงกลยุทธ์ บลจ.
ไทยพาณิชย์
- หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้าน
ตลาด ธนาคารกสิกรไทย จากัด
(มหาชน)
- นักวิเคราะห์ข้อมูลและโปรแกรม
บริษัท เคซีเอส จากัด

Q:

รำยชื่อผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นำยทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์

A:

ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
1

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชั่น จากัด
21

เบอร์โทรศัพท์
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
0-2305-9000
0-2659-7777
0-2359-0000
0-2648-3600
0-2648-1111
0-2638-5000
0-2659-8000
0-2695-5000
0-2672-1000
0-2657-7000
0-2697-3875
0-2618-1000
0-2663-9999
0-2223-1333
0-2658-9000
0-2684-8888
0-2572-5999
0-2862-9999
0-2352-5100
0-2627-3100
0-2949-1000
0-2660-6677
0-2101-8550
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap: SCBMSEFUND

ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

เบอร์โทรศัพท์

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน อินฟินิติ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

0-2238-3987
0-2801-9100,0-2343-9500
0-2658-6300
0-2658-5800
0-2861-5508
0-2880-6000
0-2266-6698
0-2217-8000
0-2658-8888
0-2205-7000
0-2207-0038
0-2635-1700

บริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
นำยทะเบียนหน่วยลงทุน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) โทร. 0-2128-2332-7
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) โทร. 0-2230-2240
“นอกจากหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนด้วย”

ช่องทำงที่ผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิ่มเติม





บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
ที่อยู่
ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7 – 8
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2777-7777 กด 0 กด 6
Website www.scbam.com
ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา
Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6
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ควำมเสี่ยงในกำรลงทุนของกองทุนรวม และแนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง
กองทุนเปิดไทยพำณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน ซึ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่ง ทุนประเภทหุ้นที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีแ นวโน้มการเจริญ เติบโตทางธุรกิจ และ/หรือ มีปัจจัยพื้นฐานดี
และ/หรือมีความมั่นคง โดยเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ดังนั้น การลงทุนในกองทุนดังกล่าว จึงมีความเสี่ยงและแนวทาง
ในการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้
 ควำมเสี่ยงจำกตลำด (Market Risk) : ความเสี่ยงที่ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลง อันเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการมีแนวทางในการลดความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนเมื่อราคาหุ้นที่
กองทุนลงทุนเปลี่ยนแปลง โดยการกระจายลงทุนในหุ้นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาด เอ็ม
เอ ไอ และทาการศึกษาและวิเคราะห์บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อย่างรอบคอบ ตลอดจนดาเนินการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และประกาศของ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อให้กองทุนมีระดับความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เหมาะสม
 ควำมเสี่ยงทำงธุรกิจ (Business Risk) : ความเสี่ยงที่ราคาหุ้นของบริษัทที่กองทุนลงทุนเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากผลการดาเนินงานและฐานะ

การเงินของบริษัทเอง ประกอบด้วย ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ และความเสี่ยงในระดับอุตสาหกรรม อย่างไรก็
ดี บริษัทจัดการมีแนวทางในการลดความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนเมื่อราคาหุ้นที่กองทุนลงทุนเปลี่ยนแปลง โดยทาการศึกษาและวิเคราะห์ ฐานะ
ทางการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อย่างรอบคอบ รวมทั้ง ติดตามการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรทางเศรษฐกิจที่อาจมีผลกระทบ
ต่อความสามารถในการทากาไรของบริษัทที่กองทุนพิจารณาลงทุน หรือคาดว่าจะลงทุน
 ควำมเสี่ยงจำกสภำพคล่องของตรำสำรที่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) : เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถจาหน่ายตราสารนั้นๆได้ใน

ราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านนี้ลงได้จากการพิจารณาการลงทุนในตรา
สารที่มีคุณภาพและคานึงถึงสภาพคล่องในการซื้อขายก่อนตัดสินใจลงทุน
 ควำมเสี่ยงจำกกำรดำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Credit Risk) : กองทุนอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการชาระหนี้เงินต้น

และดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร บริษัทจัดการสามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวลงได้ โดยพิจารณาลงทุนในตราสารที่ผู้ออกมีฐานะการเงินที่
มั่นคง เช่น ตราสารที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก หรือรับรอง รับอาวัล ค้าประกันทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย หรือพิจารณาลงทุนในตราสารของ
บริษัทเอกชนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก เช่น ทาการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัท รวมถึงการกาหนดนโยบายการลงทุน ตลอดจน
กาหนดวงเงินในการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน
 ควำมเสี่ย งที่ เกิ ด จำกกำรลงทุ น ในสั ญ ญำซื้อ ขำยล่วงหน้ ำ : ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากราคาของหลั กทรัพ ย์อ้างอิ งมี ความผั น ผวนมาก

โดยอาจจะเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้ราคาของสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ และเนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการตีมูลค่าตามราคาตลาดทุกวัน ซึ่งอาจจะทาให้
ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมากโดยอาจจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือตรงกันข้ามกับหลักทรัพย์ที่กองทุน
ได้ลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการมีการดาเนินการติดตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นประจา สม่าเสมอ และ
ตีมูลค่าตลาดของสัญ ญาทุกวันเพื่อ รักษาระดับเงินประกันให้เป็น ไปตามกฎระเบียบของตลาดอนุพั นธ์ รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ปั จจัย ที่
เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อราคา และมีการปรับเปลี่ยนสถานการณ์ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ทันเหตุการณ์โดยการคานวณอัตราส่วน
ในการลงทุนที่เหมาะสมกับสภาวการณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยู่ตลอดเวลา
 ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตรำสำรที่มีลักษณะของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง
- ควำมเสี่ ยงจำกกำรเปลี่ย นแปลงของรำคำหรือ มู ล ค่ ำของตัว แปรอ้ำงอิ ง : อั นเนื่ อ งจากปั จจั ยที่ มีผ ลกระทบต่อ ตัวแปรอ้างอิ ง
เปลี่ยนไป เช่น ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน (ค่าเงิน) ปริมาณเงินไหลเข้าหรือออก (Fund Flow)
ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยด้านการเมือง เป็นต้น ดังนั้นกองทุนอาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลตอบแทนน้อยลง หรือเสียโอกาสในการได้รับ
ผลตอบแทนที่ดีขึ้น หากตัวแปรอ้างอิงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามคาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ก่อนพิจารณาลงทุน กองทุนจะคาดการณ์
หรือทาการศึกษาและวิเคราะห์ตัวแปรอ้างอิงของตราสารดังกล่าวอย่างรอบคอบ เพื่อให้กองทุนมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับผลตอบแทนตามเงื่อนไขที่
กาหนดไว้โดยมีระดับความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เหมาะสม
23
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- ควำมเสี่ยงด้ำนกำรลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) : ความเสี่ยงเมื่อกองทุนต้องการนาผลตอบแทน เช่น ดอกเบี้ยรับในรูปกระแสเงิน
สดที่ได้รับจากตราสาร ฯ ที่ลงทุนในแต่ละงวดของกองทุน ไปลงทุนต่อ แล้วไม่สามารถได้รับอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่เท่าเดิม
ในสถานการณ์ที่อัตราผลตอบแทนของตลาดตราสารหนี้ มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากกระแสเงินสดที่ได้รับจากดอกเบี้ยเป็นงวด ๆ จะถูก
นาไปลงทุนใหม่อีกครั้งในตราสารอื่นในราคาตลาดขณะนั้นซึ่งอาจมีอัตราดอกเบี้ยต่าลง โดยบริษัทจัดการจะทาการวิเคราะห์สรรหาตรา
สารฯเพื่อนากระแสเงินสดที่ได้รับจากดอกเบี้ยในแต่ละงวดไปลงทุนต่อเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทน โดยคานึงถึงเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
- ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิ ตของคู่สั ญ ญำ (Credit Risk) : ในกรณี ที่ คู่สัญ ญาไม่ สามารถปฏิบัติตามข้อ ตกลงที่ ระบุไว้ในสัญ ญาซื้อ ขาย
ล่วงหน้า อันเนื่องจากภาระความเสี่ยงจากการเข้าทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงของคู่สัญ ญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมาก จนไม่
สามารถปฏิบัติตามภาระที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา แต่อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structure
note) ที่คู่สัญญาได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระดับ Investment Grade จากสถาบันการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ควำมเสี่ยงจำกกำรไถ่ถอนคืนตรำสำรที่ลงทุนก่อนครบกำหนด (Call Risk) : ในกรณี ที่ตราสารดังกล่าวมีเงื่อนไขให้มีการเรียก
ไถ่ถอนคืนได้ก่อ นกาหนด Call option ไว้ล่วงหน้า ผู้อ อกตราสารมีสิทธิที่จะจ่ายชาระหนี้ได้ ก่อ นกาหนด ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อ อัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดลดลงหรือการที่อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออตราสารเพิ่มขึ้น หรือผู้ออกตราสารสามารถหาแหล่งเงินทุนอื่นที่มีต้นทุนต่า
กว่ามาจ่ายคืน (Refinancing) ทาให้กองทุนถูกบังคับให้ไถ่ถอน และเสียโอกาสในการได้รับอัตราผลตอบแทนในระดับเดิม โดยต้องนาเงิน
ที่ได้รับคืนนั้นไปลงทุนใหม่ในตราสารอื่นทดแทนซึ่งอาจมีอัตราผลตอบแทนต่ากว่าอัตราเดิมที่เคยได้รับ ในการนี้บริษัทจัดการจะพิจารณา
ลงทุนตราสารที่มีคุณ ภาพ ตลอดจนความเหมาะสมของเงื่อนไขการชาระเงินคืนของตราสารนั้น ๆ พร้อมทั้งกาหนดและเจรจาเ พื่อให้ได้
อัตราผลตอบแทนที่ดีขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยงดังกล่าวด้วย

ตำรำงสรุปอัตรำส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวม
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1

ตราสารภาครัฐไทย

ไม่จากัดอัตราส่วน

2

หน่วย CIS

ไม่จากัดอัตราส่วน

3

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

ไม่เกิน 20%

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาล
เป็นประกัน
4

ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือ
ศุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ.
ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
4.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตาม
24

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 20% หรือ
(2) น้าหนักของตราสารที่ลงทุนนใน benchmark + 5%
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filing
4.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ < 397 วัน นับแต่
วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ
4.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้
4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บล.
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.5 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ > 397 วัน
นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated
market
5

ทรัพย์สินดังนี้
5.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตรา
สารอยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET)
5.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทย
ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อ
ขายใน SET)
5.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 5.1
5.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
5.4.1 เป็นตราสาร Basel III
5.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.4.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET
5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
25

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 15% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สินที่ลง ทุนใน benchmark + 5%
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5.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ < 397 วัน นับ
แต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้มภี าระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้
5.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9
5.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
5.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทานองเดียวกับ
บุคคลตามข้อ 5.4.3.3.1 – 5.4.3.3.2
5.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ > 397 วัน นับแต่
วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
5.5 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade
5.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
5.6.1 reverse repo
5.6.2 OTC derivatives
5.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้
5.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับผู้ลงทุน
ทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออก
จากการซื้อขายใน SET)
5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุน
ในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า
แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
6

7

หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจาย
การลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการ
เช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด และมีลักษณะตาม 5.7.1

หน่วย infra ไม่จากัดอัตราส่วน

ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หน่วย property ไม่เกิน 20%

หมายเหตุ :ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ ับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
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ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)*
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1

การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม
กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทาง
การเงินกับบริษัทดังกล่าว

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่ง ดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) **
ข้อ
1

2

ประเภททรัพย์สิน
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N
ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาใน
ต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่ง
จ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MFได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจาก
คู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities
lending หรือ derivatives)

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชีเว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุ
โครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุนคงเหลือ < 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ
MF ที่มีอายุโครงการ > 1 ปี

ทรัพย์สินดังนี้
2.1 B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่
MF ได้ดาเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตรา
สารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้
MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มี
ระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตรา
สารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN ศุกูก หรือตราสาร
Basel III ที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้
2.3.1 มีลักษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ของ
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

รวมกันไม่เกิน 25%
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า
investment grade หรือไม่มี credit rating
(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และ
กองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน B/E P/N SN เงิน
ฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกิน
อายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของMF หรือมีการ
ลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)
3

reverse repo

ไม่เกิน 25%

4

securities lending

ไม่เกิน 25%

5

total SIP ซึ่งได้แก่
5.1 ทรัพย์สินตามข้อ 6 ใน
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
5.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ศุกูก SN หรือ
Basel lll ที่มีอันดับความน่าเชื่อที่ตัวตราสารและ/หรือ
ผู้ออกตราสารที่ต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (noninvestment grade / unrated)

รวมกันไม่เกิน 15%

derivatives ดังนี้
6

6.1 การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)
6.2 การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลด
ความเสี่ยง (non-hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
global exposure limit
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน1
จากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน
100% ของ NAV
6.2.2 กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้อน2
จากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า
ความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดังนี้
(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV
(2) relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark
หมายเหตุ : “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic
investment) หรือ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีความซับซ้อน
(exotic derivatives)

7

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs

ไม่เกิน 20%
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

8

หน่วย CIS ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย (โดยหน่วย
CIS ดังกล่าวจะมีนโยบายสอดคล้องกับกองทุนรวม
และไม่ทาให้ความเสี่ยงของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมีนัยสาคัญ)

ไม่จากัดอัตราส่วน

** หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ product limit
1,2
รายละเอียดของการคานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานประกาศกาหนด
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1

หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง

ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจานวน
หุ้นของบริษัท รวมกัน < 25% ของจานวนสิทธิอ อกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทนั้น
(ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2

ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III
และศุกูกของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐ
ต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) 1
ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี้สินดังกล่าวของ
เจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
กัน เป็นต้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ใน
งบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1
ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกราย
นั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออก
ใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment grade
หรือไม่มี credit rating ให้บลจ.ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการ
ของ บลจ.รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราได้มีการ
ยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program)
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม้ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคล ดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทานองเดียวกับบุคคล
ตาม1.-9.)

3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

- ไม่เกิน 25% ของจานวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน
CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในกรณี ดังนี้
3.1 การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก
และมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้างโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

4

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

ไม่เกิน 25% ของจานวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออก
หน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาด
เล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

5

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

ไม่เกิน 25% ของจานวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property
ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่
ที่มีขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

1

หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทางบการเงินตามมาตรฐานการ
บัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดโดยคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี
หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United
States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
2

รวมถึงกรณียังไม่ครบกาหนดการจัดทางบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร

“ทั้งนี้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการ
ลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม”
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ตำรำงค่ำธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2559
ค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม
(ร้อยละของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ) (เฉพำะชนิดสะสมมูลค่ำ)

อัตรำตำมโครงกำร*

เรียกเก็บจริง*

1. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมทั้งหมดที่ประมำณกำรได้

ไม่เกิน 3.745

1.68

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)
ไม่เกิน 3.21
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)
ไม่เกิน 0.107
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)
รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)
ตามที่จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน (Cost of providing the insurance)
ตามที่จ่ายจริง
ค่าสอบบัญชี (Auditing fee)
ตามที่จ่ายจริง
ค่าประกาศหนังสือพิมพ์มูลค่าหน่วยลงทุน (Newspaper Publication ExpenseNAV.)
ตามที่จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses) **
ตามที่จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

1.61
0.02
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
0.02
0.02
0.01

 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

- ไม่มี -

- ไม่มี -

 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

- ไม่มี -

- ไม่มี -

2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่ประมำณกำรไม่ได้

ตำมที่จ่ำยจริง

รวมค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจริงทั้งหมด***
ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)
*

ตามที่จ่ายจริง

1.68
0.83

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นโดยไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่าย
ตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ
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ค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
(ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน)

อัตรำตำมโครงกำร*

เรียกเก็บจริง*

(1) ชนิดจ่ายเงินปันผล

ไม่เกิน 1.07

1.07

(2) ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล *** (เริ่มเปิดให้บริการ 1 ส.ค. 60 เป็นต้นไป)

ไม่เกิน 1.07

ยังไม่เปิดให้บริการ

(1) ชนิดจ่ายเงินปันผล

ไม่เกิน 1.07

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

(2) ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล *** (เริ่มเปิดให้บริการ 1 ส.ค. 60 เป็นต้นไป)

ไม่เกิน 1.07

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

 ชนิดจ่ายเงินปันผล

ไม่เกิน 1.07

1.07

 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล *** (เริ่มเปิดให้บริการ 1 ส.ค. 60 เป็นต้นไป)

ไม่เกิน 1.07

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

 ชนิดจ่ายเงินปันผล

ไม่เกิน 1.07

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล *** (เริ่มเปิดให้บริการ 1 ส.ค. 60 เป็นต้นไป)

ไม่เกิน 1.07

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กาหนดไว้ในโครงการ
(Exit Fee)

- ไม่มี -

- ไม่มี -

ไม่เกิน 0.75

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-End Fee)**

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-End Fee)**

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee)**
(1) ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

(2) ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ เมื่อมีการสั่งซื้อหรือสั่งขายหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เก็บเข้ากองทุน) (Brokerage Fee)****
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

10 บาทต่อ 1,000 หน่วยลงทุน

* ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
** ค่าธรรมเนียมการขาย / รับซื้อคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ทราบต่อไป
*** ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม / บุคคลจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
**** ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
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รำยละเอียดกำรลงทุน กำรกู้ยืมเงินและกำรก่อภำระผูกพัน
ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2559
มูลค่า
ตามราคาตลาด
(บาท)

ชื่อหลักทรัพย์

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ

:: หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในประเทศ ::
หุ้นสามัญ

254,780,131.00
254,780,131.00
1,001,300.00
5,241,620.00
21,170,076.00
2,591,250.00
2,644,300.00
17,508,696.00
12,314,990.00
2,821,500.00
8,271,248.00
2,665,330.00
1,431,000.00
6,521,800.00
58,846,445.00
17,870,884.00
36,571,565.00
607,590.00
7,320,982.00
18,799,950.00
24,563,205.00
6,016,400.00
34,303,280.90

หุ้นจดทะเบียน
กระดาษและวัสดุการพิมพ์
การท่องเทียวและสันทนาการ
การแพทย์
ขนส่งและโลจิสติกส์
ของใช้สว่ นตัวและเวชภัณฑ์
ธนาคาร
ธุรกิจการเกษตร
บรรจุภัณฑ์
บริการรับเหมาก่อสร้าง
บริการเฉพาะกิจ
ประกันภัยและประกันชีวติ
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
พลังงานและสาธารณูปโภค
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พาณิชย์
วัสดุกอ่ สร้าง
สือ่ และสิง่ พิมพ์
อาหารและเครื่องดื่ม
เงินทุนและหลักทรัพย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
พันธบัตรรัฐบาล
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปีขึ้นไป
หุ้นกู้
ตราสารอนุพันธ์
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน
เงินฝาก

89.37
89.37
0.35
1.84
7.43
0.91
0.93
6.14
4.32
0.99
2.90
0.93
0.50
2.29
20.64
6.27
12.83
0.21
2.57
6.59
8.62
2.11
12.03

:: อื่น ๆ ::
ทรัพย์สนิ อื่น
หนี้สนิ อื่น

-

2,813,700.47
6,814,137.19 -

0.99
2.39

:: มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ::
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ

285,082,975.18

33

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap: SCBMSEFUND

รำยงำนสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2559
กลุม่ ของตราสาร

มูลค่าตามราคาตลาด

%NAV

(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
หรือกระทรวงการคลัง เป็นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล หรือผูค้ ้าประกัน

-

-

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทเงินทุนเป็นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ ้าประกัน

34,303,280.90

12.03

(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating
ในระดับ investment grade เป็นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ ้าประกัน

-

-

-

-

(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่้ากว่า investment grade
หรือไม่มี rating เป็นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ ้าประกัน
สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุม่ (ง) 15 %NAV

ผลกำรดำเนินงำนของกองทุนรวม
ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลัง (Cumulative Returns)

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี*

3 ปี*

5 ปี*

10 ปี*

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน*

SCBMSE

13.24%

16.97%

34.28%

n.a.

n.a.

n.a.

20.60%

Benchmark**

4.03%

6.78%

19.79%

n.a.

n.a.

n.a.

-1.53%

SET TRI***

4.24%

8.09%

23.85%

n.a.

n.a.

n.a.

1.84%

Information Ratio****

2.28

1.78

1.64

n.a.

n.a.

n.a.

2.64

ควำมผันผวนของผล
กำรดำเนินงำน

10.37%

13.42%

15.58%

n.a.

n.a.

n.a.

15.90%

หมำยเหตุ : การวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมนี้ จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
* % ต่อปี
**ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX)
***ดัชนี SET INDEX (SET INDEX TRI)

**** Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสีย่ ง
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ข้อมูลอัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)
รอบระยะเวลำตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2559
PTR =

Min (ซื้อทรัพย์สิน, ขายทรัพย์สิน)
Avg. NAV

PTR =

946,107,320.78
261,723,477.23

PTR =

3.61

หมำยเหตุ : PTR คานวณจากมูลค่าที่กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สิน ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

คำเตือน / ข้อแนะนำ
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสานักงานได้รับรองถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการ
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจะจัดให้มีระบบงานที่ ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการลงทุน
เพื่อบริษัทจัดการได้ที่ทางเว็บไซต์ www.scbam.com
 กองทุ น รวมเป็ น นิ ติ บุ ค คลแยกต่ า งหากจากบริ ษั ท จั ด การ ดั ง นั้ น บริษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น ไทยพาณิ ช ย์ จ ากั ด
จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุ นของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap ทั้งนี้ ผลการดาเนินงานของ
กองทุ น เปิ ด ไทยพาณิ ช ย์ หุ้ น ทุ น Mid/Small Cap ไม่ ได้ ขึ้ น อยู่ กั บ สถานะทางการเงิ น หรื อ ผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
 ในกรณี ที่ผู้ลงทุนต้อ งการทราบข้อ มูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อ มูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์การลงทุนวัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุน
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คำเตือนหรือคำแนะนำตำมประกำศอื่น
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อ มูลที่อ าจมีผลต่อ การตัดสินใจลงทุน เช่น การทาธุรกรรมกับ บุคคลที่เกี่ยวข้อ งได้ที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.(http://www.sec.or.th)
 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที่
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้อ งเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบเพื่อ ที่บ ริษัทจัดการจะ
สามารถกากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจั ดการจะทาการติด
ประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
 ผู้ ล งทุ น ควรศึ ก ษาข้ อ มู ล ในหนั ง สื อ ชี้ ช วนให้ เข้ าใจก่ อ นซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น และเก็ บ ไว้เป็ น ข้ อ มู ล เพื่ อ ใช้ อ้ า งอิ งในอนาคต
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุน เป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และควรขอดูบัตรประจาตัวของบุคคลดังกล่าวที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
 ในกรณี ที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสานักงานและที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการ
กองทุ น รวมและผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ จั ด ท าขึ้ น โดยชอบด้ ว ยกฎหมายและลงนามโดยผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ข อง
กองทุนรวม

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหำคม 2560
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รายละเอียดโครงการจัดการ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap
คาจากัดความ / คานิยาม :
โครงการ หรือ โครงการจัดการ หรือ โครงการจัดการกองทุนรวม
หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap
กองทุน หรือ กองทุนรวม หรือกองทุนเปิด
หมายถึง กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap
หน่วยลงทุน
หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชยหุ้นทุน Mid/Small Cap
ชนิดหน่วยลงทุน
หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชยหุ้นทุน Mid/Small Cap 4 ชนิด คือ
1. ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : SCBMSE)
2. ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : SCBMSER)
3. ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : SCBMSED)
4. ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (ชื่อย่อ : SCBMSEP)
หนังสือชี้ชวน
หมายถึง หนังสือชีช
้ วนที่มีรายละเอียดตามที่กาหนด โดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
บริษัทจัดการ
หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์
หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
้ คืนหน่วยลงทุน
หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทาหน้าที่จาหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
วันทาการ
หมายถึง วันเปิดทาการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน
หมายถึง ทุกวันทาการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่กาหนดให้เป็นวัน
ทารายการซื้อขายหน่วยลงทุน
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วันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
หมายถึง ทุกวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนทีก
่ าหนดให้เป็นวันทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
หมายถึ ง มูล ค่ า ทรั พย์สิ นสุ ท ธิ หารด้ วยจานวนหน่ วยลงทุนที่ จ าหน่ ายได้ แล้ วทั้ งหมด เมื่ อ สิ้ นวั นท าการ ที่
คานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน
หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ราคารับซือ
้ คืนหน่วยลงทุน
หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ราคาขายหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (ถ้ามี)
ราคารับซือ
้ คืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (ถ้ามี)
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หมายถึง คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สานักงาน / สานักงาน ก.ล.ต. / สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทจดทะเบียน
หมายถึง บริษัทที่มีหุ้นได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
บริษัทขึ้นทะเบียน
หมายถึง บริษัทที่มห
ี ลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ
ตลาดหลักทรัพย์
หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ใบแสดงสิทธิ
หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt)
หลักทรัพย์อา้ งอิง
หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพือ
่ รองรับใบแสดงสิทธิ
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กลุ่มกิจการ
หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกาหนดเกี่ยวกับการจัดทางบ
การเงินรวมที่มีการจัดทาและเปิดเผยล่าสุด เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มีการจัดทางบการเงินรวมให้ พิจารณาตาม
สัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดที่ส่งต่อกระทรวงพาณิชย์
กองโครงสร้างพื้นฐาน
หมายถึง กองทุนที่มล
ี ักษณะดังต่อไปนี้
(ก) กองทุนรวมโครงสร้างพืน
้ ฐานตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงือ
่ นไข และ
วิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
(ข) กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ
กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ
หมายถึ ง กองทุ นที่ จัด ตั้ งขึ้ นตามกฎหมายต่ า งประเทศที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ในการลงทุ นในทรั พ ย์สิ นที่ มี
ลั ก ษณะท านองเดี ยวกั บ กองทุ นรวมโครงสร้ า งพื้ นฐานตามประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ นว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะ
จัดตั้งในรูปบริษัททรัสต์ หรือรูปอื่นใด
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน
หมายถึง กิจการโครงสร้างพื้นฐานตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
เจ้าของกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
หมายถึง บุคคลที่เป็นเจ้าของกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรือที่มีสิทธิในการบริหารจัดการกิจการโครงสร้ า ง
พื้นฐาน
หน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐาน
หมายถึง หน่วยลงทุนหรือตราสาร ดังต่อไปนี้
(ก) หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมโครงสร้ า งพื้ น ฐานตามประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
(ข) ตราสารที่ออกโดยกองทุนโครงสร้า งพื้ นฐานที่จัดตั้ งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลั ก ษณะท านอง
เดียวกับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม (ก)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
หมายถึ ง กองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ต ามประกาศส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
คาอธิบายศัพท์เรื่องการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายคาย่อและความหมายของคาย่อ รวมถึง
คาศัพท์ที่ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์
คาศัพท์

คาอธิบายศัพท์

“กลุ่มกิจการ”

บริ ษัท ใหญ่และบริ ษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชี ที่สภาวิชาชีพบัญชี
กาหนดให้จัดทางบการเงินรวม

“กองทุนรวมเปิด”

กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
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“กองทุน CIS
ต่างประเทศ”

กองทุ นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่ งมี ลักษณะเป็นโครงกา
ลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุ น
ดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF ต่างประเทศ”

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน infra”

รู ป แบบการลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โครงสร้ า งพื้ น ฐานของ
ประเทศต่างๆ ซึ่งได้แก่
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ หรื อ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยทรั ส ต์ เ พื่ อ ธุ ร กรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานต่ า งประเทศที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมาย
ต่ า งประเทศซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ในการลงทุ น ใน ลั ก ษณะท านอง
เดี ย วกั บ กองทุ น รวมโครงสร้ า งพื้ น ฐานตาม 1. ทั้ ง นี้ ไม่ ว่ า กองทุ น
โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด

“กองทุน property”

กองทรั พ ย์สิ นที่ เกี่ ยวข้ องกั บอสังหาริ ม ทรั พ ย์ซึ่งอยู่ในรู ป แบบอย่างใด
อย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ นในอสังหาริ ม ทรั พย์ที่จั ดตั้งขึ้ นตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี่ยง”

การลดความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญา
ใน derivatives ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกาไร (speculate)
2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3. เป็ นการลดความเสี่ ยงทั่ ว ไปและความเสี่ ย งเฉพาะของทรั พ ย์ สิ นที่
ต้องการลดความเสี่ยง
4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการ”

โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี้
1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่น
ที่มีลักษณะทานองเดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน
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“เงินฝากอิสลาม”

ข้ อ ต กลงที่ เ ป็ น ไปต า มห ลั ก ชะรี อ ะฮ์ ( Shariah) และมี ลั ก ษ ณ ะ ที่
เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถ
เรี ย กคื น เงิ น ต้ น จากคู่ สั ญ ญาฝ่ า ยที่ เ ที ย บเคี ย งได้ กั บ ผู้ รั บ ฝากได้ เ ต็ ม
จานวน ณ เวลาใดๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์”

ดัชนีที่มอ
ี งค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ”

ดัชนีที่จด
ั ทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

“ตราสารกึ่งหนีก
้ ึ่งทุน”

ตราสารทางการเงินทีม
่ ีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย”

ตราสารดังนี้
1. ตั๋วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบั ต ร B/E P/N ศุ กู ก หรื อ หุ้ นกู้ ที่ ก ระทรวงการคลั งหรื อ กองทุน
ฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที่ มี รู ป แบบท านองเดี ย วกั บ ตราสารภาครั ฐ ไทยที่ รั ฐ บาล
ต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาล
ต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้าประกัน แต่
ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น

“ตราสาร Basel III”

ตราสารเพื่ อ การนั บ เป็ น เงิ น กองทุ น ของสถาบั น การเงิ น ไม่ ว่ า ตาม
กฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกากับ
ดู แลสถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision
(Basel III)

“ตลาดซือ
้ ขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ”

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี้
1. มีการรวบรวมคาเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื้อ หลาย
รายและ ผู้เสนอขายหลายราย
2. มีการกาหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกาหนดเกี่ยวกับวิธีการ
ในการซื้อขายหลักทรั พย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้
ดุลยพินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้เสนอซื้อเสนอขาย
ยินยอมที่จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั้น

“ธปท.”

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.”

ธนาคารพาณิชย์

“บค.”

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.”

บริษัทเงินทุน

“บล.”

บริษัทหลักทรัพย์
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“บลจ.”

บล. ที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ ป ระเภทการจั ด การ
กองทุนรวม หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน”

บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทา
การซื้อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย”

บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบั ญชีเกี่ ยวกั บการจั ดทางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทาและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่”

บริ ษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ ยวกับการจั ดทางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทาและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing”

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์”

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งกาหนดให้
เป็ นหลั กทรั พ ย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรั พ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน”

ผู้ที่ มีภาระผู กพั นในการช าระหนี้ ตามตราสารทางการเงิ นในฐานะผู้ ออก
ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื้อขาย
derivatives”

ศูนย์ซื้อขายดังนี้
1. ศู น ย์ ซื้ อ ขาย derivatives ที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและให้บริการได้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสานักงาน

“หน่วย CIS”

หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
กองทุ นรวมเพื่ อผู้ ลงทุ นที่ มิ ใช่ รายย่อย กองทุ นรวมเพื่ อผู้ ลงทุ นประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

“หน่วย infra”

หน่ ว ยของกองทรั พ ย์สิ นที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ โครงสร้ า งพื้ นฐานซึ่ งอยู่ ใ นรู ป
แบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ หรื อ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยทรั ส ต์ เ พื่ อ ธุ ร กรรมใน
ตลาดทุน
2. กองทุ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานต่ า งประเทศที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมาย
ต่ า งประเทศซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ในการลงทุ น ในลั ก ษณะท านอง
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เดียวกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปบริษัท
ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด
“หน่วย property”

หน่ ว ยของกองทรั พ ย์ สิ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ่ ง อยู่ ใ นรู ป
แบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ นในอสังหาริ ม ทรั พย์ที่จั ดตั้งขึ้ นตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั้น”

หุ้นกู้ที่มก
ี าหนดเวลาชาระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันทีอ
่ อกหุ้นกู้

“B/E”

ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark”

ตั ว ชี้ วั ด ของกองทุ น ซึ่ ง เป็ น ดั ช นี ห รื อ องค์ ป ระกอบของดั ช นี ที่ มี ก าร
เผยแพร่ อ ย่ า งกว้ า งขวางและสอดคล้ อ งกั บ นโยบายการลงทุ น ของ
กองทุนนั้น

“CIS operator”

บุคคลดังนี้
1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
2. ผู้ทาหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

“concentration limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีสว่ นได้เสียในกิจการทีล
่ งทุน

“counterparty limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คส
ู่ ัญญา

“CRA”

สถาบั นจั ดอั นดั บความน่ าเชื่ อถื อ (Credit Rating Agency) ที่ ได้ รั บความ
เห็นชอบจากสานักงาน เว้นแต่ที่กาหนดไว้เป็นการเฉพาะ

“credit derivatives”

derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิตของ
ทรั พ ย์ สิ น ที่ ไ ด้ รั บ การประกั น ความเสี่ ย งจากคู่ สั ญ ญาฝ่ า ยหนึ่ ง ไปยั ง
คู่ สั ญ ญาอี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ตามมาตรฐานสากล โดยคู่ สั ญ ญาฝ่ า ยหนึ่ ง ซึ่ งมี
ภาระผู ก พั น ที่ จ ะต้ อ งช าระเงิ น ให้ แก่ คู่ สั ญ ญาอี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง เมื่ อ เกิ ด
เหตุการณ์ที่มีผลต่อการชาระหนี้ (credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับ
การประกันความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสาหรับการ
มีภาระผูกพันดังกล่าว

“credit event”

เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความสามารถในการช าระหนี้ ต ามที่ ร ะบุ ใ น
ข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating”

อันดับความน่าเชื่อถือที่จด
ั ทาโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมิน
ความสามารถในการชาระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา

“currency risk”

ความเสี่ยงด้าน FX
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“delta”

อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives”

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized exchange”

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives

“discount rate”

อั ต ราส่ ว นลดของหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ตราสารที่ มี ก ารลงทุ น ที่ จ ะใช้ ใ นการ
คานวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น

“DW”

ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

“foreign REIT”

กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่
ประกอบธุ ร กิ จ พั ฒนาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ทั้ ง นี้ ไม่ ว่ า กองทรั ส ต์ ห รื อ กอง
ดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัททรัสต์ หรือรูปอื่นใด

“FX”

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS”

ประเทศกลุ่ ม อนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ าโขง (Greater Mekong Subregion)
ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนาอัตราส่วนการ
ลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการมาคานวณรวมกัน

“guarantor rating”

อั นดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของผู้ มี ภ าระผู ก พั นในฐานะผู้ รับ รอง ผู้ รับ อาวั ล
ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน

“international scale”

มาตรฐานการจั ด ท า credit rating ในระดั บ ที่ ใ ช้ เ ปรี ย บเที ย บระหว่ า ง
ประเทศ

“investment grade”

credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้

“IOSCO”

International Organization of Securities Commissions

“IPO”

การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ ไปในครั้งแรก (Initial
Public Offering)

“issue rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผูอ
้ อกตราสารหรือคู่สญ
ั ญา

“market price”

มูลค่าตามราคาตลาด

“MF”

กองทุนรวม (Mutual Fund)
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“MMF”

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับทีใ่ ช้เปรียบเทียบ
ภายในประเทศ

“NAV”

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

“net exposure”

มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรื อ โดย
อ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิง
อยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น

“Non-retail MF”

กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่ง
อยู่ ภ ายใต้ บั ง คั บ ของประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น ว่ า ด้ ว ย
หลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด การกองทุ นรวมเพื่ อ ผู้ ลงทุ นทั่ วไป กองทุ นรวมเพื่อ
ผู้ ล งทุ น ที่ มิ ใ ช่ ร ายย่ อ ย กองทุ น รวมเพื่ อ ผู้ ล งทุ น ประเภทสถาบั น และ
กองทุนส่วนบุคคล

“notional amount”

มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation”

ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม credit derivatives
อ้างอิงถึง (obligation category & obligation characteristics)

“options”

สั ญ ญาที่ มี ลั ก ษณะตาม (3) ของนิ ย าม “สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ” ใน
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“OTC derivatives”

derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives

“P/N”

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration”

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จากการคานวณค่าตาม
มาตรฐานสากล

“product limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน

“regulated market”

ศู นย์ก ลางที่ จั ด ช่ อ งทางการสื่ อ สารระหว่ า งผู้ ค้ า เพื่ อ ให้ เ กิ ด การเจรจา
ต่อรองซื้อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
ตราสารนั้น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกากับดูแลของทางการ
หรื อ หน่ ว ยงานที่ ท าหน้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ลด้ า นหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ตราสารที่ มี
ลักษณะทานองเดียวกับหลักทรัพย์

“repo”

ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement)

“retail MF”

กองทุนรวมเพื่อผูล
้ งทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo”

ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase
agreement)

“SBL”

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)
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“securities lending”

ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants”

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

“single entity limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ
้ อกทรัพย์สินหรือคูส
่ ัญญา

“SIP”

Specific Investment Products

“SN”

ตราสารที่มีสญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

“sovereign rating”

อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่
ซึ่ ง เป็ น การประเมิ น ความเสี่ ย งในการผิ ด นั ด ช าระหนี้ ข องรั ฐ บาลของ
ประเทศนั้น

“TBMA”

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC”

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อ
เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR”

ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable
Subscription Right)

“underlying”

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE”

World Federation of Exchanges

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชือ
่ โครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap
1.2. ชือ
่ โครงการจัดการ (อังกฤษ) : SCB Mid/Small Cap Equity Fund
1.3. ชือ
่ ย่อ : SCBMSEFUND
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด
1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครั้ง
1.6. การกาหนดอายุโครงการ : ไม่กาหนด
1.7. อายุโครงการ : - ปี - เดือน - วัน
1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกาหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 1.9. เงือ
่ นไข (อายุโครงการ) :
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บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติสิ้นสุดลง โดยจะไม่ นากองทรัพย์สิน
ไปจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม หรืออาจพิจารณาเลิกโครงการ โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้
บริ ษัท จัด การจะดาเนิ นการดังกล่าวโดยคานึงถึงผลประโยชน์ สูงสุดของกองทุ นและผู้ถือ หน่วยลงทุนเป็น
สาคัญในกรณีดังต่อไปนี้
(1) กรณีกองทุนรวมมีจานวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุน
(2) ไม่ ส ามารถสรรหาหรื อ ลงทุ น ในตราสารหรื อ หลั ก ทรั พ ย์ ใ ด ๆ ที่ มี น โยบายการลงทุ น สอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ
ี่ ะเลิกกองทุนได้โดยถือ
ว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว
(3) กรณีมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูล
้ งทุนทัว่ ไป
1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
2. จานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่วย
ลงทุนที่เสนอขาย :
2.1. จานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท
2.2. เงือ
่ นไข (จานวนเงินทุนของโครงการ) :
1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวน
เงินทุ นของโครงการได้ไม่ เกินร้ อยละ 15 ของจ านวนเงินทุนโครงการหรื อไม่ เกิน 300 ล้ า นบาท (คิ ดเป็น
จานวนหน่วยลงทุนไม่เกิ น 30,000,000 หน่ ว ย) ทั้ งนี้ หากบริ ษัท จัดการเสนอขายหน่ วยลงทุนเกินจานวน
เงินทุนของโครงการ (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็มจานวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจานวนเงินทุนของ
โครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดาเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดาเนินการ
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกาหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
2) ในกรณีที่กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ไม่เพียงพอต่อการลงทุนหรือน้อย
กว่า 100 ล้านบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนโดยให้ขึ้นกับ ดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ ทั้งนี้ หากยกเลิกการจัดตั้งกองทุน บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื้อ/สั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่
ผูจ
้ องซื้อ/สั่งซื้อหน่วยลงทุน
2.3. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท
2.4. จานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท
2.6. มูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้งแรก :
ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. SCBMSE

มูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้งแรก 5,000.00 บาท

2. SCBMSER

มูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้งแรก 5,000.00 บาท

3. SCBMSED

มูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้งแรก 5,000.00 บาท

4. SCBMSEP

มูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้งแรก 1.00 บาท
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รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.7. มูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :
ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. SCBMSE

มูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 1,000.00 บาท

2. SCBMSER

มูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 1,000.00 บาท

3. SCBMSED

มูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 1,000.00 บาท

4. SCBMSEP

มูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 1.00 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.8. มูลค่าขั้นต่าของการสั่งขายคืน :
ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. SCBMSE

มูลค่าขั้นต่าของการสั่งขายคืน 1,000.00 บาท

2. SCBMSER

มูลค่าขั้นต่าของการสั่งขายคืน 1,000.00 บาท

3. SCBMSED

มูลค่าขั้นต่าของการสั่งขายคืน 1,000.00 บาท

4. SCBMSEP

มูลค่าขั้นต่าของการสั่งขายคืน 1,000.00 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.9. จานวนหน่วยลงทุนขั้นต่าของการสั่งขายคืน :
ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. SCBMSE

จานวนหน่วยลงทุนขั้นต่าของการสั่งขายคืน ไม่กาหนด

2. SCBMSER

จานวนหน่วยลงทุนขั้นต่าของการสั่งขายคืน ไม่กาหนด

3. SCBMSED

จานวนหน่วยลงทุนขั้นต่าของการสั่งขายคืน ไม่กาหนด

4. SCBMSEP

จานวนหน่วยลงทุนขั้นต่าของการสั่งขายคืน ไม่กาหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่า :
ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. SCBMSE

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่า 1,000.00 บาท

2. SCBMSER

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่า 1,000.00 บาท

3. SCBMSED

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่า 1,000.00 บาท

4. SCBMSEP

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่า 1,000.00 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.11. จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่า :
ชื่อย่อ
1. SCBMSE

รายละเอียด
จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่า ไม่กาหนด
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2. SCBMSER

จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่า ไม่กาหนด

3. SCBMSED

จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่า ไม่กาหนด

4. SCBMSEP

จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่า ไม่กาหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :
เพิ่มเติ มข้ อ 2.5 ราคาของหน่ ว ยลงทุนที่ เสนอขายครั้ งแรก : 10.0000 บาท (บวก ค่ า ธรรมเนี ยมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) และภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี่ยนแปลงจานวนหรือมูลค่าขั้นต่าข้างต้นตามข้อ 2.6 –
2.11 (ถ้ามี) ในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสาคัญ โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุ นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1
วั น ก่ อ นวั น ด าเนิ น การดั ง กล่ า ว ณ ส านั ก งานของบริ ษั ท จั ด การ ส านั ก งานใหญ่ แ ละส านั ก งานสาขาของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการ
ลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและ
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะปานกลางถึงระยะ
ยาวในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมุ่งหวังผลตอบแทนที่จะได้รับจากเงินปัน
ผลหรือกาไรส่วนเกินจากการลงทุนในตราสารแห่งทุนดังกล่าว
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกาหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ :
3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทาธุร กรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซือ
้ ขายล่วงหน้า : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives :
3.6.2 วิธีการในการคานวน Global Exposure limit :
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน
สมมติฐานที่ใช้ในการคานวณ :
13

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap
1. ระดับความเชื่อมั่น (confidence level) ร้อยละ
2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) ) วันทาการ
3. ข้อมูลย้อนหลังที่ใช้ในการ (observation period) ไม่ต่ากว่า วันทาการ
ประเภทของ VaR ทีบ
่ ริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง :
วิธีการวัดมูลค่าความเสี่ยงด้านตลาด :
3.7. การลงทุนในตราสารทีม
่ ีสัญญาซือ
้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชวี้ ัด (active
management)
3.9. ดัชนีชวี้ ัด/อ้างอิง (Benchmark) :
1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ : เป็นเกณฑ์ในการวัดผลการดาเนินงานของกองทุน
หมายเหตุ:
บริ ษัท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จะเปลี่ ย นแปลงตั ว ชี้ วั ด ในการเปรี ยบเที ย บตามที่ บ ริ ษัท จั ด การเห็ นควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุ นที่กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูล และแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คาอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการ
เปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกาหนดของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐาน
การวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่
ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วด
ั ไม่ได้จัดทาหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายใน
เวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบ
ั ซ้อน
3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
รายละเอียดเพิ่มเติม :กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ และ/หรือมีปัจจัยพื้นฐาน
ดี และ/หรือมีความมั่นคง โดยเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมี net exposure ใน
ตราสารดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
ส่วนที่เหลือ ลงทุนในตราสารแห่งทุนนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ
เงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดหรือให้ความเห็นชอบ
ทั้งนี้ กองทุนอาจจะเข้าทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน เช่น การทา
สัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับราคาตราสาร/อัตราดอกเบี้ยและ/หรือสัญญาฟิวเจอร์ เป็น
ต้น ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดหรือให้ความเห็นชอบ รวมถึงอาจลงทุนในหรือมี
ไว้ ซึ่ ง ตราสารที่ มี ลั ก ษณะของสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า แฝง (Structured Note)ตลอดจนกองทุ น อาจท า
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ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการขาย
โดยมีสัญญาซื้อคืน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด แต่จะไม่ลงทุนใน
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่
ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) รวมถึงตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
อนึ่ง กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุน (Non - Investment
grade) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ได้เฉพาะกรณีที่ตรา
สารนั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ (Listed Securities) แล้วแต่กรณีในขณะที่กองทุนลงทุนแต่ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงเป็น Non –
Investment grade หรือ Unlisted Securities เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก สาหรับกองทุนนี้ให้หมายถึง บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (โดยบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวไม่ได้ประกอบอยู่ในดัชนี SET50 ณ วันทาการ
ก่อนหน้าวันที่กองทุนลงทุน) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมถึงการจองซื้อหุ้นที่เสนอขายแก่
ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ทั้งนี้ หากต่อมามูลค่าตลาดของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กเติบโต
จนได้เข้าไปประกอบเป็นส่วนหนึ่งในการคานวณดัชนี SET50 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะมีไว้ซึ่งหุ้นของ
บริษัทดังกล่าวต่อไปได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดนโยบายการลงทุนของกองทุน นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการกาหนดความหมายของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่
บริษัทจัดการกาหนดไว้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดย
ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
อนึ่ง อาจมีบางขณะที่บริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กาหนดไว้ในโครงการ
ได้ อันเนื่องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีเหตุจาเป็น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
การเมืองอย่างมีนัยสาคัญ หรือเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจที่มีนัยสาคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงที่
ใกล้กับวันสิ้นรอบปีบัญชี เป็นเหตุให้บริษั ทจัดการไม่สามารถปรับการลงทุนได้ทันก่อนสิ้นรอบปีบัญชี ภาวะ
สงคราม ภาวการณ์เกิดจลาจล ภาวะภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ เป็นต้น บริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถ
ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กาหนดไว้ในโครงการแก่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขของโครงการ
3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
ไม่มี
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอ
ี ื่นที่จะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอื่น
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารทุน
1.1.1 หุ้น
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1.1.2 share warrants
1.1.3 TSR
1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือ share warrants
1.1.5 ตราสารทุนอื่นที่มล
ี ักษณะทานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดเพิ่มเติม
1.2 ตราสารหนี้
1.2.1 พันธบัตร
1.2.2 ตัว๋ เงินคลัง
1.2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4 B/E
1.2.5 P/N
1.2.6 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซื้อหุ้นกู้
1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มล
ี ักษณะทานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนดเพิ่มเติม
1.3 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
1.4 ตราสาร Basel III
1.5 ศุกูก
1.6 DW
1.7 SN
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน
ดังนี้
2.1 ไม่มีข้อกาหนดหรือเงือ
่ นไขที่ทาให้ผล
ู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี่ ยนมือ ได้ (รวมถึ งกรณี ที่ เ ป็ น B/E P/N หรื อ SN ที่ มี เ งื่อ นไขห้ า มเปลี่ ยนมื อ แต่ ก องทุนได้
ดาเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุน
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ บลจ.สามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่าง
สม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือ
ได้ซึ่งจัดทาตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณี ที่ เ ป็ น การลงทุ น ใน B/E หรื อ P/N ที่ อ อกตราสารดั ง กล่ า วเพื่ อ ช าระหนี้ ก ารค้ า B/E หรื อ P/N
ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพือ
่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
16

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพือ
่ การส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลก
ั ษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7
ทั้ งนี้ การอาวัลหรื อการรั บรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรื อการรั บรองผู้สั่ งจ่ ายหรื อผู้ออกตั๋ว ทั้ งจานวน
รวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.5 การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงือ
่ นไขเพิ่มเติมดังนี้
2.5.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives
ตามที่ระบุในส่วนที่ 6 ข้อ 1
2.5.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทาให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใดๆ ทรัพย์สินนั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่
กองทุ น สามารถลงทุ น ได้ เว้ น แต่ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานสากลซึ่ ง ก าหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้อง
จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจทาให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้
ชวนด้วย
2.5.3 ในกรณี ที่ เ ป็ น SN ซึ่ งมีข้อ ก าหนดห้ า มเปลี่ยนมื อ ผู้ อ อก SN ยินยอมให้ ก องทุ นสามารถไถ่ ถอน SN
ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ.ร้องขอได้
2.5.4 ในกรณี ที่ เ ป็ น SN ซึ่ ง เสนอขายในประเทศ บลจ. ต้ อ งด าเนิ น การจั ด ให้ มี ข้ อ ตกลงกั บ ผู้ อ อก SN
ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน
2.5.4.1 ให้ผู้ออก SN คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทาการของ บลจ. ให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายใน
วันทาการถัดไป
2.5.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสาคัญให้ผู้ออก SN คานวณและ
แจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
กรณีเป็นหน่วยทีก
่ ารออกอยูภ
่ ายใต้บังคับกฎหมายไทย
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่ นเดียวกับ ข้อกาหนดสาหรับตราสารทางการเงิน
ทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3
2. ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาที่ลงทุนในทองคาแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้
2.2 มี ก ารลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น เมื่ อ ใช้ วิ ธี ค านวณตามสั ด ส่ ว น (pro rata) แล้ ว ได้ ผ ลเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์
single entity limit ของกองทุนนั้น
2.3 มี ก ารลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น เมื่ อ ใช้ วิ ธี ค านวณตามสั ด ส่ ว น (pro rata) แล้ ว ได้ ผ ลเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์
product limit สาหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนนั้น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั้น
3. ในกรณีทก
ี่ องทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
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ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มล
ี ักษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1.- 9.
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1. คู่สญ
ั ญา ต้องเป็นนิติบค
ุ คลดังนี้ที่สามารถเข้าเป็นคู่สญ
ั ญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธพ.
1.2 บง.
1.3 บค.
1.4 บล.
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธปท.
1.7 กองทุนฟื้นฟู
1.8 นิติบค
ุ คลที่มก
ี ฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธก
ี ารงบประมาณ
2. ตราสารทีใ่ ช้ในการทา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit
rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็น
ผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และเป็น
ตั๋วที่ถึงกาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
2.4 B/E P/N หรือศุกูก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.4.1 มี issue rating หรื อ issuer rating อยู่ใ นอั นดั บ แรก โดยกรณี ที่ เ ป็ น issuer rating ต้ อ งเป็ น credit
rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
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2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่
น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่าง
ใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.5.1 มี credit rating ระยะสั้ นอยู่ใ น 2 อั นดั บ แรก หรื อ credit rating ระยะยาวที่เที ยบเคียงได้กั บ credit
rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้หรือที่มีข้อมูลราคา
ที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่าง
ใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.6.1 มี credit rating ระยะสั้ นอยู่ใ น 3 อั นดั บ แรก หรื อ credit rating ระยะยาวที่เที ยบเคียงได้กั บ credit
rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยูใ่ น 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดเพิ่มเติม
3. ระยะเวลาการรับชาระหนีข
้ อง reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกาหนดเพิ่มเติมที่บริษท
ั จัดการต้องปฏิบต
ั ิสาหรับการลงทุนใน reverse repo ตามเกณฑ์ที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. คู่สญ
ั ญา ต้องมีคส
ู่ ัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีทค
ี่ ู่สญ
ั ญา
ดังกล่าวกระทาการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดาเนิน
กิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธปท.
1.3 กองทุนฟื้นฟู
1.4 ธนาคารเพื่อการนาเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธพ.
1.6 บง.
1.7 บล.
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที่มีมล
ู ค่าทรัพย์สินของผูล
้ งทุนแต่ละรายตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึน
้ ไป
1.10 กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
1.11 นิติบค
ุ คลอื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิม
่ เติม
2. หลักทรัพย์ทใี่ ห้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ทอ
ี่ ยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือ
หลักทรัพย์ที่ ธปท. ทาหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
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3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บลจ. ต้องดาเนินการดังนี้
3.1 ดาเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็น
หลักประกันดังนี้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่ มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว๋ และเป็น
ตั๋วที่ถึงกาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.1.5 B/E P/N หรือศุกูก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit
rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือค้าประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET50 ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF
3.2 ดาเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดาเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมี
ผลให้ บริษัทจัดการสามารถบังคับชาระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนาหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทาให้ไม่สามารถบังคับตาม
หลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชาระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นั้นเอง
3.4 ดารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม
3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้นาเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้
3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่
ถึงกาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit
rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สาหรับตราสารภาครัฐไทย
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4. ลั ก ษณะและสาระส าคั ญ ของสั ญ ญา ให้ ใ ช้ สั ญ ญาที่ มี ลัก ษณะและสาระส าคัญ ของสั ญญาตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญายืม
และให้ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างดังนี้
1.1 ทรัพย์สินทีก
่ องทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี้ย
1.3 ดัชนีกลุม
่ สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที่มอ
ี งค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.2 หรือ
1.5
1.4 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.3
1.5 underlying อื่นตามทีส
่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดเพิ่มเติม
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน
(spot price) หรื อ ราคาสัญญาซื้ อขายล่ วงหน้ า (futures price) เท่ า นั้ น ทั้ งนี้ ราคาของ underlying อื่ นที่
ไม่ใ ช่ ดั ช นี หรื อ underlying ที่ เ ป็ นองค์ ป ระกอบของดั ชนี ดังกล่าว ต้ อ งเป็ นที่ ย อมรั บ อย่างกว้า งขวางและ
เปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ.จะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กรณี MF ได้ ร ะบุ เ กี่ ย วกั บ การลงทุ น ใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่ จ ะลงทุ นไว้
อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ดังนี้
2.2.2.1 กรณี เ ป็ น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้ อ งมี คู่ สั ญ ญาอี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง เป็ น ธพ. ธนาคารที่ มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3 ในกรณี ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารช าระหนี้ ด้ ว ยการส่ ง มอบสิ น ค้ า เมื่ อ derivatives สิ้ น สุ ด ลง สิ น ค้ า นั้ น ต้ อ งเป็ น
ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็
ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.3 - 1.4 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะ ดังนี้
3.1 เป็นดัชนีที่มีการกาหนดวิธีการคานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือ
ปั จ จั ย ต่ า งๆที่ น ามาใช้ ใ นการค านวณ และมี ก ารค าน วณดั ช นี ใ ห้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น ตามความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็น
อิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที่มีลก
ั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
3.2.1 ดัชนีที่มก
ี ารกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที่มีลักษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีทอ
ี่ งค์ประกอบแต่ละตัวมีน้าหนัก ≤ 20% ของน้าหนักทั้งหมด
3.2.1.2 ดัชนีทอ
ี่ งค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้าหนัก ≤ 35% ของน้าหนักทั้งหมด
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ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้าหนักไม่เกินอัตราที่กาหนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ตอ
้ งนาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับทองคา
หรือน้ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีที่มอ
ี งค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคาหรือ
น้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วน ดังนี้
3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อคานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้น
โดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น
3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่ มีความน่าเชื่อถือและทาหน้าที่ได้อย่า งอิส ระจาก บลจ.ทั้งนี้
หากปรากฎว่ า สถาบั นดั งกล่ า วเป็ นบริ ษัท ในเครื อ ของบลจ. บลจ.นั้ นต้ อ งจั ด ให้ มี ม าตรการป้ อ งกั นความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั้นๆอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกวันทาการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณี ที่ เ ป็ นดั ช นี ก ลุ่ มสิ นค้ า โภคภัณฑ์ ดั ช นี ดั งกล่ า วต้ องค านวณจากตัวแปรอย่า งหนึ่ งอย่างใดหรือ
หลายอย่าง ดังนี้
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดั ช นี สิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ ที่ ค านวณจากราคาปั จ จุ บั น (spot price) หรื อ ราคาสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า
(futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2
3.6 ในกรณี ที่ เ ป็ น ดั ช นี เ งิ น เฟ้ อ ดั ช นี ดั ง กล่ า วต้ อ งค านวณโดยใช้ แ หล่ ง ข้ อ มู ล อ้ า งอิ ง จากรายงานของ
หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคานวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ.แสดงให้
เห็นได้ว่าวิธีการคานวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บลจ.ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจานวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุน
อาจต้องชาระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และ
เป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง
ในกรณีที่ บลจ.ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยงการลงทุน
ใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทุกวันที่ 15 และ
วันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทาการของ บลจ. ให้คานวณและแจ้งมูลค่า
ยุติธรรมภายในวันทาการถัดไป
6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสาคัญ ให้คู่สั ญญาอีกฝ่าย
หนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อ บลจ. ร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการเข้าเป็นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives
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บลจ. ต้องปฏิบัตต
ิ ามเงือ
่ นไขดังนี้
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการชาระหนี้ ตาม obligation ของผู้ ผู ก พันตาม obligation นั้ น โดยคู่ สั ญญาที่อยู่ในฐานะ
ผู้ขายประกั นความเสี่ ยงมีภาระผูก พันที่ จะต้อ งช าระเงินตามข้ อ ตกลงซื้ อประกันความเสี่ยงเมื่ อเกิ ด credit
event ขึ้ นโดยจะมีผลให้ ข้อ ตกลงซื้ อ ประกั นความเสี่ ยงครบก าหนดทั นที (ในกรณี ที่ ไ ม่ เ กิ ด credit event
ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกาหนดตามปกติ) ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกาหนดให้ผู้ขายประกั นความเสี่ยงมีหน้าที่ชาระ
หนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap)
หรื อ เมื่อ เกิ ด credit event ขึ้ นกั บ obligation รายการใดรายการหนึ่ งในกลุ่ ม obligation ซึ่ งจะมี ก ารช าระ
ราคากั น เฉพาะในส่ ว นของสิ น ทรั พ ย์ ร ายนั้ น แต่ ข้ อ ตกลงจะครบก าหนดเมื่ อ เกิ ด credit event ขึ้ น กั บ
obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่ ง ได้ แ ก่ การตกลงในฐานะผู้ ซื้ อ ประกั น ความเสี่ ย งของสิ น ทรั พ ย์
อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมี
ภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน
และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะ
โอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความ
เสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกาหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กาหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA)
หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่สานักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่มีข้อกาหนดที่ทาให้สิทธิทก
ี่ าหนดไว้ในตราสารหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit
derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกาหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :
ไม่มี
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
อั ต ราส่ ว นการลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น เพื่ อ เป็ น ทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น รวมในประเทศและ
ต่างประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิ นหรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื่น
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ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ
้ อกทรัพย์สินหรือคูส
่ ัญญา (single entity limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

1

ตราสารภาครัฐไทย

ไม่จากัดอัตราส่วน

2

หน่วย CIS

ไม่จากัดอัตราส่วน

3

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับ
ฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังนี้
3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝาก
หรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน

4

ตราสารที่มีลก
ั ษณะครบถ้วนดังนี้
4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN
หรือ
ศุกูก ที่ผอ
ู้ อกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือ
สาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
4.2 เป็นตราสารที่มีลก
ั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป
โดยมีรายละเอียดตาม filing
4.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกาหนดวันชาระ
หนี้ < 397 วัน นับแต่วันทีล
่ งทุน และไม่ได้มี
ลักษณะตาม 4.2.1 หรือ
4.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี้
4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพือ
่ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ
่ าศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพือ
่ การส่งออกและนาเข้าแห่ง
ประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บล.
4.3 เสนอขายในประเทศไทย

ไม่เกิน 20%

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 20% หรือ
(2) น้าหนักของตราสารทีล
่ งทุนนใน
benchmark + 5%
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4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade
4.5 ในกรณีทเี่ ป็นตราสารทีม
่ ีกาหนดวันชาระ
หนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้น
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated
market
5

ทรัพย์สินดังนี้
5.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดาน
ซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับผูล
้ งทุนทัว่ ไปของ
SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสาร
อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มี
การเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET)

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อต
ั ราใดจะสูง
กว่า
(1) 15% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สินทีล
่ ง ทุนใน
benchmark + 5%

5.2 ตราสารทุนทีอ
่ อกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่
ว่าตามกฎหมายไทย ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าว
ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับผู้
ลงทุนทัว่ ไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่
ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มก
ี าร
เพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET)
5.3 หุ้นทีอ
่ ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน
ซื้อขายตาม 5.1
5.4 ตราสารที่มล
ี ักษณะครบถ้วนดังนี้
5.4.1 เป็นตราสาร Basel III
5.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade
5.4.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้
5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET
5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป
โดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
5.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกาหนดวันชาระ
หนี้ < 397 วัน นับแต่วันทีล
่ งทุน และไม่ได้มี
ลักษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้
5.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9
5.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่
ประเทศไทยเป็นสมาชิก
5.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มี
ลักษณะทานองเดียวกับบุคคลตามข้อ 5.4.3.3.1
– 5.4.3.3.2
5.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารทีม
่ ีกาหนดวันชาระหนี้
> 397 วัน นับแต่วันทีล
่ งทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรือ
อยู่ในระบบของ regulated market
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5.5 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ
investment grade
5.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สญ
ั ญามี credit rating อยู่
ในระดับ investment grade
5.6.1 reverse repo
5.6.2 OTC derivatives
5.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มี
ลักษณะครบถ้วน ดังนี้
5.7.1 จดทะเบียนซือ
้ ขายหรืออยู่ในระหว่าง
IPO เพือ
่ การจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อ
ขายหลักทรัพย์สาหรับผูล
้ งทุนทั่วไปของ SET
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการแก้ไขเหตุทอ
ี่ าจทาให้มีการเพิก
ถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน
SET)
5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มล
ี ักษณะ
กระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่
กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
6

7

หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่
มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้าง
พื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า
แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด และมี
ลักษณะตาม 5.7.1

หน่วย infra ไม่จากัดอัตราส่วน

ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ
6 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หน่วย property ไม่เกิน 20%

หมายเหตุ :ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตรา
สารหรือคู่สญ
ั ญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)*
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

1

การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัททีอ
่ ยู่
ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคูส
่ ัญญา
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่ง ดังนี้ แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สินทีล
่ งทุนใน
benchmark + 10%

*หมายเหตุ :

ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ
้ กาหนดเกี่ยวกับ group limit
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1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) **
ข้อ
1

2

ประเภททรัพย์สิน
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E
หรือ P/N ที่นิตบ
ิ ุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่
รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบค
ุ คล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผูส
้ ั่งจ่าย หรือคู่สญ
ั ญา
ดังนี้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้น
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือ
่ ที่อยูอ
่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MFได้รับโอนกรรมสิทธิ์
มาจากคู่สญ
ั ญาตาม reverse repo หรือ
securities lending หรือ derivatives)
ทรัพย์สินดังนี้
2.1 B/E P/N หรือ SN ที่มเี งือ
่ นไขห้ามเปลี่ยน
มือแต่ MF ได้ดาเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมาย
กาหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืน
ผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีม
่ ี
ระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ แต่ไม่
รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กึ่งทุน SN
ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที่มีลก
ั ษณะ
ครบถ้วน ดังนี้
2.3.1 มีลก
ั ษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ
5 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณ
ตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity
limit)
2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า
investment grade หรือไม่มี credit rating
(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด
และกองทุน buy & hold ทีล
่ งทุนใน B/E
P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการ
ลงทุนของMF หรือมีการลงทุนใน
derivatives เพื่อให้ทรัพย์สน
ิ ดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)

อัตราส่วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญ
ั ชีเว้น
แต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ย
ตามรอบอายุกองทุน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุน
คงเหลือ < 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มี
อายุโครงการ > 1 ปี

รวมกันไม่เกิน 25%
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3

reverse repo

ไม่เกิน 25%

4

securities lending

ไม่เกิน 25%

5

total SIP ซึ่งได้แก่
5.1 ทรัพย์สินตามข้อ 6 ใน
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้
ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
5.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ศุกูก SN
หรือ Basel lll ที่มอ
ี ันดับความน่าเชื่อทีต
่ วั ตรา
สารและ/หรือผูอ
้ อกตราสารที่ตากว่
่
าทีส
่ ามารถ
ลงทุนได้ (non-investment grade /
unrated)
derivatives ดังนี้

รวมกันไม่เกิน 15%

6

6.1 การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

6.2 การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพือ
่
การลดความเสี่ยง (non-hedging)

global exposure limit
6.2.1 กรณี MF ไม่มก
ี ารลงทุนแบบซับซ้อน1
จากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV
6.2.2 กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้อน2
จากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยมูลค่าความเสียหายสูงสุด
(value-at-risk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดังนี้
(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV
(2) relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ
benchmark
หมายเหตุ : “การลงทุนแบบซับซ้อน”
หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซือ
้ ขาย
ล่วงหน้าที่มก
ี ลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex
strategic investment) หรือ การลงทุนใน
สัญญาซือ
้ ขายล่วงหน้าที่มค
ี วามซับซ้อน
(exotic derivatives)

7

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs

8

หน่วย CIS ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย (โดย
หน่วย CIS ดังกล่าวจะมีนโยบายสอดคล้องกับ
กองทุนรวม และไม่ทาให้ความเสี่ยงของ
กองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ)

ไม่เกิน 20%
ไม่จากัดอัตราส่วน

** หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือ
่ การดาเนินงานของกองทุนไม่
มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ product limit
1,2
รายละเอียดของการคานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานประกาศกาหนด
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ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีสว่ นได้ส่วนเสียในกิจการทีล
่ งทุน (concentration
limit)
ข้อ
1

2

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่

ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันต้องมีจานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน
< 25% ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทนั้น
(ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภก
ั ษ์)
ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนีก
้ ึ่งทุน ตราสาร Basel 2.1ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทาง
III และศุกูกของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง
การเงิน (financial liability) 1 ของผู้ออกตรา
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ สารรายนั้น ตามทีเ่ ปิดเผยไว้ในงบการเงิน
ภาครัฐต่างประเทศ)
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด โดยไม่ให้นบ
ั
รวมมูลค่าหนี้สินดังกล่าวของเจ้าหนี้ที่มค
ี วาม
เกี่ยวข้องกับผูอ
้ อก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผอ
ู้ อกตราสารไม่มีหนี้สินทาง
การเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อต
ั ราส่วนไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง
เว้นแต่ในกรณีที่ผอ
ู้ อกตราสารได้มีการยื่นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond
issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ
2.2 ในกรณีทก
ี่ องทุนลงทุนในตราสารตามข้อ
นีโ้ ดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit
rating อยูใ่ นระดับต่ากว่า investment grade
หรือไม่มี credit rating ให้บลจ.ลงทุนเพือ
่
กองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.ราย
เดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง
เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราได้มก
ี ารยื่นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม้ใช้กบ
ั กรณีเป็นตราสาร
ที่ออกโดยบุคคล ดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพือ
่ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชือ
่ ที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
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3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

4

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

5

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

7. ธนาคารเพือ
่ การส่งออกและนาเข้าแห่ง
ประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป
่ ระเทศ
ไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะ
ทานองเดียวกับบุคคลตาม1.-9.)
- ไม่เกิน 25% ของจานวนหน่วย CIS ทั้งหมด
ของ MF หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออก
หน่วยนั้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในกรณี ดังนี้
3.1 การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่
จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขาย
ต่อ ผูล
้ งทุนในวงกว้างโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ไม่เกิน 25% ของจานวนหน่วย infra ทั้งหมด
ของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็น
หน่วย infra ของกองทุนที่จด
ั ตั้งขึ้นใหม่ที่มี
ขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผูล
้ งทุนในวง
กว้าง โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ไม่เกิน 25% ของจานวนหน่วย property
ทั้งหมดของกองทุน property ทีอ
่ อกหน่วยนั้น
เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่
จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็กและมีการเสนอขาย
ต่อผูล
้ งทุนในวงกว้าง โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หนี้ สิ นทางการเงิน (financial liability) ให้ พิ จ ารณาตามมาตรฐานการบั ญชีที่ ผู้อ อกตราสารดั งกล่าวได้
จั ด ท างบการเงิ น ตามมาตรฐานการบั ญ ชี นั้ น โดยเป็ น มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ ก าหนดโดย
คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ สากล เช่ น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรื อ
United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
2
รวมถึงกรณียังไม่ครบกาหนดการจัดทางบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร
1

“ทั้ ง นี้ การค านวณสั ด ส่ ว นตามนโยบายการลงทุ น และอั ต ราส่ ว นการลงทุ น ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม”
ส่วนที่ 5 : การดาเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1.ในกรณี ที่ ก องทุ นมีก ารลงทุ นเป็นไปตามหลั กเกณฑ์ ที่กาหนดแต่ต่อมาทรั พ ย์สิ นที่ลงทุ นมีคุ ณสมบัติที่
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัท
จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จั ด ท ารายงานโดยระบุ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ชื่ อ จ านวน อั ต ราส่ ว นการลงทุ น และวั นที่ ท รั พ ย์สิ นขาด
คุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน
วันทาการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
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(2) จาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญ แต่
ไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติเว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4
(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว บริษัทจัดการจะจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ
จ านวน อั ต ราส่ ว นการลงทุ นในทรั พ ย์ สิ น ดั งกล่ า ว รวมถึ ง วั น ที่ ไ ด้ จ าหน่ า ยทรั พ ย์สิ นนั้ น ออกไปหรื อ วั นที่
ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุ นที่กาหนด แต่ต่อมาการ
ลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทาการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม
บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่การลงทุนไม่
เป็ น ไปตามอั ต ราส่ ว นการลงทุ น และจั ด ส่ ง รายงานต่ อ ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัท
จัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่ วน
การลงทุนที่กาหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุน
เป็นสาคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4
(ก) 30 วั น นั บ แต่ วั น สิ้ น รอบระยะเวลาบั ญ ชี ในกรณี ที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามอั ต ราส่ ว นการลงทุ น ที่ ค า นวณตาม
ประเภททรัพย์สิน สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้
เงิน ตามส่วนที่ 3 ในข้อ 1
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สาหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามข้อ (3) (ก)
(4) เมื่อบริษัทจัดการแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่ วนการลงทุนที่กาหนดแล้ว บริษัทจัดการจะจัดทารายงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขได้ และจัดส่ง
รายงานต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันที่มีการแก้ไข
จนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้น
(5) ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้
เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) ตามที่กาหนดในส่วนที่ 4 นอกจากการปฏิบัติตามข้อ (1) (2)
(3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการจะดาเนินการดังนี้ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจานวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจาเป็นและสมควรโดย
ได้รับการผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอานาจควบคุม หรือยื่นคาขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อ ในกรณีที่
ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือ
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทาคาเสนอซื้อ
3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี้ จนเป็น
เหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 โดยอนุโลม
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมนั้น
(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจาเป็นอื่นใดทาให้บริ ษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การ
ลงทุ น เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดในข้ อ 1(2) หรื อ ข้ อ 2(3) หรื อ บริ ษั ท จั ด การมี ค วามเห็ น ว่ า การ
ดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดาเนินการตามความ
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เหมาะสมได้โดยต้องคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญ และจะส่งรายงานเกี่ยวกับการดาเนินการของ
บริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวมก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงาน
ดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดาเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการแทนได้
ส่วนที่ 6 : การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานเกี่ยวกับการลงทุนทีไ
่ ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทาให้มีการลงทุน
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทาการถัดจากวันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสาเนา
รายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ด าเนิ น การแก้ ไ ขให้ สั ด ส่ ว นการลงทุ น ของกองทุ น เป็ น ไปตามนโยบายการลงทุ น หรื อ ด าเนิ น การ
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 2
2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
ให้บริษัทจัดการดาเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน
90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผล
ใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียม
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และ
ในกรณี ที่ ค รบก าหนด 90 วั น นั บ แต่ วั น ที่ สั ด ส่ ว นการลงทุ น ไม่ เ ป็ น ไปตามนโยบายการลงทุ น แต่ ก าร
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :
- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บผูถ
้ ือหน่วยลงทุน
4.3. รายละเอียดเพิม
่ เติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :
รายละเอียดแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน

ชื่อย่อ

คาอธิบายเพิ่มเติม

1. ชนิดสะสมมูลค่า

SCBMSE

เหมาะสาหรับผูล
้ งทุนทีต
่ ้องการผลตอบแทนผ่านการเพิม
่
มูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก (Total return)

2. ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

SCBMSER

เหมาะสาหรับผูล
้ งทุนทีต
่ ้องการรับผลตอบแทนจากการขาย
คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

3. ชนิดจ่ายเงินปันผล

SCBMSED

เหมาะสาหรับผูล
้ งทุนทีต
่ ้องการรับผลตอบแทนจากเงินปัน
ผล

4. ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล SCBMSEP

เหมาะสาหรับผูล
้ งทุนประเภทบุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล
สถาบันที่บริษัทจัดการกาหนดที่ตอ
้ งการสะสมผลประโยชน์
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จากการลงทุน (Total return) โดยในเบื้องต้นบริษัทจัดการ
กาหนดให้บริการเฉพาะผูล
้ งทุนกองทุนสารองเลี้ยงชีพและ/
หรือ กองทุนส่วนบุคคล ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
เท่านั้น
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า และ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล หาก
บริษัทจัดการเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดอื่นเพิ่มเติมจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิด
ให้บริการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงชนิดหน่วยลงทุนและ/หรือ ประเภทของผู้ลงทุน ในภายหลัง
ได้ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อ ย 30 วัน
หากในกรณี ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น บริ ษั ท จั ด การจะแจ้ ง ล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 1 วั น ก่ อ นการ
เปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทจั ดการจะคานึงถึงประโยชน์ของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- หักบัญชี
- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยละ 10.00
บาท บวกด้วย ค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม
ซึ่งผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ในระหว่างเวลาทาการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตัง้ จากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่มียอดการจาหน่ายหน่วย
ลงทุน เท่ากับจานวนเงินทุนของโครงการก่อนครบกาหนดสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการอาจพิจารณาปิดการเสนอขายและดาเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม
กรณีผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดานั้น ผู้ลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหน่วยลงทุนได้ หรือผู้ลงทุนตั้งแต่
2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ก็สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกันได้แต่สาหรับกรณีผู้ล งทุนที่เป็ นนิติบุค คลนั้ น
ผู้ลงทุนไม่สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัด การ
กาหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
อนึ่ง กรณีมีการเพิ่มเติมหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน/หลักเกณฑ์/เงื่อนไข
และวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนดในภายหลัง บริษัทจัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศให้แก่ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ/เปลี่ยนแปลงดังกล่าว
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบสั่งซื้อหน่วยลงทุนและใบคาขอเปิดบัญชีกองทุน
ผู้ส นใจสามารถขอรั บหนั งสื อชี้ชวนส่ วนข้ อมู ลโครงการ หนั งสื อ ชี้ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลส าคัญที่ ผู้ลงทุนควร
ทราบ ใบสั่ งซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ใบค าขอใช้ บ ริ ก ารกองทุ นได้ ที่ บ ริ ษัท จั ด การและสถานที่ ติ ด ต่ อ ทุ ก แห่ งของ
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ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกวันทาการซื้อขายหน่วย
ลงทุนในระหว่างเวลาทาการ
5.2.2 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ
(1) ผู้สั่งซือ
้ หน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบคาขอใช้บริการกองทุน (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยกรอก
ใบคาขอใช้บริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และ/หรือใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตน
ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกาหนดให้ครบถ้วนถู กต้องและชัดเจน
แล้ ว นาเอกสารดังกล่าวซึ่ งผู้สั่ งซื้ อหน่ วยลงทุ นได้ลงนามไว้แล้ว รวมทั้ งส่ งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ
ตามที่บริษัทจัดการกาหนด พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามจานวนเงินที่สั่งซื้อไปยื่นที่บริษัทจัดการ
(2) มูลค่าการสั่งซื้อขั้นต่า 5,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และภาษีมูลค่าเพิ่ม
5.2.2.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบคาขอใช้บริการกองทุน (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยกรอก
ใบคาขอใช้บริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และ/หรือใบสั่ง ซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือแบบฟอร์มแสดงตน
ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกาหนด ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน
แล้ ว นาเอกสารดังกล่าวซึ่ งผู้สั่ งซื้ อหน่ วยลงทุ นได้ลงนามไว้แล้ว รวมทั้ งส่ งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ
ตามที่บริษัทจัดการกาหนด พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามจานวนเงินที่สั่งซื้อไปยื่นที่ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี)
(2) มูลค่าการสั่งซื้อขั้นต่า 5,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และภาษีมูลค่าเพิ่ม
5.2.2.3 ATM
บริ ษัท จัด การอาจรั บ ค าสั่ งซื้ อ หน่ ว ยลงทุ นผ่ า นบริ ก ารธนาคารทางเอที เ อ็ ม ตามหลั ก เกณฑ์ เงื่อ นไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศที่สานักงาน
ของบริษัทจัดการ สานักงานใหญ่และสานักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ
5.2.2.4 Tele-bank
บริ ษัท จัดการอาจรั บคาสั่งซื้อหน่ วยลงทุนผ่านบริ การธนาคารทางโทรศัพ ท์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อ นไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศที่สานักงาน
ของบริษัทจัดการ สานักงานใหญ่และสานักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ
5.2.2.5 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กาหนด ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่เกีย
่ วข้อง ทั้งนี้
บริ ษั ท จั ด การจะแจ้ ง ให้ ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิ ด ประกาศ ที่ ส านั ก งานของบริ ษั ท จั ด การ
สานักงานใหญ่และสานักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่ม
ให้บริการ
5.2.2.6 Internet
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนและได้ขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางอิ นเทอร์เ น็ตแล้ว สามารถ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่เว็บไซด์ของบริษัทจัดการ ภายใต้รายละเอียด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้
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บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดการกาหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
5.2.2.7 หักบัญชี
บริษัทจัดการจะรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่
ได้ยินยอมให้หักบัญชีดาเนินการขั้นตอน/วิธีการตามที่บริษัทจัดการกาหนด และได้รับการพิจารณาอนุ มัติให้
สามารถหักบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวได้ เพื่อชาระค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมในการซื้อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเงินครบตามที่
ระบุไว้เพื่อซื้อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหัก
บัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่ดาเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน เว้น
แต่บริษัทจัดการจะกาหนดเป็นอย่างอื่น
5.2.2.8 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจา (Planning Order)
บริ ษัท จัด การอาจรั บ คาสั่ งซื้ อหน่ วยลงทุนเป็ นประจา ตามหลั ก เกณฑ์ เงื่อ นไขและวิ ธีก ารที่ บริ ษัท จัดการ
กาหนด ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่เกีย
่ วข้อง ทั้งนี้
บริ ษั ท จั ด การจะแจ้ ง ให้ ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิ ด ประกาศที่ ส านั ก งานของบริ ษั ท จั ดการ
สานักงานใหญ่และสานักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่ม
ให้บริการ
5.3 การรับชาระและการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
5.3.1 บริษัทจัดการ
(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาเสนอขาย
โดยช าระเป็ น เงิน สด/เงิน โอน หั ก บั ญ ชี เ งิน ฝากธนาคารตามที่ บ ริ ษัท จั ด การก าหนด เช็ ค หรื อ ดราฟต์ ที่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับที่ ทาการของบริษัทจัดการที่รับคาสั่งซื้อภายในวันที่สั่งซื้อ
เท่านั้น โดยเช็ค หรือดราฟต์จะต้องลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม
"บั ญ ชีจองซื้อกองทุน บลจ.ไทยพาณิ ชย์ จ ากั ด " หรื อ บั ญชีจ องซื้อกองทุนอื่นที่บริ ษัทจัดการอาจกาหนด
เพิ่มเติมได้ในอนาคต เพื่อ (ระบุชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน) และระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนเพื่อความสะดวกในการติดต่อไว้หลัง เช็ค หรือดราฟต์ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะออกหลักฐาน
การรับเงินและคาสั่งซื้อให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
อีกทั้ง บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด
ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) หรือของสถาบันการเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดอนุญาต โดย
การตัดเงินจากบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดในวันที่ที่ สั่งซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะรับชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด ณ สถานที่ หรือช่วง
ระยะเวลาหรือภายใต้เงื่อนไขอื่นใด ตามที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
ผ่านทางเว็บไซต์ www.scbam.com หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดให้บริการรับชาระ
ค่ า ซื้ อ ห น่ ว ย ล ง ทุ น ด้ ว ย บั ต ร ดั ง ก ล่ า ว บ ริ ษั ท จั ด ก า ร จ ะ แ จ้ ง ใ ห้ ผู้ ล ง ทุ น ท ร า บ ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์
www.scbam.com หรือช่องทางใดที่เหมาะสม การชาระด้วยบัตรดังกล่าวจะไม่มีการสะสมคะแนน เว้นแต่
ธนาคาร/บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อกองทุนในอนาคต ซึ่งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และ/หรือจะระบุไว้ในหนังสือ
ชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
บริษัทจัด การอาจกาหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัท
จัดการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้โดยนาเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน
หรือเงินที่ได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษั ทจัดการเพื่อชาระ
เป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้
ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกาหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
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อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับชาระเงิ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันสุดท้ายของ
การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) อาทิ บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวัน
ดังกล่าวโดยการรับชาระเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือแคชเชียร์เช็ค เท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการซึ่งบริษัทจั ดการจะคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสาคัญ ซึ่งการดาเนินการ ดังกล่าว
บริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ
(2) การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้เต็มจานวน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะนาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจาก
เงินดั งกล่ า ว (ถ้ า มี) เข้ า บั ญ ชี "กองทุ นเปิ ดไทยพาณิ ช ย์หุ้นทุน Mid/Small Cap " ซึ่ งเป็ นบั ญ ชี เดินสะพัด
หรือบัญชีออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการได้เปิดไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน หรือบัญชีอื่นที่บริษัทจัดการอาจ
กาหนดเพิ่มเติมได้ในอนาคต ภายใน 5 วันทาการนับตั้งแต่วันปิดการเสนอขายครั้งแรก
(3) ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดาเนินการยกเลิกรายการสั่งซื้อ
นั้นและแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบทันทีโดยทางโทรศัพท์
(4) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยการหักบัญชีบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือ
บัตรอื่นใดของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) หรือของสถาบันการเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด
อนุญาต ทั้งนี้ หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการหักบัญชี บัตรดังกล่าวได้ หรือบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่า
จองซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้สั่งซื้อมีบัญชีบัตรเครดิตอยู่ ภายในวันทาการถัด
จากวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
(5) ในการชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชาระ
ค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้
(6) นายทะเบี ยนหน่ ว ยลงทุน ซึ่ งได้ รับ มอบหมายจากบริ ษัท จั ดการจะจั ด ส่ งใบยืนยันการซื้ อ หน่ ว ยลงทุน
พร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกากับภาษีสาหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วย
ลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทาการนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน
(7) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และขอคืน
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้
(8) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุน
ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
5.3.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) ผู้สั่ งซื้ อ หน่ ว ยลงทุ นสามารถช าระเงินค่ า ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ นได้ ที่ ผู้ ส นั บ สนุ นการขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ย
ลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายในระยะเวลาเสนอขายโดยชาระเป็นเงินสด/เงินโอน หั กบัญชี
เงินฝากธนาคารตามที่บริษัทจัดการกาหนด เช็ค ดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับ
สานักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่รับคาสั่งซื้อภายในวันที่สั่งซื้อเท่านั้นในกรณีที่
ทาการสั่งซื้อเป็นเช็คหรือดราฟต์ ผ่านธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่เดียวกับ
วันที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของ
บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น ไทยพาณิ ช ย์ จ ากั ด ” และในกรณี ที่ สั่ ง ซื้ อ เป็ น เช็ ค หรื อ ดราฟต์ ผ่ า น
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายอื่น ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อและขีดคร่อม
เฉพาะสั่งจ่ายในนาม "บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด" ซึ่งเป็นบัญชีกระแสรายวันและ/หรือ
บัญชีออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการได้เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ และระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของ
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเพื่อความสะดวกในการติดต่อไว้หลัง เช็ค หรือดราฟต์ ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น จะออกหลั ก ฐานการรั บ เงิ น และค าสั่ ง ซื้ อ ให้ แ ก่ ผู้ สั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ไว้ เ ป็ น หลั ก ฐาน
อีกทั้ง บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด
ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) หรือของสถาบันการเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดอนุญาต โดย
การตัดเงินจากบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดในวันที่ที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะรับชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด ณ สถานที่ หรือช่วง
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ระยะเวลาหรือภายใต้เงื่อนไขอื่นใด ตามที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
ผ่านทางเว็บไซต์ www.scbam.com หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม อย่า งไรก็ตาม ก่อนเปิดให้บริการรับชาระ
ค่ า ซื้ อ ห น่ ว ย ล ง ทุ น ด้ ว ย บั ต ร ดั ง ก ล่ า ว บ ริ ษั ท จั ด ก า ร จ ะ แ จ้ ง ใ ห้ ผู้ ล ง ทุ น ท ร า บ ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์
www.scbam.com หรือช่องทางใดที่เหมาะสม การชาระด้วยบัตรดังกล่าวจะไม่มีการสะสมคะแนน เว้นแต่
ธนาคาร/บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อกองทุนในอนาคต ซึ่ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และ/หรือจะระบุไว้ใน
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
บริษัทจัดการอาจกาหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัท
จัดการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้โดยนาเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน
หรือเงินที่ได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อชาระ
เป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้
ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกาหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันสุดท้ายของ
การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) อาทิ บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวัน
ดังกล่าวโดยการรับชาระเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือแคชเชียร์เช็ค เท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการซึ่งบริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสาคัญ ซึ่งการดาเนินการ ดังกล่าว
บริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ
(2) การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้เรียกเก็บเงินค่า
สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้เต็มจานวนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะนาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วย
ลงทุนและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากเงินดังกล่าว (ถ้ามี) เข้าบัญชี "กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small
Cap" ซึ่งเป็นบัญชีเดินสะพัด หรือบัญชีออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการได้เปิดไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
หรือบัญชีอื่นที่บริษัทจัดการอาจกาหนดเพิ่มเติมได้ในอนาคต ภายใน 5 วันทาการนับตั้งแต่วันปิดการเสนอ
ขายครั้งแรก
(3) ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะ
ดาเนินการยกเลิกรายการสั่งซื้อนั้นและแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบทันทีโดยทางโทรศัพท์
(4) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยการหักบัญชีบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือ
บัตรอื่นใดของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) หรือของสถาบันการเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด
อนุญาต ทั้งนี้ หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการหักบัญชีบัตรดังกล่าวได้ หรือบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่า
จองซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้สั่งซื้อมีบัญชีบัตรเครดิตอยู่ ภายในวันทาการถัด
จากวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
(5) ในการชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชาระ
ค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้
(6) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน/ใบยืนยันการซื้อหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกากับภาษีสาหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทาการนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดาเนินการเป็นอย่างอื่น
(7) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และขอคืน
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้
(8) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุน
ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
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5.3.3 ATM
บริษัทจัดการอาจรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม โดยมีวิธีการรับชาระและการเก็บ
รักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด
5.3.4 Tele-bank
บริษัทจัดการอาจรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางบริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยมีวิธีการรับชาระและการเก็บ
รักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด
5.3.5 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับชาระและเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด
5.3.6 Internet
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) จะหักเงินตามจานวนเงินที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของ
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ระบุไว้ในการขอใช้บริการกองทุน หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ธนาคารจะยกเลิกคา
สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน
อาจทาการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ
5.3.7 หักบัญชี
บริษัทจัดการจะรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่
ได้ยินยอมให้หักบัญชีดาเนินการขั้นตอน/วิธีการตามที่บริษัทจัดการกาหนด และได้รับการพิจารณาอนุมัติให้
สามารถหักบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวได้ เพื่อชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมในการซื้อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเงินครบตามที่
ระบุไว้เพื่อซื้อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหัก
บัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่ดาเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน เว้น
แต่บริษัทจัดการจะกาหนดเป็นอย่างอื่น
อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกวิธีการตามข้อ 5.2.2 และ 5.3 ได้ โดยบริษัท
จัด การหรือ ผู้สนั บสนุนการขายหรื อรั บซื้ อคื นหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริ ษัทจั ดการภายหลังได้
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับ
การแต่ ง ตั้ ง จากบริ ษั ท จั ด การก าหนด ซึ่ ง วิ ธี ก ารเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ดั ง กล่ า วจะเป็ น ไปตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว โดยถื อ ว่าได้รับ ความเห็นชอบจากผู้ ลงทุนแล้ว ทั้ งนี้ บริ ษัท จัดการ
จะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศที่สานักงานของบริษัทจัดการ สานักงานใหญ่และ
สานักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ ซึ่งการ
ดาเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ
5.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
การเสนอขายหน่วยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณา
จัดสรรยอดการจัดจาหน่ายให้กับแต่ละสานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแยก
จากกั น โดยแต่ ล ะส านั ก งานสา ขาจะจั ด สรรให้ กั บ ผู้ สั่ ง ซื้ อ โดยใช้ ห ลั ก เกณฑ์ “สั่ ง ซื้ อ ก่ อ นได้ ก่ อ น”
ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนเหลือหลังจากวันเสนอขายหน่วยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักเกณฑ์ “สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที่
สั่งซื้อพร้อมกัน และมีจานวนหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่
ผู้สั่ งซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ทั้ งนี้ บริ ษัท จัด การสงวนสิ ทธิ ที่จ ะจั ด สรรหรื อ ไม่ จั ดสรรหน่ วยลงทุ นแต่ บางส่ว นหรือ
ทั้งหมดได้ โดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อ หลังจากที่บริษัทจัดการได้รับชาระเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ว
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บริษัทจัดการมี
สิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง
หรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบคาขอใช้บริการกองทุน และ/หรือ ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/
หรือ แบบฟอร์มแสดงตนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกาหนด ไม่
ครบถ้วนเพียงพอสาหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่บริษัทจัดการกาหนด
(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระทาความผิดตามกฎหมายว่า
ด้ ว ยการป้ องกั นและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรื อ ใช้ เ ป็ นช่ อ งทางในการฟอกเงิน และ/หรื อ ใช้ เ ป็น
ช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่ก ารก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ
(ค) บริ ษั ท จั ด การเห็ น ว่ า การสั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ดั ง กล่ า วอาจมี ผ ลกระทบต่ อ การลงทุ น ของกองทุ นรวม
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของ
บริษัทจัดการ
5.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนและ/หรือในกรณีที่
บริษัทจัดการต้องยุติโครงการในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เนื่องจากจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึง 35 ราย หรือในกรณีที่มี
การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุน
ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนน้อยกว่า 100 ล้าน
บาท และ/หรื อ ในกรณี ที่ ก องทุ นไม่ส ามารถน าเงิ น ไปลงทุ น ได้ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ อั น เนื่ อ งจากประเทศที่
กองทุนจะไปลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และ/หรือปัจจัยอื่นใดที่ทาให้ผลตอบแทนของตราสารที่
กองทุนจะเข้าไปลงทุนปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสาคัญ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัท
จั ด การจะยุ ติ ก ารจ าหน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น และแจ้ ง ให้ ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วั น
นับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนพร้อมผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับ
จากการจาหน่ ายหน่ วยลงทุ น (ถ้ า มี) คื นให้ แก่ ผู้ สั่งซื้ อหน่ วยลงทุ นเป็นเช็ คขี ดคร่ อ มเฉพาะสั่งจ่ ายในนาม
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคาขอใช้บริการกองทุนหรือ
นาเข้าบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) หรือบัญชีอื่นใด หรือบัญชีของธนาคารพาณิชย์อื่นใด
ที่บริษัทจัดการได้มีการกาหนดเพิ่มเติมภายหลัง ประเภทเดินสะพัดหรือออมทรัพย์ ซึ่งได้ระบุไว้ในใบคาขอ
ใช้บริการกองทุน ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตาม
สัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือดาเนินการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นควร เพื่อรักษาผลประโยชน์
ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ ภายในกาหนดเวลานั้นได้อัน
เนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชาระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อ
ปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบกาหนดเวลานั้นให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วย
5.6 ข้อสงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุน
5.6.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุ ค คล
ธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมด
เสียชีวิต
5.6.2. เพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ของการบริ ห ารจั ด การกองทุ น เปิ ด ไทยพาณิ ช ย์ หุ้ น ทุ น Mid/Small Cap
(“กองทุน”) การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียง ผู้เดียว โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดย
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บุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุ นให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
5.6.3 บริ ษัท จัด การขอสงวนสิท ธิป ฏิเสธคาสั่งซื้ อ หน่ วยลงทุนของผู้ ลงทุ น หากการสั่ งซื้ อ ดังกล่ าวขัดกับ
หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน โดยบริษัท
จัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- หักบัญชี
- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนทุกวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยจะเริ่มเปิดรับคาสั่งซื้อหน่วย
ลงทุ นหลั งจากการเสนอขายหน่ว ยลงทุนครั้ งแรก ภายใน 1 เดื อ นนั บ แต่วันจดทะเบี ยนกองทรั พ ย์สินเป็น
กองทุ น รวม ซึ่ ง บริ ษั ท จั ด การจะปิ ด ประกาศ ณ ที่ ท าการของบริ ษั ท จั ด การ สถานที่ ติ ด ต่ อ ทุ ก แห่ ง ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกาหนดการ
ดังกล่าวโดยจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้
ในวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนและช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด
กรณีผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดานั้น ผู้ลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหน่วยลงทุนได้ หรือผู้ลงทุนตั้งแต่
2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ก็สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกันได้แต่สาหรับกรณี ผู้ล งทุนที่เป็ นนิติบุค คลนั้ น
ผู้ลงทุนไม่สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กาหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ใ ห้ บ ริ ก ารบั ญ ชี ร่ ว มเฉพาะหน่ ว ยลงทุ น ชนิ ด สะ สมมู ล ค่ า ชนิ ด รั บ ซื้ อ คื น
อัตโนมัติและชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคลเท่านั้น สาหรับการเปิดให้บริการบัญชีร่วมแก่หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงิน
ปันผลนั้น หากบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันโดยจะ
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิก เปลี่ยนแปลงการให้บริการบัญชีร่วมสาหรับแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ได้ ภายหลั ง โดยบริ ษัท จัด การจะแจ้งให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นทราบล่ ว งหน้ า ซึ่ งจะประกาศผ่ า นทางเว็ บ ไซต์
บริษัทจัดการ และ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
6.2.1 วิธีการขายหน่วยลงทุนโดยติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ก) ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่
บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุ นที่ได้รับการแต่ งตั้งจากบริษัทจัดการ และ
สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อ
หน่ ว ยลงทุ นสามารถสั่ งซื้ อ หน่ ว ยลงทุ นได้ ใ นวั นท าการซื้ อ ขายหน่ ว ยลงทุ นและช่ ว งเวลาที่ บ ริ ษั ท จั ด การ
ก าหนด โดยให้ ถื อ ว่ าเป็นรายการสั่ งซื้ อ หน่ ว ยลงทุ นของวั นทาการซื้ อ ขายนั้ น ในราคาขายหน่ ว ยลงทุนที่
ค านวณได้ ณ สิ้ น วั น ท าการซื้ อ ขายหน่ ว ยลงทุ น ซึ่ ง เป็ น ราคาที่ รั บ รองโดยผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ แ ล้ ว
บริ ษั ท จั ด การจะจั ด ให้ มี ห นั ง สื อ ชี้ ช วนส่ ว นข้ อ มู ล โครงการไว้ ณ ที่ ท าการทุ ก แห่ ง ของบริ ษั ท จั ด การและ
สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที่สนใจจะ
ลงทุน
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(ข) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตากว่
่
าที่บริษัทจัดการกาหนด โดยกรอกรายละเอียดต่าง
ๆ ในใบคาขอใช้บริการกองทุน (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยกรอกใบคาขอใช้บริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และ/
หรื อ ใบสั่ งซื้ อ หน่ ว ยลงทุ นและ/หรื อ แบบฟอร์ ม แสดงตนของผู้ สั่ งซื้ อ หน่ วยลงทุ น และ/หรื อ เอกสารอื่นใด
ตามที่บริษัทจัดการกาหนด ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน แล้วนาเอกสารดังกล่าว ซึ่งผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้
ลงนามไว้แล้ว รวมทั้งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที่บริษัทจัดการกาหนด พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนเต็มจานวนไปยื่นที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ค) ผู้สั่ งซื้ อ หน่ ว ยลงทุ นสามารถชาระเงินค่า ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ นเป็ นเงินสด/เงินโอน หั ก บั ญ ชี ธนาคารตามที่
บริ ษั ท จั ด การก าหนด เช็ ค ดราฟต์ ที่ ส ามารถเรี ย กเก็ บ เงิ น ได้ ภ ายในวั น สั่ ง ซื้ อ ในเขตหั ก บั ญ ชี เ ดี ย วกั บ
สานักงานที่รับคาสั่งซื้อเท่านั้น ในกรณีที่ทาการสั่งซื้อเป็นเช็คหรือดราฟต์ ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน) ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด ” และในกรณีที่
สั่ ง ซื้ อ เป็ น เช็ ค หรื อ ดราฟต์ ผ่ า นบริ ษั ท จั ด การหรื อ ผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื้ อคื น หน่ ว ยลงทุ น รายอื่ น
ผู้สั่ งซื้ อ จะต้องลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อ และขี ดคร่อ มเฉพาะสั่ งจ่ ายในนาม "บั ญ ชี ซื้อกองทุน บลจ.ไทย
พาณิชย์ จากัด" ซึ่งเป็นบัญชีกระแสรายวันและ/หรือบัญชีออมทรัพย์ที่ บริ ษัทจัดการได้เปิดไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ และระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเพื่อความสะดวกในการติดต่อไว้
หลั ง เช็ ค หรื อ ดราฟต์ ทั้ งนี้ บริ ษัท จัด การและ/หรื อ ผู้ ส นั บ สนุ นการขายหรื อ รั บ ซื้ อ คืนหน่ ว ยลงทุ นจะออก
หลักฐานการรับเงินและคาสั่งซื้อให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) หรือของสถาบันการเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดอนุญาต โดยการ
ตัดเงินจากบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดในวันที่ที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวน
สิ ท ธิ ที่ จ ะรั บ ช าระค่ า ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ด้ ว ยบั ต รเครดิ ต หรื อ บั ต รเดบิ ต หรื อ บั ต รอื่ น ใด ณ สถานที่ หรื อ ช่ ว ง
ระยะเวลาหรือภายใต้เงื่อนไขอื่นใด ตามที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
ผ่านทางเว็บไซต์ www.scbam.com หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดให้บริการรับชาระ
ค่ า ซื้ อ ห น่ ว ย ล ง ทุ น ด้ ว ย บั ต ร ดั ง ก ล่ า ว บ ริ ษั ท จั ด ก า ร จ ะ แ จ้ ง ใ ห้ ผู้ ล ง ทุ น ท ร า บ ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์
www.scbam.com หรือช่องทางใดที่เหมาะสม การชาระด้วยบัตรดังกล่าวจะไม่มีการสะสมคะแนน เว้นแต่
ธนาคาร/บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
(ง) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ หรือคาสั่งหักบัญชีเงินฝาก
ธนาคารตามที่บริษัทจัดการกาหนด ภายหลังกาหนดเวลารับฝากเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของแต่
ละสานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่สั่งซื้อ หรือในกรณีที่เช็ค หรือดราฟต์
หรือคาสั่งหักบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่สั่งซื้อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัท
จัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทาการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทาการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคา
ขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการที่เรียกเก็บเงินได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้
(จ) ในการชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชาระ
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้
(ฉ) การสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยเช็คหรือดราฟต์จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้เรียกเก็บเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้เต็มจานวนแล้ว ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะดาเนินการยกเลิก
รายการสั่งซื้อนั้น และแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบ
(ช) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยการหักบัญชีบต
ั รเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือ
บัตรอื่นใดของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) หรือของสถาบันการเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด
อนุญาต ทั้งนี้ หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการหักบัญชีบัตรดังกล่าวได้ หรือบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่า
จองซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้สั่งซื้อมีบัญชีบัตรเครดิตอยู่ ภายในวันทาการถัด
จากวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
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(ซ) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่รับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้รับใบสัง่
ซื้อหน่วยลงทุน และเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว จะมอบหลักฐานการรับเงินและคาสัง่ ซื้อหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
(ฌ) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และขอคืน
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้
(ญ) นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบยืนยันการซื้อหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงิน และ
ใบกากับภาษีสาหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน
7 วันทาการนับแต่วันคานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดาเนินการเป็นอย่างอื่น
(ฎ) การเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้ว จะทาในวันถัดจากวันที่ทาการซื้อขายหน่วยลงทุนจานวน
นั้น
(ฏ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่ บริษัท
จัดการเห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการก่อนการใช้สท
ิ ธิ
ปิดรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ สานักงานใหญ่ และสานักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
6.2.2 ATM
บริ ษัท จัด การอาจรั บ ค าสั่ งซื้ อ หน่ ว ยลงทุ นผ่ า นบริ ก ารธนาคารทางเอที เ อ็ ม ตามหลั ก เกณฑ์ เงื่อ นไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด
6.2.3 วิธีการขายหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
(Tele-bank)
บริษัทจัดการอาจรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด
6.2.4 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการ
กาหนด
6.2.5 วิ ธี ก ารขายหน่ ว ยลงทุ น โดยผ่ า นบริ ก ารธนาคารทางอิ นเตอร์ เ น็ ต ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากั ด
(มหาชน) (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด
(ก) ผู้สั่ งซื้ อ หน่วยลงทุนที่ ประสงค์จะใช้บริ การซื้ อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์ เน็ต สามารถขอใช้บริการ
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตกับธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้สั่งซื้อหน่วย
ลงทุนจะสามารถทาการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยสามารถระบุเลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน (Client No.) ที่
จะใช้ ซื้ อ ขายหน่ ว ยลงทุ น ได้ ม ากกว่ า 1 หมายเลข ตามเงื่ อ นไขและวิ ธี ก ารที่ ธ นาคารก าหนดไว้ ใ นการ
ให้บริการ
(ข) เมื่อ ได้ รับ การอนุ มัติ ใ ห้ ใ ช้ บริ ก ารซื้ อ ขายหน่ วยลงทุ นผ่ า นอิ นเตอร์ เ น็ ตจากธนาคารแล้ ว ผู้ สั่ งซื้ อ หน่วย
ลงทุนจะสามารถทารายการซื้อขายหน่วยลงทุนได้โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่าน
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สงั่ ซือ
้
หน่วยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดไว้ดังกล่าว
เนื่องจากบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตเป็นบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ซึ่ง ผู้สั่งซื้อ
หน่ ว ยลงทุ น ที่ ต กลงใช้ บ ริ ก ารธนาคารทางอิ น เตอร์ เ น็ ต กั บ ธนาคาร จะสามารถใช้ บ ริ ก ารอื่ น ๆ ที่ ธ นาคาร
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ให้บริการอยู่แล้ว นอกเหนือจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ดังนั้นผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการ
ทางอินเตอร์เน็ต อาจมีภาระที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามอัตราที่ธนาคารกาหนด
(ค) ผู้ สั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น สามารถสั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นบริ ก ารธนาคารทางอิ น เตอร์ เ น็ ต ได้ ใ นวั น
ทาการซื้อขายหน่วยลงทุนและช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกาหนดโดยให้ถือว่าเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
ของวันทาการซื้อขายนั้น ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการซื้อขายซึ่งเป็นราคาที่รับรอง
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ง) ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) จะหักเงินตามจานวนเงินที่สั่งซื้อจากบัญชีเงินฝากของ ผู้สั่งซื้อ
หน่วยลงทุนที่ได้ระบุไว้ในการขอใช้บริการกองทุน หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ธนาคารจะยกเลิกคาสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนนั้น โดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจทาการ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ
(จ) การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่าที่บริษัทจัดการกาหนด
โดยไม่จากัดจานวนครั้งในการทารายการ อนึ่ง วงเงินดังกล่าวเป็นวงเงินที่แยกต่างหากจากวงเงินโอนผ่าน
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตปกติของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีอยู่กับธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
(ฉ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทารายการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตที่ปรากฏอยู่กับธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการทารายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
(ช) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตไม่ได้ หาก
ได้ทารายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดพลาดที่เกิด
จากระบบงานที่ให้บ ริ การในเรื่ อ งดังกล่าว โดยทางบริ ษัทจั ดการจะดาเนิ นการสอบสวนข้อ ผิดพลาด และ
แก้ ไ ขเสร็ จสิ้ นภายใน 30 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง จากผู้ สั่ งซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ตามแนวทางที่ ธ นาคารแห่ ง
ประเทศไทยกาหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้
(ซ) นายทะเบี ยนหน่ ว ยลงทุ น ซึ่ งได้ รับ มอบหมายจากบริ ษัท จั ด การจะจั ดส่ งหนั งสื อรั บ รองสิ ทธิ ในหน่วย
ลงทุนพร้อมใบยืนยันการซื้อหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบกากับภาษีสาหรับค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี)
ให้แก่ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภ ายใน 7 วันทาการนับแต่วันคานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
อนุญาตดาเนินการเป็นอย่างอื่น
(ฌ) การเพิ่มหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วจะทาในวันทาการถัดจากวันที่ทาการซื้อขายหน่วยลงทุนจานวนนั้น
โดยผู้ สั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น สามารถสอบถามผลการท ารายการสั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นบริ ก ารธนาคารทาง
อินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ได้ในวันทาการถัดไป
(ญ) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้ อมูล
การซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(ฎ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคาสั่ งซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ ก่อนการใช้
สิ ท ธิ ปิ ด รั บ ค าสั่ งซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น โดยจะปิ ด ประกาศ ณ ส านั ก งานของบริ ษัท จั ด การ ส านั ก งานใหญ่ และ
สานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
6.2.6 หักบัญชี
บริษัทจัดการจะรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่บริษัทจัดการกาหนด ซึ่ง
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะใช้บริการการหักเงินจากบัญชีเงินฝากสามารถติดต่อบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุ นตามที่บริษัท จัดการกาหนด โดยกรอกรายละเอียด
ต่างๆในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก เพื่อชาระค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมในการซื้อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเงินครบตามที่
ระบุไว้เพื่อซื้อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหัก
บัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่ดาเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน
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6.2.7 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจา (Planning Order)
บริ ษัท จัด การอาจรั บ คาสั่ งซื้ อหน่ วยลงทุนเป็ นประจา ตามหลั ก เกณฑ์ เงื่อ นไขและวิ ธีก ารที่ บริ ษัท จัดการ
กาหนด
อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการขายหน่วยลงทุนตามข้อ 6.2 ได้ โดย
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลัง
ได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่
ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากบริ ษั ท จั ด การก าหนด ซึ่ ง วิ ธี ก ารขายหน่ ว ยลงทุ น ดั ง กล่ า วจะเป็ น ไปตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัท
จั ด การจะแจ้ งให้ ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท จั ด การ และ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนก่อนการเริม
่
ให้บริการดังกล่าว ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสาคัญ
6.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่ งซื้อหลังจากที่บริษัทจัดการได้รับชาระเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ว
ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่
ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโครงการจัดการกองทุนรวมจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ "สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน" ในกรณีที่สั่งซื้อพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรร จะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการที่จะจัดสรรให้กับรายใดรายหนึ่งได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวน
สิ ท ธิ ที่ จะจัด สรรหรื อ ไม่จัด สรรหน่ ว ยลงทุ นแต่ บ างส่ ว นหรื อ ทั้ งหมดก็ ไ ด้ โดยไม่ จ าเป็ นต้ อ งแจ้ งให้ ท ราบ
ล่วงหน้า
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
ชื่ อ เสี ยง ความรั บ ผิด ชอบทางกฎหมายของบริ ษัท จั ด การ บริ ษัท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะจั ด สรรหรื อ ไม่
จัด สรรหน่ ว ยลงทุ นบางส่ ว นหรื อ ทั้ งหมดได้ โดยไม่ จ าเป็ นต้ อ งแจ้ งให้ ผู้ สั่งซื้ อ หน่ วยลงทุ นทราบล่วงหน้า
ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จัด การได้ รั บ การจั ด สรรวงเงิน เพิ่ ม เติ ม และได้ จ ดทะเบี ย นเพิ่ ม วงเงิ น ลงทุ นกั บ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มเติมนั้น เพื่อเสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื่อสิทธิในการซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมในลาดับก่อนได้
6.4 การกาหนดเวลาและราคาขายหน่วยลงทุน
(1) กรณีติดต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
(ก) การท ารายการสั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ นผ่ า นเคาเตอร์ ธ นาคาร ตั้ ง แต่ เ วลาเปิ ด ท าการจนถึ ง เวลา 15.30 น.
สาหรับบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ – 16.00 น. ในวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน
ที่บริษัทจัดการกาหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทาการซื้ อ ขายหน่ว ยลงทุ นที่ บ ริ ษัท
จัด การก าหนด ในราคาขายหน่ วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้ นวั นท าการซื้ อขายหน่ วยลงทุ น ซึ่ งเป็ นราคาที่
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ข) การทารายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร หรือบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ในวันทาการ
ซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด แต่เป็นรายการนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด
หรื อ การทารายการในวันหยุดทาการ หรื อ วั นทาการที่ บริ ษัทจัดการไม่ไ ด้กาหนดให้เป็ นวันทาการซื้อขาย
หน่วยลงทุน ให้ถือเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไป ในราคาขาย
หน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไปนั้น
(2) กรณีติดต่อกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่นอกเหนือจาก (1)
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(ก) การทารายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเปิดทาการจนถึง เวลา 15.30 น. ในวันทาการซื้อขายหน่วย
ลงทุ นที่ บริ ษัทจัดการกาหนด ให้ ถื อว่าเป็นรายการสั่ งซื้ อหน่ วยลงทุนของวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนที่
บริษัทจัดการกาหนด ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคา
ที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ข) การทารายการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนทีบ
่ ริษัทจัดการกาหนด แต่เป็นรายการ
นอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด หรือการทารายการในวันหยุดทาการ หรือวันทาการที่บริษัท
จัดการไม่ได้กาหนดให้เป็นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทาการ
ซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนครั้ง
ถัดไปนั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทารายการตามข้อ 6.4 ได้ กรณีเปลี่ยนแปลง
เวลาทารายการอาจเป็นระยะเวลาที่มากกว่าหรือน้อยกว่าเวลาที่ระบุไ ว้ในโครงการ แต่ทั้งนี้จะไม่น้อยกว่า
เวลา 12.00 น. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุ นและผู้ล งทุนทั่ว ไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่า วล่วงหน้า อย่า งน้ อ ย 30 วั น หากในกรณีที่เป็น
ประโยชน์ ต่ อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น บริ ษั ท จั ด การจะแจ้ ง ล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 1 วั น ก่ อ นการเปลี่ ย นแปลง โดย
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ า มี) อี ก ทั้ งแจ้งให้ ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วั นนั บ แต่ วั นเปลี่ ยนแปลง ซึ่ งการ
ดาเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ
6.5. ข้อสงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุน
6.5.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุ ค คล
ธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมด
เสียชีวิต
6.5.2 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (“กองทุน”)
การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัท
จัด การมีวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จะไม่เ สนอขายหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ นให้ นั้ น รวมถึ งแต่ ไ ม่ จ ากั ด เพี ยง พลเมือ ง
สหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริ กา รวมถึงกองทรัพย์สิน
ของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
6.5.3 บริ ษัท จัด การขอสงวนสิท ธิป ฏิเสธคาสั่งซื้ อ หน่ วยลงทุนของผู้ ลงทุ น หากการสั่ งซื้ อ ดังกล่ าวขัดกับ
หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน โดยบริษัท
จัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ
6.3. การสั่งซื้อหน่วยลงทุน :
ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต
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7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการจะเริ่มเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยจะเริ่มเปิดรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะปิดประกาศ ณ
ที่ทาการของบริษัทจัดการ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกาหนดการดังกล่าวโดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ในวันทาการซื้อขายหน่วย
ลงทุนและช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด
7.3. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
- แบบอัตโนมัติ
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผูล
้ งทุน
ชนิดสะสมมูลค่า : มี
ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : มี
ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี
ชนิดผูล
้ งทุนกลุ่ม/บุคคล : มี
7.4.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ในวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน
ที่บริษัทจัดการกาหนด โดยให้ถือว่าเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนที่
บริษัทจัดการกาหนด ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็น
ราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ข) สิทธิของผู้ถือ หน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
(ค) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ของบริษัทจัดการให้ชัดเจนครบถ้วนถูกต้อง โดยเป็นจานวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน
โดยมีมูลค่าขั้นต่าในการขายคืนครั้งละ 1,000 บาท และนาไปยื่นที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุ นจะส่งมอบ
หลักฐานการรับคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
(ง) ในกรณีที่จานวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคาสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนนั้นมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) ของ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ และการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วย
ลงทุ นของผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ นที่ ป รากฏอยู่ใ นรายการที่ บั นทึ ก โดยนายทะเบี ยนหน่ ว ยลงทุ นมี มู ล ค่ า ต่ ากว่า
1,000 บาท บริษัทจัดการจะดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดในรายการดังกล่าว
(จ) นายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจาก
บริษัทจัดการจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่คงเหลือ ใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน พร้อม
ใบเสร็จรับเงิน และใบกากับภาษีสาหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
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ทางไปรษณีย์ ภายใน 7 วันทาการนับแต่วันคานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ฉ) บริษัทจัดการจะดาเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วย
ลงทุนชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วันคานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน
ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงิน
ฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่นตาม
เลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคาขอใช้บริการกองทุนหรือจัดส่งเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายใน
นามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ 10
(ช) ในกรณี ที่ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ได้ ยื่ น ค าสั่ ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุ นต่ อ บริ ษัท จั ด การ และบริ ษั ท จั ด การยังไม่
สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดาเนินการของบริษัทจัดการตาม
ข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทาการซื้อขายหน่วยลงทุน
ใดที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ยื่นคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้
การยกเลิกคาสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน
(ซ) การลดจานวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทาในวันทาการถัดจากวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือวันที่
คานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นได้ แล้วแต่กรณี
(ฌ) ในกรณี ที่ ก องทุนรวมไม่ส ามารถชาระเงินค่าขายคื นหน่ วยลงทุนให้ แก่ผู้ ถือหน่ว ยลงทุนได้ และผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในข้อ 9
7.4.2 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน) (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด
(ก) ผู้ถื อ หน่ วยลงทุนที่ป ระสงค์จะใช้บริ ก ารสั่งขายคืนหน่ วยลงทุนทางอิ นเตอร์ เน็ ต สามารถขอใช้บริการ
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตกับธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุน
จะสามารถทาการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยสามารถระบุเลขทะเบียนผู้ถอ
ื หน่วยลงทุน (Client No.) ที่จะใช้ซอ
ื้
ขายหน่วยลงทุนได้มากกว่า 1 หมายเลข ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ธนาคารกาหนดไว้ในการให้บริการ
(ข) เมื่อได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตจากธนาคารแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุน
จะสามารถทาการสั่งขายหน่วยลงทุนได้โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริการ
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือว่า ผู้ถือหน่วย
ลงทุนยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดไว้ดังกล่าว
เนื่องจากบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตเป็นบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ซึ่งผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ตกลงใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตกับธนาคารจะสามารถใช้บริการอื่น ๆ ที่ธนาคารให้บริการอยู่
แล้วนอกเหนือจากการสั่งขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ดังนั้นผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต
อาจมี ภ าระที่ จ ะต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ อั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การใช้ บ ริ ก ารธนาคารทาง
อินเตอร์เน็ต ตามอัตราที่ธนาคารกาหนด
(ค) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคาร ไทย
พาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้น
วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวทาการขายคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาทาการอื่นๆ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
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(ง) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุ น ได้
บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
(จ) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจานวนเงินที่มีมูลค่าขั้นต่าครั้งละ 1,000 บาท โดยไม่
จากัดจานวนครั้งในการทารายการ
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วย
ลงทุ นของผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ นที่ ป รากฏอยู่ใ นรายการที่ บั นทึ ก โดยนายทะเบี ยนหน่ ว ยลงทุ นมี มู ล ค่ า ต่ ากว่า
1,000 บาท บริษัทจัดการจะดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดในรายการดังกล่าว
(ฉ) ในกรณีที่จานวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน โดยผ่านบริการธนาคาร
ทางอิ น เตอร์ เ น็ ต ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากั ด (มหาชน) นั้ น มากกว่ า มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น หั ก ด้ ว ย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนาย
ทะเบี ยนหน่ วยลงทุน บริ ษัท จัดการจะถือว่าผู้ถือหน่ วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่
ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
(ช) นายทะเบียนหน่วยลงทุนและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ คืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนคงเหลือ ใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนพร้อม
ใบเสร็จรับเงิน และใบกากับภาษีสาหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทางไปรษณีย์ ภายใน 7 วันทาการนับแต่วันคานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการ
นับแต่วันคานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการ
รั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น โดยการโอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี เ งิ น ฝากของผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ เ ปิ ด ไว้ กั บ ธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด (มหาชน) ตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคาขอใช้บริการกองทุน ทั้งนี้ ภายใต้
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 10
บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทารายการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตที่ปรากฏอยู่กับธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการทารายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
(ซ) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ไม่ไ ด้
หากได้ทารายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดพลาดที่
เกิดจากระบบงานที่ให้บริการในเรื่องดังกล่าว โดยทางบริษัทจัดการจะดาเนินการสอบสวนข้อผิดพลาดและ
แก้ ไ ขให้ เ สร็ จ สิ้ น ภายใน 30 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง จากผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ตามแนวทางที่ ธ นาคารแห่ ง
ประเทศไทยกาหนด
(ฌ) การลดหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทาในวันทาการถัดจากวันทาการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสอบถามผลการทารายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์ เน็ตของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ได้ในวันทาการถัดไป
(ญ) ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถชาระเงินค่าขายคืนหน่ว ยลงทุนให้ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในข้อ 9
7.4.3 ATM
บริษัทจัดการอาจรับคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศที่สานักงาน
ของบริษัทจัดการ สานักงานใหญ่และสานักสาขาของผู้สนั บสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการเริ่มให้บริการ
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7.4.4 Tele-bank
บริ ษัท จัด การอาจรั บคาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุ นผ่ านบริ การธนาคารทางโทรศัพ ท์ของธนาคารไทยพาณิชย์
จ ากั ด (มหาชน) ตามหลั ก เกณฑ์ เงื่ อ นไขและวิ ธี ก ารที่ บ ริ ษั ท จั ด การก าหนด ซึ่ ง จะเป็ น ไปตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่เกีย
่ วข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิ ด ประกาศที่ สานั กงานของบริ ษัทจั ดการ ส านั ก งานใหญ่และสานักสาขาของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการเริ่มให้บริการ
7.4.5 ไปรษณีย์
บริ ษัท จัด การอาจรั บคาสั่ งขายคืนหน่ วยลงทุนทางไปรษณี ย์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อ นไขและวิธีการที่บริษัท
จั ด การก าหนด ซึ่ ง จะเป็ น ไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่
เกี่ ยวข้ อ ง ทั้ งนี้ บริ ษัท จัด การจะแจ้งให้สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิ ด ประกาศที่ สานั กงานของ
บริษัทจัดการ สานักงานใหญ่และสานักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการเริ่มให้บริการ
- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่มี
ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : มี
ชนิดจ่ายเงินปันผล : ไม่มี
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล : ไม่มี
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้
บริษัทจัดการดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแล้ว ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
ดังกล่าวจะทาให้จานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
(2) การพิจารณาจานวนเงินและการจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการจะดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากผลตอบแทนจากการ
ลงทุน
(3) บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม (1) ข้างต้นโดยนาเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุน
ต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) หรือกองทุนรวมตราสารหนี้/กองทุนรวมตลาด
เงินที่บริษัทจัดการกาหนด หรือกองทุนรวมอื่นตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยกองทุนที่ร องรับ
จะเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกาหนด
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มี
รายชื่อตามหลักฐานที่ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
(5) บริษัทจัดการจะใช้มูลค่า หน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็น
เกณฑ์ในการคานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคาสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนในวันทารายการรับซื้อคืนอัตโนมัติ จน
ทาให้หน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอต่อการทารายการรับซื้อคืนอัตโนมัติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ทารายการรับซื้อคืนอัตโนมัติหน่วยลงทุนคงเหลือทั้งหมด โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในกรณีที่เกิดเหตุการณ์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
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(ก) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถูกคาสั่งยึดหรืออายัดหน่วยลงทุนโดยผู้ที่มีอานาจตามกฎหมาย บริษัทจัดการจะ
ไม่ด าเนิ นการรั บ ซื้ อคื นหน่ วยลงทุ นโดยอัตโนมั ติ ทั้ งนี้ เ ฉพาะหน่ ว ยลงทุนในส่วนที่ ถูก คาสั งยึดหรื ออายัด
ดังกล่าวเท่านั้น
(ข) กรณีที่หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนติดภาระจานาอยู่ บริษัทจัดการจะไม่ดาเนินการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่ติดภาระจานาดังกล่าวเท่านั้น
(ค) กรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งนั้นๆ เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกความเห็นชอบให้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) ข้างต้นได้ เว้นแต่บริษัท
จัดการเห็นว่าเหมาะสมและอนุญาตเป็นกรณีพิเศษสาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
ในกรณีวันที่กาหนดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นตรงกับวันหยุดทาการของบริษัทจัดการ และ/หรือตรงกับวันหยุด
ของประเทศที่กองทุนลงทุน (กรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศ)หรือเป็นวันที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
มี ค าสั่ งให้ บ ริ ษั ท จั ด การหยุ ด รั บ ค าสั่ ง ซื้ อ หรื อ ค าสั่ ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น เปิ ด บริ ษั ท จั ด การจะ
ดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทาการถัดไป
อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 7.3 และ ข้อ
7.4 ได้ โดยบริ ษัท จัดการหรื อผู้ส นับ สนุ นการขายหรื อรั บซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่ไ ด้รับการแต่งตั้งจากบริษัท
จัดการภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกาหนด ซึ่งวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะเป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัท
จั ด การจะแจ้ งให้ ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท จั ด การ และ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบอย่างน้อย 30 วัน
หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเพิ่มเติม
ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะ
คานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ
7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการในช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด
- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง การพิจารณาจานวนเงินและจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับ
ดุ ล ยพิ นิ จ ของบริ ษั ท จั ด การ ซึ่ ง บริ ษั ท จั ด การจะด าเนิ น การรั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น โดยอั ต โนมั ติ จ าก
ผลตอบแทนจากการลงทุ น โดยบริ ษัท จัด การจะประกาศวั นรั บ ซื้ อ คื นหน่ ว ยลงทุนอั ต โนมั ติใ ห้ ผู้ถื อ หน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่วันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอันโนมัติตรงกับวันหยุดของวันทาการของบริษัท
จัดการ หรือวันหยุดทาการของประเทศที่กองทุนลงทุน หรือวันหยุดทาการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุ น ในต่ า งประเทศ (ถ้ า มี ) ให้ เ ลื่ อ นวั น ท าการรั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น นั้ น ไปเป็ น วั นท าการถั ด ไป การ
ด าเนิ นการรั บ ซื้ อ คื นหน่ ว ยลงทุ นโดยอั ต โนมั ติ ใ ห้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นชนิ ด รั บ ซื้ อ คื นอั ต โนมั ติ ที่ มี รายชื่ อ ตาม
หลั ก ฐานที่ ป รากฎอยู่ใ นทะเบี ยนผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น โดยขึ้ นอยู่กั บ ดุ ล ยพิ นิจ ของบริ ษัท จั ด การ ทั้ งนี้ บริ ษัท
จัดการจะนาเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคื นอัตโนมัติทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์
ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) หรือกองทุนรวมตราสารหนี้/กองทุนรวมตลาดเงินที่บริษัทจัดการกาหนด หรือ
กองทุนรวมอื่นตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยกองทุนที่รองรับจะเป็นไปตามที่บริษัทจัด การ
กาหนด
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7.6.1 การกาหนดเวลา และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
(1) กรณีติดต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
(ก) การทารายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร ตั้งแต่เวลาเปิดทาการจนถึงเวลา 15.30 น.
สาหรับบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ – 16.00 น. ในวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน
ตามที่บริษัทจัดการกาหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุ น
ตามที่บริษัทจัดการกาหนด ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน
ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ข) การทารายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร หรือบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (ถ้ามี)
ในวั นท าการซื้ อ ขายหน่ ว ยลงทุ นที่ บ ริ ษัท จั ด การก าหนด แต่ เ ป็ นรายการนอกเหนื อ จากช่ ว งเวลาที่ บ ริ ษั ท
จัดการกาหนด หรือการทารายการในวันหยุดทาการ หรือวันทาการที่บริษัทจัดการไม่ได้กาหนดให้ เป็นวันทา
การซื้อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไป
ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไปนั้น
(2) กรณีติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่นอกเหนือจาก (1)
(ก) การทารายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเปิดทาการจนถึง
เวลา 15.30 น. ในวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนของวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คานวณ
ได้ ณ สิ้นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ข) การทารายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บ ริษัทจัดการกาหนด แต่เป็น
รายการนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด หรือการทารายการในวันหยุดทาการ หรือวันทาการที่
บริษัทจัดการไม่ได้กาหนดให้เป็นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน ให้ถือเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ
วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไป ในราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการซื้อขาย
ครั้งถัดไปนั้น
- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นเกณฑ์
ในการคานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทารายการตามข้อ 7.5 และข้อ 7.6 ได้ กรณี
เปลี่ยนแปลงเวลาทารายการอาจเป็นระยะเวลาที่มากกว่าหรือน้อยกว่าเวลาที่ระบุไว้ในโครงการ แต่ทั้งนี้จะไม่
น้อยกว่าเวลา 12.00 น. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน หากในกรณี
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดย
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) อีกทั้งแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง
7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผูถ
้ ือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระยะเวลาในการส่งคาสั่งขายคืนล่วงหน้า
เพิ่ ม เติ ม ในอนาคต โดยจะแจ้ ง ให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น และผู้ ล งทุ น ทั่ ว ไปทราบถึ ง การเปลี่ ย นแปลงดั งกล่ า ว
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยจะปิดประกาศที่สานักงานของบริษัทจัดการ สานักงานใหญ่และสานักงานสาขา
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) อีกทั้งแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับ
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แต่ วั นเปลี่ ยนแปลง ทั้ งนี้ การด าเนิ นการดังกล่าวบริ ษัท จั ดการจะคานึ งถึงประโยชน์ ของกองทุ นและผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสาคัญ
7.9. รายละเอียดเพิม
่ เติม :
บริษัทจัดการจะดาเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันคานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่นตามเลขที่
บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคาขอใช้บริการกองทุน หรือจ่ายเป็นเช็ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน) ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ ที่
ระบุไว้ในคาขอใช้บริการกองทุน ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ใน ข้อ 10
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต
8.2. รายละเอียดการสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะดาเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ภายหลังหักค่าธรรมเนียม
การสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น (ถ้ า มี ) แล้ ว น าไปช าระเงิ น ค่ า ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ปลา ยทา ง
บริษัทจัดการกาหนดให้ผู้ลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนอื่น (กองทุนต้นทาง) ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการมายังกองทุนนี้ได้ (กองทุนปลายทาง) โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขทีบ
่ ริษัทจัดการกาหนด
(1) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง
(ก) ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุนที่ ประสงค์จะซื้ อหรื อ สับ เปลี่ยนหน่ วยลงทุ นของกองทุ นนี้ (กองทุ นปลายทาง) หรื อ
เรียกว่า “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)” โดยนาเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการ
ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น หรื อ เงิ น ที่ ไ ด้ จ ากการเลิ ก กองทุ น อื่ น ๆ ภายใต้ ก ารบริ ห ารจั ด การของบริ ษั ท จัด การ
(กองทุนต้นทาง) ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนามาชาระค่าซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนนี้ สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพี่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้ในช่วงระยะเวลา
เสนอขายครั้งแรก ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ “การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก” หรือในระหว่าง
วันและเวลาที่บริษัทจัดการกาหนดให้เป็นวันเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในข้อ “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” และ/หรือวันและเวลาที่บริษัทจัดการอาจกาหนด
เพิ่มเติม
(ข) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยจานวน
ที่ เ ป็ น ไปตามมู ล ค่ า ขั้ น ต่ าการสั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น นี้ อนึ่ ง บริ ษั ท จั ด การอาจพิ จ ารณายกเว้ น
ข้อกาหนดมูลค่าขั้นต่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
อนุญาตเป็นอย่างอื่น
(ค) บริ ษัท จัด การขอสงวนสิท ธิในการปรั บ ลด หรื อ ยกเว้นการเรี ยกเก็ บค่าธรรมเนี ยมการสับ เปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเข้า (SWITCHING IN FEE) (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี้ โดยนาเงินบางส่วนหรือทั้ งหมดที่ได้ จากการขายคืนหน่ว ยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิ ก
กองทุนอื่นๆภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ เพื่อนามาชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้
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(2) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง
(ก) ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ นประสงค์ จะขายคื นหรื อ สั บ เปลี่ ยนหน่ ว ยลงทุนของกองทุ นนี้ (กองทุ นต้ นทาง) หรื อ
เรียกว่า “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)” โดยนาเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการ
ขายคื นหน่ ว ยลงทุ น หรื อ เงินที่ ไ ด้ จากการเลิ ก กองทุ นนี้ (กองทุ นต้ นทาง) ภายหลั งหั ก ค่ า ธรรมเนี ยมการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนาไปชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของ
บริษัทจัดการเอง (กองทุนปลายทาง) สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันและเวลาที่บริษัท
จัดการเปิดรับคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ”
และ/หรือวันและเวลาที่บริษัทจัดการอาจกาหนดเพิ่มเติม
(ข) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุน
ด้วยจานวนที่เป็นไปตามมูลค่าขั้นต่า/จานวนหน่วยลงทุนขั้นต่าของการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ซึ่ง
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
(ค) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ หากจานวนที่ได้ทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี้ ภายหลังค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไม่เพียงพอที่จะนาไปซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุ นอื่ นๆ (กองทุ นปลายทาง) ตามมู ล ค่ า ขั้ นต่าการสั่ งซื้ อ หน่ วยลงทุ นของกองทุนปลายทางนั้นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่นาเงินไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางดังกล่าว
(ง) ในกรณีที่จานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏ
อยู่ ใ นรายการที่ บั น ทึ ก โดยนายทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุ น บริ ษั ท จั ด การจะถื อ ว่ า ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ประสงค์ จะ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(จ) บริ ษัท จัด การขอสงวนสิท ธิใ นการปรั บ ลด หรื อ ยกเว้ นการเรี ยกเก็ บค่ าธรรมเนี ยมการสั บเปลี่ ยนหน่วย
ลงทุ น ออก (SWITCHING OUT FEE) (ถ้ า มี ) ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ ป ระสงค์ จ ะขายคื น หรื อ สั บ เปลี่ ยน
หน่วยลงทุนของกองทุนนี้ เพื่อนาไปชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นๆภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง)
ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ส่งคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับ
คาสั่งซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือทารายการสั บเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาที่บริษัทจัด การ
ก าหนด หรื อ การท ารายการในวั นหยุด บริ ษัท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่จ ะปฏิ เสธการสั บ เปลี่ ยนหน่ ว ยลงทุน
ดังกล่าว
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่ทาการสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุน ตามคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุด
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับประโยชน์สูงสุด
หรื อ ท าให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น เสี ย ผลประโยชน์ หรื อ กรณี อื่ น ใดที่ บ ริ ษั ท จั ด การได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้ า ไม่น้อยกว่า 7 วัน
ทาการก่อนมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
ข้างต้นได้ในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศที่สานักงานของบริษัทจัดการ สานักงานใหญ่และสานักงาน
สาขาของผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น เว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท จั ด การ และเว็ บ ไซต์ ข อง
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลง
ซึ่ งการด าเนินการดังกล่าวบริ ษัทจัดการจะคานึ งถึ งประโยชน์ ของกองทุ นและผู้ ถือหน่ วยลงทุนเป็นสาคัญ
กรณีมีการเพิ่มเติมหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือช่อง
ทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในภายหลัง บริษัทจัดการจะแจ้งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิด
ประกาศที่สานักงานของบริษัทจัดการ สานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการดังกล่าว
กรณีผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดานั้น ผู้ลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหน่วยลงทุนได้ หรือผู้ลงทุนตั้งแต่ 2
คนขึ้ น ไปแต่ ไ ม่เ กิ น 4 คน ก็ ส ามารถถื อ หน่ ว ยลงทุ น ร่ ว มกั น ได้ แ ต่ ส าหรั บ กรณี ผู้ ล งทุ นที่ เ ป็ นนิ ติ บุ ค คลนั้ น
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ผู้ลงทุนไม่สามารถถือหน่วยลงทุ นร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กาหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้ ในช่วงแรกบริษัทจัดการจะเปิดให้ทารายการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน
เฉพาะชนิดสะสมมูลค่าและชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม /บุคคล เท่านั้น สาหรับการทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ชนิดอื่นหากเปิดให้ทาการสับเปลี่ยนได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7
วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี)
กรณี ที่ เ ป็ นการสั บ เปลี่ ยนระหว่ า งชนิ ด หน่ ว ยลงทุ น (ถ้ า มี ) บริ ษัท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะใช้ ห ลั ก เกณฑ์
ข้างต้นด้วย เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
8.2.1 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
ตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกาหนด โดยติดต่อที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ซึ่งสามารถรับคาสั่งซื้อหรือขายหน่วยลงทุน หรือเป็นผู้ทา
หน้าที่ในการเสนอขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว หรือทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่าน
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) หรือวิธีอื่นๆ ที่บริษัทจัดการอาจ
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่เป็นการให้บริการโดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด
(1) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ก) ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น สามารถยื่ น ความประสงค์ ใ น การสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ได้ ที่ บ ริ ษั ท จั ด การหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทุกวันและเวลาทาการที่กาหนดให้เป็นวันทาการซื้อขาย
หน่วยลงทุน ในราคาหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(ข) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสั บเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
(ค) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคาขอสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนของบริษัทจัดการให้ชัดเจนครบถ้วนถูกต้อง โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จานวนเงิน หรือจานวนหน่วย
ลงทุนที่จะออกจากกองทุนต้นทางและชือ
่ กองทุนปลายทางที่ตอ
้ งการจะสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุน และนาไปยื่น
ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
(ง) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลาย ๆ รายการในวันทาการเดียวกัน บริษัทจัดการจะจัดเรียงลาดับทีล ะ
รายการ (1 ต่อ 1) ตามลาดับก่อนหลังของการทารายการ
(จ) ในกรณีที่จานวนหน่วยลงทุน หรือจานวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบคา
ขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้นมากกว่าจานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่
ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
(ฉ) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้บริษัทจัดการ และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ากว่า 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
ผูถ
้ ือหน่วยลงทุนทั้งหมดในรายการดังกล่าว
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(ช) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคาสั่ งสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุนต่อบริ ษัทจัดการและบริ ษัทจัดการยั งไม่
สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดาเนินการของบริษัทจัดการ
ตามข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทาการที่บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคาสั่งสับเปลี่ยน
หน่ ว ยลงทุ น ทั้ งนี้ การยกเลิ ก ค าสั่ งสั บ เปลี่ ยนหน่ ว ยลงทุนจะสมบู รณ์ ก็ ต่ อ เมื่ อ ได้รับ การอนุ มั ติจ า กบริษัท
จัดการก่อน
(ซ) การลดจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการเพิ่มจานวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทาง ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของ
บริษัทจัดการ จะทาภายใน 4 วันทาการถัดจากวันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจานวนนั้น
ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) การลดจานวนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุน
ต้นทางที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนปลายทางจะทาภายใน
วันทาการถัดจากวันที่ทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจานวนนั้น
(ฌ) ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น จะไม่ ส ามารถเพิ ก ถอนค าสั่ ง สั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น หากบริ ษั ท จั ด การได้ ท าการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์แล้ว เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
พิจารณาผ่อนผันได้
(ญ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการก่อนการ
ใช้สิทธิปิดรับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ สานักงานใหญ่
และสานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กรณี ที่ เ ป็ นการสั บ เปลี่ ยนระหว่ า งชนิ ด หน่ ว ยลงทุ น (ถ้ า มี ) บริ ษัท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะใช้ ห ลั ก เกณฑ์
ข้างต้นด้วย เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
(2) วิ ธี ก ารสั บ เปลี่ ยนหน่ ว ยลงทุ น โดยผ่า นบริ ก ารธนาคารทางโทรศั พ ท์ ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากั ด
(มหาชน)
บริษัทจัดการอาจรับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด
(3) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน)
(ก) ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ นที่ มีค วามประสงค์ ในการสั บ เปลี่ยนหน่ ว ยลงทุ นผ่ านบริ ก ารธนาคารทางอินเตอร์เน็ต
สามารถขอใช้ บ ริ ก ารดั งกล่ าวได้ ภายใต้ เ งื่อ นไขที่ ระบุ ไ ว้ ใน ข้ อ "วิ ธี ก ารขายหน่ ว ยลงทุ นโดยผ่ า นบริ การ
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)" และข้อ "วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
โดยผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)"
(ข) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
(ค) ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยไม่จากัดจานวนครั้งในการทารายการ อนึ่งวงเงิน
ดังกล่าวเป็นวงเงินที่แยกต่างหากจากวงเงินโอนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตปกติของ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่มีอยู่กับธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ากว่า 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดในรายการดังกล่าว
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(ง) ในกรณีที่จานวนหน่วยลงทุนหรือจานวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยผ่ าน
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) มากกว่าจานวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์
จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
(จ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทารายการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตที่ปรากฏอยู่กับธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการทารายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้
(ฉ) ผู้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต
ไม่ได้ หากได้ทารายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิด
พลาดที่เกิดจากระบบงานที่ให้บริการในเรื่ องดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดาเนินการสอบสวนข้อผิดพลาด
และแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตามแนวทางที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกาหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้
(ช) การลดจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางที่สับเปลี่ ยนหน่วยลงทุนและการเพิ่มจานวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทาง ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของ
บริษัทจัดการ จะทาภายใน 4 วันทาการถัดจากวันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจานวนนั้น โดยผู้สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนจะสามารถสอบถามผลการทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต
ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ได้ในวันทาการถัดไป
ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) การลดจานวนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุน
ต้นทางที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนปลายทางจะทาภายใน
วันทาการถัดจากวันที่ทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจานวนนั้น
(ซ) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคาสั่งสับเปลี่ยนหน่ว ยลงทุนต่อบริษัท จัดการและบริษัท จัดการยั งไม่
สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ระหว่างการดาเนิน การของบริษัทจัดการตาม
ข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทาการที่บริษัทจัดการ
หรื อ ผู้ส นั บ สนุ นการขายหรื อรั บ ซื้ อคืนหน่ วยลงทุน (ถ้ า มี ) ที่ ผู้ ถื อ หน่ วยลงทุนได้ ยื่นคาสั่ งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน
(ฌ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการก่อนการ
ใช้สิทธิปิดรับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ สานักงานใหญ่
และสานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กรณี ที่ เ ป็ นการสั บ เปลี่ ยนระหว่ า งชนิ ด หน่ ว ยลงทุ น (ถ้ า มี ) บริ ษัท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะใช้ ห ลั ก เกณฑ์
ข้างต้นด้วย เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 8.1 และข้อ
8.2 ได้ โดยบริ ษัท จัดการหรื อผู้ส นับ สนุ นการขายหรื อรั บซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่ไ ด้รั บการแต่งตั้งจากบริษัท
จัดการภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกาหนด ซึ่งวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะเป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัท
จั ด การจะแจ้ งให้ ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท จั ด การ และ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบอย่างน้อย 30 วัน
หากในกรณี ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น บริ ษั ท จั ด การจะแจ้ ง ล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 1 วั น ก่ อ นการ
เปลี่ยนแปลงการให้บริการดังกล่าว ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ
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8.3 การดาเนินการเมื่อมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่คงเหลือของกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทาง
ของบริษัทจัดการ ใบยืนยันการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน พร้อมใบกากับภาษีสาหรับค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
หน่ ว ยลงทุ น (ถ้ า มี) ให้ ผู้ถื อหน่ วยลงทุนทางไปรษณี ย์ตามที่อ ยู่ที่ ระบุไ ว้ใ นใบคาขอใช้ บริ ก ารกองทุ นรวม
ภายใน 7 วันทาการนับแต่วันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ 10 เว้นแต่บริษัท
จัดการจะอนุญาตดาเนินการเป็นอย่างอื่น
กรณี ที่ เ ป็ นการสั บ เปลี่ ยนระหว่ า งชนิ ด หน่ ว ยลงทุ น (ถ้ า มี ) บริ ษัท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะใช้ ห ลั ก เกณฑ์
ข้างต้นด้วย เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
8.4 การกาหนดเวลาและราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(1) การกาหนดเวลาในการรับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ก) กรณีติดต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร
หรือบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามช่วงเวลาที่บริษัทจั ดการกาหนดในวันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ให้ถือว่าเป็นรายการของวันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์
ธนาคาร หากทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกาหนดในวันทาการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือทารายการในวั นหยุด ให้ถือว่าเป็นรายการของวันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ถั ด ไป ทั้ ง นี้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น จะไม่ ส ามารถท ารายการสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นบริ ก ารธนาคารทาง
อินเตอร์เน็ตนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด
(ข) กรณีติดต่อกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่นอกเหนือจาก (ก)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด ในวันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถือเป็น
รายการของวันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น และหากทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจาก
ช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกาหนดในวันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือทารายการในวันหยุด ให้ถือว่าเป็น
รายการของวันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนถัดไป
(2) ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ก) กรณีกองทุนต้นทาง การคานวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวัน
ท าการซื้ อ ขายหน่ ว ยลงทุ นที่ บ ริ ษัท จัด การหรื อ ผู้ ส นั บ สนุ นการขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื นหน่ ว ยลงทุ นได้ รับ ค าสั่ ง
สั บ เปลี่ ยนหน่ ว ยลงทุ นและบริ ษัท จัด การหรื อ ผู้ ส นั บ สนุ นการขายหรื อ รั บ ซื้ อ คืนหน่ ว ยลงทุ นได้ ท ารายการ
สั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น แล้ ว ซึ่ ง เป็ น ราคาที่ รั บ รองโดยผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ แ ล้ ว หั กด้ ว ยค่ า ธรรมเนี ยมการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT) (ถ้ามี)
(ข) กรณีกองทุนปลายทาง การคานวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคาขายราคาขายหน่วยลงทุนของ
วั นท าการซื้ อขายหน่ วยลงทุ นก่อนวั นที่ กองทุนปลายทางจะได้ รับเงินจากการสั บเปลี่ยนหน่ ว ยลงทุนจาก
กองทุนต้นทาง ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วบวกด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเข้า (SWITCHING IN) (ถ้ามี)
ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(ก) กรณีชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง การคานวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุ นที่คานวณ
ได้ ณ สิ้นวันทาการที่มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว หัก
ด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT) (ถ้ามี)
(ข) กรณี ช นิ ด หน่ ว ยลงทุ น ปลายทาง การค านวณราคาสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น จะใช้ มู ล ค่ า หน่ ว ยล งทุ นที่
คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการที่มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้ว บวกด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN) (ถ้ามี)
8.5 การเปลี่ ย นแปลงก าหนดเวลาและราคาขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น กรณี สั บ เปลี่ ย นห น่ ว ยลงทุ น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.4 และ/หรือเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
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ก าหนดการ วิ ธี ก ารในการสั บเปลี่ยนหน่ วยลงทุน โดยไม่ ขัด กั บ รายละเอี ยดโครงการ ทั้ งนี้ ในการด าเนิน
ดังกล่าวบริษัทจัดการคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่ วยลงทุนเป็นสาคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อ ย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะพิจารณาปฏิเสธการสั่งสั บเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุ นใน
กรณีซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการเพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
8.6 ข้อสงวนสิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
8.6.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ ลงทุนที่เป็นบุคคล
ธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมด
เสียชีวิต
8.6.2 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (“กองทุน”)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัท
จัด การมีวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จะไม่สั บ เปลี่ ยนหน่ ว ยลงทุ นของกองทุ นให้ นั้น รวมถึ งแต่ ไ ม่ จ ากั ด เพี ยง พลเมือ ง
สหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สิน
ของบุ ค คลดั ง กล่ า ว และบริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นซึ่ ง จั ด ให้ มี ขึ้ น และด าเนิ น กิ จ กรรมในสหรั ฐ อเมริ ก า
8.6.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสับเปลี่ยนดังกล่าว
ขัดกับหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน โดย
บริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ
9. การชาระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สน
ิ อื่นแทนเงิน :
กรณี บ ริ ษัท จัดการไม่ส ามารถช าระค่าขายคืนหน่ว ยลงทุนเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็น
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกาหนดขั้นตอนการดาเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสานักงานก่อน และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั้นตอนที่ กาหนดดังกล่าวต้องสามารถ
ปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน
10. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กาหนดไว้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้า เหตุดังต่อไปนี้ โดย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ
ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชาระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดู แล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคา
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รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับ ซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้ งแต่หนึ่ งสตางค์ ขึ้นไป
และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(3) มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์
ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการ
จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(ก) เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคาสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ข) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือ
่ นกาหนดการชาระค่าขายคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการ
ใดๆ โดยพลัน
(ค) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการ
เลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสานักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ดาเนินการแทนก็ได้
(ง) ในระหว่ า งการเลื่อ นกาหนดการช าระเงินค่าขายคื น หากมี ผู้ ถื อหน่ วยลงทุ นสั่ งขายคื นหน่ วยลงทุนใน
ช่ ว งเวลาดั ง กล่ า ว บริ ษั ท จั ด การจะรั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น นั้ น โดยช าระค่ า ขายคื น แก่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น
ตามลาดับวันที่ส่งคาสั่งขายคืนก่อนหลัง
11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :
11.1 บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับ ซื้อคืนหน่ว ยลงทุน ตามคาสั่งซื้อหรือคาสั่ง ขายคืนหน่วยลงทุ นที่
ได้รับไว้แล้วหรืออาจหยุดรับคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กาหนดไว้ ซึ่งไม่เกิน
กว่ากรณีดังต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทาการซื้อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มี เ หตุ จ าเป็ นท าให้ ไ ม่ ส ามารถจาหน่ า ย จ่ า ย โอนหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น เปิ ด ได้ อ ย่า ง
สมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจาเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ การไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคาสั่งซื้อหรือคาสั่ง
ขายคื นหน่ ว ยลงทุ นตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) สามารถกระท าไม่ เ กิ น 1 วั นท าการ เว้ นแต่ ไ ด้ รับ ผ่ อ นผันจาก
สานักงาน
(3) ในกรณี ที่ ก องทุ นรวมมีก ารลงทุ นหลั กทรั พ ย์หรื อ ทรั พ ย์สิ นในต่า งประเทศ และมี เ หตุ ก ารณ์ ดั งต่อไปนี้
เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมดังกล่าวอย่างมีนัยสาคัญ
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดทาการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุน
รวมได้ ล งทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ที่ ซื้ อ ขายในตลาดซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง นั้ น เกิ น กว่ า ร้ อ ยละ 10 ของมู ล ค่ า
ทรัพย์สินของกองทุนรวม
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(ข) มีเหตุการณ์ที่ทาให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทาให้ไม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ
ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุ นตามคาสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนที่รั บไว้แล้ว หรื อ เป็ นการหยุดรั บค าสั่งซื้อหน่วย
ลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาดังต่อไปนี้
1. การกระท าที่ เ ป็ น ความผิ ด มู ล ฐานหรื อ ความผิ ด ฐานฟอกเงิ น ตามกฎหมาย เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทาที่เป็นการปฏิบัตต
ิ ามคาสั่งเกีย
่ วกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพือ
่ ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน
สาระสาคัญ
11.2 เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด
รับคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
ไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1(1) (2) หรือ(3) ให้เปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใดๆโดยพลัน
(2) บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขาย
คื นหน่ ว ยลงทุ น พร้ อ มทั้ งแสดงเหตุ ผล และรายงานแผนการด าเนิ นการของกองทุ นเปิ ด นั้ นให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 11.1(1) (2) และ(3) เกิน 1 วันทาการ บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรับ
คาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) บริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุน
ของกองทุนเปิด ณ วันทาการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวัน
ทาการก่อนวันเปิดรับคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
เปิดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึง
การเปิดรับคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆโดยพลัน
ในกรณี ที่ บ ริ ษัท จัด การไม่ขายหรื อ ไม่รับซื้ อ คืนหน่ วยลงทุ น หรื อ หยุด รั บ คาสั่งซื้ อ หรื อ คาสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุ น หรือหยุดรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัท
จัดการพบว่าราคาขายหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดู แลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับ รองข้อ มูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขาย
หน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่
ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขาย
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคาสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
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12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิ น บริษัทจัดการจะหยุดรับคาสั่งซื้อ
หรือ คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราว ตามระยะเวลาที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศ ทั้งนี้ ไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้
13. เงือ
่ นไขและข้อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :
13.1 บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลที่ซื้อหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
ตามประกาศคณะกรรมกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที่ของบริษัทจัดการ
13.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) การโอนหน่วยลงทุนตามคาสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย (ซึ่งไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ลงทุ นที่เป็นบุคคล
ธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมด
เสียชีวิต เว้นแต่ศาลจะมีคาสั่งเป็นอย่างอื่น)
(ค) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้
ทั้งนี้ ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สานักงานทะเบียนหน่วยลงทุน ใน
กรณีที่ผู้รับโอนยังไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคาขอ
ใช้บริการกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคาขอโอนหน่วยลงทุน และชาระค่า ธรรมเนียมการ
โอนตามหัวข้อค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุน พร้อม
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอน
หน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคาขอโอนหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว
13.3 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (“กองทุน”)
การรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้
โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึง
แต่ ไ ม่ จ ากั ด เพี ย ง พลเมื อ งสหรั ฐ อเมริ ก า ผู้ ที่ มี ถิ่ น ฐานอยู่ ใ นสหรั ฐ อเมริ ก า บุ ค คลซึ่ ง ปกติ มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ใ น
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้ นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดาเนิน
กิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
13.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการลงทะเบียนโอน
หน่วยลงทุนดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ
14. การจ่ายเงินปันผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื่อย่อ
1. SCBMSE

รายละเอียด
ไม่จ่าย
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2. SCBMSER

ไม่จ่าย

3. SCBMSED

จ่าย

4. SCBMSEP

ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :
บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานสิ้นสุดตาม
ช่วงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกาไรสะสม หรือกาไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล
แล้ ว แต่ ก รณี และการจ่ายเงินปั นผลดังกล่ าวจะต้อ งไม่ ทาให้กองทุนรวมมี ผ ลขาดทุนสะสมเพิ่ มขึ้ นในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น โดยจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
และตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน ปันผล
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสมาคม นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศ
ไทย และตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
14.3. กาหนดเวลา วิธก
ี าร และข้อจากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
ในกรณี ที่ บริ ษัท จัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผล บริ ษัท จั ดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วั นปิด
ทะเบี ยนผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ นเพื่อจ่า ยเงินปั นผล และอั ต ราปั นผลของหน่ วยลงทุนโดยไม่ ชัก ช้า ทั้ งนี้ บริ ษัท
จัดการจะปฏิบัติ ดังนี้
1. ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับ หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพิจารณาผ่อน
ผันหรือสั่งให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น
2. ปิ ด ประกาศไว้ ใ นที่ เ ปิ ด เผย ณ ที่ ท าการทุ ก แห่ ง ของบริ ษั ท จั ด การ และจั ด ให้ มี ป ระกาศดั ง กล่ า วไว้ ณ
สถานที่ ติดต่อทุกแห่งของผู้ส นับ สนุ นการขายหรื อรั บ ซื้อ คืนหน่ วยลงทุน (ถ้ า มี ) พร้ อ มทั้ งขึ้ นเว็บ ไซต์ของ
บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
3. ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ดูแลประโยชน์ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล และผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชอ
ื่ ผูถ
้ อ
ื
เมื่อได้รับการร้องขอ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีที่ต่างกันสาหรับหน่วยลงทุนที่
ขายในช่วงระยะเวลาที่ต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ก่อนดาเนินการจ่ายเงินปัน
ผลในแต่ ล ะครั้ ง และจะถื อ ปฏิ บั ติ เ พิ่ ม เติ ม ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นาเงิ นปันผลจานวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อ
ประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนั้น
ข้อจากัดในการจ่ายเงินปันผล
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินข้อจากัดการถือหน่วย
ลงทุ น เว้ นแต่ เ ป็ นกรณี ที่ ไ ด้รับ ยกเว้ น ทั้ งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ นว่า ด้วยหลัก เกณฑ์
เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
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(2) บริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวมจะจั ด ท าบั ญ ชี แ ละแยกเงิ น ที่ ไ ม่ อ าจจ่ า ยเป็ น เงิ น ปั น ผลออกจากบั ญ ชี แ ละ
ทรัพย์สินของกองทุนรวม และไม่นาเงินดังกล่าวมารวมคานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่ง
เงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส
้ ั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ทั้งหมด) :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จานวน/อัตรา

1. SCBMSE

ประมาณการค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 3.745 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. SCBMSER

ประมาณการค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 3.745 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3. SCBMSED

ประมาณการค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 3.745 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

4. SCBMSEP

ประมาณการค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม :
ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน(ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียก
เก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณ
การ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ขนาดของกองทุน จานวนผู้ถือหน่วย
ลงทุน เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแต่ละรายการที่มีการปรับเพิ่มขึ้นหรือ
เปลี่ ย นแปลงไป โดยการปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น หรื อ เปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จานวน/อัตรา

1. SCBMSE

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. SCBMSER

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3. SCBMSED

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

4. SCBMSEP

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.675 ต่อ
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
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รายละเอียดเพิ่มเติม :
หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน(ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคานวณจากมูลค่าทรั พ ย์สิ น
สุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จานวน/อัตรา

1. SCBMSE

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ
0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. SCBMSER

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ
0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3. SCBMSED

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ
0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

4. SCBMSEP

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ
0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม :
หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม
นายทะเบี ย น (ถ้ า มี ) และค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ที่ เ รี ย กเก็ บ จากกองทุ น รวมที่ มี ฐ านในการค านวณจากมู ล ค่ า
ทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
ชื่อย่อ
1. SCBMSE

รายละเอียด/จานวน/อัตรา
ในอัตราที่บริษัทจัดการกาหนด และเรียกเก็บจากบริษัทจัดการ

2. SCBMSER

ในอัตราที่บริษัทจัดการกาหนด และเรียกเก็บจากบริษัทจัดการ

3. SCBMSED

ในอัตราที่บริษัทจัดการกาหนด และเรียกเก็บจากบริษัทจัดการ

4. SCBMSEP

ในอัตราที่บริษัทจัดการกาหนด และเรียกเก็บจากบริษัทจัดการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :
15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :
ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ไม่มี
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย :
ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ไม่มี
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอืน
่ ๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ3.21ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
64

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ทั้งนี้ เมือ
่ คานวณรวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 15.2.1 15.2.5 จะต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมรวมของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามจานวนที่
จ่ า ยจริ ง ทั้ ง นี้ ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 0.2675 ของจ านวนเงิ น ทุ น ของโครงการและในทางบั ญ ชี จ ะตั ด จ่ า ยเป็ น
ค่ า ใช้ จ่า ยของกองทุ นรวมเฉลี่ ยเท่ ากั นทุ กวั น ภายในระยะเวลา 1 ปี เช่ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด ท าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย ค่าอบรมเผยแพร่
ความรู้ และสัมมนาแนะนากองทุนรวม
(2) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการสอบบัญชี ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายตรวจสอบทรัพย์สินใน
ประเทศ
(3) ค่าจัดทา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ทั้งส่วนสรุปข้อมูลสาคัญที่ผู้ลงทุนควร
ทราบและส่วนข้อมูลโครงการ
(4) ค่ า จั ด ท าและจั ด ส่ ง รายงานใดๆ แก่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น หรื อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กองทุ น รวมโดยตรง
หนังสือบอกกล่าวประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงค่าประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันและ/หรือข่าวสารถึง
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจัดทา ตลอดจนข่าวสารที่บริษัทจัดการมีหน้าที่จัดทาขึ้นตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกาหนด
(5) ค่าพิมพ์แบบฟอร์มใบจองซื้อหน่วยลงทุน ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบสั่งขายหน่วยลงทุน ค่าพิมพ์ใบ
ยืนยันการซื้อและขายหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่นๆ เกี่ยวกับกองทุนรวม
(6) ค่าใช้จ่ายในการรับชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค และนาเงินเข้าบัญชีสาหรับการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(7) ค่ า ธรรมเนียมธนาคารต่างๆ เช่ น ค่ า ธรรมเนี ยมการใช้บริ การ SCB CASH MANAGEMENT ค่ าสมุดเช็ค
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชี เป็นต้น
(8) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดการกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน
กองทรั พย์สินของโครงการจัดการเป็นกองทุ นรวม ค่ า ไปรษณี ยากร ค่ า แปลเอกสารต่าง ๆ ที่ เ กี่ ยวกับการ
ลงทุน ค่าดาเนินงานอื่น ๆ เป็นต้น
(9) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหรือการดาเนินคดี เพื่อการรับชาระหนี้ใดๆของกองทุนรวมทั้งค่าใช้จ่าย
ในการรับชาระหนี้เป็นทรัพย์สินอืน
่ แทนการชาระหนี้ดว้ ยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย
ค่ า ธรรมเนี ย มศาล ค่ า ธรรมเนี ย มทนายความ ค่ า สื บ ทรั พ ย์ แ ละ/หรื อ บั ง คั บ คดี ค่ า ใช้ จ่ า ยในด้ า นนิ ติ ก รรม
ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ เป็นต้น
(10) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดาเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อ
ได้รับคาสั่งจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือ กฎหมายกาหนด
(12) ค่ า อากรแสตมป์ ต่างๆ และค่ า นายหน้ า ซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย์ที่ ซื้อ หรื อ ขายเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการจัดการ
กองทุนรวม
(13) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรับจานองอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นหลักประกันการลงทุนของกองทุนรวม
(14) ค่าที่ปรึกษากฎหมาย (ถ้ามี) ที่ปรึกษาการเงินอื่น ๆ (ถ้ามี)
(15) ค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
จัดหา ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแลเก็บรักษา ปกป้องผลประโยชน์ ซึ่งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของ
กองทุนที่นอกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้ในข้อ 15.2.2 “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ รายปี”
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(16) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชาระราคา (failed trade)
(17) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นในช่วงการชาระบัญชีและเลิกกองทุนรวม เช่น ค่าตอบแทน
ผู้ชาระบัญชี ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชาระบัญชีกองทุนรวม เป็นต้น
(18) ค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณา
ประชาสั มพันธ์ การจัด อบรมเผยแพร่ ค วามรู้ ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นการตลาด การส่ งเสริ ม การขาย ตลอดจนการ
สัมมนาแนะนากองทุน ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากการจัดตั้งกองทุนที่เรียกเก็บจากกองทุนตามจานวนที่จ่ายจริง
โดยในทางบัญชีบริษัทจัดการจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันภายในระยะเวลา 1 ปี
นับจากวันที่บันทึกค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งนี้ จานวนเงินที่ตัดจ่ายจะต้องไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 0.2675 ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวม หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้า
มี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคานวณ
จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยค่าใช้จ่ายส่วนที่เกิน
อัตราที่กาหนดถือเป็นค่าใช้จ่ายดาเนินงานของบริษัทจัดการ
15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถอ
ื หน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จานวน/อัตรา

1. SCBMSE

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07
ของมูลค่าหน่วยลงทุน

2. SCBMSER

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07
ของมูลค่าหน่วยลงทุน

3. SCBMSED

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07
ของมูลค่าหน่วยลงทุน

4. SCBMSEP

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07
ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :
โดยจะแจ้ ง ให้ ท ราบไว้ ใ นหนั ง สื อ ชี้ ช วนส่ ว นสรุ ป ข้ อ มู ล ส าคั ญ ก่ อ นการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ครั้ ง แรก
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือ แต่ละ
รายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่ อนไขการเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลง
อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียด
ดังกล่าว ณ สานักงานของบริษัทจัดการ สานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือ รับ
ซื้ อ คื นหน่ วยลงทุ น เว็ บ ไซต์ของบริ ษัท จั ดการ เว็ บ ไซต์ของผู้ สนั บสนุ นการขายหรื อรั บซื้ อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี)
อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บและ/หรืออัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือ ผู้ถือ
หน่ ว ยลงทุน บริ ษัท จัด การจะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้ า อย่า งน้ อย 30 วั น หากในกรณีที่เป็น
ประโยชน์ ต่ อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น บริ ษั ท จั ด การจะแจ้ ง ล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 1 วั น ก่ อ นการเปลี่ ย นแปลง โดย
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) และแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี
ชื่อย่อ
1. SCBMSE

รายละเอียด/จานวน/อัตรา
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
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2. SCBMSER

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

3. SCBMSED

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

4. SCBMSEP

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :
โดยจะแจ้ ง ให้ ท ราบไว้ ใ นหนั ง สื อ ชี้ ช วนส่ ว นสรุ ป ข้ อ มู ล ส าคั ญ ก่ อ นการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ครั้ ง แรก
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้สั่งขายหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่
ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลง
อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งขายหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียด
ดังกล่าว ณ สานักงานของบริษัทจัดการ สานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือ รับ
ซื้ อ คื นหน่ วยลงทุ น เว็ บ ไซต์ของบริ ษัท จัดการ เว็ บ ไซต์ของผู้ สนั บสนุ นการขายหรื อรั บซื้ อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี)
อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บและ/หรืออัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สงั่ ขายหรือผูถ
้ อ
ื
หน่ ว ยลงทุน บริ ษัท จัด การจะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้ า อย่า งน้ อย 30 วั น หากในกรณีที่เป็น
ประโยชน์ ต่ อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น บริ ษั ท จั ด การจะแจ้ ง ล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 1 วั น ก่ อ นการเปลี่ ย นแปลง โดย
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) และแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) : มี
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จานวน/อัตรา

1. SCBMSE

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

2. SCBMSER

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

3. SCBMSED

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

4. SCBMSEP

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :
- กรณีเป็นการสับเปลี่ยนเพือ
่ ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING
IN)
โดยจะแจ้งให้ทราบไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม
หรื อ แต่ ล ะรายในอั ต ราที่ ไ ม่เ ท่ า กั น บริ ษัท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการพิ จ ารณาเงื่อ นไขการเรี ยกเก็ บ หรื อ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งสับเปลี่ยนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติด
ประกาศรายละเอี ย ดดั ง กล่ า ว ณ ส านั ก งานของบริ ษั ท จั ด การ ส านั ก งานใหญ่ แ ละส านั ก งานสาขาของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
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อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บและ/หรืออัตราค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูส
้ ับเปลี่ยนหรือผู้
ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า อย่างน้ อย 30 วัน หากในกรณีที่เป็น
ประโยชน์ ต่ อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น บริ ษั ท จั ด การจะแจ้ ง ล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 1 วั น ก่ อ นการเปลี่ ย นแปลง โดย
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) และแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : มี
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จานวน/อัตรา

1. SCBMSE

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

2. SCBMSER

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

3. SCBMSED

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

4. SCBMSEP

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :
- กรณีการสับเปลี่ยนเป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
(SWITCHING OUT)
ในช่วงแรกบริษัทจัดการจะยกเว้นการเรียกเก็บ
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม
หรื อ แต่ ล ะรายในอั ต ราที่ ไ ม่เ ท่ า กั น บริ ษัท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการพิ จ ารณาเงื่อ นไขการเรี ยกเก็ บ หรื อ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งสับเปลี่ยนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติด
ประกาศรายละเอี ย ดดั ง กล่ า ว ณ ส านั ก งานของบริ ษั ท จั ด การ ส านั ก งานใหญ่ แ ละส านั ก งานสาขาของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บและ/หรืออัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สับเปลี่ยนหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่เป็น
ประโยชน์ ต่ อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น บริ ษั ท จั ด การจะแจ้ ง ล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 1 วั น ก่ อ นการเปลี่ ย นแปลง โดย
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) และแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หรือตามอัตราทีน
่ ายทะเบียนกาหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการ โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
จากผู้โอนในวันที่ยื่นคาขอโอนหน่วยลงทุน
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
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ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกาหนดเป็นการทัว่ ไปในการให้บริการ ในกรณีที่ขอเปลี่ยนชือ
่ -สกุล ทีอ
่ ยู่
การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีหายและอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น
จริง ซึ่งพิสูจน์ได้วา่ เป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผูถ
้ ือหน่วยลงทุน
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีก
่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้อัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อหรือสั่งขายคืน
หน่ ว ยลงทุ น เพื่อ นาเงินดังกล่ าวไปชาระเป็นค่ าใช้ จ่า ยในการซื้ อขายหลัก ทรั พ ย์ในการสั่ งซื้ อหรื อ สั่ งขาย
หลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนี ยมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรืออื่นๆตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อ
หรือสั่งขายหลักทรัพย์ เป็นต้น
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(1) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะคิดค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ในอัตรา ไม่เกิน
ร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนโดยคานวณเข้าไปในราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
(2) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะคิดค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ในอัตราไม่
เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนโดยคานวณเข้าไปในราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
อย่างไรก็ตามในช่วงแรกบริษัทจัดการจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งนี้ หาก
บริ ษั ท จั ด การจะเรี ย กเก็ บ หรื อ เปลี่ ย นแปลงอั ต ราค่ า ใช้ จ่ า ยในการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ นให้
สอดคล้องกับอัตราค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน ที่กองทุนเข้าลงทุนในภายหลัง บริษัท
จั ด การจะติ ด ประกาศการเรี ยกเก็ บ ค่ า ใช้ จ่ า ย หรื อ อั ต ราค่ า ใช้ จ่ า ยอั ต ราใหม่ ใ ห้ ผู้ ล งทุ น ทราบล่ ว งหน้ า ณ
สานักงานของบริษัทจัดการ สานักงานใหญ่ และสานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี)
- บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดาเนินการให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจาก
การดาเนินการตามปกติของบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือ การดาเนินการใด ๆ ซึ่ง
พิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือ
รั บ รองฐานะการเงิน / รั บ รองยอดหน่ ว ยลงทุ น ค่ า ธรรมเนี ยมการค้ นหาเอกสารจากศู นย์เอกสารของนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นต้น ตามอัตราที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกาหนดเป็นการทั่วไปใน
การให้บริการลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียก
เก็บ หรือเปลี่ยนแปลงอัตราธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นได้โดยไม่ต้องดาเนินการแจ้งผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุ น ล่ ว งหน้ า โดยบริ ษั ท จั ด การจะติ ด ประกาศรายละเอี ย ดดั ง กล่ า ว ณ ส านั ก งานของบริ ษั ท จั ด การ
สานักงานใหญ่ และสานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
15.4. วิธีการคานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
บริษัทจัดการจะคานวณค่าธรรมเนียม ตามข้อ 15.2.1 ทุกวันที่มีการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยใช้มูลค่า
ทรั พ ย์ สิ น รวม หั ก ด้ ว ยหนี้ สิ น รวม ก่ อ นหั ก ค่ า ธรรมเนี ย มการจั ด การ ค่ า ธรรมเนี ย มผู้ ดู แ ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคานวณจากมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในแต่ละวันเป็นฐานในการคานวณ
ค่ า ธรรมเนียม และเรี ยกเก็บจากกองทุนรวมเป็ นรายเดือนหรื อระยะเวลาอื่นใดตามที่บ ริ ษัทจัดการกาหนด
ค่ า ใช้ จ่า ยอื่ นๆที่ เกี่ ยวเนื่ องกั บ กองทุ นตามข้ อ 15.2.6 (1) – (17) จะเรี ยกเก็ บ ตามที่ จ่ ายจริ ง ในทางบัญชี
บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจานวน หรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวัน
ตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาประมาณการค่าใช้จ่าย
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ดังกล่าวอย่างสมเหตุสมผลเพื่อทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเป็นรายวัน และจะปรับปรุงรายการดังกล่าวทันทีที่
ได้รับหลักฐานอย่างแน่ชัด ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่ในความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งบริษัท
จัดการจะเปิดเผยฐานการคานวณอย่างชัดเจนในหนังสือชี้ชวนฉบับข้อมูลสาคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบและใน
รายงานรอบประจาปี
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการ
บัญชี และตามประกาศที่เกี่ยวข้องกาหนด
อนึ่ง หากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และ/หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี ก ารแก้ ไ ขหรื อ เพิ่ ม เติ ม หรื อ เปลี่ ยนแปลงข้ อ ก าหนด เงื่ อ นไขหรื อ
หลักเกณฑ์ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง
วิ ธี ก ารค านวณมูล ค่าทรั พย์สิ นสุท ธิของกองทุ นรวมให้เ ป็นไปตามหลัก เกณฑ์ ดังกล่า วโดย ไม่ ถื อ เป็ นการ
แก้ไขโครงการ
15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
(1) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใน 15.2 และ 15.3 ได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของ
อัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ เว้น
แต่ในกรณีที่ได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด และบริษัทจัดการจะปิดประกาศค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ย
อัตราใหม่ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ณ สานักงานของบริษัทจัดการ สานักงานใหญ่ และ
สานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) พร้อมทั้งลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1
ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วัน
เปลี่ยนแปลง
(2) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใน 15.2 และ 15.3 ได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และบริษัทจัดการจะติดประกาศค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอัตราใหม่ให้ ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้า ณ สานักงานของบริษัทจัดการ สานักงานใหญ่ และสานั กงานสาขาของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) อีกทั้งแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลง
15.6. หมายเหตุ :
ค่ า ธรรมเนี ยมหรื อ ค่ า ใช้ จ่ายต่ างๆที่ เ รี ยกเก็ บ จากกองทุ นรวมตามข้ อ 15.2 รวมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ภาษี ธุ รกิ จ
เฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม
ค่ า ธรรมเนี ย มหรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ ที่ เ รี ย กเก็ บ จากผู้ สั่ ง ซื้ อ หรื อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ตามข้ อ 15.3 รวมภาษี
มูล ค่ า เพิ่ม ภาษี ธุ รกิ จเฉพาะ หรื อ ภาษี อื่ นใด และภาษี ดั งกล่าวจะถือ เป็นภาระของผู้ สั่ งซื้ อ หรื อผู้ ถือหน่วย
ลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหัวข้อ 15 รายการใด
รายการหนึ่งหรือหลายรายการได้ ทั้งนี้ ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสาคัญ
ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวน
สิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ
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16. วิธก
ี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีทม
ี่ ูลค่าหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง :
16.1. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน : ในประเทศ
16.2. เงือ
่ นไขพิเศษ :
1. บริ ษั ท จั ด การจะค านวณมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ ข องกองทุ น รวม ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
1.1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ
้ ือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ
้ ือหน่วยลงทุนชนิดรับซือ
้ คืนอัตโนมัติ
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ
้ ือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ
้ ือหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ตามชนิด ดังนั้น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน
มูล ค่ า ทรั พย์สิ นสุท ธิของแต่ละชนิ ดหน่ว ยลงทุนรวมกันจะเท่ากั บมู ลค่าทรั พ ย์สิ นสุท ธิของกองทุ นรวม ซึ่ ง
ผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
ตัวอย่างการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
โดยสมมติให้;
วันที่ 1
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จาหน่ายได้ทั้งหมด 25,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท (ภายหลัง
หักค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์) แบ่งเป็น
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 25,000,000 บาท
2. ดอกเบี้ยค้างรับในวันแรก 100,000 บาท
3. มีรายการซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ชนิ ด สะสมมู ล ค่ า จ านวน 10,000,000 บาท ชนิ ด รั บ ซื้ อ คื นอั ต โนมั ติ จานวน
30,000,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผล จานวน 2,000,000 บาท และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล 50,000,000
บาท
หน่วย:บาท

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิที่จาหน่าย
ได้หลังหัก
ค่าธรรมเนียม
การขายและ
ค่าธรรมเนียม
ซื้อขาย
หลักทรัพย์ (ถ้า
มี)

กองทุนรวม

หน่วยลงทุน
ชนิดสะสม
มูลค่า

หน่วยลงทุน
ชนิดรับซื้อคืน
อัตโนมัติ

หน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงิน
ปันผล

หน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุน
กลุ่ม/บุคคล

25,000,000.00

25,000,000.00

0.00

0.00

0.00
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ดอกเบี้ยค้างรับ
จานวน
100,000 บาท

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหัก
ค่าใช้จ่าย
กองทุน

25,100,000.00

25,100,000.00

0.00

0.00

0.00

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน)
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อปี) โดยประมาณของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียม
การจัดการ =
1.00%
(+VAT 7%)

(735.81)

(735.81)

0.00

0.00

0.00

(22.07)

(22.07)

0.00

0.00

0.00

(757.88)

(757.88)

0.00

0.00

0.00

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ (NAV)

25,099,242.12

25,099,242.12

0.00

0.00

0.00

จานวนหน่วย
ลงทุน (หน่วย)

2,500,000.0000

2,500,000.0000

0.0000

0.0000

0.0000

มูลค่าหน่วย
ลงทุน (บาทต่อ
หน่วย)

10.0397

10.0397

0.00

0.00

0.00

ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแล
ผลประโยชน์
= 0.03%
(+VAT 7%)
ค่าธรรมเนียม
รวมต่อวัน

วันที่ 2
1. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า จานวน 10,000,000 บาท ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
จานวน 30,000,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผล จานวน 2,000,000 บาท และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล 50,000,000
บาท
2. มีรายการซื้อหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า จานวน 3,000,000 บาท
3. มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ให้ผู้ลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ จานวน 1,000,000 บาท
4. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคลจานวน 500,000 บาท
5. มีรายการจ่ายเงินปันผล ให้ผู้ลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล จานวน 80,000 บาท
6. มีส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิดขึ้น 250,000 บาท
กองทุนรวม
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของ
กองทุนของวัน

25,099,242.12

หน่วยลงทุน
ชนิดสะสม
มูลค่า
25,099,242.12

หน่วยลงทุน
ชนิดรับซื้อคืน
อัตโนมัติ

หน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงิน
ปันผล

0.00

0.00

หน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุน
กลุ่ม/บุคคล
0.00
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ก่อนหน้า
(บาท)

รายการที่
เกี่ยวข้องกับ
หน่วยลงทุน
แต่ละชนิด
ซื้อหน่วยลงทุน
ชนิดสะสม
มูลค่า ชนิดรับ
ซื้อคืนอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปัน
ผล และชนิดผู้
ลงทุนกลุ่ม/
บุคคล
รวมรายการที่
เกี่ยวข้องกับ
หน่วยลงทุนแต่
ละชนิด (บาท)
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิภายหลัง
รายการที่
เกี่ยวข้องกับ
หน่วยลงทุนแต่
ละชนิด
ส่วนเพิ่มของ
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ จานวน
250,000 บาท
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหัก
ค่าใช้จ่าย
กองทุน

92,000,000.00

10,000,000.00

30,000,000.00

2,000,000.00

50,000,000.00

92,000,000.00

10,000,000.00

30,000,000.00

2,000,000.00

50,000,000.00

117,099,242.12

35,099,242.12

30,000,000.00

2,000,000.00

50,000,000.00

250,000

74,934.82

64,048.24

4,269.88

106,747.06

117,349,242.12

35,174,176.94

30,064,048.24

2,004,269.88

50,106,747.06

วิธีคด
ิ การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ชนิดสะสมมูลค่า = 117,349,242.12 x (35,099,242.12/117,099,242.12)
ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ = 117,349,242.12 x (30,000,000.00/117,099,242.12)
ชนิดจ่ายเงินปันผล = 117,349,242.12 x (2,000,000.00/117,099,242.12)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล = 117,349,242.12 x (50,000,000.00/117,099,242.12)
ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน)
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อปี) โดยประมาณของแต่ละชนิดกองทุน
ค่าธรรมเนียม
การจัดการ =
1.00%
(+VAT 7%)
ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแล

(3,440.10)

(1,031.13)

(881.33)

(58.76)

(1,468.88)

(103.20)

(30.93)

(26.44)

(1.76)

(44.07)
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ผลประโยชน์
= 0.03%
(+VAT 7%)
ค่าธรรมเนียม
รวมต่อวัน
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ (NAV)

(3,543.30)

(1,062.06)

(907.77)

(60.52)

(1,512.95)

117,345,698.82

35,173,114.88

30,063,140.47

2,004,209.36

50,105,234.11

11,663,529.1539

3,496,035.7776

2,988,107.3328

199,207.1555

4,980,178.8880

จานวนหน่วย
ลงทุน (หน่วย)
-หน่วยลงทุน
เพิ่มขึ้นจากซื้อ
หน่วยลงทุนชนิด
สะสมมูลค่า
จานวน
10,000,000
บาท /10.0398
=
996,035.7776
หน่วย
- หน่วยลงทุน
เพิ่มขึ้นจากซื้อ
หน่วยลงทุนชนิด
รับซื้อคืน
อัตโนมัติ
จานวน
30,000,000
บาท/10.0398 =
2,988,107.3328
หน่วย
-หน่วยลงทุน
เพิ่มขึ้นจากซื้อ
หน่วยลงทุนชนิด
จ่ายเงินปันผล
จานวน
2,000,000 บาท
/10.0398 =
199,207.1555
หน่วย
- หน่วยลงทุน
เพิ่มขึ้นจากซื้อ
หน่วยลงทุนชนิด
ผู้ลงทุนกลุ่ม/
บุคคล จานวน
50,000,000
บาท/10.0398 =
4,980,178.8880
หน่วย
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มูลค่าหน่วย
ลงทุน (บาทต่อ
หน่วย)

10.0609

10.0608

10.0609

10.0609

10.0609

วันที่ 3
1. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า จานวน 3,000,000 บาท
2. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ จานวน
1,000,000 บาท
3.มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล 500,000 บาท
4. มีรายการจ่ายเงินปันผล ให้ผู้ลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล จานวน 80,000 บาท
5. มีส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิดขึ้น 900,000 บาท

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของ
กองทุนของวัน
ก่อนหน้า
(บาท)

กองทุนรวม

หน่วยลงทุน
ชนิดสะสม
มูลค่า

หน่วยลงทุน
ชนิดรับซื้อคืน
อัตโนมัติ

หน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงิน
ปันผล

หน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุน
กลุ่ม/บุคคล

117,345,698.82

35,173,114.88

30,063,140.47

2,004,209.36

50,105,234.11

3,000,000.00

3,000,000.00

รายการที่
เกี่ยวข้องกับ
หน่วยลงทุน
แต่ละชนิด
1. ซื้อหน่วย
ลงทุน ชนิด
สะสมมูลค่า
จานวน
3,000,000
บาท
2. ขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ
จานวน
1,000,000
บาท

(1,500,000.00)

(1,000,000.00)

3. ขายคืนหน่วย
ลงทุน ชนิดผู้
ลงทุนกลุ่ม/
บุคคล 500,000
บาท
4.จ่ายเงินปันผล
จานวน 80,000
บาท
รวมรายการที่
เกี่ยวข้องกับ

(80,000.00)
1,420,000.00

(80,000.00)
3,000,000.00

(1,000,000.00)

(80,000.00)

(500,000.00)
(500,000.00)
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หน่วยลงทุนแต่
ละชนิด (บาท)
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิภายหลัง
รายการที่
เกี่ยวข้องกับ
หน่วยลงทุนแต่
ละชนิด
ส่วนเพิ่มของ
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ จานวน
900,000 บาท
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิภายหลัง
รายการที่
เกี่ยวข้องกับ
หน่วยลงทุนแต่
ละชนิด และ
ส่วนเพิ่มฯ

118,765,698.82

38,173,114.88

29,063,140.47

1,924,209.36

49,605,234.11

900,000.00

289,273.79

220,238.90

14,581.55

375,905.76

119,665,698.82

38,462,388.67

29,283,379.37

1,938,790.91

49,981,139.87

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ชนิดสะสมมูลค่า = 119,665,698.82 x (38,173,114.88/118,765,698.82)
ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ = 119,665,698.82 x (29,063,140.47/118,765,698.82)
ชนิดจ่ายเงินปันผล = 119,665,698.82 x (1,924,209.36/118,765,698.82)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล = 119,665,698.82 x (49,605,234.11/118,765,698.82)
ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน)
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อปี) โดยประมาณของแต่ละชนิดกองทุน
ค่าธรรมเนียม
การจัดการ =
1.00%
(+VAT 7%)
ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแล
ผลประโยชน์
= 0.03%
(+VAT 7%)
ค่าธรรมเนียม
รวมต่อวัน
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ (NAV)
จานวนหน่วย
ลงทุน (หน่วย)
-หน่วยลงทุน
เพิ่มขึ้นจากซื้อ
หน่วยลงทุนชนิด

(3,508.01)

(1,127.53)

(858.44)

(56.84)

(1,465.20)

(105.25)

(33.83)

(25.75)

(1.71)

(43.96)

(3,613.26)

(1,161.36)

(884.19)

(58.55)

(1,509.16)

119,662,085.56

38,461,227.31

29,282,495.18

1,938,732.36

49,979,630.71

11,812,621.1835

3,794,219.8367

2,888,712.6464

199,207.1555

4,930,481.5448
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สะสมมูลค่า
จานวน
3,000,000 บาท/
10.0609 =
298,184.0590
หน่วย
- หน่วยลงทุน
ลดลงจากการ
ขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
จานวน
1,000,000
บาท/10.0609=
99,394.6863
หน่วย
- หน่วยลงทุน
ลดลงจากการ
ขายคืนหน่วย
ลงทุน ชนิดผู้
ลงทุนกลุ่ม/
บุคคล 500,000
บาท/10.0609 =
49,697.3431
หน่วย
มูลค่าหน่วย
ลงทุน (บาทต่อ
หน่วย)

10.1300

10.1367

10.1368

9.7322

10.1368

2. บริษัทจัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(2.1) คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทาการ
(2.2) คานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้
ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังต่อไปนี้
(ก) วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทาการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยประกาศในวันทาการถัดไป (ถ้ามี)
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
โดยประกาศภายในวันทาการถัดไป
3. การประกาศราคามูลค่าและราคาตามวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(3.1) การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรั พย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน หรือจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(ก) ค านวณและประกาศมูลค่าทรั พย์สินสุ ทธิเป็นตัวเลข โดยมี ท ศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใช้ วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
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(ข) คานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล สาหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตาแหน่งที่ 4
ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง
(ค) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คานวณได้ใน (3.1)(ข) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คานวณได้ใน (3.1)(ข)
(ง) คานวณจานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล แต่ ใ ช้ ผ ลลั พ ธ์ เ ป็ น ตั ว เลขโดยมี ท ศนิ ย มเพี ย ง 4 ต าแหน่ ง โดยตั ด ทศนิ ย มต าแหน่ ง ที่ 5 ทิ้ ง
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคานวณตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะนาผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวม
(3.2) บริษัทจัดการจะดาเนินการแจ้ง ข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบโดยการประกาศทางหนังสือพิมพ์ ทั้งนี้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศโดยช่องทางอื่นแทนประกาศในหนังสือพิมพ์ เช่น ทางเว็ปไซต์ของ
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันโดยติดประกาศไว้ ณ สานักงานบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(3.3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื นหน่ ว ยลงทุ นใช้ซื้อ ขายหน่ ว ยลงทุน เว้ นแต่ ใ นกรณี ของกองทุ นรวมเพื่ อ ผู้ ลงทุ นสถาบัน
บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้
บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ หยุดรับคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันทุกวันทาการ หรือติดตามได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ:
www.scbam.com
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศโดยช่องทางอื่นแทนประกาศในหนังสือพิมพ์ เช่น ทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันโดยติดประกาศไว้ ณ สานักงานบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่าง
จากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
บริษัทจัดการจะจัดทาและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทาการนับแต่
วันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสาเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการ
เพื่อให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้ อ ย
ดังต่อไปนี้
(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(3) สาเหตุที่ทาให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
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ในกรณี ที่ เ หตุ ของความผิดพลาดซึ่ งทาให้ราคาหน่ วยลงทุ นไม่ ถู กต้อ งตามวรรคหนึ่ งมี ผลต่อเนื่ องต่อการ
คานวณราคาหน่วยลงทุนครั้งต่อไป เช่น การกาหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจั ดการจะแก้ไข
ราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย
2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิด
เป็ น อั ต ราตั้ ง แต่ ร้ อ ยละ 0.5 ของราคาหน่ ว ยลงทุ น ที่ ถู ก ต้ อ ง บริ ษั ท จั ด การจะค านวณราคาหน่ ว ยลงทุ น
ย้ อ นหลั ง นั บ แต่ วั น ที่ พ บราคาหน่ ว ยลงทุ น ไม่ ถู ก ต้ อ งจนถึ ง วั น ที่ ร าคาหน่ ว ยลงทุ น ถู ก ต้ อ งและด าเนิ น การ
ดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้น
ไปและคิดเป็นอัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(1) จัดทารายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้นภายในวันทา
การถัดจากวันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนนั้นไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวัน
ท าการถั ดจากวันที่คานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็ จ สิ้น เพื่ อ ให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์รับ รองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าวภายในวันทาการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายงาน
ดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที่ทาให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดาเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั้ งนี้ บริ ษัท จัด การจะจัด ให้ มีส าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ ท าการของบริ ษัท จั ด การ เพื่ อ ให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ ไ ขราคาหน่ วยลงทุ นที่ ไม่ถูกต้อ งให้เป็นราคาหน่ วยลงทุนที่ถู กต้องภายในวันที่ ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ดาเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และ
วัน เดือน ปี ที่ มีการแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม (1)
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและดาเนินการโดยวิธก
ี ารใดๆ เพื่อให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคาภายใน 5
วันทาการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและส่ งรายงานดั งกล่าว พร้อมทั้ง
ส าเนารายงานการแก้ ไ ขราคาย้ อ นหลั ง และรายงานการชดเชยราคาที่ จั ด ท าตาม (1) ให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทาการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. แต่จะส่งสาเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) กรณี ราคาหน่ ว ยลงทุ นที่ ไ ม่ถู ก ต้ อ งต่ ากว่ า ราคาหน่ ว ยลงทุ นที่ ถู ก ต้ อ ง (understate) บริ ษัท จั ด การจะ
ปฏิบัติดังนี้
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจานวน
ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจานวนหน่วย
ลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาด
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อยู่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุ
ดังกล่าว
(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องหรือ
จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็น
จานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติ
ดังนี้
(ก) กรณี ที่ เ ป็ นการขายหน่ วยลงทุน บริ ษัท จั ด การจะเพิ่ มจ านวนหน่ วยลงทุนของผู้ สั่งซื้อหน่ วยลงทุนเป็น
จานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องหรือจ่ายเงิน
ของกองทุนเปิดเป็นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุ น
เป็ น จ านวนซึ่ ง มี มู ล ค่ า เท่ า กั บ ส่ ว นต่ า งของราคาหน่ ว ยลงทุ น ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งกั บ ราคาหน่ ว ยลงทุ น ที่ ถู ก ต้ อ ง
หากปรากฏว่ า ผู้ขายคืนหน่ ว ยลงทุ นไม่มีห น่ วยลงทุ นเหลื ออยู่หรื อ มี ห น่ ว ยลงทุ นเหลื ออยู่น้อ ยกว่า จานวน
หน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่
ขาดอยู่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุ
ดังกล่าว
ในกรณี ที่ บ ริ ษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่ วยลงทุนหรื อผู้ ขายคืนหน่ วยลงทุน รายใดมี
มู ล ค่ า ไม่ถึ ง หนึ่ ง ร้ อ ยบาท บริ ษั ท จั ด การอาจนาเงิ น ชดเชยราคาไปรวมจ่ า ยในโอกาสแรกที่ มี ก ารจ่ า ยเงิน
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้
แล้วเสร็จภายใน 5 วันทาการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง
และรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุน
ตาม (2) (ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้
4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ (ถ้ามี) ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุน ไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :
17.1. ชือ
่ บริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด
17.2. ชือ
่ ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
17.3. ชือ
่ ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
80

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap
17.4. ชือ
่ ของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
17.5. ที่ปรึกษา :
17.5.1. ชือ
่ ทีป
่ รึกษาการลงทุน :
ชื่อ :
17.5.2. ชือ
่ ทีป
่ รึกษากองทุน :
17.6. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ชื่อ : นางสาว ชุตม
ิ า วงษ์ศราพันธ์ชัย
ชื่อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา
ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ
ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผูส
้ อบบัญชี) :
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
17.7. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
ไม่มี
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปีของกองทุนรวม :
18.1. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ เดือน
18.2. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี ประมาณ 1 ปีนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยจะกาหนดวันสิ้นสุด
รอบปีบญ
ั ชี ในหนังสือชีช
้ วนต่อไป
19. การขอมติของผูถ
้ ือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการ
จัดการ :
ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญต้องได้รับ มติ
ตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน โดย
(1) ในกรณี ที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่ วยลงทุ นทุกชนิ ด โดยแต่ ละชนิดได้รับผลกระทบต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่ ง
ของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
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(2) ในกรณี ที่ เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่ วยลงทุนไม่ว่ากรณี ใด ให้ ไ ด้รับมติ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่งให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุน
ชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น
การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการ หากมิได้กระทาตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
โครงการจัดการกองทุนรวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพื่อ
เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
บริษัทจัดการจะยื่นคาขอเป็นหนังสือ พร้อมทั้งรายละเอียดของโครงการที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว และคารับรอง
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เมื่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคาขอและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องตามวรรคหนึ่งให้ถือ
ว่าสานักงานให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการได้
ในกรณีที่การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการ ได้กระทาตามมติเสียงข้างมากของ ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้มีมติ
ให้แก้ไขและแจ้งการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และ
จะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่นอย่างน้อย 1 ฉบับ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ได้มีมติให้แก้ไขแล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่
เกินร้อยละ 55 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ บริษัทจัดการจะส่ง เอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการ
นับมตินั้น
ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดาเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เนื่องจากข้อจากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการ
กองทุนรวมอาจดาเนินการขอรับความเห็นชอบจากสานักงานตามแนวทางที่สานักงานกาหนดได้
การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โครงการเพื่ อ เปลี่ ย นตั ว ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจาก
โครงการ จะถือว่าสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ เมื่อบริษัทจัดการ
ปิดประกาศการลดค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายไว้ที่สานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของบริษัทจัดการและ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจดาเนินการเพิ่มเติมจานวนเงินทุนจดทะเบียนกองทุนได้ ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตาม
ข้ อ ก าหนดในข้ อ ผู ก พัน ระหว่ า งผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น กั บ บริ ษั ท จั ด การกองทุ นรวม ทั้ ง นี้ การขอมติ เ พื่ อ แก้ ไ ข
เพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535
20. ข้อกาหนดอื่น ๆ :
20.1 ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จั ด การไม่ ส ามารถด ารงความเพี ย งพอของเงิ น กองทุ น ตามนั ย ข้ อ 4 ของประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การด ารงความเพี ย งพอของเงิ น กองทุ น และการท า
ประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวม
แทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตาม
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จานวนหน่ ว ยลงทุ นรวมกั นเกิ นกึ่ งหนึ่ งของจ านวนหน่ ว ยลงทุ นที่ จ าหน่ า ยได้ แล้ ว ทั้ งหมดของกองทุ นรวม
ภายในสิบห้าวันนั บแต่วันที่บริ ษัทจัดการรู้ หรื ออาจรู้ ถึงการไม่ สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุน
ดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีเหตุจาเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไป
ได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ และในกรณีที่
มี ค่ า ใช้ จ่ า ยเกิ ด ขึ้ น จากการเปลี่ ย นบริ ษั ท จั ด การ บริ ษั ท จั ด การจะเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยดั ง กล่ า ว
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด บริษัทจัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวม
ต่อไป
20.2 บริการข้อมูลกองทุนรวมให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รูปแบบการบริการ และ/หรือวิธีการใน
การนาส่ง เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ และ/หรือหนังสือของบริษัทจัดการถึง ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วย
ลงทุน รวมถึงอาจจัดให้มีรูปแบบการตอบรับข้อมูลอื่น (ถ้ามี) เช่น ผ่านช่องทางอิเลคทรอนิคส์ เป็นต้น โดย
ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 30 วันก่อนวันเริ่มดาเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยจะติดประกาศไว้ ณ สานักงานของบริษัทจัด การ
สานักงานใหญ่ และสานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยการดาเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการนาส่ง และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดในลักษณะ
ทานองเดียวกันนี้ ซึ่งบริษัทจัดการได้คานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสาคัญ
ทั้งนี้ ในการนาส่งจดหมาย/หนังสือถึง ผู้ถือหน่วยลงทุน อาทิ กรณีการแก้ไขโครงการ การขอมติ การเลิก
โครงการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดาเนินการโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนด และ/หรือประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
20.3 ตัวชี้วัด (Benchmark) ของกองทุน
กองทุนจะใช้ตัวชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total
Return Index : SET TRI) เป็นเกณฑ์ในการวัดผลการดาเนินงานของกองทุน
บริ ษัท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จะเปลี่ ย นแปลงตั ว ชี้ วั ด ในการเปรี ยบเที ย บตามที่ บ ริ ษัท จั ด การเห็ นควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุ นที่กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูล และแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คาอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการ
เปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกาหนดของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐาน
การวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่
ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วด
ั ไม่ได้จัดทาหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายใน
เวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
20.4 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission)
20.4.1 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจาก
การใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาท
โดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจาเป็นเพื่อให้
กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัท
ต้องกระทาด้วยความเป็นธรรมและคานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย
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20.4.2 ในกรณีที่บริษัทจัด การมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตามข้อ 20.4.1 บริษัทจัดการจะ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชีและรายงานรอบระยะเวลาหก
เดือนด้วย
20.5 การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น และ/หรื อ กฎหมายต่ า งๆ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ใน
การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การรู้ จั ก ลู ก ค้ า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะการให้ขอ
้ มูล
และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น และ/หรื อ กฎหมายต่ า งๆ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ
ยกเลิกการทาธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จาต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัท
จัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ตามที่บริษัทจัดการกาหนด หรือให้ข้อมูล และ/หรือ
จั ด ส่ ง เอกสารหรื อ หลั ก ฐานใดให้ แ ก่ บ ริ ษั ท จั ด การ และ/หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากบริ ษั ท จั ด การ ไม่
ครบถ้วนเพียงพอสาหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ
กฎหมายต่างๆ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการกาหนด
(ข) บริ ษัท จัด การเห็ นว่ า การท าธุ รกรรมของผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นอาจมี ลั ก ษณะเป็ นการกระท าความผิ ด ตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ
ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ
(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การทาธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุ นรวม
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัท
จัดการ
นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ
เปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดของผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่หน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานที่มีอานาจกากับดูแลตามกฎหมายต่าง ๆ หรือบุคคลอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ
ทั้งนี้ คาว่า “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ” หรือ คาว่า “กฎหมายต่าง ๆ” นั้น ให้มี
ความหมายรวมถึงกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ที่กองทุนรวมได้มีการลงทุนในประเทศนั้น ๆ ด้วย
20.6 การถือหน่วยลงทุน 1 ใน 3
ในกรณี ที่ บุ ค คลใดหรื อ กลุ่ ม บุ ค คลเดี ย วกั น ใดถื อ หน่ ว ยลงทุ น เกิ น กว่ า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่ ว ยลงทุ นที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
นั้นในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด และดาเนินการแก้ไขสัดส่วน
การถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นให้มีจานวนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้นภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดาเนินการ
เลิกกองทุนรวมนั้นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เรื่องการจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทาสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล
20.7 ข้อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act
(ซึ่ ง ต่ อ ไปจะเรี ย กว่ า FATCA) โดยมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ วั น ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบั บ ดั ง กล่ า ว
กาหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution
หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่ง
รวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทาง
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ภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลาย
ประเทศกาลังดาเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่ง
ต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกาหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของ
บุ ค คลสั ญ ชาติ อ เมริ กั นและบุ ค คลที่ มีลั ก ษณะตามหลั ก เกณฑ์ ที่ FATCA ก าหนด หน้ า ที่ ใ นการตรวจสอบ
ข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกาหนดให้ลก
ู ค้า
บางประเภทต้องจัดทาเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อกาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
(กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะ
ได้รับผลกระทบที่สาคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย
ทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.
2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่ง
อาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ.
2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กาหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพัน
ตนตามข้ อกาหนดของ FATCA (ซึ่ งรวมถึ งธนาคารและสถาบั นการเงินในประเทศไทย ผู้ รับ ฝากทรัพย์สิน
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้กับ
กองทุนรวมที่เป็น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบั นการเงินทั้ งในประเทศไทยและต่ า งประเทศรวมทั้ งผู้ ดู แลผลประโยชน์ ผู้ รับ ฝาก
ทรั พย์สิ น และผู้ส นั บ สนุ นการขายและรั บ ซื้ อ คืนหน่ ว ยลงทุ น ที่ เ ข้ า ร่ ว มผู ก พั นตามข้ อก าหนดของ FATCA
อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทาธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัท
จัดการ ซึ่งอาจทาให้กองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดาเนินการลงทุนได้อย่างไม่
มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดาเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย
่ วข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวม
สามารถปฏิบั ติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกาหนดและหลั กเกณฑ์ ของกฎหมายต่างประเทศที่ เกี่ยวข้องได้
บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี้
(1) ร้ อ งขอให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ เ ข้ า ข่ า ยเป็ น พลเมื อ งของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า (หรื อ เป็ นบุ ค คลตามที่
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกาหนด) ให้คายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่ง
ข้ อ มูล (เช่ น ชื่ อ ที่ อ ยู่ เลขประจาตั ว ผู้เ สี ยภาษี ของสหรั ฐ อเมริ ก า จ านวนและมู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ นคงเหลือ
จานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน
นั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนาส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบ
ความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูล
ตามหัวข้อที่กาหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุง
ข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนาส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA
หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
ข้อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
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เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุน
หรื อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น โดยรวมได้ รั บ ประโยชน์ เ พิ่ ม ขึ้ น หากมี ก ารด าเนิ น การที่ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดาเนิ นการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับ
ภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจาเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ
ดาเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดาเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคาขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคาสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงั บ หรื อ หยุ ด ให้ บ ริ ก าร และด าเนิ น การคื น เงิ น ลงทุ น ตามมู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น
ดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ที่ จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น รายนั้ น ได้ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ แ ละข้ อ ก าหนดของกฎหมายต่ า งประเทศที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทาให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ได้ รั บ ประโยชน์ เ พิ่ ม ขึ้ น หากมี ก ารด าเนิ น การที่ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมายต่ า งประเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งข้ า งต้ น
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็นความจาเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็น
การกระทาเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดาเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA
และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทาให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคาร
ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดาเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้า ข่ าย
เป็ นพลเมือ งของประเทศสหรั ฐอเมริ ก า (หรื อ เป็ นบุ ค คลตามที่ ก ฎหมายต่ า งประเทศที่ เ กี่ยวข้ อ งก าหนด)
เท่านั้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามที่บริษัทจัดการได้
สงวนสิ ท ธิ ไ ว้ ข้ า งต้ น บริ ษั ท จั ด การ(รวมถึ ง ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง) จ ะด าเนิ น การตามข้ อ ก าหนดของกฎหมาย
ภายในประเทศ โดยอาจนาส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดาเนินการอื่นใดที่ราชการ
กาหนด โดยไม่จาเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
21. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และ
คาสั่งที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกาหนดในโครงการขัดหรือแย้งกั บ
หลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการ
แล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน
รวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุน
รวม ทั้งนี้ การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือ
หน่วยลงทุนทั้งปวง
การที่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ได้ แ สดงความประสงค์ ใ นการซื้ อ หรื อ ลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตาม
ข้อกาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ ผ่านการอนุมัติจากสานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กั บ บริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวม ถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของข้ อ ผู ก พั น ระหว่ า งผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น กั บ บริ ษั ท จั ด การ
กองทุนรวม
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap
1. บริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด
ที่อยู่ : ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2949-1500 โทรสาร 0-2949-1501
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) การบริหารกองทุนรวม
(ก) ยื่นคาขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้
แรก
(ข) จัด การกองทุนรวมให้เ ป็นไปตามที่ระบุ ไ ว้ใ นโครงการจั ดการกองทุนรวมที่ไ ด้รับ อนุ มัติ จากส านั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด
(ค) น าเงิ น ของกองทุ น รวมไปลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น ต่ า ง ๆ และซื้ อ ขาย จ าหน่ า ย สั่ ง โอน
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุนภายใต้
หลั ก เกณฑ์ ข องประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตาม
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ง) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือ หุ้นอยู่เท่าที่จาเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(จ) ดาเนินการเพิ่มจานวนเงินทุนของกองทุนรวม ตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด
(ฉ) ดาเนินการเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทา
การถัดจากวันที่ซื้อขายหน่วยลงทุนจานวนนั้นแล้วแต่กรณี
(ช) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(ซ) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการกองทุนรวมตามหัวข้อ 19 “การขอ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุน” และ "วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือ แก้ไขวิธีการจัดการ"
(ฌ) ดาเนินการฟ้องร้องคดีในนามของบริษัทจัดการเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ถือหน่วย
ลงทุ น ในกรณี ที่ มีบุ ค คลใด ๆ รอนสิ ท ธิ ของผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นหรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสียหายแก่ ก องทุ นรวม
(2) การรับ และการจ่ายเงินของกองทุนรวม
(ก) จัดให้มีการรับ และจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
และกองทุนรวม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนรวมที่กาหนดไว้ในข้อ 15 ของหนังสือ
ชี้ชวนส่วนโครงการ "ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน
รวม"
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(ข) ได้ รับ ค่ า ตอบแทนในการจัด การกองทุ นรวม และค่ า ธรรมเนี ยมอื่ น ๆ ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นข้ อ 15 ของ
หนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและ
กองทุนรวม"
(3) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุนรวม
(ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เรื่ อ ง "คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ดู แ ลผลประโยชน์ ของกองทุ นรวม" รวมถึ ง การเปลี่ ย นตั ว ผู้ ดู แลผลประโยชน์ ของ
กองทุนรวม และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที่กาหนด
ไว้ในข้อ 2
(ข) แต่ ง ตั้ ง ผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ภายใต้ ห ลั ก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และ วิ ธี ก ารที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สิ นของกองทุนรวมที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี
(ง) จั ด ให้ มี ผู้ ช าระบั ญ ชี ก องทุ น รวมเมื่ อ ยุ ติ ห รื อ เลิ ก กองทุ น รวม ทั้ ง นี้ โดยความเห็ น ชอบของส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(จ) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะบุคคลขึ้นทาหน้าที่เป็นที่ป รึกษาโครงการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ที่
ปรึกษากฎหมาย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
(ฉ) แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
(ช) แต่งตั้งทนายความ เพื่อติดตาม ทวงถาม และดาเนินคดี รวมทั้งดาเนินการใด ๆ เพื่อการรับชาระหนี้ หรือ
เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์อื่นใดของกองทุนรวม
(4) การดาเนินการอื่น ๆ
(ก) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข) จั ด ให้ มี แ ละเก็ บ รั ก ษาไว้ ซึ่ ง ทะเบี ย นผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ตามหลั ก เ กณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(ค) จัดทาบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
(ง) จัดทารายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันทาการนั้น
(จ) จัดทารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิ้น
วันทาการนั้น
(ฉ) จัดทารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กาหนด ในกรณีที่มิได้เกิดจาก
การลงทุ น หรื อ ได้ ห ลั ก ทรั พ ย์ ม าเพิ่ม เติ ม ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี การที่ ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
(ช) จัดทารายงานทุกรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกีย
่ วกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชี และส่งรายงานดังกล่าว
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3
เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี โดยรายงานดังกล่าวต้องแสดงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
และส่งผ่านระบบรับและเผยแพร่ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report
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and Prospectus (MRAP)) เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามข้อ 20.1.1 ก่อนหรือในวันที่ครบกาหนดจัดทา
หรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีจัดทารายงานตาม (ฐ) ตามปีปฏิทิน ให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อ
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชี ขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
(ซ) จั ด ท าหนั ง สื อ ชี้ ช วนส่ ว นสรุ ป ข้ อ มู ล ส าคั ญ ที่ ผู้ ล งทุ น ควรทราบใหม่ ทุ ก รอบปี บั ญ ชี เพื่ อ แสดงข้ อ มู ล
เกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ้นปีบัญชีและส่งให้แก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วัน
ถั ด จากวันสิ้นปีบั ญชีนั้น ยกเว้ นกองทุนรวมเปิ ดที่มี การเสนอขายหน่ วยลงทุนเพี ยงครั้ งเดียวและรั บซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามคาสั่งล่วงหน้า ซึ่งระบุเวลาไว้แน่นอน (Auto Redemption) ไม่ต้องจัดทาหนังสือชี้ชวนใหม่
ทุกรอบปีบัญชี
(ฌ) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมจานวน และมูลค่าหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ณ วันทา
การสุดท้ายของเดือน ให้แก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกเดือนภายในวันทาการที่ 20 ของเดือนถัดไป
(ญ) แจ้ ง การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นไว้ แ ล้ ว กรณี อื่ น นอกจากที่ ก าหนดไว้ ใ นข้ อ (ฌ) ให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทาการนับแต่วันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนั้น
(ฎ) ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อให้ถึงซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
(ฏ) ยกเลิกกองทุนรวมตามที่กาหนดไว้ใน ข้อ 20 “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
(ฐ) จัดทารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลา 6 เดือนนั้น และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว โดย
รายงานดังกล่าวจะแสดงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และส่งผ่านระบบรับและเผยแพร่
ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) เว้น
แต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามข้อ 20.1.1 ก่อนหรือในวันที่ครบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ทั้งนี้
ในกรณีจัดทาและส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่จัดทาและส่งรายงาน
ดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสาหรับปีบัญชีนั้น
(ฑ) จัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดตามข้อ (ช) และ (ฐ) ไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการ
และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้และจัดสาเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
(ฒ) จัดส่งและดาเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล
ส าคั ญ ที่ ผู้ ล งทุ น ควรทราบ พร้ อ มใบสั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ให้ ผู้ ที่ ส นใจจะลงทุ น และจั ด ให้ มี ห นั ง สื อ ชี้ ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ณ) จัดทาและส่งข้อมูลการจัดการกองทุนรวมให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(ด) ชี้แจงและดาเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชีแ
้ จงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือ
ผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ
ต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสิน ใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคา
ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(ต) ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 20.2.2 (3)
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(ถ) ดาเนินการติดตามทวงถาม ดาเนินคดีหรือดาเนินการใด ๆ เพื่อการรับชาระหนี้หรือปกป้องสิทธิประโยชน์
อื่น ๆ ของกองทุนรวม
(ท) ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กาหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ ทั้งใน
ปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
บริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวมมี ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ ผู ก พั น โครงการจั ด การกองทุ น รวม กฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลั ก ทรั พย์และตลาดหลั ก ทรั พย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อ ค าสั่ งที่ อ อกโดยอาศั ยอ านาจแห่ งกฎหมาย
ดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกาหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ใน
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ประกาศ กฎ หรื อ ค าสั่ งนั้ น ให้ ถื อ ว่ า บริ ษัท จั ด การกองทุ นได้ ป ฏิ บั ติ ใ ห้เ ป็ นไปตามข้ อ ผู ก พั นหรื อ โครงการ
จัดการกองทุนรวมแล้ว
เงือ
่ นไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :
ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นบริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวม ไม่ ว่ า โดยค าสั่ ง ของส านั ก งาน หรื อ โดยเหตุ อื่ น ใดตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดาเนินการตามที่
จาเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทาหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 333 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2230-2240
หรือผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ที่มค
ี ุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทาหน้าทีเ่ ป็นผู้ดแ
ู ลผลประโยชน์ ตามอัตราที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผูด
้ แ
ู ล
ผลประโยชน์ ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราที่กาหนดไว้ในข้อ 15 ของหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ “ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
(2) บอกเลิ ก สั ญ ญาแต่ ง ตั้ ง ผู้ดู แ ลผลประโยชน์ ตามเงื่ อ นไขที่ ก าหนดไว้ ใ นสั ญ ญา ทั้ ง นี้ โ ดยได้ รับ ความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิ ดชอบ ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ก าหนดให้เป็ นหน้ าที่ ของบริ ษัท จั ดการ ทั้ งในปั จ จุ บั นและที่จ ะมีแก้ไข
เพิ่มเติมในอนาคต
(2) รั บ ฝากทรั พย์สิ นของกองทุ น รวม โดยแยกไว้ ต่ า งหากจากทรั พ ย์สิ นอื่ นของผู้ ดู แลผลประโยชน์ และ
ทรัพย์สินของลูกค้ารายอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายการลงทุ นและข้อกาหนดที่ระบุ ไว้ในโครงการจั ดการกองทุ นรวมจนกว่า
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ผู้ ช าระบั ญ ชี จะด าเนิ นการจดทะเบียนเลิ กกองทุนรวมกั บส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ นที่ เ รี ยบร้อย
(3) เปลี่ยนแปลง จาหน่ายและโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคาสัง่ ของบริษัทจัดการ
เมื่อเห็นว่าการนั้นถูกต้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
(4) จัด ท ารายงานเสนอต่อ สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณี ที่ บ ริ ษัทจั ดการกระทาการหรื องดเว้น
กระทาการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามมาตรา 125
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 ทั้ ง นี้ ภายใน 5 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
(5) จัดทารายงานถึงผลในการดาเนินการตามคาสั่งของบริษัทจัดการ ตลอดจนจัดทาบัญชีแสดงการรับจ่าย
ทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ฝากไว้
(6) รั บ รองความถู กต้อ งในการค านวณมูลค่ าทรั พ ย์สิน มู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ นสุท ธิ มู ล ค่ า หน่ วยลงทุ น ราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้คานวณตามหลักการที่กาหนดภายใต้หัวข้อ 16
“วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
หน่วยลงทุน”
(7) พิจารณาเกี่ยวกับการที่ จะให้ความเห็นชอบในการดาเนิ นการของบริ ษัทจั ดการตามที่กฎหมายว่าด้วย
หลั ก ทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์กาหนด และคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ ส านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น
(ก) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่ได้มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อบริษัทจัดการมีเหตุจาเป็นทาให้ไม่สามารถ
จาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้อหรือคาสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อมีเหตุจาเป็น ทาให้
ไม่สามารถ จาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุน รวมอย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถ
คานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจาเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครอง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ค) การให้ความเห็นชอบการชาระค่าหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ในกรณีที่กองทุน
รวมไม่สามารถชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืน
หน่ ว ยลงทุนตกลงที่จะรั บชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพ ย์หรื อ ทรั พย์สินอื่นแทนเงิน ทั้ งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกาหนด
(ง) การให้ความเห็นชอบในการรับชาระหนี้เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันแทนการชาระ
หนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้
การด าเนิ นการให้ ค วามเห็นชอบดั งกล่า วข้ า งต้ นผู้ ดู แลผลประโยชน์ จ ะต้ อ งด าเนิ นการจั ด ท าการให้ความ
เห็ น ชอบเป็ น หนั ง สื อ และส่ ง ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท จั ด การเพื่ อ ใช้ เป็ น หลั ก ฐานโดยทั น ที และแจ้ ง ให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบในทั นที ทุ ก ครั้ งที่ เ กิ ด กรณี ต าม (ก) โดยจั ด ท ารายงานในเรื่ อ งดั งกล่ า วเป็ น
หนั ง สื อ พร้ อ มทั้ ง แสดงเหตุ ผ ลและหลั ก ฐานการให้ ค วามเห็ น ชอบของผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ใ ห้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(8) ด าเนิ น การอื่ น ๆ ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นสั ญ ญาแต่ ง ตั้ ง ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ตลอดจนหน้ า ที่ แ ละความ
รั บ ผิ ด ชอบของผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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(9) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงประกาศหลักเกณฑ์ที่ออกโดยกฎหมายดังกล่าว
(10) ด าเนิ นการฟ้อ งร้ อ งบั งคั บ คดี ใ ห้ บ ริ ษัท จั ด การปฏิ บั ติ ต ามหน้ า ที่ ของตนหรื อ ฟ้อ งร้ อ งเรี ยกค่ า สิ นไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคาสัง่
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สาหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม
(11) ดูแลตรวจสอบให้ผู้ชาระบัญชีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ชาระบัญชีกระทาการหรืองดเว้นกระทาการตาม
มาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่
กองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะรายงานให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่
ชักช้า
(12) โอนเงินให้ นายทะเบี ยนหน่ ว ยลงทุ นตามค าสั่ งของผู้ ช าระบั ญ ชี เ พื่ อ เฉลี่ ยจ่ า ยคื นค่ า หน่ ว ยลงทุ น ให้
ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุนตามมูล ค่าทรั พย์สินสุ ทธิที่ คงเหลือ อยู่หลังจากที่ ผู้ช าระบัญชี ชาระบัญชี โครงการจัดการ
กองทุนรวมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(13) ตรวจตราและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สินต่างๆ ที่
กองทุนรวมได้มาหรือจาหน่ายไป ซึ่งผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ดูแลการเบิกจ่ายหรือได้รับฝากไว้ตามข้อ
(2) ให้เป็นไปตามคาสั่งการจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวม
หากมีเหตุอั นควรสงสั ยในขณะรั บมอบ หรื อ ส่ งมอบเอกสาร หลั ก ฐานแห่งสิทธิในทรัพ ย์สิ น และทรั พย์สิน
ต่างๆ ดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ว่าไม่เป็นไปตามคาสั่งการจัดการทรัพย์สิน เป็นเอกสารหรือหลักฐานเท็จหรือ
ปลอม ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ดาเนินการแจ้งเหตุดังกล่าวแก่บริษัทจัดการทันที
(14) จัด ท าความเห็ นเกี่ ยวกั บ การจัด การกองทุ นรวมของบริ ษัท จั ด การและจั ด ส่ งให้ บ ริ ษัท จั ด การเพื่ อ ใช้
ประกอบการจัดทารายงานกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชี และทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปี
ปฏิทิน ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นรอบปีบัญชี และวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชี
หรือปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี
(15) ในกรณี ที่ ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ห มดหน้ า ที่ ล งตามเงื่ อ นไขการเปลี่ ย นผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์จะต้องทาหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมดของกองทุนรวม
ตลอดจนการดาเนินการอื่นใดที่จาเป็นเพื่อให้การดาเนินการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมดของ
กองทุ น รวมให้ ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ร ายใหม่ เ สร็ จ สิ้ น สมบู ร ณ์ และ ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ร ายใหม่ ส ามารถ
ดาเนินการต่อได้ทันที
(16) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และก่อนที่ผู้ชาระบัญชีจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังคงต้องรับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจด
ทะเบียนเลิกกองทุนรวม
(17) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะต้องจัดให้มีสถานที่เก็บ รักษาทรัพ ย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม เช่น ที่ศูนย์รับฝาก
หลั ก ทรั พย์ใ นต่างประเทศ หรื อ พิจารณาดาเนิ นการแต่งตั้งผู้ รับ ฝากทรั พ ย์สินอื่ น เพื่ อ ท าหน้ าที่ เก็บ รักษา
ทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม
ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายแก่กองทุนรวมและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กองทุนรวม
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และ/หรื อ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น โดยสิ้ นเชิ งภายใน 15 วั นนั บ แต่ วั นที่ ไ ด้ พิ สู จ น์ แล้ ว ว่ า เป็ นความผิ ดของผู้ดูแล
คู่สัญญาตกลงเก็บรักษาข้อมูลที่ได้ล่วงรู้มาเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้บุคคลใด ๆ ทราบ เว้นแต่จะเป็น
การเปิ ดเผยโดยอ านาจกฎหมาย หรื อ โดยความยินยอมของคู่สัญญาอี กฝ่ ายหนึ่ง เพื่ อ ประโยชน์ ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน
ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
หรือการไม่กระทาการตามหน้าทีโ่ ดยไม่มีเหตุอันสมควรของผู้ดแ
ู ลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวาร หรือ
บุคคลอื่นใดที่ทางานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแล
รักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
เดิมมีหน้าที่ดาเนินการตามที่จาเป็นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่ อไปได้ ซึ่งการ
ดาเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบ
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณี ที่ ผู้ดู แลผลประโยชน์ ก ระท าการ งดเว้ นกระท าการ หรื อ ละเลยไม่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ในกา รดู แลรั ก ษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทาการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่
ว่าการกระทานั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการ
เรียกค่าตอบแทนในการทาหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดาเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและ
ได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูล
ดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
ในกรณีที่การดาเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดาเนินการขอ
มติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอานาจดาเนินการตามที่จาเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :
บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อเกิดกรณี
ใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะกระทาได้เมื่อได้รั บอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ก่อน
(1) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์จะบอกเลิก โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน หรือตามแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น
(2) ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
อาจบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว หรือ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผล
เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าว ผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน
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(4) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่า
ด้ ว ยเรื่ อ งคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ข องกองทุ น รวม ซึ่ ง ออกตามความในมาตรา 121 แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 บริ ษั ท จั ด การจะด าเนิ น การให้ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการ
ตรวจสอบของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็นอย่างอื่น
บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทาการ นับแต่
วันที่ได้แก้ไขเสร็จสิ้น หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนด บริษัท
จัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่
วันที่ครบกาหนดเวลาให้แก้ไขเมื่อได้รับอนุญาตแล้วบริษัท จัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนโดย
พลัน
(5) ในกรณีที่มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม เรียกร้ องให้มีการเปลี่ยนแปลง
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทาการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่
ไม่เข้าข้อยกเว้นให้กระทาได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสาคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมมีอานาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
สถานทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :
บริษัทจัดการจะจัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมที่
(1) ธนาคาร กรุงเทพ จากัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-2302240
(2) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2359-1200-1
(3) ธนาคารแห่งประเทศไทย
273 ถนนสามเสน เขตบางขุนพรหม
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2283-5353
และ/หรือที่ผด
ู้ ูแลผลประโยชน์อื่นที่มค
ี ุณสมบัติเป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และ/หรือศูนย์รับฝากต่างประเทศ หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที่ดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งเพื่อเก็บรักษาทรัพย์สิน
ในต่างประเทศ

8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap

3. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จากัด
100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2645 0080
ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จากัด
100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2645 0080
ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จากัด
100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080
ชื่อ : นางสาว ชุตม
ิ า วงษ์ศราพันธ์ชัย
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จากัด
100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080
ชื่อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จากัด
100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
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โทรศัพท์ 0-2645-0080
ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา
ที่อยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จากัด
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์
ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6172-4
ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ
ที่อยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จากัด
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์
ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6172-4
ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน
ที่อยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จากัด
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์
ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6172-4
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจารอบระยะเวลาบัญชีของกองทุ นตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่รับรองทั่วไป
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :
ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย์ 2
ชั้น 15 ฝั่งปีกเหนือ (North Wing) อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9
เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2128-2332-7 โทรสาร 0-2128-4625
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
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5. ผูจ
้ ัดจาหน่าย :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :
ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : สานักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2544-3874-76 และสาขาต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ
บริ ษั ท จั ด การอาจแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น เพิ่ ม เติ ม หรื อ ยกเลิ ก การแต่ ง ตั้ ง
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งหรือยกเลิกการ
แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง ในกรณี
ของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบ
เพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรือ รับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตัง้ จะต้องปฏิบัติงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) ได้ รับ ค่ าธรรมเนี ยมการรั บ ซื้อ คืนหน่ วยลงทุน ค่ า ธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน ค่ า ธรรมเนี ยมในการ
ดาเนินงานขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที่กาหนด
ไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนั บสนุนการขายหรือรับ ซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราที่กาหนดไว้ในข้อ 15
ของหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและ
กองทุนรวม”
(2) บอกเลิ ก สั ญ ญาการเป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ตามข้ อ ก าหนดและเงื่ อ นไขที่
กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม ใบคาขอใช้บริการกองทุน ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบสั่งขาย
หน่วยลงทุน คู่มือผู้ลงทุนหรือเอกสารอื่นใดของกองทุนรวมตามที่กฎหมายหรือ ก.ล.ต. กาหนด ตลอดจน
เอกสารต่าง ๆ ในการส่งเสริมการขาย
(2) รั บ ใบคาขอใช้บ ริ การกองทุ น ใบสั่ งซื้ อหรื อใบสั่งขายหน่ วยลงทุน และรั บ ช าระค่าซื้ อหน่วยลงทุนจาก
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุ นให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ใ น
โครงการจัดการกองทุนรวม
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(3) คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม
(4) ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
(5) ชี้แจงและเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบ ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(6) ปฏิบัติตามข้อกาหนดของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการโฆษณากองทุนรวม
(7) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสิทธิ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่กาหนดไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม ตลอดจนทาการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแล
สภาพคล่อง) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
9. ทีป
่ รึกษา :
9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :
9.2.ที่ปรึกษากองทุน :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) :
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10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) :
12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
ไม่มี
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผูถ
้ ือหน่วยลงทุน :
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ โดยผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง (ถ้ามี) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
หนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ หัวข้อ "การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน" ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิ ด ขึ้ น
ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล :
เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหัวข้อ "การจ่ายเงินปันผล" ของโครงการจัดการกองทุนรวม
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “เงื่อนไขและข้อจากัดในการจัดสรรและ
การโอนหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม
13.4. ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามที่ระบุไว้ใน
หัวข้อ “เงื่อนไขและข้อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :
ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น มี สิ ท ธิ ล งมติ เ พื่ อ ให้ บ ริ ษั ท จั ด การท าการแก้ ไ ขโครงการจั ด การกองทุ น รวมหรื อ แก้ ไ ข
วิธีการจัดการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกระทาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ "วิธีการ
แก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนทีเ่ กินกว่าหนึง่
ในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
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13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการ
ชาระบัญชี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
13.7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :
ไม่มี
13.8. อื่น ๆ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ใ นการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าใน
ทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกาหนดในข้อผูกพั นซึ่ งลงนามโดย
ผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ นมีสิ ท ธิ เ รี ยกให้ บ ริ ษัท จัด การกองทุ นรวมจ่ า ยผลประโยชน์ ต อบแทนและคื นเงินทุ นได้ ไ ม่
เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการ
ได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของ
หน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- ใบหน่วยลงทุน
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- อื่นๆ
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
โครงการจัดการ “กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap” จะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless)
โดยบริ ษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิท ธิในหน่ วยลงทุนในรู ปแบบใดรู ป แบบหนึ่ งเป็นเอกสาร
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ และ/หรือ บริษัท
จัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื่นเพิ่มเติมได้
14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดาเนินการบั นทึกชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการทารายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการทารายการ
ซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
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(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทาการ
นับแต่วันจดทะเบียนกองทุน ในกรณีที่เป็นการสั่งซื้อในระหว่างช่วงการเสนอขายครั้งแรก และ/หรือภายใน 7
วันทาการนับแต่วันทาสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ว ยลงทุนซึ่งได้รับ มอบหมายจากบริษัท จัดการจะจัดส่ งหนังสือ รั บ รอง
สิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุในคาขอใช้บริการกองทุน
(4) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดาเนินการบันทึกชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์ จ ากั ด (มหาชน)) จะออกสมุดบั ญชีแสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่ งซื้ อหรื อ ผู้ ถื อ หน่วย
ลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันการทารายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ ดาเนินการจัดสรรหน่ ว ย
ลงทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)) จะดาเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทารายการสั่งซื้อหรือขายคืน
หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือภายในวันทาการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนกาหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที่
ท าการของผู้สนั บ สนุ นการขายหรื อ รั บซื้ อ คืนหน่ วยลงทุน(ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จ ากั ด (มหาชน)) ที่ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนเปิดบัญชีหรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้
(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุนมี
หน้าที่ในการนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันเสมอ ได้ ณ ที่ทาการของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)) หรือ ณ ที่ทาการที่
ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันทาการถัดจากวันทาการซื้อหรือขาย
คืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่มีการปรับรายการให้เป็นปัจจุบันครั้งล่าสุด เป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง
(6) ผู้ สั่ ง ซื้ อ หรื อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ ร้ อ งขอออกสมุ ด บั ญ ชี แ สดงสิ ท ธิ ใ นหน่ ว ยลงทุ น จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
ข้อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการกาหนด
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนรายอื่น สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ่งบริษัทจัดการจะ
ปิดประกาศไว้ที่สานักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทาการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ
และไม่ถือว่าเป็นการดาเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ
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14.2.3 ใบหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดาเนินการออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
เฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนเพื่อนาไปใช้เป็นหลักประกันใน
การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทั้งนี้ ในการออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทาเมื่อ
บริษัทจัดการเห็นสมควรเท่านั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคาขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(2) ยื่นใบคาขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมชาระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียน
หน่วยลงทุน
(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดาเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับ
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามจานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคาขอ สาหรับกรณี ที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
กรอกจานวนหน่ วยลงทุ นในใบค าขอมากกว่า จ านวนหน่ วยลงทุนที่ ป รากฏอยู่ใ นรายการที่ บั นทึ กโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนสาหรับหน่วย
ลงทุนจานวนเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
(4) ใบหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีข้อความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด ซึ่งจะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสาคัญ หรือลายมือชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้เครื่องจักรประทับ
หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทาได้ จึงจะถือว่าใบ
หน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจานวนดังกล่าว จะต้องนาใบหน่วยลงทุน
มาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื่อโอนหน่วยลงทุนนั้น เข้าระบบไร้ใบหน่วย
ลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ให้กับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานการยืนยันการทารายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชี
แสดงสิ ท ธิ ใ นหน่ ว ยลงทุ น และ/หรื อ รู ป แบบที่ จ ะมี ก ารเปลี่ ย นแปลง แก้ ไ ข หรื อ เพิ่ ม เติ ม ในอนาคต ตาม
หลั ก เกณฑ์ เงื่อ นไข และวิ ธี การที่บริ ษัทจั ดการกาหนด โดยผู้ สั่ งซื้ อหรื อผู้ ถือหน่ วยลงทุนสามารถร้องขอ
เปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ
กาหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และ
ไม่ถือว่าเป็นการดาเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม
บริ ษัท จัด การกองทุ นรวมจะจัดท าหลั กฐานแสดงสิ ทธิใ นหน่ วยลงทุ นให้แก่ ผู้ ถือ หน่ วยลงทุ น เพื่ อ ให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจาเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทาใบหน่วยลงทุน
มอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

16

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap

15. กาหนดเวลา วิธก
ี าร และข้อจากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผถ
ู้ ือหน่วยลงทุน :
ในกรณี ที่ บริ ษัท จัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผล บริ ษัท จั ดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วั นปิด
ทะเบี ยนผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ นเพื่อจ่า ยเงินปั นผล และอั ต ราปั นผลของหน่ วยลงทุนโดยไม่ ชัก ช้า ทั้ งนี้ บริ ษัท
จัดการจะปฏิบัติ ดังนี้
1. ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับ หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพิจารณาผ่อน
ผันหรือสั่งให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น
2. ปิ ด ประกาศไว้ ใ นที่ เ ปิ ด เผย ณ ที่ ท าการทุ ก แห่ ง ของบริ ษั ท จั ด การ และจั ด ให้ มี ป ระกาศดั ง กล่ า วไว้ ณ
สถานที่ ติดต่อทุกแห่งของผู้ส นั บ สนุ นการขายหรื อรั บ ซื้อ คืนหน่ วยลงทุน (ถ้ า มี ) พร้ อ มทั้ งขึ้ นเว็บ ไซต์ของ
บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
3. ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ดูแลประโยชน์ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล และผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชอ
ื่ ผูถ
้ อ
ื
เมื่อได้รับการร้องขอ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีที่ต่างกันสาหรับหน่วยลงทุนที่
ขายในช่วงระยะเวลาที่ต่างกันได้ โดยได้รั บความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ก่อนดาเนินการจ่ายเงินปัน
ผลในแต่ ล ะครั้ ง และจะถื อ ปฏิ บั ติ เ พิ่ ม เติ ม ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นาเงินปันผลจานวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อ
ประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนั้น
ข้อจากัดในการจ่ายเงินปันผล
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินข้อจากัดการถือหน่วย
ลงทุ น เว้ นแต่ เ ป็ นกรณี ที่ ไ ด้รับ ยกเว้ น ทั้ งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ นว่า ด้วยหลัก เกณฑ์
เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
(2) บริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวมจะจั ด ท าบั ญ ชี แ ละแยกเงิ น ที่ ไ ม่ อ าจจ่ า ยเป็ น เงิ น ปั น ผลออกจากบั ญ ชี แ ละ
ทรัพย์สินของกองทุนรวม และไม่นาเงินดังกล่าวมารวมคานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่ง
เงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน
16. วิธก
ี ารชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผถ
ู้ ือหน่วยลงทุน :
หากมีการผิดนัดชาระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุน
รวมจะไม่ส ามารถช าระหนี้ ไ ด้ บริ ษัท จัด การจะรั บ ช าระหนี้ ด้ ว ยทรั พ ย์สิ นอื่ นทั้ งที่ เ ป็ นหลั ก ประกั นและมิ ใ ช่
หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการ
กองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี้ ดังนี้
16.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชอ
ื่ อยูใ่ น
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็น
ผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้
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16.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชาระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่นาทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจาก
ทรั พ ย์ สิ น ที่ ไ ด้ จ ากการรั บ ช าระหนี้ มารวมค านวณมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ ข องกองทุ น รวม และจะจ าหน่ า ย
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ หน่ ว ย
ลงทุนเป็นสาคัญ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์ สินที่ได้จากการรับชาระหนี้
ตกลงรั บ ช าระหนี้ ด้ วยทรั พย์สิ นดั งกล่ าวแทนเงิน ทั้ งนี้ ตามหลั ก เกณฑ์ และวิธี การที่ ส มาคมบริ ษัท จัดการ
ลงทุนกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจาก
เงินสารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น
16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะ
เฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธินั้น
ภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยัง
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน
เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่างอื่น
16.1.4 เมื่อ มีก ารบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้ หรื อสิทธิ เรี ยกร้ อ งเป็ นศูนย์แล้ว ต่ อ มาปรากฎว่ากองทุนรวม
ได้รับชาระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ
16.1.3 โดยอนุโลม
16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชาระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความ
เห็ นชอบจากผู้ถือ หน่ วยลงทุ นโดยมติเ สียงข้ า งมากซึ่ งคิด ตามจ านวนหน่ วยลงทุนรวมกั นเกิ นกึ่งหนึ่ งของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ไ ด้ ต รวจสอบและแสดงความเห็ น พร้ อ มเหตุ ผ ลว่ า ในขณะนั้ น การรั บ ช าระหนี้ ด้ ว ยทรั พ ย์ สิ น
ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้น
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือ หน่ วยลงทุนหรื อ ผู้ ดูแ ลผลประโยชน์ ตามวรรคหนึ่ ง บริ ษัท จั ด การจะระบุ
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น ที่ ก องทุ นรวมจะได้ จ ากการรั บ ช าระหนี้ มู ล ค่ า ของทรั พ ย์ สิ น ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจาเป็นในการรับชาระหนี้
16.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชาระหนี้ บริษัทจัดการจะนาทรัพย์สิ นดังกล่าวมารวมคานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะกาหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดาเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี้
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สิน
ดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณี เ ป็ น ทรั พ ย์ สิ น ประเภทที่ ก องทุ น รวมไม่ ส ามารถลงทุ น ในหรื อ มี ไ ว้ ไ ด้ บริ ษั ท จั ด การจะจ าหน่ า ย
ทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ
และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินดังกล่าว
ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
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16.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้ หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ ได้
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดาเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มี
พฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้เป็นผู้มีสิทธิในเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชาระหนี้ก็ได้
ทั้งนี้ ในการดาเนินการดังกล่าว บริษัทไม่ต้องนาตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
เงื่อนไขเพิ่มเติม :
ในการเฉลี่ ย เงิ นคื น แต่ ล ะครั้ ง ตามข้ อ 16.1.3 หากบริ ษั ท จั ด การมี เ หตุ ผ ลแสดงให้ เ ห็ น ว่ า เงินได้ สุ ท ธิ จาก
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการอาจนาเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับ
ภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ หากได้มีการจาหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้จนครบถ้วนแล้วและปรากฏ
ว่าเงินได้สุทธินั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนาเงินได้สุ ทธิดังกล่าวมารวม
คานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้
การชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชาระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กาหนด เท่านั้น
17. การจัดทาทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดในการโอนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5)
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิ
หรือการจากัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทา
ตามข้อกาหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่แล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจานาหน่วย
ลงทุน ในกรณีดังนี้
(ก) การโอนหน่ ว ยลงทุ น ในกรณี ที่ ก ารถื อ หน่ ว ยลงทุ น เกิ น ข้ อ จ ากั ด การถื อ หน่ ว ยลงทุ น ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ นว่า ด้ว ยหลั กเกณฑ์ เ กี่ ยวกับ ข้ อ จ ากั ดการถื อ หน่ ว ยลงทุ นในกองทุ นรวมและ
หน้าที่ของบริษัทจัดการ
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทาให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กาหนด
ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจานาหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
18. ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน :
ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกิน
หนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่
ได้รับการยกเว้นหรือเห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ตลาดทุนกาหนด
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ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
ดังนี้
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุ น ในกรณีที่การถือหน่วย
ลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
(2) การจากัดสิทธิรับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน จะถูกจากัดสิทธิรับ
เงินปันผลในส่วนที่ถือเกินนั้น เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
1. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม
2. การเกิ นสั ดส่ วนการถื อหน่ว ยลงทุนเป็ นกรณี ข้อยกเว้นข้ อจ ากัดการถื อหน่ วยลงทุ นของบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต.
(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลส่วนที่ถูกจากัดสิทธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน
(ค) ในระหว่างการดาเนินการเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดินบริษัทจัดการจะจัดทาบัญชีและแยก
เงินปันผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวมโดยไม่นามารวมคานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุนรวม
(3) ในกรณี ที่ บุ ค คลใดหรื อ กลุ่ มบุ คคลเดีย วกั นใดถื อหน่ วยลงทุ นเกินข้ อ จ ากั ดการถื อ หน่ วยลงทุ น บริ ษัท
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
กองทุ นรวม และในกรณี ที่ กองทุนรวมมีการแบ่ งชนิ ดหน่ว ยลงทุ นหากเป็นการขอมติรายชนิ ดหน่วยลงทุน
บริ ษัท จัดการจะไม่นับคะแนนเสี ยงส่วนที่เกินกว่าหนึ่ งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนชนิ ดนั้น เว้ นแต่ชนิด
หน่วยลงทุนนั้นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิด
นั้น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตามจานวนที่ถืออยู่
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ว่าด้วย
เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
19. หลักเกณฑ์และวิธก
ี ารในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :
การดาเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่า
ผูถ
้ ือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดาเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมาย ให้ถือ
ว่ามตินั้นเสียไป
ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือ หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
ต้องได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมี
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถอ
ื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผูถ
้ อ
ื
หน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของ
จานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
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(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่ วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุน
ชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น
20. วิธก
ี ารแก้ไขเพิม
่ เติมข้อผูกพัน :
การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง ของข้ อ ผู ก พั น ที่ เ ป็ น ไปตามวิ ธี ก ารที่ ก าหนดไว้ ใ นข้ อ ผู ก พั น และมี
สาระสาคัญที่เป็นไปตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่ว นที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้น
มีผลผูกพันคู่สัญญา
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญต้องได้รับมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุ นอย่า งมี นัยสาคัญ ให้
รวมถึง ข้อกาหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และเรื่องที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ ผู ก พั น ในลั ก ษณะดั ง ต่ อ ไปนี้ ให้ มี ผ ลผู ก พั น เมื่ อ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสาคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมทีแ
่ ก้ไขเพิ่มเติม
โดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจาเป็นหรือสมควร
และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด ต้องกระทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอานาจลงนาม
ผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ที่ทาการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุน
รวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผล
และความจ าเป็ น ให้ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น พร้ อ มกั บ การส่ ง รายงานประจ าปี ข องกองทุ นรวม (เฉพาะกรณี ของ
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป)
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี
21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม
แบบเป็นการทั่วไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่ า ง
บริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นาข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ
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22. การเลิกกองทุนรวม :
22.1. เงือ
่ นไขในการเลิกกองทุน :
22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจานวนดังนี้
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมด โดยคานวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อย
กว่า 50 ล้านบาทในวันทาการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนั้น
(2) จานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันทาการใด
(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็น
จานวนเกินกว่าสองในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
22.1.2 เมือ
่ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทา
การ หรืองดเว้นกระทาการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบต
ั ิตามหน้าที่ของตน
22.1.3 เมื่อ ได้ รับ ความเห็นชอบตามมติเ สียงข้ างมากของผู้ ถือหน่ว ยลงทุนรวมกั นเกินกึ่งหนึ่ งของจานวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ
22.1.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเลิกโครงการ หรือดาเนินการอื่นใด ในกรณีที่มูลค่าหน่วย
ลงทุนที่จาหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการลงทุน โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
22.1.5 สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อ ผู้ลงทุน
ทั่วไป หากปรากฏว่า
(1) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกว่า 1 ใน 3
ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(2) ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณ์ว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมดาเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดย
รู้เห็นหรือตกลงกับบุคคลอื่น อันเป็นการปกปิดหรืออาพรางลักษณะที่แท้จริงในการถือหน่วยลงทุนของบุคคล
ใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
(3) มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุ นรวมที่ขัดหรื อแย้งกับกฎหมายว่ าด้วยหลักทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พ ย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อ
คาสั่งที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(4) มี ก ารจ าหน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น โดยบริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวมมิ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุ นรวมเพื่อผู้ล งทุนทั่วไปตามที่กาหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขาย
หน่วยลงทุน
(5) ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเป็นบุคคลอื่นใดที่มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
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(6) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ปฏิบัติหรือไม่สามารถดาเนินการตามคาสั่ งของสานักงานตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
22.1.6 สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มี
เหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุน
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจ
ของบุ ค คลหรื อ กลุ่ ม บุ ค คลใด และส านั ก งานได้ ด าเนิ น การแจ้ งให้ บ ริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวมหรื อ บุ คคลที่
เกี่ยวข้องทาการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มีการชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่
ไม่อ าจพิสู จน์ ห รื อ ทาให้ เชื่อ ได้ว่า การจัด ตั้งกองทุ นรวมเป็นการจั ด ตั้งกองทุ นรวมเพื่อ ผู้ ลงทุ นทั่ว ไปอย่าง
แท้จริง และสานักงานสั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมทาการแก้ไข หรือดาเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการ
กองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการตามที่สานักงานสั่งได้ หรือดาเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทาให้กองทุนรวม
เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง
22.1.7. บริษัทหลักทรัพย์จะเลิกกองทุนรวม เมื่อสานักงานมีคาสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อ
สานักงานมีคาสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน
22.2. การดาเนินการของบริษัทจัดการ เมือ
่ เลิกกองทุนรวม :
22.2.1 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลิกด้วยเหตุตามข้อ 22.1.1
บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ยุติการรับคาสั่งซื้อและคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันทาการ ที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1
(2) แจ้งให้ ผู้ถื อ หน่ วยลงทุนที่ มีชื่อในทะเบียนผู้ ถื อหน่ ว ยลงทุ นทราบ โดยทางไปรษณี ย์ รวมทั้ งแจ้งเป็น
หนังสือให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบด้วย ทั้งนี้ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันทาการที่ปรากฏเหตุ
ตามข้อ 22.1.1 หรือวิธีอื่นใดที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดเพิ่มเติม
(3) จาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าว ภายใน 5 วันทาการ นับแต่วันถัด
จากวันทาการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทาได้เพื่อชาระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(4) ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 22.2.1.(3) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วั นท าการนั บ แต่ วั นท าการที่ ป รากฏเหตุ ตามข้ อ 22.1.1 และเมื่ อ ได้ ด าเนิ นการช าระค่ า ขายคืน
หน่วยลงทุนแล้ว จะถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั้น
เมื่อบริษัทจัดการดาเนินการตามข้อ 22.2.1 (1) ถึงข้อ 22.2.1 (4) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคง
เหลืออยู่จากการดาเนินการตามข้อ 22.2.1 (3) บริษัทจัดการจะดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชาระบัญชีของกองทุนรวม
22.2.2 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลิก เพราะเหตุอื่ นที่ทราบกาหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า หรือ
เพราะเหตุครบกาหนดอายุโครงการ
บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
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(1) แจ้งเป็ นหนั งสื อ ให้ ผู้ดู แลผลประโยชน์ และส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และแจ้ งให้ ต ลาด
หลักทรัพย์ทราบในกรณีที่หน่วยลงทุนกองทุนรวมนั้นเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้
ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ
(2) ด าเนิ น การด้ ว ยวิ ธี ก ารใดๆเพื่อ ให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น และผู้ ล งทุ น ทั่ ว ไปทราบเรื่ อ งดั ง กล่ า วก่ อ นวั นเลิ ก
กองทุ น รวมเป็ นเวลาไม่ น้อ ยกว่ า 5 วั น ท าการ เช่ น ประกาศในหนั ง สื อ พิ ม พ์ ร ายวั น แห่ งท้ อ งถิ่ น แจ้ ง เป็ น
หนังสือทางไปรษณีย์ หรือวิธีอื่นใดที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดเพิ่มเติม เป็นต้น และ
(3) จ าหน่ า ยทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น รวม เพื่ อ รวบรวมเป็ น เงิ น สด เงิ น ฝากประเภทกระแสรายวั น เงิ น ฝาก
ประเภทออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีกาหนดระยะเวลาใช้เงิน คืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิก
กองทุนรวม
23. การชาระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :
บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชาระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชาระบัญชีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ
เห็ นชอบ เพื่อ ท าหน้า ที่รวบรวมและแจกจ่า ยทรั พ ย์สิ นที่คงเหลือจากการชาระหนี้ สิ นของกองทุ นรวมแล้ว
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งทาการอย่างอื่นตามแต่จาเป็นเพื่อชาระบัญชีกองทุ นให้เสร็จ สิ้น ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
สาหรับค่าใช้จ่าย และเงินค่าตอบแทนในการชาระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สิ นของกองทุน
รวม และผู้ช าระบั ญ ชี จะด าเนิ นการเฉลี่ ยเงินคื นให้ แก่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นตามมู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ นสุ ท ธิ เ ท่ า ที่ ค ง
เหลืออยู่ตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ณ วันเลิกโครงการ
เมื่ อ ได้ ช าระบั ญ ชี เ สร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ผู้ ช าระบั ญ ชี จ ะท าการจดทะเบี ย นเลิ ก กองทุ น รวมกั บ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้วหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่
ให้ผู้ชาระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กั บ บริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวม ถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของข้ อ ผู ก พั น ระหว่ า งผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น กั บ บริ ษั ท จั ดการ
กองทุนรวม
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อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชั้น 7 - 8
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