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กองทุนเปดไทยพาณิชยออยล 

SCB OIL FUND: SCBOIL 

 กองทุนเปดไทยพาณิชยออยล มีนโยบายนําเงินไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน PowerShares DB Oil Fund (“กองทุนหลัก”) โดยเฉลี่ย
ในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  ซ่ึงกองทุนมีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาน้ํามันดิบ
West Texas Intermediate (WTI) เพื่อใหไดผลตอบแทนใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index
Excess Return  

 ผูลงทุนอาจไดรับผลกระทบจากความผันผวนของดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return จึงทําใหผลการดําเนินงาน
ของกองทุนอาจไมไดเคลื่อนไหวตามราคาสัญญาซื้อขายลวงหนาน้ํามันดิบ West Texas Intermediate (WTI)  

 เนื่องจากกองทุนเนนลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาน้ํามันดิบ ดังนั้น ผูลงทุนจึงมีความเสี่ยงจากการที่ราคาสัญญาซื้อขายลวงหนา
น้ํามันดิบไมไดเปลี่ยนแปลงตามราคาน้ํามันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ที่ซ้ือขายระหวางวัน (Real time Pricing) 

 กองทุนหลักที่กองทุนเปดไทยพาณิชยออยลนําเงินไปลงทุนนั้นไมไดลงทุนหรือมีไวในสัญญาซื้อขายลวงหนา(Derivatives)เพื่อปองกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแตเนื่องจากกองทุนเปดไทยพาณิชยออยล มีการระดมทุนจากนักลงทุนในรูปสกุลเงินบาท และนําเงินลงทุนไป
ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนหลักหรือกองทุนรวมตางประเทศ กองทุนนี้จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน อยางไรก็ตาม ความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจลดลงไดโดยกองทุนเปดไทยพาณิชยออยล จะเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในสกุลเงินตางประเทศที่กองทุนถืออยูเทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไมนอยกวารอยละ 
90 ของมูลคาทรัพยสินที่ลงทุนในตางประเทศ กลาวคือ กองทุนไมไดลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในสกุลเงินตางประเทศที่กองทุนถืออยูเทียบกับสกุลเงินบาททั้งจํานวน จึงไมสามารถลดความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนไดทั้งหมด และทําใหผูถือหนวยลงทุนมีโอกาสขาดทุนหรือกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉพาะสวนหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินในสกุลเงินตางประเทศที่ไมไดทําการปองกันความเสี่ยงดังกลาว อีกทั้งการทําธุรกรรมปองกันความเสี่ยงอาจมีตนทุน ซ่ึงทําให
ผลตอบแทนของกองทุนรวมโดยรวมลดลงจากตนทุนที่เพิ่มขึ้น 

 นอกจากนี้ กองทุนหลักดังกลาวอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(efficient portfolio management (EPM) ได เชน การทําสัญญา สวอป และ/หรือสัญญาออปชั่น และ/หรือสัญญาฟอรเวิรดที่อางอิงกับ
หลักทรัพย/ตัวแปรอางอิงที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ กองทุนเปดไทยพาณิชยออยล  อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารการลงทุนเชนกัน โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎขอบังคับ และปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน ทิศทางราคาตราสาร/
หลักทรัพย  อัตราดอกเบี้ย สภาวะอัตราแลกเปลี่ยนและคาใชจายในการปองกันความเสี่ยง เปนตน เพื่อใหสามารถสรางผลตอบแทนจาก
การลงทุนไดเพิ่มขึ้น และ/หรือลดคาใชจายของกองทุน เชน ในบางขณะผูจัดการกองทุนอาจปรับลดสัดสวนการลงทุนในตราสาร/หลักทรัพย 
(Asset allocation) และเพิ่มการลงทุนในสัญญาชื้อขายลวงหนาที่อางอิงกับตราสาร/หลักทรัพยนั้น เพื่อเปนการลดตนทุนหรือคาใชจายใน
การลงทุนของกองทุน เปนตน ดังนั้น จึงทําใหกองทุนนี้มีความเสี่ยงมากกวากองทุนโดยทั่วไป  จึงเหมาะกับผูลงทุนที่ตองการผลตอบแทนสูง 
และรับความเสี่ยงไดสูงกวาผูลงทุนทั่วไป 

 เพื่อประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชยออยล (“กองทุน”) การเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยน
หนวยลงทนุของกองทุนหรือการรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุน ใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแตเพียง ผูเดียว โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธ
ลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคที่จะไมเสนอขายหนวยลงทุนของ
กองทุนหรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนหรือไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุนใหนั้น รวมถึงแตไมจํากัดเพียง
พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูที่มีถิ่นฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซ่ึงปกติมีถิ่นที่อยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของบุคคลดังกลาว และ
บริษัทหรือหางหุนสวนซึ่งจัดใหมีขึ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา   

 เนื่องจากกองทุนเปดไทยพาณิชยออยลมีนโยบายนําเงินไปลงทุนในตางประเทศทําใหกองทุนมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country 
Risk) คือ ความเสี่ยงดานเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สภาวะตลาด สภาพคลอง มาตรการทางการเงินในภาวะที่เกิด
เหตุการณที่ไมปกติ รวมถึงขอจํากัดตางๆ ในประเทศที่กองทุนไปลงทุน ทําใหมีผลกระทบตอมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน หรืออาจจะทํา
ใหกองทุนไมสามารถนําเงินกลับเขามาในประเทศ ซ่ึงอาจสงผลใหผูลงทุนไมไดรับคืนเงินตามระยะเวลาที่กําหนด 

 ในกรณีที่กองทุนเปดไทยพาณิชยออยล ไมสามารถดํารงสินทรัพยสภาพคลองไดตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ผูลงทุน
อาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามที่มีคําสั่งไว   
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สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปที่ 4 สิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน 2559 

รายละเอียดกองทุนรวม 

ช่ือโครงการ : กองทุนเปดไทยพาณิชยออยล   
  SCB OIL FUND : SCBOIL 
ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตางประเทศ มีนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม

ตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน  
ที่มีการกระจายการลงทุนนอยกวาเกณฑมาตรฐาน (Specific Fund) 

อายุโครงการ   : ไมกําหนดอายุโครงการ 
จํานวนเงินทนุของโครงการ : 5,000 ลานบาท 
วันที่ไดรบัอนุมัติใหจัดต้ัง/จัดการกองทนุรวม     : 31 กรกฎาคม 2555 
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 3 ตุลาคม 2555 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภทโครงการ  

 กองทุนรวมตางประเทศ มีนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) 
ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

นโยบายการลงทุนของกองทุน 
 กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยลงทุนในหนวย

ลงทุนของกองทุน PowerShares DB Oil Fund ในอัตราสวนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุน ซึ่งเปนกองทุนที่บริหารจัดการโดย DB Commodity Services,LLC กองทุนดังกลาวเปนกองทุนรวมอีทีเอฟที่
จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยนิวยอรก (New York stock Exchange : NYSE Arca) มีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อ
ขายลวงหนาน้ํามันดิบ West Texas Intermediate (WTI) เพ่ือใหไดผลตอบแทนใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DBIQ 
Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return ซึ่งเปนดัชนีที่มุงสะทอนการเปลี่ยนแปลงของมูลคาน้ํามันดิบ West Texas 
Intermediate (WTI) 

 สวนที่เหลือจากการลงทุนดังกลาว บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือบัตรเงิน
ฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ รวมถึงอาจมีไวซึ่งหลักทรัพยอื่นหรือทรัพยสินอื่น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื่น
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือ
เห็นชอบใหกองทุนลงทุนได โดยการลงทุนในประเทศมีวัตถุประสงคเพ่ือสํารองเงินไวสําหรับการดําเนินงานของกองทุน เพ่ือรอ
การลงทุน เพ่ือบริหารสภาพคลองของกองทุน เพ่ือชําระคาใชจาย หรือสําหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกันนี้ 

 กองทุนหลักดังกลาวอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(efficient portfolio management (EPM)) ได เชน เพ่ือปองกันความเสี่ยง และ/หรือเพ่ือการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนไทยพาณิชย

 การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปดไทยพาณิชยออยลเมื่อเห็นวา
การลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงคการลงทุนของตน และผูลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกลาวได 

 ในกรณีที่มีเหตุการณไมปกติผูลงทุนอาจไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนลาชากวาระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือช้ีชวน 
 ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือช้ีชวนใหเขาใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไวเปนขอมูลเพื่อใชอางอิงในอนาคตและเมื่อมีขอสงสัยใหสอบถาม     
ผูติดตอกับผูลงทุนใหเขาใจกอนซ้ือหนวยลงทุน 

 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือขอตกลงกับรัฐตางประเทศ หรือหนวยงานของรัฐตางประเทศ หรือมีความจําเปนจะตองปฎิบัติตาม
กฎหมายของรัฐตางประเทศ ไมวาที่เกิดขึ้นแลวในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เชน ดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance 
Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน ผูถือหนวยลงทุนไดรับทราบและตกลงยินยอมใหสิทธิแกบริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและ
ดําเนินการตางๆ เพื่อใหเปนไปตามพันธสัญญา หรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศนั้น ซ่ึงรวมถึงการเปดเผยขอมูลตางๆ ของผูถือ
หนวยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จายจากเงินไดของผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดําเนินการอื่นใดเทาที่จําเปนสําหรับการปฎิบัติตามพันธ
สัญญา หรือขอตกลงหรือกฎหมายของรัฐตางประเทศ 
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ออยล อาจจะเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio 
management) ซึ่งรวมถึงการปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน เชน การทําสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอรเวริด
ที่อางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน/ดานราคาตราสาร/อัตราดอกเบี้ย ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให
ความเห็นชอบ รวมทั้งอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดย
เปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

 นอกจากนี้ กองทุนหลักไมไดลงทุนหรือมีไวในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือปองกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน แตกองทุนไทยพาณิชยออยล จะลงทุนหรือมีไวในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือปองกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพยหรือทรัพยสินในสกุลเงินตางประเทศที่กองทุนถืออยูเทียบกับสกุลเงินบาท   ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง ไมนอยกวารอยละ 90 ของมูลคาทรัพยสินที่ลงทุนในตางประเทศ และกองทุนจะไมลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารที่มี
ลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) และจะไมลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาที่
สามารถลงทุนได (non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated Securities) 

 อนึ่ง กองทุนอาจมีไวซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (non-investment grade) เฉพาะกรณีที่
ตราสารหนี้นั้นไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่สามารถลงทุนได Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเทานั้น 

 ในกรณีสถานการณปกติ กองทุนจะลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนหรือตามอัตราสวนที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี้ มิใหรวมถึงชวงระหวางรอการ
ลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 15 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม หรือในชวง
ระยะเวลาประมาณ 15 วันทําการกอนวันครบอายุหรือเลิกโครงการ และ/หรือในชวงที่ผูลงทุน/ผูถือหนวยลงทุนทําการสั่งซื้อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนจํานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไมเกิน 5 วันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ดังนั้น จึงอาจมี
บางขณะที่กองทุนไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามสัดสวนการลงทุนที่กําหนดไวได 

 อยางไรก็ดี ในกรณีที่สถานการณการลงทุนในตางประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุนหลักไมเหมาะสม เชน ภาวะตลาดและ
เศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณไมปกติตาง ๆ เปนตน และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่
กระทบตอการลงทุน เชน การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการลงทุนตางประเทศ และ/หรือกรณีที่
วงเงินลงทุนในตางประเทศเต็มเปนการชั่วคราว และ/หรือในชวงระหวางรอการอนุมัติการเพิ่มวงเงินลงทุนในตางประเทศ และ/
หรือกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุผลที่จําเปนและสมควร สงผลใหกองทุนอาจไมสามารถนําเงินไปลงทุนในตางประเทศได
ทันที หรืออาจจําเปนตองชะลอการลงทุนในตางประเทศเปนการชั่วคราว ดังนั้น จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไมสามารถลงทุนให
เปนไปตามสัดสวนการลงทุนที่กําหนดไวในโครงการตามขางตนได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะรายงานการไมสามารถลงทุนให
เปนไปตามสัดสวนการลงทุนที่กําหนดไว ในโครงการตามประกาศตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 อนึ่ง  หากในกรณีที่การลงทุนในกองทุน PowerShares DB Oil Fund  นั้นไมเหมาะสมอีกตอไป  โดยอาจสืบเนื่องจากการ
ไดรับผลกระทบจากเหตุการณตาง ๆ ดังกลาวขางตน และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่นๆ ของกองทุนหลักนี้ เชน การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน  ลักษณะกองทุน อัตราคาธรรมเนียม และ/หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่สงผลกระทบหรือความ
เสียหายตอกองทุน เปนตน กลาวคือ ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจมีผลตอกองทุนหลัก (Master fund) และ/หรือบริษัท
จัดการ อยางมีนัยสําคัญ  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมตางประเทศซึ่งเปนกองทุนหลัก 
ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะไมขัดกับวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนของกองทุน โดย
อาจพิจารณาโอนยายหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไปยังกองทุนรวมตางประเทศอื่นภายใตการบริหารของบริษัทจัดการอื่นที่มี
ประเภทกองทุนนโยบายการลงทุนที่ใกลเคียงกัน เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาวการณการลงทุนในแตละขณะ หรือขอสงวนสิทธิที่
จะยกเลิกกองทุนเปดไทยพาณิชยออยล และเพี่อคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ โดยถือวาไดรับมติเห็นชอบ
จากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดที่เกี่ยวของใหผูถือหนวยลงทุนทราบ
ลวงหนากอนดําเนินการเปลี่ยนแปลงหรือกอนทําการลงทุนดังกลาวไมนอยกวา 15 วัน  
ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  
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(1)     มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกวาสองในสามของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก 
(2)     ยอดรวมของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในชวงระยะเวลาหาวันทําการใดติดตอกัน คิดเปนจํานวนเกินกวา
สองในสามของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก 
ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะดังกลาวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ 
(1)     แจงเหตุที่กองทุนหลักมีมูลคาทรัพยสินลดลง พรอมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชนที่ดีที่สุดของผูถือหนวย
ลงทุนโดยรวม ใหสํานักงานและผูถือหนวยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแตวันที่ปรากฏเหตุ 
(2)     ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ปรากฏเหตุ 
(3)     รายงานผลการดําเนินการใหสํานักงานทราบภายในสามวันทําการนับแตวันที่ดําเนินการแลวเสร็จ 
(4)     เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ตอผูที่สนใจจะลงทุนเพื่อใหผูที่สนใจจะลงทุนรับรูและ
เขาใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม   
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนจะดําเนินการใหบุคลากรที่เกี่ยวของเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการดังกลาวดวย 
ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดําเนินการตามขอ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผอนผันตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในกรณีที่มีการดําเนินการเปลี่ยน/โอนยาย กองทุนจะยกเวนไมนําเรื่องการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสิน
ในตางประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน มา
บังคับใชในชวงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน 

 อนึ่ง ในการโอนยายหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไปยังกองทุนตางประเทศอื่นขางตน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณา
ดําเนินการครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได โดยการทยอยโอนยายเงินลงทุนจึงอาจสงผลใหชวงระยะเวลาดังกลาวกองทุนอาจ
ลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศมากกวา 1 กองทุน ตามที่ระบุไวในโครงการขางตน อยางไรก็ตามหาก
บริษัทจัดการไมสามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดที่มีนโยบายสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ บริษัทจัดการอาจพิจารณา
ดําเนินการขอมติผูถือหนวยลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมได 

สรุปสาระสําคญัของกองทนุกองทุนหลัก “PowerShares DB Oil Fund”  
 

 ช่ือกองทุน/รหัสกองทุน PowerShares DB Oil Fund/DBO 
ประเภท  กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Trade Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาด

หลักทรัพยนิวยอรก  (New York  Exchange: NYSE Arca) ประเภทกองทุนรวม
เพ่ือผูลงทุนทั่วไป (Retail Fund) 

วันที่จดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย วันที่ 5 มกราคม 2550 
นโยบายการลงทนุ ลงทุนในสัญญาซือ้ขายลวงหนาของน้ํามันดิบ West Texas Intermediate (WTI) 

เพ่ือใหสามารถสรางผลตอบแทนที่ใกลเคียงกบัดัชนี DBIQ Optimum Yield 
Crude Oil Excess Return™ หักดวยคาธรรมเนียมและคาใชจายในการจัดการ
ทั้งหมดของกองทนุ 

อายุกองทุน ไมกําหนดอายุโครงการ 
บริษัทจัดการ DB Commodity Services LLC    
ผูดูแลผลประโยชน (Trustee) Wilmington Trust Company 
ผูเก็บรักษาทรัพยสิน (Custodian) The Bank of New York 
สกุลเงิน ดอลลารสหรัฐอเมริกา (US$) 
มูลคาตลาด (Market Value) 500.1 ลานดอลลารสหรัฐฯ (ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2555) 
มูลคาหนวยลงทนุ (NAV price) 22.73  ดอลลารสหรัฐฯ (ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2555) 
ราคาหลักทรัพยซื้อขายในตลาดหลกัทรัพย 22.82 ดอลลารสหรัฐฯ (ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2555) 
ISIN Code US73936B5075 
วันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ทุกวันทําการของธนาคารพาณิชยในประเทศสหรัฐอเมริกาเวนแตเปนวนัหยุด

ของกองทุน 
รหัสกองทุน (Fund Ticker) DBO 
ดัชนีอางอิง ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Excess Return ซึ่งเปนดัชนีที่มุงสะทอน

การเปลี่ยนแปลงของมูลคาน้ํามันดิบ West Texas Intermediate (WTI) 
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รหัสดัชนีอางอิง (Index Ticker) DBOLIX 
Index Provider Deutsche Bank AG London 
ตลาดหลักทรัพยที่จดทะเบียนซื้อขาย ตลาดหลักทรัพยนิวยอรก  (New York  Exchange: NYSE Arca) 
Website http://dbfunds.db.com/dbo/index.aspx 

http://www.invescopowershares.com/products/overview.aspx?ticker=dbo 
คาธรรมเนียมและคาใชจายของกองทุน (รอยละตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธขิองกองทุน) 

คาธรรมเนียมการจัดการ  
(Management  Fee) 

0.75 
 

คานายหนาซื้อขายสัญญาซือ้ขายลวงหนา 
(โดยประมาณ) 
(Estimated Futures Brokerage Expenses) 

0.04 

คาใชจายอื่น  เก็บตามจายจริง 

*อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแกไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนได ทั้งนี้ 
หากการแกไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บคาธรรมเนียมของกองทุนนี้ 
บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ ภายใน 60 วันกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมในอัตราใหม 

 **ในกรณีที่กองทนุหลักมีการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นวาไมมีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
แกไขเพิ่มเติมโครงการใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถอืวาไดรับมติจากผูถอืหนวยลงทุนแลว และจะแจงให
ผูถือหนวยลงทุนทราบทางเว็ปไซดของบริษัทจัดการโดยพลัน 
ขอจํากัดในการลงทุน  

กองทุนจะลงทุนสวนใหญในสัญญาซื้อขายลวงหนา  โดยหลักทรัพยบางสวนจะถูกนําไปวางเปนหลักประกัน (Margin) ในการซื้อ
ขายลวงหนาและจะตองมีการแยกบัญชีที่เปนอิสระเฉพาะกองทุนตามหลักเกณฑของ Commodity Futures Trading 
Commission (CFTC) ซึ่งจะมีการกําหนดตราสารที่จะลงทุนไดที่มีคุณภาพ เชน ตราสารที่มีรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาใหการค้ํา
ประกัน ดังนั้น กองทุนจึงมีการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และ/หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยหนวยงานของรัฐบาล
สหรัฐอเมริกา สําหรับทรัพยสินในสวนที่เหลืออาจจะนําไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร และ/หรือ พันธบัตร/ต๋ัวเงินคลังสหรัฐอเมริกา 
และ/หรือตราสารอื่นที่ไดรับการอนุมัติใหลงทุนจาก CFTC  
หมายเหตุ: 

1) น้ํามันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ถือเปนน้ํามันดิบที่มีคุณภาพดี มีความหนาแนนและกํามะถันตํ่า อีกทั้งยัง
เปนน้ํามันดิบที่มีสภาพคลองในการซื้อขายในตลาดซื้อขายลวงหนาสูงสุด จึงถูกนํามาใชเปนมาตรฐานสําหรับสัญญาซื้อ
ขายลวงหนาน้ํามันซึ่งซื้อขายกันในประเทศสหรัฐอเมริกา และถือเปนตัวชี้วัดหลักของการผลิตน้ํามันของประเทศ
สหรัฐอเมริกาอีกดวย 

2) ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Excess Return 
• เปนดัชนีที่มุงสะทอนการเปลี่ยนแปลงของมูลคาน้ํามันดิบ West Texas Intermediate (WTI) 
• เปนดัชนีที่มีการกาํหนดวิธีการคํานวณไวอยางชัดเจน โดยวันฐานที่ใชในการคํานวณดัชนี คือ วันที ่2 ธันวาคม 2531  

และจะทําการทบทวนการถวงน้ําหนักของดัชนีเปนประจําทุกปในเดือนพฤศจิกายน  ซึง่ปจจุบันผูคํานวณดัชนีจะ
ถวงน้ําหนักการลงทุนในน้ํามันดิบ ในอัตรารอยละ 100 (ขอมูลการถวงน้ําหนัก ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2555)  

• ไดรับการจัดทําและคํานวณดัชนีทุกวัน โดยสถาบันที่มีความนาเชื่อถอื คือ Deutsche Bank AG London 
• เปนดัชนีที่ไดรับความนิยมแพรหลาย  โดยมีเงินลงทนุประมาณ 540 ลานดอลลารสหรัฐฯ จากนกัลงทุนที่ลงทุนใน

กองทุน PowerShares DB Oil Fund (ขอมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2555) 
• มีการแสดงขอมูลของดัชนอียางตอเนื่องเปนประจําทกุวันทําการใน Bloomberg, Reuters และเว็ปไซต  

http://dbfunds.db.com/dbo/index.aspx 
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      ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนหลัก PowerShares DB Oil Fund 
1) ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต  ผูลงทุนอาจไดรับผลขาดทุนบางสวนหรือทั้งหมดจาก

การลงทุนในกองทุนได 
2) การซื้อขายกองทุนเกิดขึ้นบนตลาดที่มีความผันผวนสูง 
3) กองทุนแตละกองทุนมีคาธรรมเนียมและคาใชจายที่คิดจากยอดโดยรวม (โดยประมาณ) ตอปตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน

กองทุนหลัก กองทุนจะประสบความสําเร็จตอเมื่อมีรายไดจากผลตอบแทนรายปจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาประเภท
ฟวเจอรส รายไดจากดอกเบี้ยรายปจากการถือครองหลักทรัพยของรัฐบาลสหรัฐ ฯ และตราสารหนี้ระยะสั้นอื่น ๆ ที่มีอันดับความ
นาเชื่อถือสูง มากกวาคาธรรมเนียมและคาใชจาย กองทุนแตละกองคาดวาจะมีรายไดจากดอกเบี้ยตอปรอยละ 0.07 จาก
ผลตอบแทนของตั๋วเงินคลัง 3 เดือนของรัฐบาลสหรัฐ ฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 หรือจํานวนเงินเปนดอลลารสหรัฐ ที่มูลคา
ทรัพยสินสุทธิ 25 ดอลลารสหรัฐ ตอหลักทรัพย ตอป ดังนั้น จากผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนปจจุบันของตั๋วเงินคลัง 3 เดือน
ของรัฐบาลสหรัฐ ฯ และคาใชจายและคาธรรมเนียมรายป กองทุนแตละกองทุนจะตองทํารายไดสุทธิใหเทากับหรือมากกวา
จํานวนโดยประมาณที่ระบุไวตอปตามหนังสือชี้ชวนกองทุนหลัก เพ่ือใหการลงทุนของนักลงทุนถึงจุดคุมทุนภายใน 12 เดือนแรก 
รายไดจากดอกเบี้ยที่แทจริงอาจจะสูงกวาหรือตํ่ากวาอัตราผลตอบแทนของตั๋วเงินคลัง 3 เดือนของรัฐบาลสหรัฐ ฯ ได 

4) CFTC และ กฎเกณฑตลาดสินคาโภคภัณฑจํากัดการเขารวมซื้อขายในตลาดสินคาโภคภัณฑ 
5) ถาผูบริหารกองทุนตัดสินใจวาเกิดความไมเหมาะสมหรือไมมีประสิทธิภาพสําหรับกองทุนที่จะลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนในดัชนี

สินคาโภคภัณฑใด ๆ จากการลงทุนในสัญญาฟวเจอรที่อางอิงถึงดัชนีอางอิง กองทุนนั้นอาจลงทุนในสัญญาฟวเจอรที่อางอิงกับ
ดัชนีสินคาโภคภัณฑอันใดอันหนึ่งนอกเหนือไปจากสัญญาฟวเจอรที่อางอิงถึงดัชนีอางอิง หรือ หากผูบริหารกองทุนตัดสินใจวา
ราคาของสัญญาฟวเจอรนั้น ๆ มีแนวโนมเกี่ยวของกับราคาของสัญญาฟวเจอรที่อางอิงถึงดัชนีอางอิง  กองทุนอาจลงทุนใน
สัญญาฟวเจอรอื่น ๆ นอกเหนือไปจากสัญญาฟวเจอรที่อางอิงกับดัชนีสินคาโภคภัณฑอันใดอันหนึ่ง 

6) ไมสามารถรับประกันไดวากองทุนจะมีผลกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุน 
7) ผลการดําเนินงานของกองทุนอาจไมไดเปนไปในทิศทางเดียวกับดัชนี ซึ่งอาจทําใหกองทุนมีผลการดําเนินงานแตกตางหรือตํ่า

กวาดัชนีได 

8) ความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดขึ้นระหวางผูบริหารกองทุน บริษัทในเครือ และผูถือหุน เชน ผูบริหารกองทุนและนายหนาอยู
ภายใต Deutsche Bank AG นายหนาอาจจะเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางการซื้อขายสําหรับกองทุนและลูกคา 
นายหนาจะไดรับประโยชนจากสงคําสั่งแกลูกคาแตกองทุนอาจจะไดรับความเสียหายที่นายหนามีทรัพยสินนอยกวาที่จะจัดสรร
ใหแกบัญชีกองทุนลูกคาเหลานั้น การจัดสรรทรัพยสินของกองทุนมีแนวโนมทําใหเกิดความขัดแยงได การซื้อขายโดยบริษัทใน
เครือของผูบริหารกองทุนและนายหนาอาจสรางความขัดแยงทางผลประโยชนไดเปนครั้งคราว ถึงแมวาผูบริหารกองทุนไดกาํหนด
นโยบายเพื่อแกปญหาความขัดแยงนี้ แตผูบริหารกองทุนไมไดมีขอกําหนดที่เปนทางการเพื่อแกปญหาความขัดแยงทาง
ผลประโยชนทั้งหมด ดังนั้น การลงทุนอาจจะตองขึ้นอยูกับวาผูที่เกี่ยวของกับความขัดแยงนี้สามารถแกปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ      

ทั้งนี้  ความเส่ียงอื่น ๆ ของกองทุนหลักที่ผูลงทุนควรทราบมีดังตอไปนี ้ 

1)     มูลคาของกองทุนมีความสัมพันธโดยตรงกับมูลคาของสัญญาซื้อขายลวงหนา และสินทรัพยอื่น ๆ ที่กองทุนถือครอง ดังนั้นความ
ผันผวนของราคาสินทรัพยดังกลาวอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอการลงทุนในกองทุน ทั้งนี้สัญญาซื้อขาย
ลวงหนาซึ่งกองทุนถือครองอาจจะมีความผันผวนสูง โดยปจจัยที่กอใหเกิดความผันผวนดังกลาวไดแกปจจัยดังตอไปนี้  

 อุปสงคและอุปทาน  
 อัตราดอกเบี้ยทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมถึงการคาดการณอัตราดอกเบี้ย ดังกลาว  
 อัตราเงินเฟอทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมถึงการคาดการณอัตราเงินเฟอดังกลาว  
 การซื้อขายเก็งกําไรของกองทุนตางๆ 
 สถานการณทางการเมือง เศรษฐกิจ และการเงินโลก  
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2) มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนอาจไมสอดคลองกับราคาตลาด ราคาซื้อขายหรือราคาตลาดของกองทุนในตลาด
หลักทรัพยที่กองทุนจดทะเบียนซื้อขาย  อาจมากกวาหรือนอยกวามูลคาหนวยลงทุนของกองทุน  ดังนั้นจึงมีความเปนไป
ไดที่มีการสรางหรือไถถอนตะกราหลักทรัพย (Basket) ที่มีมูลคาแตกตางไปจากราคาตลาดของหนวยลงทุน นอกจากนี้
ความแตกตางดังกลาวอาจเกิดจากความแตกตางของเวลาทําการของตลาดหลักทรัพยนิวยอรค (NYSE Arca) ที่กองทุน
ทําการซื้อขายหนวยลงทุนกับเวลาทําการของตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา  

3) CFTC และ ตลาดสินคาโภคภัณฑมีการควบคุมและจํากัดการมีไวซึ่งสถานะการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา เพ่ือลด
หรือปองกันการผันผวนอยางรุนแรงหรือการขึ้นลงแบบไมมีเหตุผลของราคาสัญญาซื้อขายลวงหนา รวมทั้งเกณฑอื่นๆ       
อาจจํากัดการสรางตะกราการลงทุนในกองทุน ซึ่งจะกระทบถึงการบริหารจัดการกองทุนของกองทุนหลัก  

4) ผลการดําเนินงานของกองทุนอาจจะไมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของดัชนีสินคาโภคภัณฑเสมอไป อาจเนื่องมาจาก
หลักเกณฑของ CFTC ที่กลาวมาขางตน นอกจากนี้ อาจมีสาเหตุจากผลการดําเนินงานของกองทุนถูกหักดวยตนทุนและ
คาใชจายตาง ๆ รวมทั้งกิจกรรมการซื้อขาย และการเพิ่มขึ้นของรายไดจากดอกเบี้ยของหลักทรัพยอื่นที่กองทุนถืออยูดวย   

5) การบริหารจัดการกองทุนเปนไปในเชิงรับ ดังนั้นมูลคาของหนวยลงทุนจะปรับตัวตามดัชนีสินคาโภคภัณฑ ทั้งในชวงที่
ดัชนีไมมีการเปลี่ยนแปลง ชวงที่ดัชนีเปลี่ยนแปลงลดลง เชนเดียวกับชวงที่ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น  

6) การซื้อขายกองทุนในตลาด NYSE Arca อาจมีความจําเปนตองหยุดซื้อขาย อันเนื่องมาจากสภาพตลาดหรือกฏเกณฑ
ของตลาดหลักทรัพย เชน เมื่อตลาดเกิดการผันผวนอยางรุนแรง จนเกิดความจําเปนตองใชกฎ “circuit breaker”  ซึ่งจะ
กระทบความสามารถในการขายหนวยลงทุนของผูลงทุน 

7) ตลาดหลักทรัพยที่กองทุนจดทะเบียนซื้อขายอาจไมมีสภาพคลองในการซื้อขายหนวยลงทุนอยางสม่ําเสมอ อาจทําให       
ผูลงทุนขาดทุนเมื่อขายหนวยลงทุน  

8) หนวยลงทุนของแตละกองทุนเปนหลักทรัพยใหม ซึ่งมูลคาอาจจะลดลงหากมีปญหาที่ไมคาดคิดเกิดขึ้นในการบริหาร
จัดการ หรือซื้อขายหนวยลงทุน  

9) ผูบริหารจัดการ ( Managing Owner และ Principal) มีประสบการณในการบริหารกองทุน หรือกองทุนหลัก ต้ังแตเดือน 
มกราคม 2549 ซึ่งอาจจะไมเหมาะสมหรือเพียงพอในการบริหารกองทุน หรือกองทุนหลัก  

10) ผูลงทุนไมควรตัดสินใจลงทุนจากผลการดําเนินงานของกองทุนในอดีต 
11) หากจํานวนสินคาโภคภัณฑที่กองทุนลงทุนมีจํานวนนอย ความผันผวนของกองทุนจะเพิ่มมากขึ้น  
12) สัญญาซื้อขายลวงหนามีความผันผวนของราคาอาจจะทําใหผูลงทุนสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด  
13) ในอดีตที่ผานมาดัชนีสินคาโภคภัณฑมีการปรับตัวลดลงอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน (Peak-to-Valley) ซึ่งมูลคา

หนวยลงทุนจะลดลงในลักษณะเดียวกัน  
14) จะมีการจัดเก็บคาใชจายของกองทุน (Fees and Commissions) ไมวากองทุนจะมีผลกําไรหรือไม ซึ่งอาจจะทําใหมูลคา

ของหนวยลงทุนลดลง   
15) ผูลงทุนไมสามารถแนใจไดวาผูบริหารจัดการกองทุนจะใหบริการอยางตอเนื่อง ซึ่งอาจจะสงผลกระทบในทางลบตอ

กองทุน   
16) การขาดสภาพคลองของตลาดซื้อขายสัญญาลวงหนาอาจจะสงผลกระทบในทางลบตอกองทุน  
17) บางสถานการณผูลงทุนอาจจะไดรับผลกระทบจากการที่คําสั่งขายหนวยลงทุนถูกเลื่อนเวลา ระงับเปนการชั่วคราวหรือถูก

ปฏิเสธ  
18) สัญญาซื้อขายลวงหนาไมมีมูลคาที่แทจริง (Intrinsic Value)  ดังนั้นการเพิ่มขึ้นของมูลคาเงินลงทุนของ 

ผูลงทุนจะตองมาจากการลดลงของมูลคาลงทุนของผูอื่น   
19) ตลาดสินคาโภคภัณฑอาจจะเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับ ตราสารทางการเงินอื่นๆ เชน หุน และพันธบัตร  ดังนั้นการ

ลงทุนในสินคาโภคภัณฑอาจจะไมชวยกระจายความเสี่ยงของการลงทุนดังที่คาดไว  
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20) ผูถือหนวยลงทุนจะไมไดรับการคุมครองใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับความเปนเจาของ/กรรมสิทธิ์ในบริษัทจัดการลงทุนที่จด
ทะเบียนภายใตกฏหมายบริษัทจัดการลงทุนของประเทศสหรัฐอเมริกา ป ค.ศ. 1940 

21) การซื้อขายสินคาโภคภัณฑในตลาดซื้อขายลวงหนานอกประเทศสหรัฐฯ ไมอยูภายใตการควบคุมของประเทศสหรัฐฯ 
22) ความขัดแยงของผลประโยชนที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้น อาจจะสงผลกระทบในทางลบตอผูถือหนวยลงทุน 
23) ผูถือหนวยลงทุนตองจายภาษี ตามเงินไดสุทธิที่ไดรับจากการลงทุน รวมถึงกรณีที่ไมไดรับเงินปนผลจากกองทุน 
24) อาจมีการเปลี่ยนแปลงการบันทึก รายรับ รายจายของกองทุนหากสรรพากรของประเทศสหรัฐฯ ไมเห็นดวยกับการบันทึก

ดังกลาว 
25) อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกฏหมายการจัดเก็บภาษีกําไรจากการลงทุน (Capital Gain)  ของประเทศสหรัฐฯ ซึ่งอาจจะ 

สงผลกระทบในทางลบตอผูลงทุน ทั้งนี้  ผูลงทุนควรปรึกษา ที่ปรึกษาทางภาษีของตนเอง 
26) ถาบริษัทนายหนา( Future Commission Merchant or Commodity Broker) ในตลาดซื้อขายสัญญาลวงหนาลมละลาย  

ในกรณีที่บริษัทนายหนาไมสามารถแยกสินทรัพยของลูกคาออกจากทรัพยสินของบริษัทนายหนาไดอาจจะทําใหกองทุน
ขาดทุนเพิ่มขึ้น หรือแมในกรณีที่บริษัทนายหนาสามารถแยกสินทรัพยของลูกคาออกจากทรัพยสินของบริษัทนายหนาได 
กองทุนก็อาจจะไดสินทรัพยคืนเพียงบางสวนหรืออาจไมไดรับคืนเลย 

27) การชะงักงันของตลาดและการแทรกแซงของรัฐบาลทําใหเกิดผลกระทบตอการลงทุนได 
28) การเปลี่ยนแปลงกฏเกณฑตางๆ ของทางการอาจจะกระทบวิธีการลงทุนของกองทุน  
29) กองทุนไมมีที่ปรึกษาอิสระเปนตัวแทนของผูลงทุน  
30) การยกเลิกกองทุนอันเนื่องมาจากผูบริหารจัดการกองทุน หรืจากความตองการของผูลงทุนรายใหญ อาจจะมีผลกระทบ

เชิงลบตอพอรตการลงทุนของผูลงทุน  
31) ผูถือหนวยลงทุนไมมีสิทธิบางประการเนื่องมาจากการเปนเจาของ เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนอื่นๆ เชน สทิธใินการเลอืก

ผูบริหาร เปนตน 
32) การลงทุนในหนวยลงทุนอาจไดรับผลกระทบทางลบที่มาจากการแขงขันที่เกิดจากทางเลือกการลงทุนในสินคาโภคภัณฑ

ดวยวิธีอื่นๆ  
33) การเรียกรองสิทธิสืบเนื่องจากการเปนเจาของทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนอาจสงผลกระทบทางลบตอ

กองทุน 
34)  มูลคาของกองทุนอาจลดลงหากกองทุนตองชดใชความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นใหกับผูบริหารจัดการกองทุน (Managing  

Owner) หรือผูดูแลผลประโยชนของกองทุน (Trustee)   
35) มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน (Net Asset Value)  อาจจะมากกวา หรือนอยกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่กองทนุถอื

ครอง จากวิธีการคํานวณราคาสินทรัพย (Valuation Method) ที่ใชในกรณีที่ไมสามารถหา/ไมมีราคาสงมอบหลักทรัพยใน
วันที่มีการคํานวณมูลคาดังกลาว (Settlement Price) 

36) โดยทั่วไป ผูลงทุนในกองทุนมีภาระผูกพันจํากัดเทากับมูลคาเงินลงทุน  ยกเวนในบางกรณี อาทิเชน ในกรณีที่กองทุน
ลมละลาย หรือในกรณีที่ผูลงทุนกอใหเกิดความเสียหายกับกองทุน จะทําใหความรับผิดชอบของผูลงทุนอาจมากกวา
มูลคาเงินลงทุนได  

หมายเหตุ: กรณทีี่ขอมูลความเสีย่งของกองทุน PowerShares DB Oil Fund มีความแตกตางหรือไมสอดคลองกบัหนังสือ 
ชี้ชวนภาษาอังกฤษ ใหถือเอาตนฉบับภาษาอังกฤษเปนหลัก ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลความเสี่ยงอยางระมดัระวังกอนตัดสินใจลงทุน 
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ขอมูลสําคัญอื่น : 

กราฟแสดงความเคลื่อนไหวมูลคาหนวยลงทุนของกองทนุ PowerShares DB Oil Fund 

 

หมายเหตุ : 
(1) ที่มา Bloomberg ขอมูลยอนหลัง ต้ังแตวันที่ 30 กันยายน 2553 – 30 กันยายน 2558 

ผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะไดจากเงินลงทุน 

 ผูลงทุนมีโอกาสที่จะไดรับกําไรจากมูลคาหนวยลงทุนที่เพ่ิมขึ้น  (สวนเกินทุน)  หากผูลงทุนขายคืนหนวยลงทุน ณ ราคาที่สูง
กวาราคาที่ซื้อหนวยลงทุน ทั้งนี้  สําหรับผูลงทุนที่เปนบุคคลธรรมดาเงินกําไรจากมูลคาหนวยลงทุนที่เพ่ิมขึ้นดังกลาวจะไดรับ
ยกเวนไมตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

ระดับความเส่ียงของกองทนุ 

Risk Spectrum ของประเภทตราสารที่ลงทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCBOIL 

กองทุนรวม 
ตลาดเงิน 
ท่ีลงทุน 
เฉพาะใน 
ประเทศ 

กองทุนรวม 
ตลาดเงิน 
ท่ืลงทุนใน 
ตางประเทศ
บางสวน 

กองทุนรวม 
พันธบัตร 
รัฐบาล 

กองทุนรวม 
ตราสารหนี้ 

กองทุนรวมผสม กองทุนรวม 
ตราสารแหงทุน 

 

กองทุนรวม 
หมวด 

อุตสาหกรรม 

กองทุนรวม 
ท่ีเนนลงทุน 
ในทรัพยสิน 
ทางเลือก 

ความเสี่ยง/มีความซับซอนต่ํา ความเสี่ยง/มีความซับซอนสูง 
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Risk Spectrum จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

              กองทุนจะลงทุนหรือมีไวทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย 
              หรือทรัพยสินในสกุลเงินตางประเทศที่กองทุนถืออยูเทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไมนอยกวารอยละ 90 ของมูลคา 
              ทรัพยสินที่ลงทุนในตางประเทศ 

ลักษณะที่สําคัญของกองทุนรวม 

Q:      กองทุนรวมนี้เปนกองทนุรวมที่มีการกําหนดประเภทของผูลงทุน หรอืมีการแบงชนิดของหนวยลงทุนหรือไมอยางไร  

A:        กองทุนรวมนี้เปนกองทุนสําหรับผูลงทุนทั่วไป และไมมีการแบงชนิดของหนวยลงทุน  

Q:      กองทุนรวมนี้มีจํานวนเงินทุนโครงการเทาใด 

A:        จํานวนเงินทุนของโครงการเทากับ 5,000 ลานบาท 

Q:      กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเปนทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผูลงทุนควรลงทุน ในระยะเวลาเทาใด 

A:        เหมาะสมกับผูลงทุนที่ตองการกระจายการลงทุนไปยังตางประเทศ  โดยมุงหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ
ที่ลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาน้ํามันดิบ โดยสามารถยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่
กองทุนไปลงทุนในตางประเทศได รวมถึงความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุนและผลตอบแทนไดในบางชวงของการลงทุนตลอด
ระยะเวลาที่ถือหนวยลงทุน 

Q:      ปจจัยใดที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน  

A: ปจจัยที่มีผลกระทบที่สําคัญ ไดแก 
 เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาน้ํามันดิบจึงเกิด ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาและ

ความผันผวนของราคาน้ํามัน (Price Risk) ซึ่งจะสงผลกระทบตอกองทุน กลาวคือ หากราคาน้ํามันในตลาดโลกปรับตัวลดลง
หรือสูงขึ้นจะสงผลตอมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนใหลดลงหรือเพ่ิมขึ้นตามไปดวย แตเนื่องกองทุนเปดไทยพาณิชยออยลมี
นโยบายการลงทุนที่แสวงหาผลตอบแทนจากการที่ราคาน้ํามันปรับตัวเพิ่มขึ้นจึงไมปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของ
ราคาน้ํามัน ดังนั้นกองทุนจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ํามันสูง 

 กองทุนนําเงินไปลงทุนในรูปสกุลเงินตางประเทศจึงประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate 
Risk)  ทําใหอัตราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวนตาม เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา(Derivatives) 
เพ่ือปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพยหรือทรัพยสินในสกุลเงินตางประเทศที่กองทุนถืออยูเทียบกับสกุล
เงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่งไมนอยกวารอยละ 90 ของมูลคาทรัพยสินที่ลงทุนในตางประเทศ แตยังคงมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราเหลืออยู  

ปองกันความเสี่ยง 
100% 

ปองกันความเสี่ยง
บางสวน 

ปองกันความเสี่ยงตามดุลย
พินิจของผูจัดการกองทุน 

ไมปองกันความเสี่ยง มีการลงทุนในเงินตรา
ตางประเทศ 

ความเสี่ยงต่ํา ความเสี่ยงสูง 

SCBOIL 
มีนโยบายลงทุนในสัญญาซือ้ขายลวงหนาเพื่อ
ปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไมนอยกวา 
90% ของมูลคาทรัพยสินที่ลงทุนในตางประเทศ 
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 เนื่องจากกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนจะไปลงทุนนั้น จดทะเบียนจัดต้ังขึ้นในตางประเทศ จึงตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
และกฎหมายที่เกี่ยวของของประเทศนั้น ๆ ซึ่งอาจแตกตางไปจากหลักเกณฑและกฎหมายที่เกี่ยวของในการจัดต้ังกองทุนรวม
ของประเทศไทย 

Q: กองทุนรวมนี้เปนกองทุนรวมที่มีผูประกันเงินลงทุนหรือเปนกองทุนรวมที่มุงเนนจะคุมครองเงินตนหรือไม ? อยางไร ? 
A:   กองทุนเปดไทยพาณิชยออยล ไมมีผูประกันเงินลงทุนหรือคุมครองเงินตนในรูปสกุลเงินบาทใหแกผูลงทุน 

Q: กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอยางไร? 
A: วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : เดือนกันยายน 

ขอกําหนดในการซื้อขายและโอนหนวยลงทุน 

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

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

 ผูลงทุนสามารถสัง่ซื้อหนวยลงทุนไดทุกวันทําการ *  โดยสามารถสั่งซือ้หนวยลงทนุไดที่ 
 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ผูลงทุนสามารถสั่งซือ้หนวยลงทนุไดที่ 

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

และสํานกังานสาขาทุกแหง  เวลา 8.30 -15.30 น. 
o บริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต SCB EASY FUND ภายใต SCB EASY NET www.scbeasy.com  
 เวลาเริ่มใหบริการ – 16.00 น. 

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

 อนึ่ง บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือชองทางการเสนอขายหนวยลงทุนใน
ภายหลังได 
(ทั้งนี้ *วันทําการซื้อขายหนวยลงทนุขางตน หมายถงึ วันที่ตามปฏิทินที่เปนวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการและของกองทุนหลัก
หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ่มเติม ในกรณีที่มีเหตุการณไมปกติ เชน เหตุการณไมปกติทางการเมือง หรือสภาวะตลาด
และเศรษฐกจิมีความผันผวน เปนตน) 
การชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน 

 กรณีผูลงทุนทํารายการผานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และชองทางทีธ่นาคารกําหนด  
 ชําระเปนเช็ค หรือดราฟตลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซือ้หนวยลงทุนและขดีครอมเฉพาะสั่งจายในนาม  

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

 นําเช็คหรือเงินสดเขา “บญัชีซือ้กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย จํากัด” โดยมีรายละเอยีดธนาคารดังตอไปนี้ 
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 ธนาคาร เลขที่บญัช ี
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 049-3-13640-2 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 745-1-03912-6 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 777-0-05844-9 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 129-3-16151-7 
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 001-1-53394-0 
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 051-1-07529-7 
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 00011300000058 
ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) 014-3-00522-8 
ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 739-3-63018-7 
ธนาคารซิต้ีแบงก ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 080-0-35101-4 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 039-6-03709-7 

         วิธีการรบัซื้อคืน 

 บริษัทจัดการจะเริ่มเปดรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน ทุกวันทําการ ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการขายคืน โดยมีมูลคาขั้นตํ่าในการ 
ขายคืน 1,000 บาท และมูลคาขั้นตํ่าคงเหลือในบัญชี 1,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชําระเงินคืนใหผูลงทุนภายใน 5 วันทําการ          
นับแตวันคํานวณมูลคาหนวยลงทุน โดยการโอนเขาบัญชีธนาคาร หรือออกเปนเช็คขีดครอมสั่งจายชื่อผูลงทุน ตามที่ผูลงทุนไดแจง
ความประสงคไว 
ผูลงทุนสามารถสั่งขายหนวยลงทุนไดทุกวันทําการ* ไดที่  : 

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

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

o บริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต SCB EASY FUND ภายใต SCB EASY NET www.scbeasy.com  
 เวลาเริ่มใหบริการ – 16.00 น. 

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

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

Q:      กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไมขายหนวยลงทุน 

A:      บริษัทจัดการ และ/หรือ ผูที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิกการทําธุรกรรมของผูถือ
หนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนไดตามที่เห็นสมควร โดยไมจําตองแจงให ผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา ในกรณีที่เกิดเหตุการณใด
เหตุการณหนึ่งหรือหลายเหตุการณดังตอไปนี้  

(ก)  ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบคําขอใชบริการกองทุน และ/หรือ ใบสั่งซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ แบบฟอรมแสดงตน
ของผูสั่งซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกําหนด ไมครบถวนเพียงพอสําหรับการปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไมยื่นเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ซึ่งมีรายละเอียด
ตามที่บริษัทจัดการกําหนด  
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(ข)  บริษัทจัดการเห็นวาการสั่งซื้อหนวยลงทุนดังกลาวอาจมีลักษณะเปนการกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเปนชองทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเปนชองทางในการสนับสนุนทางการเงินแกการ
กอการรายตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเปนการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือ
ขัดแยงตอกฎหมายตางๆ  

(ค)  บริษัทจัดการเห็นวา การสั่งซื้อหนวยลงทุนดังกลาวอาจมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวม ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนรายอื่น 
หรือความนาเชื่อถือหรือภาพลักษณของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ  

(ง) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนใหแกผูลงทุนที่เปนบุคคลธรรมดาตั้งแต 2 คนขึ้นไปแต
ไมเกิน   4 คนถือหนวยลงทุนรวมกัน และปรากฏวาผูลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต 

(ฉ) เพ่ือประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชยออยล (“กองทุน”)  การเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือ
การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแตเพียงผูเดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ
หรือปฏิเสธที่จะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยบุคคลที่
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคที่จะไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหนั้น รวมถึงแต
ไมจํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูที่มีถิ่นฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพยสินของบุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซึ่งจัดใหมีขึ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

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

Q:  กองทุนรวมนี้มีขอกําหนดเกี่ยวกับการเล่ือนกําหนดเวลาชําระคาขายคืนหนวยลงทุน การไมขายหรือไมรบั ซื้อคืน
หนวยลงทุนตามคําส่ังที่รับไวแลว และการหยดุรับคําส่ังซื้อหรอืขายคืนหนวยลงทุน ไวอยางไร 

A: การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุน
เปดไวแลวได เฉพาะในกรณีที่กําหนดไว ซึ่งตองไมเกินกวากรณีดังตอไปนี้  

(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีที่เขาเหตุดังตอไปนี้ โดยความเห็นชอบของ
ผูดูแลผลประโยชนแลว  

(ก)  มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จายโอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล หรือ  

(ข)  มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยู
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ  

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

(3) มีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชน
ยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้น
ตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหนวย
ลงทุนที่ถูกตอง 
ทั้งนี้ การเลื่อนกําหนดชําระเงินคาขายคืนขางตน บริษัทจัดการจะดําเนินการตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการและหลักเกณฑที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
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การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหรือไมสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามสั่ง 

บริษัทจัดการอาจไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรืออาจหยุดรับคํา
สั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนได เฉพาะในกรณีที่กําหนดไว ซึ่งไมเกินกวากรณีดังตอไปนี้  

(1) ตลาดหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ  

(2) บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีดังตอไปนี้ โดยไดรับความเห็นชอบของผูดูแล
ผลประโยชนแลว  

(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางสมเหตุสมผล  

(ข) ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม หรือ  

(ค)  มีเหตุจําเปนอื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน  

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

(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ และมีเหตุการณดังตอไปน้ีเกิดขึ้น ซึ่งกอใหเกิด
ผลกระทบตอกองทุนรวมดังกลาวอยางมีนัยสําคัญ  

(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพยดังกลาวไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมไดลงทุนใน
หลักทรัพยที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพยแหงนั้นเกินกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม  

(ข) มีเหตุการณที่ทําใหไมสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไดอยางเสรี และทําใหไมสามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือ
รับโอนเงินจากตางประเทศไดตามปกติ หรือ  

(ค) มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูเหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนเห็นชอบดวยแลว  

(4) เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน แกผูลงทุนเฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริง ดังตอไปนี้  

(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้นๆมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําดังตอไปนี้  

1. การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับ การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม
วาจะเปนกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ  

2. การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย หรือ  

3. การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกบัลูกคาไดในสาระสําคัญ 

ทั้งนี้ การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหรือไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่งขางตน บริษัทจัดการจะดําเนินการตามที่ระบุในรายละเอียด
โครงการและหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

การหยุดรับคําส่ังซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน 

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

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

 ขอสงวนสิทธิในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 
เพ่ือประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชยออยล (“กองทุน”) การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหอยู
ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแตเพียงผูเดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุน
ใหแกบุคคลใดก็ได โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคที่จะไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหนั้น รวมถึงแตไมจํากัด
เพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูที่มีถิ่นฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของ
บุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซึ่งจัดใหมีขึ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

Q:  กองทุนรวมนี้กําหนดวิธีการโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดการโอนไวอยางไร 

A:  ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดในกรณีดังตอไปนี้   
(ก)   การโอนหนวยลงทุนใหบิดา มารดา บุตร และคูสมรสของผูถือหนวยลงทุน 

  (ข)   การโอนหนวยลงทุนตามคําสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย(ซึ่งไมรวมถึงกรณีที่ผูลงทุนที่เปนบุคคลธรรมดาตั้งแต 2 คนขึ้น  
       ไปแตไมเกิน 4 คน ถือหนวยลงทุนรวมกันและปรากฏวาผูลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต เวนแตศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น) 

               (ค)   การโอนหนวยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ  ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติใหโอนได 
ทั้งนี้ ผูโอนและผูรับโอนจะตองมายื่นคําขอโอนหนวยลงทุนดวยตนเองที่สํานักงานทะเบียนหนวยลงทุน ในกรณีที่ผูรับโอนยังไมได
เปนผูใชบริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองกรอกรายละเอียดในใบคําขอใชบริการกองทุนและยื่นตอนายทะเบียน
หนวยลงทุนพรอมคําขอโอนหนวยลงทุน และชําระคาธรรมเนียมการโอนตามหัวขอคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนที่ระบุไวใน
รายละเอียดโครงการ (ถามี)   
นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหนวยลงทุน พรอมหนังสือรับรองสิทธิใน
หนวยลงทุนใหผูรับโอนหนวยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหนวยลงทุนใหแกผูโอนหนวยลงทุนภายใน 7 วันนับต้ังแตวันที่นาย
ทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคําขอโอนหนวยลงทุน   

  ทั้งนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลลงในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเรียบรอยแลว 
  อนึ่ง เพ่ือประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชยออยล (“กองทุน”)  การรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน

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

Q:  ผูถือหนวยลงทนุจะทราบขอมลูเกี่ยวกบัมูลคาทรัพยสินสุทธ ิมูลคาหนวยลงทุน และราคาขายและรับซือ้คืน หนวยลงทนุ 
ไดจากชองทางใด 

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

Q:    กองทุนรวมนี้มีการออกและสงมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนหรือไม อยางไร 
A:  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกครั้งที่ผูถือหนวยลงทุนมีการทํา

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

Q:     ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจํากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใตเง่ือนไข 

A:        สิทธิในการไมไดรับจัดสรรหนวยลงทุน: 
          บริษัทจัดการจะไมจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลที่ซื้อหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ 
  สิทธิในการลงมติเพ่ือแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ:   
 ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน (Omnibus account) จะไมนับคะแนน
เสยีงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

Q:     ชองทางและวิธกีารที่ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสิทธอิอกเสียงและการดําเนินการใชสิทธิออก
เสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม 

A:     ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียง และดําเนินการใชสิทธิออกเสียงไดโดยบริษัทจัดการจะทําการติดประกาศ ณ 
ที่ทําการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซตของบริษัทจดัการ 

Q:     กองทุนรวมนี้มีชองทางและวิธกีารรองเรียนของผูลงทุน และนโยบายการระงับขอพิพาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธเีขาสูกระบวนการดังกลาวหรือไม อยางไร 

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

  สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร.0-2263-6000 หรือ 

การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุมัติใหจัดต้ังกองทุนรวมแบบเปนการทั่วไป และ
การฝาฝนหรือการไมปฏิบัตินั้นกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือผูลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแกไขเยียวยาความ
เสียหายโดยไมชักชา โดยในกรณีที่เกิดขอพิพาทระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมใหนํา
ขอพิพาทเขาสูการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 
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บุคคลที่เกี่ยวของกับการดําเนินการของกองทุนรวม 
 

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

ที่ไดรับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และ 
กองทุนสวนบุคคล ปจจุบันบริษัทจัดการ มีกองทุนรวมภายใตการบริหารจัดการจํานวนทั้งหมด 177 กองทุน และมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนรวม เทากับ 777,488,164,971.39 บาท (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558) 

   รายชื่อคณะผูบริหารบริษัท 
1. นายสมิทธ พนมยงค 
 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 
- รักษาการ ผูบริหารสูงสุด กลุมธุรกิจตัวแทนจําหนาย 

2. นายณรงคศักด์ิ ปลอดมีชัย - กรรมการผูจัดการ และประธานเจาหนาที่บริหารการลงทุน 
- รักษาการ ผูบริหารสูงสุด กลุมการลงทุนตราสารทุน 
- รักษาการ ผูบริหารสูงสุด กลุมการลงทุนตราสารหนี้และจัดสรรสินทรัพยการลงทุน 

3. นางนันทมนัส เปยมทิพยมนัส ผูชวยกรรมการผูจัดการ กลุมการลงทุนตางประเทศและกลยุทธผลิตภัณฑการลงทุน 
4. นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม ผูอํานวยการอาวุโส กลุมการลงทุนอสังหาริมทรัพยและโครงสรางพื้นฐาน 
5. นางสาววริษา ลพานุกรม ผูอํานวยการอาวุโส กลุมธุรกิจลกูคาบุคคลและสถาบัน 
6. นางสาวพิณแกว ทรายแกว ผูชวยกรรมการผูจัดการ กลุมธุรกจิกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 
7. นางสาวสมใจ โรจนเลิศจรรยา ผูอํานวยการอาวุโส กลุมบัญชแีละปฏิบัติการกองทนุ 
8. นางปนสุดา ภูวิภาดาวรรธน ผูชวยกรรมการผูจัดการ กลุมกลยทุธและวางแผน 

  รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 
 1. นายอนุชา เหลาขวัญสถิตย ประธานกรรมการบริษัท 
 2. นางสาวเอเลน นอราห ไรอัน กรรมการ 

 3. นายชลิตติ เนือ่งจาํนงค กรรมการ 

 4. นางอภิพันธ เจริญอนุสรณ กรรมการและ กรรมการตรวจสอบ 

 5. นางสาวศรัณยา เวชากุล กรรมการและ กรรมการตรวจสอบ 
 6. นายสมิทธ พนมยงค กรรมการผูอํานวยการ 

Q: รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน  
A:   1.  นายสมิทธ พนมยงค 

2. นายณรงคศักด์ิ ปลอดมีชัย 
3. นางนันทมนัส เปยมทิพยมนัส 
4. นายอาชวิณ อัศวโภคิน 
5. นางสาวจารุภัทร ทองลงยา 
6. นายพูนศักด์ิ โลหสุนทร 
7. นายเอกชัย ธาราพรทิพย 
8. นายยุทธพล วิทยพาณิชกร 
9. นายชาตรี โรจนอาภา 
10. นางสาวสุพรรณิการ เกียรติดุริยกุล 
11.   นายปรเมศวร แสงผองแผว 

 12. นางสาวคุณากร จิรานุกรสกุล 
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Q: รายชื่อผูจัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

A:        รายชื่อและขอมูลที่เกี่ยวของกับผูจัดการกองทุน แสดงไดดังนี้  

ลําดับ ช่ือ-สกุล หนาท่ีและความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางาน 
1 นายณรงคศักดิ์  ปลอดมีชัย ทบทวนนโยบายและหลัก 

ปฎิบัติในการบริหารจัดการ 
กองทุน (Investment Policy 
Guide) 

- ปริญญาโท Master of Economics 
Western Michigan University 

- ปริญญาตรี สังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

-   คุณวุฒิพิเศษ Fund Manager 

- กรรมการผูจัดการ และประธาน
เจาหนาท่ีบริหารการลงทุน 

- รักษาการ ผูบริหารสูงสุด  
กลุมการลงทุนตราสารทุน 

- รักษาการ ผูบริหารสูงสุด กลุมการ
ลงทุนตราสารหนี้และจัดสรรสินทรัพย
การลงทุน 

- รองกรรมการผูอํานวยการและประธาน
เจาหนาท่ีบริหารการลงทุน กลุมจัดการ
ลงทุน ตราสารทุน 

- รองประธานฝายการลงทุน บริษัท 
อเมริกันอินเตอรแนชช่ันแนล แอสชัว
รันส จํากัด 

- ผูอํานวยการอาวุโส กองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ (กบข.) 

- หัวหนาผูจัดการกองทุน ธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

- ผูจัดการกองทุน ตราสารทุน บริษัท
กองทุนรวมไทยพาณิชย 

- นักคาหลักทรัพยตางประเทศ บริษัท
หลักทรัพยวอลเบริกพรีเมียร 

- นักวิเคราะห บล.ธนสยาม 
2 นางนันทมนัส เปยมทิพยมนัส ทบทวนนโยบายและหลัก

ปฎิบัติในการบริหารจัดการ
กองทุน (Investment Policy 
Guide) 

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

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (เกียรติ
นิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

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

- ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ กลุมการ
ลงทุนตางประเทศและกลยุทธ
ผลิตภัณฑการลงทุน  บลจ.ไทย
พาณิชย จํากัด 

- ผูจัดการกองทุนฝายลงทุน
ตางประเทศ กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ (กบข.) 

- ผูจัดการกองทุน ฝายกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ ธนาคารกรุงเทพ (มหาชน) 

- ฝายวาณิชธนกิจ  ธนาคารกสิกรไทย 
จํากัด (มหาชน) 

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

- ปริญญาตรี Engineering 
Science,  School of 
Engineering & Applied Science 

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

- ผูอํานวยการอาวุโส กลุมการลงทุน
ตางประเทศและกลยุทธผลิตภัณฑ
การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย จํากัด 

- ผูชวยผูอํานวยการ กองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ 

- ผูจัดการ กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ 

- รองผูอํานวยการ ฝายคาผลิตภัณฑ
การเงิน BankThai Public Company 
Limited 

- Research Analyst, Quantitative 
Strategies (QS) Goldman Sachs 
L.L.C., New York 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล หนาท่ีและความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางาน 
4 นางสาวกมลรัตน  ต้ังธนะวัฒน บริหารกองทุน - ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร 
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

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

- ผูอํานวยการ กลุมการลงทุน
ตางประเทศและกลยุทธผลิตภัณฑ
การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย จํากัด 

- ฝายวิเคราะหเครดิต บลจ.ไทย
พาณิชย จํากัด 

- ฝายคาหลักทรัพย บลจ.ไทยพาณิชย 
จํากัด 

- ฝายจัดสรรเงิน ธนาคาร กรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) 

5 นางสาวธนิตา  บุนนาค บริหารกองทุน - ปริญญาโท  สาขาการเงินและ
การตลาด  สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขา การ
ธนาคารและการเงิน  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

-   คุณวุฒิพิเศษ, CFA Level III 

- ผูอํานวยการ กลุมการลงทุน
ตางประเทศและกลยุทธผลิตภัณฑ
การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย จํากัด 

- ผูอํานวยการ ฝายการลงทุนตราสาร
ทุน บลจ.ไทยพาณิชย   

- ผูอํานวยการ ฝายลงทุนตราสารทุน 
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(กบข.)  

- นักวิเคราะหหลักทรัพย ฝายวิจัย บล. 
ภัทร จํากัด  

- นักวิเคราะหหลักทรัพย ฝายวิเคราะห
การลงทุน กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ (กบข.)  

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

- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
คอมพิวเตอร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

- คุณวุฒิพิเศษ Fund Manager, 
Derivatives Fund Manager,  
CFA  

- ผูชวยผูอํานวยการ กลุมการลงทุน
ตางประเทศและกลยุทธผลิตภัณฑ
การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย จํากัด 

-   ผูจัดการผลิตภัณฑธุรกรรมสินเชื่อ 
ธุรกิจขนาดใหญ ธนาคารทหารไทย 
จํากัด (มหาชน) 

-   ผูชวยผูจัดการ ฝายจัดการลงทุนตรา
สารหนี้ กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ 

-   ผูเชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑธุรกิจตลาด
ทุน ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) 
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Q: รายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน นายทะเบียนหนวยลงทุน และผูดูแลผลประโยชน 

A:        ผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหนวยลงทุน 

ผูสนับสนุนการขายหรือรบัซือ้คนืหนวยลงทนุ เบอรโทรศัพท 

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

2 บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 0-2305-9000 
3 บริษัทหลักทรัพย กรุงศรี จํากัด (มหาชน) 0-2659-7777 
4 ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 0-2359-0000 
5 บริษัท แอดวานซ ไลฟ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 0-2648-3600 
6 บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด 0-2648-1111 
7 ธนาคารสแตนดารดชารเตอร (ไทย) จํากัด (มหาชน) 0-2724-4000 
8 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 0-2638-5000 
9 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เมอรชั่น พารทเนอร จํากัด (มหาชน) 0-2660-6677 
10 บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 0-2659-8000 
11 บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด 0-2695-5000 
12 บริษัท อเมริกัน อนิเตอรแนชชั่นแนล แอสชัวรันส จํากัด 0-2634-8888 
13 บริษัทหลักทรัพย เอเชยี พลัส กรุป โฮลด้ิงศ จํากัด (มหาชน) 0-2672-1000 
14 บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 0-2657-7799 
15 บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด 0-2697-3875 
16 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 0-2618-1000 
17 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 0-2663-9999 
18 บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 0-2627-3100 
19 บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากดั 0-2949-1000 
20 บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 0-2658-6300 
21 บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) 0-2658-5800 
22 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 0-2217-8000 
23 บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 0-2658-8888 
24 บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) 0-2205-7000 
25 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 0-2680-3333 
26 บริษัทหลักทรัพย เออีซี จํากัด (มหาชน) 0-2207-0038 
27 บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 0-2635-1700 
28 บริษัท ฮั่วเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส จาํกัด 0-2223-2288 
29 บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จาํกัด (มหาชน) 0-2658-9000 
30 บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน) 0-2684-8888 
31 บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด 0-2572-5999 
32 ธนาคารแหงประเทศจีน (ไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2286-1010 
33 บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 0-2862-9999 
34 บริษัท วายแอลจ ีบูลเลี่ยน แอนด ฟวเจอรส จํากัด 0-2687-9999 
35 บริษัทหลักทรัพย เอเชยี เวลท จํากดั  0-2680-5000 
36 บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน เว็ลธ เมจิก จํากัด 0-2861-4820 
37 บริษัทหลักทรัพย นายหนาซื้อขายหนวยลงทุน เซ็นทรลั เวลธ โซลูชั่น จาํกัด 0-2101-8550 
38 บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 0-2352-5100 
39 ธนาคารออมสิน 0-2299-8000 

และ/หรือบุคคลอืน่ใดที่บริษัทจัดการอาจพิจารณาแตงต้ังเพิ่มเติม รวมถึงในภายหลัง 
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 นายทะเบียนหนวยลงทุน 
 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  โทร. 02-2562331-4 
 ผูดูแลผลประโยชน 
 ธนาคาร ฮองกงและเซี้ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรช่ัน จํากัด โทร. 02-6144000 

“นอกจากหนาที่ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงต้ัง ผูดูแลผลประโยชนยังมีหนาที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุนดวย “ 

ชองทางที่ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพ่ิมเติม 

ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพิ่มเติมไดจาก 
•   บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ ไทยพาณิชย จํากดั 
  ที่อยู:     ไทยพาณิชย ปารค พลาซา อาคาร 1 ชั้น 7 – 8  
   เลขที ่18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร 
   เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
   โทรศัพท โทร 0-2777-7777 กด 0 กด 6 
  Website:  www.scbam.com 

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

 ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงชองทางการทราบขอมูลเพ่ิมเติมในภายหลังได 

ปจจัยความเสี่ยงในการลงทนุของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง 
กองทุนเปดไทยพาณิชยออยล มีนโยบายเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ไดแก 
กองทุน PowerShares DB Oil Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และ
ลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ดังนั้นการลงทุนในกองทุนนี้ จึงมี
ความเสี่ยงดังตอไปนี้ 

   ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาและความผันผวนของราคาน้ํามัน (Price Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการ 
เปลี่ยนแปลงราคาน้ํามันในตลาดโลกที่อาจจะเพ่ิมขึ้นหรือลดตํ่าลงซึ่งสงผลกระทบตอกองทุน  กลาวคือ หากราคาน้ํามันในตลาดโลก
ปรับตัวลดลงหรือสูงขึ้นจะสงผลตอมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนลดลงหรือเพ่ิมขึ้นไดเชนกัน 

 

 
 ความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (Exchange rate risk) 

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

 

 

กองทุนเปดไทยพาณิชยออยล เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ซึ่งเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ และกองทุนไมเขา
ลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในสกุลเงินตางประเทศที่กองทุน
ถืออยูเทียบกับสกุลเงินบาททั้งจํานวน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินตางประเทศนั้นๆ เทียบกับสกุลเงินบาท ทําใหผูถือหนวยลงทุนมี
โอกาสขาดทุนหรือกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉพาะสวนหลักทรัพยหรือทรัพยสินในสกุลเงินตางประเทศที่ไมไดทําการปองกันความเสี่ยง
ดังกลาว อีกทั้งการทําธุรกรรมปองกันความเสี่ยงอาจมีตนทุน ซึ่งทําใหผลตอบแทนของกองทุนรวมโดยรวมลดลงจากตนทุนที่เพ่ิมขึ้น 

 

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

 

 
 

o ความเส่ียงจากที่คูสัญญาในการทําธุรกรรมไมสามารถทําตามขอสัญญาที่ตกลงกันไว (Counter Party Risk) 

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากผูออกตราสาร หรือคูสัญญาในการทําธุรกรรมไมสามารถจายเงินตามภาระผูกพันตามสัญญา (Counterparty 
Risk) เนื่องจากมผีลการดําเนินงานและฐานะการเงนิที่ดอยลง จึงขาดสภาพคลองที่จะจายเงินตามภาระผูกพัน 

 
 
 

  ความเส่ียงของประเทศที่ไปลงทุน (Country risk) 

คือ ความเสี่ยงในเรื่องของเสถียรภาพและรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  การเมือง  การเงิน  ตลอดจนภาวะตลาดเงิน  ตลาดทุน
ของประเทศตาง ๆ  ที่กองทุนไปลงทุน 

 

 

 
 
 
 
 
 

 ความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย (Liquidity risk) 

คือ ความเสี่ยงจากการที่เกิดจากการที่กองทุนไมสามารถซื้อขายหลักทรัพยหรือตราสารที่ถือครองอยูในราคาที่เหมาะสมและภายใน
ระยะเวลาอันสมควรได เนื่องจากโอกาสในการซื้อขายหลักทรัพยหรือตราสารมีจํากัด  

 

 
 
 
 

บริษัทจัดการมีหลักเกณฑที่ชัดเจนในการคัดเลือกคูคาในการซื้อขายหลักทรัพย  ทั้งนี้ เพ่ือเปนการลดความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาใน
การทําธุรกรรมไมสามารถทําตามขอสัญญาที่ตกลงกันไว    

กองทุนเปดไทยพาณิชยออยล เปนกองทุนที่ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยเฉลี่ย
ในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  กองทุนจึงอาจไดรับผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง ขอกําหนด กฎเกณฑหรือนโยบายตาง ๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ อาทิเชน นโยบายทางการเงินเรื่องขอจํากัดของการ
เคลื่อนยายเงินตราตางประเทศเขา-ออกโดยเสรี  หลักเกณฑและกฎหมายที่เกี่ยวของในการจัดต้ังกองทุนรวมที่อาจแตกตางจาก
หลักเกณฑและกฎหมายที่เกี่ยวของในการจัดต้ังกองทุนรวมของประเทศไทย  เปนตน   ทั้งนี้   ในการพิจารณาลงทุนบริษัทจัดการจะ
ติดตามและวิเคราะหสถานการณการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน  ตลาดทุน  ตลอดจนปจจัยพ้ืนฐานตาง ๆ 
ของประเทศที่กองทุนลงทุนอยางสม่ําเสมอ  เพ่ือประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนั้น ๆ และดําเนินการที่เหมาะสมกับ
สถานการณ เพ่ือลดความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนไปลงทุน 

กองทุนเปดไทยพาณิชยออยล เนนลงทุนในกองทุน PowerShares DB Oil Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งเปนกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่จด
ทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยนิวยอรก (NYSE Arca) โดยเปดใหซื้อ-ขายไดทุกวันทําการ จึงมีสภาพคลองสูง ทําใหชวยลดความ
เสี่ยงดานสภาพคลองของกองทุน 

กองทุนเปดไทยพาณิชยออยล เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน PowerShares DB Oil Fund ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
นิวยอรก โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยในสวนที่เหลือกองทุนจะลงทุนในตราสาร
แหงหนี้ทั้งในและตางประเทศที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในอันดับ Investment Grade จากสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับ
การยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ เพ่ือเปนการลดความเสี่ยงในเรื่องความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสารที่
ลงทุน 



 

                                                                                                             23                                                          กองทนุเปดไทยพาณิชยออยล :  SCBOIL 

ตารางสรุปอัตราสวนการลงทุนของกองทนุรวม 
 

อัตราสวนการลงทุน SCBOIL เปรียบเทียบกับอัตราสวนการ
ลงทุนของกองทนุรวมทัว่ไป 

อัตราสวนการลงทุนในผูออกทรัพยสิน หรือคูสัญญารายใดรายหนึ่ง (company limit)  
(1) การลงทุนในเงินฝากของธนาคารพาณิชยในประเทศ ลงทุนไมเกินรอยละ 20 20 
(2) การลงทุนในเงินฝากของสถาบันการเงินตางประเทศ ลงทุนไมเกินรอยละ 25 20 
(3) การลงทุนในทรัพยสินที่สามารถลงทุนได ซ่ึงธนาคารที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุน เปนผูออก ผูสั่ง
จาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา โดยมี
มูลคารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนราย
นั้น 

ลงทุนไมเกินรอยละ 
 

20 20 

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

 
 
 
 

ลงทุนไมเกินรอยละ 
ลงทุนไมเกินรอยละ 

 
 
 
 

20 
25 

 
 
 
 

15 
15 

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

 
 
 
 

ลงทุนไมเกินรอยละ 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

5 
อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามกลุมกิจการ (group limit) 
- การลงทุนในทรัพยสินของกลุมกิจการใดกิจการหนึ่ง ลงทุนไมเกินรอยละ 30 30 
อัตราสวนที่คํานวณตามประเภททรัพยสิน (product limit) 
- หนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ “PowerShares DB Oil 
Fund” 

โดยเฉลี่ยรอบปบัญชี
ลงทุนไมนอยกวารอยละ 

80 80 

- การลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน ลงทุนไมเกินรอยละ 45 45 
- การลงทุนในหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวย
ลงทุนของแตละกองทุน 

ลงทุนไมเกินรอยละ 10 10 

- การลงทุนในหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวย
ลงทุนของทุกกองทุนรวม 

ลงทุนไมเกินรอยละ 20 20 

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

ลงทุนไมเกินรอยละ 15 15 

- ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในนามของกองทุน ลงทุนไมเกินรอยละ 25 25 
อัตราสวนการลงทุนอื่นๆ 

-  การลงทุนในตางประเทศ โดยเฉลี่ยรอบปบัญชี
ลงทุนไมนอยกวารอยละ 

80 80 
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ตารางแสดงคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซื้อ หรือ ผูถือหนวยลงทุน หรือกองทุนรวม 
ของรอบปบญัชต้ัีงแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่  30 กันยายน 2558 

 
 
คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
(รอยละของมูลคาทรัพยสินสทุธ)ิ อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง** 

1. คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได ไมเกินรอยละ 3.00 ตอป 0.59 
คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) ไมเกินรอยละ 2.50 0.50 
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) ไมเกินรอยละ 0.10 0.04 
คาธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee) รวมในคาธรรมเนียมการจัดการ ไมมี 

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory  fee) ตามที่จายจริง ไมมี 

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Cost of providing the insurance) ตามที่จายจริง ไมมี 

คาธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย (Brokerage Fee) ไมเกินรอยละ 0.75 0.21 

คาสอบบัญชี (Auditing fee) ตามที่จายจริง 0.02 

คาประกาศหนังสือพิมพมูลคาหนวยลงทุน  (Newspaper Publication Expense-NAV.) ตามที่จายจริง 0.02 

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

2. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่ประมาณการไมได ตามที่จายจริง 

รวมคาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจริงทั้งหมด**** 0.59 

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

ทั้งนี ้คาธรรมเนียม หรือ คาใชจายตามที่ไดระบุไวในโครงการ อาจมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นโดยไมเกินรอยละ 5 ของอัตราคาธรรมเนียม หรือ คาใชจาย 
ตามที่ไดระบุไวในโครงการ  

 
 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซ้ือหรือผูถือหนวยลงทนุ 
 (รอยละของมูลคาหนวยลงทุน) 

อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง* 

คาธรรมเนียมการขาย (Front-End Fee)** ไมเกินรอยละ 0.50  0.50 
คาธรรมเนียมการรับซ้ือคืน (Back-End Fee)** ไมเกินรอยละ 0.50  ปจจุบันไมเรียกเก็บ 
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (Switching Fee) ** 
- คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (Switching In) 

- คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (Switching Out) 

 
ไมเกินรอยละ 0.50 
ไมเกินรอยละ 0.50  

 
0.50 

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

*      คาใชจายดังกลาวยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
**   คาธรรมเนียมการขาย / สับเปลี่ยนหนวยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายในอัตราที่ไมเทากัน  โดยบริษัทจัดการ

จะแจง รายละเอียดและหลักเกณฑใหทราบตอไป 
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รายละเอียดการลงทุน การกูยมืเงินและการกอภาระผูกพัน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 
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รายงานสรุปเงินลงทุน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม 

 
 3 เดือน         

(Last 3 mth.) 
6 เดือน         

(Last 6 mth.) 
1 ป          

(Last 1 yr.) 

ตั้งแตจัดตัง้       
(Sine .) 

 30 มิ.ย. 58 31 มี.ค. 58 30 ก.ย. 57 3 ต.ค. 55 
 ถึง 30 ก.ย. 58 ถึง 30 ก.ย. 58 ถึง 30 ก.ย. 58 ถึง 30 ก.ย. 58 
SCBOIL (22.30%) (15.58%) (57.80%) (17.92%) 
PowerShares DB Oil Fund / DBOUP (22.26%) (15.86%) (58.16%) (18.26%) 
เกณฑมาตรฐาน* (23.37%) (16.26%) (56.30%) (16.85%) 

หมายเหตุ  : - เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
  - ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Excess Return ปรับดวย ตนทุนการปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในชวงระยะเวลาที่คํานวณผลตอบแทน

ของตัวชี้วัด 
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ขอมูลอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

รอบระยะเวลาตัง้แตวันที่ ต้ังแตวันที่  1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่  30 กันยายน 2558 

 
PTR = Min (ซ้ือทรัพยสิน, ขายทรัพยสิน) 

 Avg. NAV 

PTR = 237,222,489.31 

 316,189,543.34 

PTR = 0.75 

หมายเหตุ : PTR คํานวณจากมูลคาที่กวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อทรัพยสินกับผลรวมของมูลคาการขายทรัพยสิน ที่กองทนุรวมลงทุนในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่ผานมาหารดวยมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน 
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความนาเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน PORT 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 
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คําเตือน / ขอแนะนํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําเตือนหรือคําแนะนําตามประกาศอื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงานไดรับรองถึงความ
ถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น 

 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเชนเดียวกันกับที่บริษัทจัดการ
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันความขัดแยงทาง
ผลประโยชนเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ผูลงทุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดขอมูลการลงทุนเพื่อ
บริษัทจัดการไดที่ทางเว็บไซต  www.scbam.com 

 กองทุนเปดไทยพาณิชยออยล มีการกระจายการลงทุนนอยกวามาตรฐานการกระจายการลงทุนที่สํานักงานกําหนด ไวสําหรับ
กองทุนรวมพิเศษ เนื่องจากมีการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเปนอัตราสวนมากกวาอัตราสวนการลงทุนที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผูลงทุนควรศึกษานโยบายการลงทุนของกองทุนรวมใหเขาใจกอนซื้อหนวยลงทุน 

 กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด จึงไมมีภาระ
ผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปดไทยพาณิชยออยล ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปดไทยพาณิชยออยล
ไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงิน หรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 

 ในกรณีที่ผูลงทุนตองการทราบขอมูลเพ่ิมเติม ผูลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไดที่บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน ไทยพาณิชย จํากัด หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

 

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

 บริษัทจัดการอนุญาตใหพนักงานลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือตนเองได โดยจะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศตางๆ ที่
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะตองเปดเผยการลงทุนดังกลาวใหบริษัทจัดการทราบเพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถ
กํากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของพนักงานได 

 ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียง และดําเนินการใชสิทธิออกเสียงไดโดยบริษัทจัดการจะทําการติด
ประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนใหเขาใจกอนซื้อหนวยลงทุน และเก็บไวเปนขอมูลเพ่ือใชอางอิงในอนาคต หากตองการ
ทราบขอมูลเพ่ิมเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไดที่บริษัทจัดการหรือผูขายหนวยลงทุน 

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

 ในกรณีที่ผูลงทุนไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ผูลงทุนรับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
รวมที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานและที่แกไขเพิ่มเติม โดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวม
และผูถือหนวยลงทุนที่จัดทําขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม 

 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมหรือไดประกันราคา
หรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น” 

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใชขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

รายละเอียดโครงการจัดการ 
 

กองทุนเปดไทยพาณิชยออยล 
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คําจํากัดความ / คํานิยาม :  

โครงการ หรือ โครงการจัดการ หรือ โครงการจัดการกองทุนรวม 
หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชย คอมมอดิตี้ พลัส 

กองทุน หรือ กองทุนรวม หรือกองทุนเปด 
หมายถึง  กองทุนเปดไทยพาณิชย คอมมอดิตี้ พลัส 

หนวยลงทุน 
หมายถึง   หนวยลงทุนกองทุนเปดไทยพาณิชย คอมมอดิตี้ พลัส 

หนังสือชี้ชวน 
หมายถึง  หนังสือชี้ชวนที่มีรายละเอียดตามที่กําหนด โดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

วาดวยหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการ 
หมายถึง  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 

ผูดูแลผลประโยชน 
หมายถึง  ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม 

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายใหทําหนาที่จําหนายหนวยลงทนุของกองทุนรวม 

นายทะเบียนหนวยลงทุน 
หมายถึง  นายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนรวม 

วันทําการ 
หมายถึง วันเปดทําการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

วันทําการซื้อขายหนวยลงทุน  
หมายถึง วันที่ตามปฏิทินที่เปนวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และของกองทุนตางประเทศ

ที่กองทุนเขาไปลงทุน และประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุน หรือตามที่บริษัทจัดการ
ประกาศกําหนดเพิ่มเติม 

วันทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 
หมายถึง  ทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนที่กําหนดใหเปนวันทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

มูลคาหนวยลงทุน 
หมายถึง  มูลคาทรัพยสินสุทธิหารดวยจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เมื่อส้ินวันทํา

การที่คํานวณ 

ราคาขายหนวยลงทุน 
หมายถึง  มูลคาหนวยลงทุนบวกดวยคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี) 

ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน 
หมายถึง  มูลคาหนวยลงทุนหักดวยคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) 

ราคาขายหนวยลงทุน กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 
หมายถึง  มูลคาหนวยลงทุนบวกดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (ถามี) 
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ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 
หมายถึง  มูลคาหนวยลงทุนหักดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (ถามี) 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

สํานักงาน / สํานักงาน ก.ล.ต. / สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หมายถึง  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

บริษัทจดทะเบียน  
หมายถึง  บริษัทที่มีหุนไดรับการจดทะเบียนหรือไดรับอนุญาตใหทําการซื้อขายไดในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย  

บริษัทขึ้นทะเบียน  
หมายถึง  บริษัทที่มีหลักทรัพยซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพยกรุงเทพ 

ตลาดหลักทรัพย  
หมายถึง  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ใบแสดงสิทธิ 
หมายถึง  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพยอางองิ  
หมายถึง  หลักทรัพยประเภทใดประเภทหนึ่งที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใชเพื่อรองรับใบ 

แสดงสิทธิ 

กลุมกิจการ 
หมายถึง  บริษัทใหญและบริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี่ยวกับการ

จัดทํางบการเงินรวมที่มีการจัดทําและเปดเผยลาสุด เวนแตในกรณีที่ไมมีการจัดทํางบ
การเงินรวมใหพิจารณาตามสัดสวนการถือหุนที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูถือหุนลาสุดที่สง
ตอกระทรวงพาณิชย 

กองทุนรวมอีทีเอฟ (exchange traded fund) 
หมายถึง   กองทุนรวมเปดที่โดยทั่วไปบริษัทจัดการกองทุนรวมจะขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน

เฉพาะกับผูลงทุนรายใหญ โดยมีวัตถุประสงคใหผลตอบแทนของกองทุนใหใกลเคียงกับ
ผลตอบแทนของดัชนีอางอิง และจัดใหมีตลาดรอง (organized market) สําหรับการซื้อ
ขายหนวยลงทุนของผูลงทุนใดๆ 

1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปดไทยพาณิชย คอมมอดิตี้ พลัส 

1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  SCB COMMODITY PLUS FUND 

1.3. ชื่อยอ :  SCBCOMP 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปด 

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั้ง 

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไมกําหนด 

1.7. อายุโครงการ : ไมกําหนด 
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1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกําหนดอายุเปนชวงเวลา) : 

1.9. เง่ือนไข (อายุโครงการ) :  

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใหโครงการจัดการกองทุนรวมที่ไดรับอนุมัติส้ินสุดลง โดยจะไมนํากอง
ทรัพยสินไปจดทะเบียนเปนกองทุนรวม หรืออาจพิจารณาเลิกโครงการ  โดยไมตองขอมติจากผูถือ
หนวยลงทุน  ทั้งนี้  บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกลาวโดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของกองทุนและ 
ผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญในกรณีดังตอไปนี้ 

(1) กองทุนรวมมีจํานวนเงินที่ไดจากการเสนอขายหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดตั้งกองทุน 

(2)  มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตใหนําเงินไปลงทุนในตางประเทศ 

(3)  ผูจัดการกองทุนพิจารณาแลวเห็นวาสถานการณการลงทุนในตางประเทศไมเหมาะสม และ/หรือมี
เหตุใหเชื่อไดวาเปนการปกปองรักษาผลประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุน ซึ่งอาจสงผล
กระทบตอผลตอบแทนของกองทุนที่ไมเปนไปตามที่บริษัทจัดการคาดหวัง 

(4)  ไมสามารถสรรหาหรือลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศใด ๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคลองกับ
วัตถุประสงค และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนได
โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื่อผูลงทุนทั่วไป 

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลคาท่ีตราไว จํานวน ประเภท ราคาของ
หนวยลงทุนท่ีเสนอขาย :  

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

2.2. เง่ือนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) :  

1) ในระหวางระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหนวยลงทุนเกิน
จํานวนเงินทุนของโครงการไดไมเกินรอยละ 15 ของจํานวนเงินทุนโครงการหรือไมเกิน 300 ลานบาท 
(คิดเปนจํานวนหนวยลงทุนไมเกิน 30,000,000 หนวย ) ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุน
เกินจํานวนเงินทุนของโครงการ (ใช green shoe option) แตไมเต็มจํานวนที่เพิ่มอีกรอยละ 15 ของ
จํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปดการเสนอขายหนวย
ลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมกอนครบกําหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอ
ขายหนวยลงทุนครั้งแรกไดโดยไมตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

2)  หากบริษัทจัดการนําเงินไปลงทุนตางประเทศแลวเกินรอยละ 75 ของวงเงินที่บริษัทจัดการไดรับ
จัดสรรเพื่อลงทุนในตางประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิขอวงเงินเพิ่มเพื่อลงทุนตางประเทศจาก
สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. หรือ หนวยงานอื่นใดที่มีอาจตามกฎหมาย และขอสงวนสิทธิในการเพิ่ม
เงินทุนจดทะเบียนของโครงการไดโดยไมตองขอมติความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน 

อนึ่ง การเพิ่มหรือลด และ/หรือการโอนหรือรับโอนวงเงินรับอนุญาตใหสามารถไปลงทุนในตางประเทศ
ตามเงื่อนไขตาง ๆ ดังกลาวขางตน จะสงผลกระทบถึงจํานวนเงินทุนของโครงการซึ่งบริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะดําเนินการโดยไมขอมติความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน 

3)  ในกรณีที่กองทุนระดมทุนในชวงการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกไดไมเพียงพอตอการลงทุนใน
ตางประเทศหรือนอยกวา 100 ลานบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนโดย
ใหขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ หากยกเลิกการจัดตั้งกองทุน บริษัทจัดการจะคืนเงินคาจอง
ซื้อ/ส่ังซื้อหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อ/ส่ังซื้อหนวยลงทุน 

2.3. มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 10.0000 บาท 
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2.4. จํานวนหนวยลงทุน : 200,000,000 หนวย  

2.5. ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท  

2.6. มูลคาขั้นต่ําของการสั่งซื้อครั้งแรก : 5,000.00 บาท  

2.7. มูลคาขั้นต่ําของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : 1,000.00 บาท 

2.8. มูลคาขั้นต่ําของการสั่งขายคืน : 1,000.00 บาท 

2.9. จํานวนหนวยลงทุนขั้นต่ําของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด 

2.10. มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ํา : 1,000.00 บาท 

2.11. จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ํา : ไมกําหนด 

2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเวนหรือเปลี่ยนแปลงจํานวนหรือมูลคาขั้นต่ําขางตนตามขอ 
2.6 – 2.11 (ถามี) ในอนาคต โดยไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปดประกาศแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 1 วันกอน
วันดําเนินการดังกลาว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแหง 

3. วัตถุประสงคของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบาย
การลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในตางประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา 
ประเภทและอัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ี
จะลงทุน :  

3.1. วัตถุประสงคของโครงการ :  

เพื่อระดมเงินทุนจากผูลงทุนทั่วไป เพื่อตอบสนองความตองการของผูลงทุนที่มุงหวังผลตอบแทนจาก
การนําเงินไปลงทุนในตางประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมในตางประเทศที่มีนโยบายลงทุนในสินคาโภคภัณฑที่สรางผลตอบแทนใหใกลเคียงกับ  
Dow Jone –UBS Commodity Index Total Return 

3.2. ชนิดกองทุนรวม : FEEDER FUND 

3.3. ประเภทกองทุนรวม :  พิเศษ  

3.4. นโยบายการลงทุน :  อื่นๆ 

3.5. นโยบายการกูยืม (ถามี) : 

3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) :  ลงทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management)  

3.7. การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) :  ลงทุน  

3.8. ลักษณะพิเศษ :  

- กองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนนอยกวาเกณฑมาตรฐาน (Specific Fund) 

- กองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ (Foreign Investment Fund: FIF) 



กองทุนเปดไทยพาณิชย คอมมอดิตี้ พลัส 
 

5 

3.9. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder 
Fund) โดยจะลงทุนในกองทุนดังกลาวโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน ไดแก กองทุน PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (Institutional 
share class) (กองทุนหลัก) ซึ่งเปนกองทุนที่จัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของประเทศไอรแลนด (Ireland) 
และอยูภายใต UCITS บริหารจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited ภายใตความ
ดูแลของ PIMCO Europe  Ltd. กองทุนมีนโยบายลงทุนในธุรกรรม/ตราสารอนุพันธ (ทั้งที่กระทําใน
ศูนยซื้อขายหรือนอกศูนยซื้อขายตราสารอนุพันธ (OTC)) รวมถึงการทําสัญญาแลกเปลี่ยนตราสาร 
(swap agreement) ตาง ๆ สัญญาฟวเจอร สัญญาออปชั่น ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาแฝง และ/หรือหุนกูอนุพันธที่อางอิงกับดัชนีสินคาโภคภัณฑ จึงเพิ่มศักยภาพในการที่จะลงทุน
ไดตามดัชนี รวมถึงดัชนียอยตางๆ ที่อางอิงกลุมสินคาโภคภัณฑ (ซึ่งอาจไมไดจํากัดอยูแตเพียงดัชนีใด
ดัชนีหนึ่งภายใตตระกูลดัชนีของดาวโจนส-ยูบีเอส คอมมอดิตี้) ตราสารเหลานี้จะสรางผลตอบแทนของ
การลงทุนในการตลาดสินคาโภคภัณฑโดยไมจําเปนที่จะลงทุนโดยตรงในกลุมสินคาโภคภัณฑ และ
ลงทุนในกลุมตราสารหนี้ทั่วโลกที่มีอันดับความนาเชื่อถือที่สามารถลงทุนได ทั้งนี้ กองทุนนี้อาจจะ
ลงทุนในตราสารแหงทุน รวมถึงหลักทรัพยแปลงสภาพของผูออกตราสารในกลุมธุรกิจที่เกี่ยวของกับ
สินคาโภคภัณฑ  

ในสวนที่เหลือจากการลงทุนดังกลาว บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้ทั้งใน
ประเทศ และ/หรือตางประเทศ และ/หรือเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ และ/หรือมีไวซึ่ง
หลักทรัพยอื่นหรือทรัพยสินอื่น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือเห็นชอบใหลงทุน
ได โดยการลงทุนในประเทศมีวัตถุประสงคเพื่อสํารองเงินไวสําหรับการดําเนินงานของกองทุน เพื่อรอ
การลงทุน เพื่อบริหารสภาพคลองของกองทุน เพื่อชําระคาใชจาย หรือสําหรับการอื่นใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกันนี้ 

นอกจากนี้ กองทุนหลักดังกลาวจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได เชน การทําสัญญา 
สวอป และ/หรือสัญญาออปชั่น และ/หรือสัญญาฟอรเวิรดที่อางอิงกับหลักทรัพย/ตัวแปรอางอิงที่
กองทุนลงทุน ทั้งนี้ กองทุนเปดไทยพาณิชย คอมมอดิตี้ พลัส อาจจะเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา 
(Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ซึ่ง
รวมถึงการปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน เชน การทําสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร
เวิรดที่อางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน/ดานราคาตราสาร/อัตราดอกเบี้ย ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือใหความเห็นชอบ รวมทั้งอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรม
การซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนด รวมถึงกองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือต่ํากวาที่สามารถลงทุน
ได (non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated 
Securities) แตจะไมลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง 
(Structured Note) 

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนตางประเทศ PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund มีการลงทุนใน
หลักทรัพยที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับที่ต่ํากวาอันดับความนาเชื่อถือที่สามารถลงทุนได   
(Non-investment grade) และตราสารแหงทุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted 
securities)  ในอัตราสวนที่มากกวารอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุนตางประเทศ บริษัท
จัดการจะปรับลดสัดสวนการลงทุนในกองทุนตางประเทศดังกลาว เพื่อใหอัตราสวนการลงทุนใน
หลักทรัพยที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับที่ต่ํากวาอันดับความนาเชื่อถือที่สามารถลงทุนได (Non-
investment grade) และตราสารแหงทุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted securities) 
มีอัตราสวนไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนเปดไทยพาณิชย คอมมอดิตี้ พลัส 
ดังนี้ 

1) บริษัทจัดการจะปรับลดสวนการลงทุนในกองทุนตางประเทศ PIMCO CommoditiesPLUS Strategy 
Fund ภายใน 15 วันทําการนับแตวันที่รับทราบขอมูลการลงทุนหลักทรัพยที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยู
ในระดับที่ต่ํากวาอันดับความนาเชื่อถือที่สามารถลงทุนได (Non-investment grade) และตราสารแหง
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ทุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted securities) เกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสิน
ของกองทุนตางประเทศ ยกเวนกรณีที่เกิดจากปจจัยที่ควบคุมไมได หรือกรณีจําเปนและสมควร ที่ทําให
ไมสามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลาขางตน บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเสร็จส้ินโดยไมชักชา 
ทั้งนี้ เพื่อไมใหอัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยดังกลาวเกินกวารอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนเปดไทยพาณิชย คอมมอดิตี้ พลัส 

2) หากการดําเนินการปรับสัดสวนการลงทุนในกองทนตางประเทศขางตน มีผลทําใหการลงทุนหรือมีไว
ซึ่งทรัพยสินในตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุนตางประเทศกองทุนใหมแทนกองทุนเดิม 
โดยกองทุนตางประเทศดังกลาวจะมีนโยบายการลงทุนสอดคลองกับวัตถุประสงค และ/หรือนโยบายการ
ลงทุนของกองทุนเปดไทยพาณิชย คอมมอดิตี้ พลัส และมีคุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเสร็จส้ินโดยไมชักชา และจะแจงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผูถือหนวยลงทุนทราบตอไป 

3) หากเกิดกรณีใดๆที่ทําใหบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในตางประเทศ
กองทุนใหมแทนกองทุนเดิมได บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการ
จําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจํานวนที่รวบรวมไดหลังหัก
คาใชจายและสํารองคาใชจายที่เกี่ยวของของกองทุน (ถามี) ใหแกผูถือหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวน
หนวยลงทุนที่ถือตอจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด 

ในกรณีที่บริษัทจัดการอยูระหวางการดําเนินการเปลี่ยน/โอนยาย กองทุนจะยกเวนไมนําเรื่องการลงทุน
หรือมีไวซึ่งหลักทรัพยในตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนมาบังคับใชในชวงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน 

กองทุนจะลงทุนหรือมีไวในสัญญาซื้อขายลวงหนา(Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนของหลักทรัพยหรือทรัพยสินในสกุลเงนิตางประเทศที่กองทุนถืออยูเทียบกับสกุลเงินบาท ณ 
ขณะใดขณะหนึ่ง ไมนอยกวารอยละ 90 ของมูลคาทรัพยสินที่ลงทุนในตางประเทศ 

ในกรณีสถานการณปกติ กองทุนจะลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราสวนที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
ทั้งนี้ มิใหรวมถึงชวงระหวางรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 15 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันจด
ทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม หรือในชวงระยะเวลาประมาณ 15 วันทําการกอนวันครบอายุหรือ
เลิกโครงการ และ/หรือในชวงที่ผูลงทุน/ผูถือหนวยลงทุนทําการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนเปนจํานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไมเกิน 5 วันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ดังนั้น จึงอาจมีบางขณะที่
กองทุนไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามสัดสวนการลงทุนที่กําหนดไวได 

อยางไรก็ดี ในกรณีที่สถานการณการลงทุนในตางประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุนหลักไม
เหมาะสม เชน ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณไมปกติตาง ๆ เปน
ตน และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่กระทบตอการลงทุน เชน การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ
กฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการลงทุนตางประเทศ และ/หรือกรณีที่วงเงินลงทุนในตางประเทศเต็ม
เปนการชั่วคราว และ/หรือในชวงระหวางรอการอนุมัติการเพิ ่มวงเงินลงทุนในตางประเทศ และ/หรือกรณี
เกิดเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุผลที่จําเปนและสมควร สงผลใหกองทุนอาจไมสามารถนําเงินไปลงทุนใน
ตางประเทศไดทันที หรืออาจจําเปนตองชะลอการลงทุนในตางประเทศเปนการชั่วคราว ดังนั้น จึงอาจมี
บางขณะที่กองทุนไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามสัดสวนการลงทุนที่กําหนดไวในโครงการตามขางตน
ได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะรายงานการไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามสัดสวนการลงทุนที่กําหนดไว ใน
โครงการตามประกาศตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

อนึ่ง หากในกรณีที่การลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศหรือ กองทุน PIMCO CommoditiesPLUS 
Strategy Fund นั้นไมเหมาะสมอีกตอไป โดยอาจสืบเนื่องจากการไดรับผลกระทบจากเหตุการณตาง ๆ 
ดังกลาวขางตน และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่นๆ ของกองทุนหลักนี้ เชน การเปลี่ยนแปลง
นโยบายการลงทุน  ลักษณะกองทุน อัตราคาธรรมเนียม และ/หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่สงผลกระทบ
หรือความเสียหายตอกองทุน เปนตน กลาวคือ ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจมีผลตอกองทุน
หลัก (Master fund) และ/หรือบริษัทจัดการ อยางมีนัยสําคัญ  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณา
เปลี่ยนแปลงกองทุนรวมตางประเทศหรือกองทุนหลัก (Master Fund) จากกองทุน PIMCO 
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CommoditiesPLUS Strategy Fund เปนกองทุนตางประเทศอื่นได ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะไมขัด
กับวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเดิม หรือขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิก
กองทุนเปดไทยพาณิชย คอมมอดิตี้ พลัส ได โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยแลว โดย
คํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงการเปลี่ยนแปลงและ
รายละเอียดที่เกี่ยวของใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนากอนดําเนินการเปลี่ยนแปลงหรือกอนทําการ
ลงทุนดังกลาวไมนอยกวา 15 วัน 

ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

(1)     มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกวาสองในสามของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนหลัก 

(2)     ยอดรวมของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในชวงระยะเวลาหาวันทําการใดติดตอกัน 
คิดเปนจํานวนเกินกวาสองในสามของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก 

ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะดังกลาวบริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 

(1)     แจงเหตุที่กองทุนหลักมีมลูคาทรัพยสินลดลง พรอมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน
ที่ดีที่สุดของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม ใหสํานักงานและผูถือหนวยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับ
แตวันที่ปรากฏเหตุ 

(2)     ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ปรากฏเหตุ 

(3)     รายงานผลการดําเนินการใหสํานักงานทราบภายในสามวันทําการนับแตวันที่ดําเนินการแลวเสร็จ 

(4)     เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ตอผูที่สนใจจะลงทุนเพื่อใหผูที่
สนใจจะลงทุนรับรูและเขาใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม   

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนจะดําเนินการใหบุคลากรที่เกี่ยวของเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ
ดังกลาวดวย 

ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดําเนินการตามขอ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผอนผันตอสํานักงานคณะกรรมการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในกรณีที่มีการดําเนินการเปลี่ยน/โอนยายกองทุนจะยกเวนไมนําเรื่องการ
ลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินในตางประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา
รอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน มาบังคับใชในชวงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการ
ลงทุน 

ทั้งนี้ ในการโอนยายหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไปยังกองทุนตางประเทศอื่นขางตน บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการพิจารณาดําเนินการครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได โดยการทยอยโอนยายเงินลงทุนจึง
อาจสงผลใหชวงระยะเวลาดังกลาวกองทุนอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวม
ตางประเทศมากกวา 1 กองทุน ตามที่ระบุไวในโครงการขางตน 

ขอมูลท่ัวไปของกองทุน PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (กองทุนหลัก) 

(แหลงท่ีมาของขอมูล:  รายละเอียดของกองทุน PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund เปนกองทุนยอยกองทุนหนึ่ง
ภายใต Umbrella Fund ชื่อกองทุน PIMCO Funds: Global Investors Series plc ท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายของประเทศ
ไอรแลนด (Ireland) ขอมูล ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2554) 

 

ลักษณะทั่วไปของกองทุน 

โครงสรางกองทุน เปนกองทุนยอยกองทุนหนึ่งภายใต Umbrella Fund ชื่อกองทุน 
PIMCO Fund: Global Investors Series plc (ตามหนังสือชี้ชวน
ของกองทุนจะเรียกลักษณะของกองทุนยอยแตละกองทุนยอยวา 
“sub-funds”) และอยูภายใต UCITS 
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นโยบายการลงทุน กองทุนจะลงทุนในธุรกรรม/ตราสารอนุพันธ (ทั้งที่กระทําในศูนย
ซื้อขายหรือนอกศูนยซื้อขายตราสารอนุพันธ (OTC)) รวมถึงการ
ทําสัญญาแลกเปลี่ยนตราสาร (swap agreement) ตาง ๆ สัญญา   
ฟวเจอร สัญญาออปชั่น ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาแฝง และ/หรือหุนกูอนุพันธที่อางอิงกับดัชนี สินคา   
โภคภัณฑ จึงเพิ่มศักยภาพในการที่จะลงทุนไดตามดัชนี รวมถึง
ดัชนียอยตางๆ ที่อางอิงกลุมสินคาโภคภัณฑ  (ซึ่งอาจไมไดจํากัด
อยูแตเพียงดัชนีใดดัชนีหนึ่งภายใตตระกูลดัชนีของดาวโจนส-ยูบี
เอส คอมมอดิตี้) ตราสารเหลานี้จะสรางผลตอบแทนของการ
ลงทุนในการตลาดสินคาโภคภัณฑโดยไมจําเปนที่จะลงทุน
โดยตรงในกลุมสินคาโภคภัณฑ และลงทุนในกลุมตราสารหนี้ทั่ว
โลกที่มีอันดับความนาเชื่อถือที่สามารถลงทุนได ทั้งนี้ กองทุนนี้
อาจจะลงทุนในตราสารแหงทุน รวมถึงหลักทรัพยแปลงสภาพของ
ผูออกตราสารในกลุมธุรกิจที่เกี่ยวของกับสินคาโภคภัณฑ  

กองทุนอาจลงทุนไมเกินรอยละ 10 ของสินทรัพยในตราสารหนี้ที่
ไดรับการจัดอันดับความเสี่ยงต่ํากวา Baa โดย Moody’s หรือต่ํา
กวา BBB โดย S&P แตไมต่ํากวา B โดย Moody’s หรือ S&P 
(หรือไดรับการตัดสินโดยที่ปรึกษาการลงทุนวามีคุณภาพ
เทียบเทา) 

ระยะเวลาการลงทุนของกองทุนโดยเฉลี่ยหรือดูเรชั่น (duration) 
เฉลี่ยของกองทุน จะเปลี่ยนแปลงแตกตางจากดูเรชั่นของดัชนีที่
เปนตัวชี้วัดหรือเกกณฑมาตรฐานของกองทุนไมเกิน 2 ป (อาจ
มากกวาหรือนอยกวาก็ได)  

นอกจากนี้ กองทุนอาจนําไปลงทุนในหลักทรัพยที่แปลงสภาพเปน
ตราสารทุนไดไมเกินรอยละ 25 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน 
และอาจลงทุนในตราสารทุนไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสิน
ของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะจํากัดมูลคาของสินทรัพยรวมกันได
เพียง 1 ใน 3 เทานั้น สําหรับการลงทุนในรูปแบบตางๆรวมกัน 
ดังนี้ (1) ตราสารที่แปลงสภาพเปนตราสารทุนได (2) ตราสารทุน 
(รวมถึงใบสําคัญแสดงสิทธิ์) (3) บัตรเงินฝาก และ (4) ตั๋วแลก
เงินที่ธนาคาร ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนไมเกินรอยละ 10 ของ
สินทรัพยสุทธิ โดยแบงเปนหนวยลงทุนหรือหุนในรูปแบบของ
โครงการจัดการลงทุนตางๆ อาจลงทุนไมเกินรอยละ 10 ของ
สินทรัพยสุทธิในตราสารที่ไมมีสภาพคลอง รวมทั้งการออกเงินกู
และการโอนเงินกู ซึ่งรวมสรางสรรคตราสารในตลาดเงิน และอาจ
ลงทุนไมเกินรอยละ 10 ของสินทรัพยในหลักทรัพยของตลาดเกิด
ใหมตางๆ 

ทั้งนี้ การใชตราสารอนุพันธ (derivative instruments) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio 
management)  เพื่อปองกันความเสี่ยง (hedging) และ/หรือเพื่อ
วัตถุประสงคในการลงทุนก็ตาม อาจทําใหกองทุนแบกรับความ
เส่ียงมากขึ้น (additional leveraged exposure) แตความเสี่ยงที่
เพิ่มขึ้นดังกลาว  บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยงโดยใชหลักการ
มูลคาสินทรัพยเส่ียง (“VaR”-Value at Risk) 

วันเริ่มจัดตั้งกองทุน วันที่ 31 สิงหาคม 2549 ภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของของประเทศ
ไอรแลนด (Ireland) 

ประเทศที่กองทุนจด
ทะเบียน 

ไอรแลนด (Ireland) ซึ่งอยูภายใต UCITS 
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อายุกองทุน ไมกําหนดอายุโครงการ 

สกุลเงิน ดอลลารสหรัฐอเมริกา (US$) 

Share Class Institutional Share Class 

ผูจัดการกองทุน 
(Manager) 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited 
Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, Ireland. 

ผูสอบบัญชี (Auditor) PricewaterhouseCoopers 
One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland. 

ท่ีปรึกษาการลงทุน 
(Investment Adviser) 

Pacific Investment Management Company LLC 
840 Newport Center Drive, Newport Beach, California 
92660, USA. 

PIMCO Europe Ltd 
Nations House, 103 Wigmore Street, London, W1U 1QS, 
England. 
 

ท่ีปรึกษากฎหมาย (Legal 
Adviser) 

Dillon Eustace 
33 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland. 

ผูเก็บรักษาทรัพยสิน 
(Custodian) 

Brown Brothers Harriman Trustee Services 
(Ireland) Limited 
Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, Ireland. 

มูลคาการซื้อขายขั้นต่ํา  US$10 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเทา 

วันทําการซื้อขายหนวย
ลงทุน 

ทกุวันทําการ เวนแตเปนวันหยุดของกองทุน   

Bloomberg Ticker PIMCPSI 

ISIN Code IE00B1BXJ858 

ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน
ของกองทุน 
(Benchmark) 

Dow Jone –UBS Commodity Index Total Return 

เว็บไซด (website) http://GISNAV.pimco-funds.com 

คาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ ของกองทุนหลัก* 

1) คาธรรมเนียมการจัดการ 
(Management Fee) 

ในอัตรารอยละ 0.74 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 

 

2) คาธรรมเนียมการบริการ 
(Service Fee) 

ไมมี 

3) คาธรรมเนียมการขาย 
(Trail  Fee) 

ไมมี 

รวมคาใชจายท้ังหมดของ
กองทุนหลัก 

ในอัตราไมเกนิรอยละ 2.50 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
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* อน่ึง กองทุนหลักอาจมีการแกไขเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ 

ของกองทุนได ทั้งนี้ หากการแกไขเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงอัตรา
การเรียกเก็บคาธรรมเนียมของกองทุนนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ ภายใน 60 วันกอนการ
เรียกเก็บคาธรรมเนียมในอัตราใหม 

** ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นวาไมมีนัยสําคัญ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะแกไขเพ่ิมเติมโครงการใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือวาไดรับมติ
จากผูถือหนวยลงทนุแลว และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบทางเว็ปไซดของบริษัทจัดการโดยพลัน 

ขอจํากัดท่ีสําคัญของกองทุนหลัก 

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือต่ํากวา BBB โดย S&P หรือ Baa 
โดย Moody’s แตไมต่ํากวา B โดย S&P หรือ Moody’s หรือไดรับความเห็นชอบจากที่ปรึกษาการลงทุน
วามีความนาเชื่อถือในระดับที่เทียบเทาในกรณีที่ตราสารนั้นๆไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือใดๆ ที่
ในอัตราสวนไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน 

ที่ปรึกษาการลงทุนจะทําการบริหารตราสารหนี้ในกองทุนโดยใหคาเฉลี่ยดูเรชั่นของตราสารหนี้ที่ลงทุน
ไมมากหรือนอยไปกวา 2 ปเมื่อเทียบกับคาดูเรชั่นของเกณฑมาตรฐาน 

กองทุนอาจจะมีการลงทุนในตราสารที่สามารถเปลี่ยนเปนตราสารทุนได ในอัตราสวนไมเกินรอยละ 25 
ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน และอาจจะมีการลงทุนในตราสารทุนในอัตราสวนไมเกินรอยละ 10 ของ
มูลคาทรัพยสินของกองทุน 

นอกจากนี้กองทุนอาจจะลงทุนใน 1. ตราสารที่สามารถเปลี่ยนเปนตราสารทุนได 2. ตราสารทุน (รวมถึง 
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ) 3. บัตรเงินฝาก 4. ตั๋วแลกเงิน รวมกันไมเกินหนึ่งสวนสามของมูลคา
ทรัพยสินของกองทุน 

กองทุนอาจลงทุนไมเกินรอยละ 10 ของสินทรัพยสุทธิ โดยแบงเปนหนวยลงทุนหรือหุนในรูปแบบของ
โครงการจัดการลงทุนตางๆ อาจลงทุนไมเกินรอยละ 10 ของสินทรัพยสุทธิในตราสารที่ไมมีสภาพคลอง 
รวมทั้งการออกเงินกูและการโอนเงินกู ซึ่งรวมสรางสรรคตราสารในตลาดเงิน และอาจลงทุนไมเกิน     
รอยละ 10 ของสินทรัพยในหลักทรัพยของตลาดเกิดใหมตางๆ 

รายละเอียดเก่ียวกับกองทุนหลัก PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund 

กองทุน PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund เปนกองทุนภายใต PIMCO Funds: Global 
Investors Series Plc ซึ่งมีโครงสรางการลงทุนแบบ Umbrella Structure และมีเงินทุนผันแปรและมี
การแยกความรับผิดชอบรายกองทุน โดยจัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของประเทศไอรแลนด หมายเลข         
จดทะเบียนเลขที่ 276928 

กองทุนมีนโยบายหลักในการลงทุนเพื่อสรางผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมทั้งหมดที่เกี่ยวของ
ใหไดใกลเคียงกับผลตอบแทนในการลงุทนในดัชนีสินคาโภคภัณฑ Dow Jones-UBS Commodity 
Index Total Return อยางไรก็ตามกองทุนจะไมไดทําการลงทุนในสวนประกอบของดัชนีดังกลาว
โดยตรงแตจะลงทุนโดยผานการทําสัญญาสว็อปโดยอางอิงกับดัชนี Dow Jones-UBS Commodity 
Index Total Return ในขณะที่สินทรัพยที่เหลือจากการทําสัญญาสวอปสวนใหญจะนําไปลงทุนในตรา
สารหนี้ที่ไดรับการจัดอันดับเปน Investment Grade  

กองทุนจะไมลงทุนในตราสารหนี้ที่ไดรับการจัดอันดับต่ํากวา BBB โดย S&P แตไมต่ํากวา B โดย 
Moody’s หรือ S&P หรือ พันฐบัตรที่ไมไดรับการจัดอันดับแตไดรับการวิเคราะหโดยผูจัดการกองทุนวา
ควรจะไดรับการจัดอันดับต่ํากวา BBB โดย S&P แตไมต่ํากวา B โดย Moody’s หรือ S&P ในอัตราสวน
ไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน  

นอกจากนี้ผูจัดการกองทุน จะทําการบริหารจัดการเงินลงทุนในสวนที่เปนตราสารหนี้เพื่อสราง
ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นใหกับกองทุน ซึ่งโดยปกติแลวจะคงคาสวนตางของดูเรชั่นเฉลี่ยของการลงทุนใน
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ตราสารหนี้ดังกลาวใหไมมากหรือนอยไปกวา 2 ปเมื่อเทียบกับดัชนี Barclay’s Captial Global 
Aggregate Index ทั้งนี้ดัชนี Barclay’s Captial Global Aggregate Index นั้นคือดัชนีซึ่งบงชี้ถึงสภาวะ
ตลาดโดยทั่วไปของตราสารหนี้ที่ไดรับการจัดอันดับ Investment Grade ทั่วโลก 

ดัชนี Dow Jones-UBS Commodity Index Total Return 

ดัชนี Dow Jones-UBS Commodity Index Total Return เปนดัชนีซึ่งกระจายการลงทุนในสินคาโภค
ภัณฑ ซึ่งปจจุบันไดรับการดูแลโดย UBS รวมกับ CME Indexes โดยแบงแยกเปน 5 หมวดหลัก ไดแก 
พลังงาน โลหะมีคา โลหะเพื่อการอุตสาหกรรม ปศุสัตว และเกษตรกรรม โดยปจจัยที่คณะกรรมการดูแล
การคํานวณดัชนีจะคํานึงถึงในการนําราคาสินคาโภคภัณฑใดๆมารวมอยูในดัชนีคือ ความสําคัญทาง
เศรษฐกิจ การมีผลตอการกระจายความเสี่ยงของดัชนี การคงอยูของราคาของสินคาโภคภัณฑนั้นๆ
ตอไปในอนาคต ความคลองตัวในการซื้อขายของสินคาโภคภัณฑนั้นๆ ทั้งนี้ ดัชนีดังกลาวมีลักษณะ
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1.ดัชนี Dow Jones UBS Commodity Index Total Return คํานวณจากคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของราคา
สัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีสินคาอางอิงเปนสินคาโภคภัณฑ ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ซึ่งมีการ
เคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอยางเปนอิสระ ทั้งส้ิน 20 ประเภท (ขอมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2555) โดย
ที่น้ํ าหนักขององคประกอบแตละประเภทนั้นจะมีการทบทวนทุกๆปโดยคณะกรรมการ Index 
Supervisory and Advisory Committees ซึ่งประกอบไปดวยบุคลากรจากทั้ง UBS Securities LLC 
และ Dow Jones Indexes  

2. ดัชนี Dow Jones UBS Commodity Index Total Return มีการกระจายน้ําหนักอยางเพียงพอ โดย
อยูภายใตเง่ือนไขวา องคประกอบแตละประเภทมีน้ําหนักไมต่ํากวารอยละ 2 ของน้ําหนักทั้งหมด หรือไม
เกินรอยละ 15 ของน้ําหนักทั้งหมด และน้ําหนักของแตละหมวดไมเกินรอยละ 33 ของน้ําหนักทั้งหมด 

3.ดัชนี Dow Jones UBS Commodity Index ไดถูกสรางขึ้นในป 1998 โดย AIG International Inc. 
และหลังจากนั้นไดถูกขายใหกับ UBS Securities LLC ในป 2009 โดยในปเดียวกันนั้นเอง UBS 
Securities LLC ไดเขาทําสัญญาทําการตลาดรวมกันกับ Dow Jones & Company, Inc. โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อรวมมือกันทําการตลาดใหกับดัชนี Dow Jones UBS Commodity Index หลังจากนั้น 
Dow Jones & Company, Inc. ไดทําการโอนสิทธิในการทําการตลาดรวมกันใหกับ CME Indexes 

ปจจุบัน CME Indexes และ UBS Securities LLC เปนผูทําการคํานวณมูลคาดัชนี Dow Jones UBS 
Commodity Index และดัชนี Dow Jones UBS Commodity Index Total Return รวมถึงดัชนียอย
อื่นๆซึ่งเปนสวนหนึ่งของดัชนี Dow Jones UBS Commodity Index รวมกัน ทั้งนี้ สถาบันดังกลาวเปน
สถาบันที่มีความนาเชื่อถือและเปนอิสระจากบริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลักและบริษัทจัดการ 

4.ดัชนี Dow Jones UBS Commodity Index Total Return มีการเผยแพรขอมูลและแสดงคาดัชนี
อยางตอเนื่องเปนประจําทุกวันทําการผานทาง www.djindexes.com/commodity/ โดยผูลงทุน
สามารถเขาดูมูลคาดัชนีไดหลังจากที่ทําการลงทะเบียนโดยไมเสียคาใชจายแลว 

ความเสี่ยงในการลงทุนในกองทุนหลัก 

ความเสี่ยงดานความนาเชื่อถือของคูคา เนื่องจากกองทุนจะมีการทําธุรกรรมทางการเงินกับคูคา จึงทํา
ใหอาจมีความเสี่ยงอันเนื่องมากจากความาสามารถของคูคาในการปฏิบัติตามสัญญาหรือสงมอบ
สินทรัพยตามที่กําหนด  นอกจากนี้ในบางกรณีกองทุนอาจมีการวาจางผูใหบริการในดานตางๆ ซึ่งอาจมี
ความเปนไปไดที่ผูใหบริการเหลานั้นจะไมสามารถปฏิบัติตามขอตกลงในสัญญาวาจางไดครบถวน 

ความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้ของตราสารที่ลงทุน อาจมีความเปนไปไดที่ลูกหนี้ของทรัพยสินที่
กองทุนไปลงทุนไมสามารถชําระหนี้ไดตามจํานวนและ/หรือเวลาที่กําหนด ซึ่งอาจจะสงผลใหรายได
และ/หรือมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนลดลง 

ความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ ตราสารอนุพันธนั้นมีความเสี่ยงเชนเดียวกับตราสารชนิดอื่นๆทั่วไปใน
หลายดานเชน ความเสี่ยงทางดานสภาพคลอง การเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย การเคลื่อนไหวของ
ราคาของตราสารอื่นๆในตลาด ความนาเชื่อถือของคูคา เปนตน 
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นอกจากนี้โดยทั่วไปการเคลื่อนไหวของราคาของตราสารอนุพันธจะขึ้นอยูกับการเคลื่อนไหวของราคา
ของตราสารอางอิงของตราสารอนุพันธนั้นๆ แตการเคลื่อนไหวดังกลาวอาจจะไมสอดคลองกัน 100% 
จึงทําใหมีความเปนไปไดที่การเคลื่อนไหวของตราสารอนุพันธจะไมเปนไปตามการเคลื่อนไหวของราคา
ของตราสารอางอิงอยางสมบูรณแบบ 

ความเสี่ยงของตราสารทุน ในกรณีที่กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารทุน ราคาของตราสารทุนที่ลงทุน
นั้นอาจลดลงอันมีเหตุเนื่องจากสภาพของตลาดที่ปรับตัวลง โดยที่ไมไดมีสวนเกียวของกับบริษัทผูซึ่ง
ออกตราสารทุนนั้นแตอยางใด เชน สภาพหรือการคาดการณสภาพเศรษฐกิจที่มีแนวโนมปรับตัวลง การ
ปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราแลกเปลี่ยนซึ่งสงผลใหนักลงทุนมีมุมมองตอการลงทุนในดานลบ 
โดยทั่วไปแลวราคาของตราสารทุนจะมีความผันผวนมากกวาราคาของตราสารหนี้ 

ความเสี่ยงของประเทศตลาดเกิดใหม กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารซึ่งออกโดยภาครัฐหรือเอกชน
ของประเทศตลาดเกิดใหมหรือมีธุรกรรมหลักเกี่ยวของกับประเทศตลาดเกิดใหม ซึ่งการลงทุนใน
ประเทศตลาดเกิดใหมนั้นอาจมีความผันผวนมากกวาการลงทุนในประเทศที่พัฒนาแลว ประเทศตลาด
เกิดใหมบางประเทศอาจมีรัฐบาลที่ไมมั่นคงหรือระบบเศรษฐกิจซึ่งมีพื้นฐานอยูบนอุตสาหกรรมไมกี่ชนิด
หรือตลาดซื้อขายหลักทรัพยที่ไมมีความหลากหลายและคลองตัว นอกจากนี้ประเทศตลาดเกิดใหมบาง
ประเทศอาจจะยังไมมีกฎระเบียบที่ครอบคลุมและแนชัดหรือมาตรฐานในการเปดเผยขอมูลที่เทียบเทา
กับประเทศที่พัฒนาแลว 

ความเสี่ยงตอการเวนคืน การยึดสินทรัพยเพื่อทดแทนภาษี การโอนทรัพยสินเปนของรัฐ รวมถึงความไม
มั่นคงทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ของประเทศตลาดเกิดใหมนั้นมีมากกวาประเทศที่พัฒนาแลว 
รวมไปถึงมีตวามเปนไปไดที่รัฐบาลของประเทศตลาดเกิดใหมอาจจะจัดเก็บภาษีกับผูลงทุนตางชาติใน
ประเภทและอัตราที่ตางไปจากภาษีหัก ณ ที่จายและภาษีกําไรสวนเกินทุนซึ่งเก็บอยูตามปกติ 

ในบางเวลากองทุนอาจไมสามารถทําการลงทุนในตราสารที่คาดวาจะใหผลตอบแทนที่ดีไดเนื่องจาก
ประเทศตลาดเกิดใหมบางประเทศอาจมีการจํากัดมูลคาลงทุนทั้งหมดในตราสารนั้นที่ผูลงทุน
ตางประเทศจะสามารถลงทุนไดภายใตกฎหมายที่กําหนด นอกจากนี้การขนยายเงินลงทุนและรายไดที่
เกิดจากการลงทุนกลับออกนอกประเทศโดยผูลงทุนตางประเทศนั้นอาจจะตองมีการจดทะเบียนหรือ
ไดรับการอนุมัติจากรัฐบาลของประเทศที่ไปลงทุนนั้นๆและ/หรืออาจถูกควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินลงทุน
จากสกุลเงินของประเทศที่ลงทุนไปยังสกุลเงินอื่น ซึ่งมาตรการควบคุมเหลานี้อาจสงผลใหการลงทุนใน
ประเทศตลาดเกิดใหมมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น  

ตราสารประเทศตลาดเกิดใหมอาจมีสภาพคลองไมมากซึ่งอาจสงผลตอความผันผวนของราคาตราสาร
นั้นๆ นอกจากนี้อาจมีการกระจุกตัวของสภาพคลองอยูกับเพียงตราสารในบางประเภทหรือบาง
อุตสาหกรรม หรืออาจมีการกระจุกตัวของจํานวนผูลงทุนหรือประเภทของผูลงทุน ซึ่งอาจสงผลกับราคา
ของตราสารซึ่งกองทุนอาจจะทําการซื้อขายได 

กระบวนการสงมอบตราสารและเงินลงทุนของประเทศตลาดเกิดใหมนั้นอาจมีความเสี่ยงมากกวาเมื่อ
เทียบกับประเทศที่พัฒนาแลวเนื่องจากบริษัทนายหนาคาขายหลักทรัพยในประเทศเหลานี้อาจมีเงิน
ลงทุนที่นอยกวาหรือมีระบบการลงทะเบียนและการเก็บรักษาสินทรัพยที่มีความแนนอนนอยกวา ทําให
ในบางครั้งกองทุนอาจเสียโอกาสในการซื้อขายตราสารที่ตองการจะลงทุนเนื่องมาจากความลาชาใน
กระบวนการสงมอบตราสาร 

ตราสารประเทศตลาดเกิดใหมอาจมีขอมูลซึ่งเปดเผยตอสาธารณะนอยกวา และอาจจะไมไดใชมาตรฐาน
การบัญชี การตรวจสอบ การรายงานผลประกอบการ รวมไปถึงมาตรฐานการควบคุมขององคการภาครัฐ
และองคกรอื่นๆที่เกี่ยวของ เชนเดียวกับตราสารประเทศที่พัฒนาแลว นอกจากนี้ ขอกําหนดในขั้นตอน
กระบวนการลงทุนและตราสารที่ลงทุนไดที่ประเทศตลาดเกิดใหมบังคับใชกับผุลงทุนตางประเทศอาจ
สงผลตอการลงทุนของกองทุนได 

ตราสารหนี้ประเทศตลาดเกิดใหมโดยสวนใหญจะมีความเสี่ยงมากกวาตราสารหนี้ประเทศที่พัฒนาแลว
และอาจจะไมเขาขายมาตรฐานในการจัดอันดับความนาเชื่อถือของบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือของ
ตราสารระดับสากล นอกจากนี้ผูออกตราสารหนี้เหลานี้อาจไมสามารถหรือปฏิเสธที่จะชําระเงินตนและ/



กองทุนเปดไทยพาณิชย คอมมอดิตี้ พลัส 
 

13 

หรือดอกเบี้ยเมื่อครบกําหนดชําระ ในกรณีเชนนี้กองทุนอาจมีขอจํากัดในการฟองรองเพื่อบังคับชําระเงิน
ตนและ/หรือดอกเบี้ยคืน 

ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอาจสงผลในทาง
ลบตอรายไดและผลประกอบการของกองทุน และอาจสงผลรวมไปถึงกิจการของบริษัทที่กองทุนไป
ลงทุน 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินคาโภคภัณฑ ในบางกรณีการลงทุนในตราสารผลตอบแทน
ขึ้นอยูกับราคาสินคาโภคภัณฑนั้นอาจใหผลตอบแทนที่ผันผวนกวาการลงทุนในตราสารประเภทอื่นๆ
ทั่วไป นอกจากนี้ราคาสินคาโภคภัณฑนั้นอาจขึ้นอยูกับปจจัยอื่นๆ เชน ภัยแลง อุทกภัย สภาพอากาศ
โดยทั่วไป โรคระบาด ภาษีนําเขาสงออก สภาวะเศรษฐกิจระหวางประเทศ เปนตน 

ความเสี่ยงจากตราสารหนี้ที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือต่ํากวา BB+ โดย Standard & Poor’s 
หรือ Ba1 โดย Moody’s ตราสารหนี้ที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือต่ํากวา BB+ โดย Standard & 
Poor’s หรือ Ba1 โดย Moody’s นั้นอาจมีความเสี่ยงในการผิดชําระหนี้สูงกวามีสภาพคลองต่ํากวา รวม
ไปถึงมีความยากในการคํานวณราคายุติธรรมมากกวาตราสารหนี้ที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่
สูงกวา 

ความเสี่ยงของ Income Yield อัตรา Income Yield ของกองทุนอาจเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาขึ้นอยู
กับสถานการณของตลาด 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย รายไดหรือมูลคาทรัพยสินของกองทุนอาจเปลี่ยนแปลงไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงนี้โดยสวนใหญจะแปรผันตามอัตราดอกเบี้ยและอายุ
ของตราสารหนี้นั้นๆ 

ความเสี่ยงจากตราสารหนี้ที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือเปน Investment Grade ถึงแมวาตราสาร
หนี้ที่ลงทุนจะไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือเปน Investment Grade แตก็ไมไดหมายความวาตรา
สารนั้นๆจะไมมีความเสี่ยงในการผิดชําระหนี้ นอกจากนี้ยังมีความเปนไปไดที่ ตราสารหนี้ที่ไดรับการจัด
อันดับความนาเชื่อถือเปน Investment Grade จะถูกปรับลดอันดับความนาเชื่อถือลงต่ํากวา 
Investment Grade ได 

ความเสี่ยงจากการทําธุรกรรมอนุพันธนอกศูนยซื้อขาย (OTC) การตีราคามูลคาอนุพันธที่มีการซื้อขาย
นอกศูนยซื้อขายนั้นโดยสวนใหญจะทําโดยสถาบันการเงินที่อาจจะทําหนาที่เปนทั้งคูคาและผูตีราคาใน
ขณะเดียวกัน นอกจากนี้การทําธุรกรรมอนุพันธนอกศูนยซื้อขายยังอาจกอใหเกิดความเสี่ยงดานความ
นาเชื่อถือของคูคาอีกดวย 

ความเสี่ยงทางดานการเมือง การเวนคืนเขาภาครัฐ ความไมมั่นคงทางการเมืองหรือสังคม หรือขอจํากัด
อื่นๆที่อาจสงผลทําใหกองทุนไมสามารถบริหารกองทุนไดตามที่ตองการ อาจทําใหกองทุนขาดทุนจาก
การลงทุนได นอกจากนี้ในบางประเทศและบางกรณีรัฐบาลของประเทศนั้นๆอาจออกระเบียบขอบังคับ
ซึ่งมีผลตอการปฏิบัติงานของกองทุนและ/หรือความสามารถในการเคลื่อนยายเงนิลงทุนของกองทุนได 

ความเส่ียงของสภาพคลองและการตีราคา ในบางกรณีกองทุนอาจไมสามารถขายตราสารที่ลงทุนได
เทากับราคาที่มีการตีมูลคาการลงทุนไว อันเนื่องมาจากสาเหตุเชน ความผิดพลาดในการตีราคา หรือการ
ขาดสภาพคลองในตลาด เปนตน 

3.10. การลงทุนในตางประเทศ : FIF (ลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ) 

3.11. รายละเอียดการลงทุนในตางประเทศ : ลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา
รอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ไมเกินวงเงินที่ไดรับการจัดสรร 

3.12. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน:  
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3.12.1. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรพัยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ:  

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชนเฉพาะจากหลักทรัพย ทรัพยสินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธี
อื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. มีประกาศแกไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพยหรือทรัพยสินหรือการหาดอก
ผลโดยวิธีอื่น ทั้งนี้ การลงทุนหรือแสวงหาประโยชนดังกลาวจะลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นที่มี
อายุของสัญญา อายุของตราสาร หรือระยะเวลาการฝากเงินไมเกิน 1 ป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสํารอง
เงินไวสําหรับการดําเนินงาน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพคลอง ดังตอไปนี้ 

3.12.1.1 ตราสารแหงหนี้ในประเทศ ไดแก หลักทรัพย ตราสาร หรือสัญญาที่เสนอขายในประเทศ หรือ
มีผูออกหรือคูสัญญาเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ดังตอไปนี้ 

(1) ตราสารแหงหนี้ที่มีลักษณะคลายเงินฝาก ไดแก 

(1.1) ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน บัตรเงินฝาก หรือหุนกูระยะสั้น ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุน เปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน 

(1.2)  ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินที่บริษัทหลักทรัพยที่ประกอบธุรกิจประเภทการใหสินเชื่อเพื่อ
ธุรกิจหลักทรัพยเปนผูออก ซึ่งกําหนดวันใชเงินตามตั๋วไมเกิน 270 วันนับแตวันออกตั๋ว และเปนตั๋วเมื่อ
ทวงถามหรือเมื่อไดเห็น 

(1.3)  ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงิน ที่มีอายุไมเกิน 90 วันนับแตวันที่ออก ซึ่งมีอันดับความนาเชื่อถือ
ดังตอไปนี้ 

(ก) อันดับความนาเชื่อถือของตราสารหรือของผูออกตราสารอยูในอันดับแรก ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนอันดับ
ความนาเชื่อถือของผูออกตราสาร ตองเปนอันดับความนาเชื่อถือที่ไดมาจากการจัดอันดับความ
นาเชื่อถือระยะสั้น (short-term rating) ดวย หรือ 

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

(2) ตราสารแหงหนี้ทั่วไป ไดแก 

(2.1)  ตราสารภาครัฐไทย อันไดแก   

(ก)  ตั๋วเงินคลัง 

(ข)  พันธบัตรรัฐบาล หรอืพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 

(ค) พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หุนกู หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกูที่
กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง 
ผูรับอาวัล หรือ ผูค้ําประกัน  

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

(2.3)  ตราสารที่เปลี่ยนมือได  ซึ่งหมายถึง  พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หรือหุนกูที่ไมรวมถึง
หุนกูแปลงสภาพและหุนกูอนุพันธ  ที่สํานักงาน ก.ล.ต. อนุญาตใหเสนอขายในลักษณะทั่วไปหรือใน
ลักษณะจํากัด หรือที่ออกภายใตขอผูกพันที่กําหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที่นิติบุคคลที่
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มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเปนผูออก หรือที่เปนหลักทรัพยที่ออกใหมซึ่งผูออกหลักทรัพยไดเสนอขาย
หลักทรัพยที่ออกใหมนั้นทั้งหมดตอผูถือหุนโดยไดรับชําระราคาเต็มมูลคาที่เสนอขายจากผูถือหุน ทั้งนี้ 
ตราสารที่เปลี่ยนมือไดตองมีลักษณะตามเงื่อนไขทายขอ 3.12.1.1 ดวย   

(2.4)  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยที่มีหลักทรัพยอางอิงเปนพันธบัตร 
หรือหุนกูที่ไมใชหุนกูอนุพันธ 

(2.5) ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หุนกู หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกูที่เสนอขายในตางประเทศ
โดยมีผูออกเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ทั้งนี้ หุนกูดังกลาวไมรวมถึงหุนกูแปลงสภาพและ
หุนกูอนุพันธ 

(2.6) หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหงหนี้ หรือของ
กองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแหงหนี้ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่
สํานักงานกําหนดหรือใหความเหน็ชอบ เชน กองทุนรวมตลาดเงิน เปนตน 

(2.7)  ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ไดเฉพาะในหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ดังตอไปนี้ 

(1) ตราสารแหงหนี้ที่มีลักษณะคลายเงินฝาก ตามขอ 3.12.1.1(1)(1.1) ซึ่งมีอายุคงเหลือไมเกินหนึ่งป 

(2) ตราสารภาครัฐไทยตามขอ 3.12.1.1(2)(2.1) และตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ 
3.12.1.1(2)(2.2) ทั้งนี้ กรณีเปนตราสารภาครัฐตางประเทศตองมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่
สามารถลงทุนได 

(3) ตราสารแหงหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไมเกิน 1 ปที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารแหงหนี้ หรือที่มี
ขอมูลราคาที่นาเชื่อถือและอางอิงไดซึ่งมีการเปดเผยตอสาธารณชน ทั้งนี้ ตราสารแหงหนี้ดังกลาวตองมี
อันดับความนาเชื่อถือดังตอไปนี้ 

(ก)  อันดับความนาเชื่อถือระยะสั้นอยูใน 2 อันดับแรก หรืออันดับความนาเชื่อถือระยะยาวที่เทียบเคียง
ไดกับอันดับความนาเชื่อถือระยะส้ันดังกลาวตามที่สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือไดเปรียบเทียบไว 
หรือ 

(ข)  อันดับความนาเชื่อถือระยะยาวอยูใน 3 อันดับแรก 

(4)  ตราสารแหงหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไมเกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารแหงหนี้ หรือ
ที่มีขอมูลราคาที่นาเชื่อถือและอางอิงไดซึ่งมีการเปดเผยตอสาธารณชน ทั้งนี้ ตราสารแหงหนี้ดังกลาว
ตองมีอันดับความนาเชื่อถือดังตอไปนี้ 

(ก)  อันดับความนาเชื่อถือระยะสั้นอยูใน 3 อันดับแรก หรืออันดับความนาเชื่อถือระยะยาวที่เทียบเคียง
ไดกับอันดับความนาเชื่อถือระยะส้ันดังกลาวตามที่สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือไดเปรียบเทียบไว 
หรือ 

(ข)  อันดับความนาเชื่อถือระยะยาวอยูใน 4 อันดับแรก 

(5)  ทรัพยสินอื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดทั้งนี้ บริษัทจัดการตองปฏิบัติให
เปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

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

ในกรณีที่ตราสารแหงหนี้ตามขอ 3.12.1.1 เปนตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินที่มีการจายผลตอบแทน 
ผลตอบแทนนั้นตองอยูในรูปอัตราดอกเบี้ยคงที่หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวเทานั้น 
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การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือค้ําประกันของบุคคลที่กําหนดไวในขอ 3.12.1.1 ตองเปนการรับรอง
ตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบ้ียโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือจํากัด
ความรับผิดของผูสลักหลัง หรือค้ําประกันตนเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนแบบไมมีเง่ือนไข 

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

(1)  เปนตราสารขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  

(2)  มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกําหนด หรือมีผูแสดงตนตอบุคคลทั่วไปวา
พรอมจะเสนอราคาซื้อและรับซื้อตราสารนั้นในราคาดังกลาว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวน
และวิธีการที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกําหนดอยูเสมอ โดยไดสงสําเนาราคาแกสมาคมตลาดตราสาร
หนี้ไทยตลอดอายุของตราสารนั้น  

(3)  เปนตราสารที่เปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(ก)  ในกรณีที่เปนตราสารภาครัฐตางประเทศ ตราสารดังกลาวตองเปนตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถือ
ของตราสารหรือของผูออกตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) เวนแตผูออก
ตราสารดังกลาวเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตางประเทศ ตราสารนั้นตองมีอันดับความนาเชื่อถอืของตรา
สารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) เทานั้น 

(ข) ในกรณีที่ผูออกตราสารเปนนิติบุคคลตางประเทศ ตราสารนั้นตองมีอันดับความนาเชื่อถือของ      
ตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) 

(ค)  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั้งแรก หากตรา
สารดังกลาวไมมีอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหรือของผูออกตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได 
(investment grade) ตราสารนั้นตองมีบริษัทจัดการไมต่ํากวา 3 รายเปนผูซื้อตราสารดังกลาวเพื่อเปน
ทรัพยสินของกองทุนภายใตการจัดการ 

3.12.1.2 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  ไดแก  หุนกูแปลงสภาพ ดังตอไปนี้ 

(1) หุนกูแปลงสภาพที่เสนอขายในประเทศ ซึ่งตองมีลักษณะตามเง่ือนไขในทายขอ 3.12.1.1 (1)     
และ (2) ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหุนกูแปลงสภาพดังกลาวในการเสนอขายครั้งแรก หุนกูแปลง
สภาพนั้นตองเปนหุนกูแปลงสภาพที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยู ในอันดับที่สามารถลงทุนได 
(investment grade) หรือเปนหุนกูแปลงสภาพที่มีบริษัทจัดการไมต่ํากวาสามรายเปนผูซื้อตราสาร
ดังกลาวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนภายใตการจัดการ 

ในกรณีที่หุนกูแปลงสภาพตามวรรคหนึ่งมีการค้ําประกัน การค้ําประกันดังกลาวตองเปนการค้ําประกัน 
ตนเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนแบบไมมีเง่ือนไข 

(2)  หุนกูแปลงสภาพที่เสนอขายในตางประเทศโดยมีผูออกเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย      

3.12.1.3 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย 

3.12.1.4 สัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient 
portfolio management) ตามหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด สัญญาซื้อขายลวงหนาที่กองทุน
จะเขาเปนคูสัญญาไดตองมีสินคาหรือตัวแปรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ 

(1) หลักทรัพย 

(2) อัตราดอกเบี้ย 

(3) อัตราแลกเปลี่ยนเงิน  
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(4) อันดับความนาเชื่อถือหรือเหตุการณที่มีผลตอการชําระหนี้ของตราสารแหงหนี้ หรือสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา หรือของผูออกตราสารหรือคูสัญญาดังกลาว 

(5) ทองคํา  

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

(7) สินคาหรือตัวแปรอื่นใดที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

ในกรณีทีสัญญาซื้อขายลวงหนาอางอิงกับราคาของสินคาหรือตัวแปรตามวรรคหนึ่งราคาที่อางอิง
ดังกลาวตองเปนราคาปจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขายลวงหนาเทานั้น ทั้งนี้ ราคาของสินคา ตัวแปรอื่นที่
ไมใชดัชนี หรือสินคาหรือตัวแปรที่เปนองคประกอบของดัชนีดังกลาวตองเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง
และเปดเผยไวอยางแพรหลายดวย 

ในกรณีของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนาตามวรรคหนึ่งได 
ตอเมื่อโครงการจัดการกองทุนรวมไดระบุกรณีดังกลาวไวอยางชัดเจนแลว 

ทั้งนี้ ใหบริษัทจัดการดําเนินการใหมีการกันหรือแยกทรัพยสินของกองทุนที่มีคุณภาพซึ่งมีสภาพคลอง
ในจํานวนที่เพียงพอตอมูลคาสุทธิที่กองทุนอาจมีภาระตองชําระหนี้หรือชําระคาสินคาเมื่อส้ินสุดสัญญา
ซื้อขายลวงหนา (fully covered) ไวตลอดเวลาที่ไดลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญานั้น  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

3.12.1.5 ทรัพยสินอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกับขอ 3.12.1.1 ถึงขอ 3.12.1.4 โดยไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3.12.2. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรพัยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในตางประเทศ  

บริษัทจัดการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยางดังตอไปนี้ เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนไดดังนี้ 

(1) มีการเสนอขายในประเทศที่มีหนวยงานกํากับดูแลเปนสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือประเทศที่มี
ตลาดหลักทรัพยเปนสมาชิกของ WFE  

(2) การลงทุนนั้นตองไมทําใหการจัดการกองทุนเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค หรือนโยบายการลงทุน
ของกองทุนและไมทําใหกองทุนขาดทุนเปนมูลคาสูงกวามูลคาลงทุน 

(3) บริษัทจัดการตองสามารถเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับหลักทรัพยหรือทรัพยสินดังกลาวเปนภาษาอังกฤษ
ผานระบบอินเตอรเน็ตได  

(4) มีขอมูลทางดานราคาที่สะทอนมูลคายุติธรรม โดยเปนราคาที่นาเชื่อถือ อางอิงได และสอดคลอง
ตามหลักวิชาการอันเปนที่ยอมรับในระดับสากล 

(5) มีการคุมครองประโยชนของผูลงทุน (Investor protection) ที่ถือไดวาเทียบเทากับการลงทุนใน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินที่มีลักษณะคลายกันในประเทศไทย  

(6) มีลักษณะอื่นใดที่สํานักงานอาจกําหนดเพิ่มเติม 

3.12.2.1 หนวยลงทุนของกองทุน PIMCO Global Investment Grade Credit (Institutional share 
class) ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(ก) ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่อยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานกํากับดูแล
ดานหลักทรัพยและตลาดซื้อขายหลักทรัพยที่เปนสมาชิกสามัญของ International Organizations of 
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Securities Commission (IOSCO) หรือหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่มีการซื้อขายในตลาด
ซื้อขายหลักทรัพยที่เปนสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE)  

(ข) ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่มีทรัพยสินที่ลงทุนเปนประเภทและชนิดเดียวกับ
ทรัพยสินที่กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวได เวนแตเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่มีนโยบาย
การลงทุนในทองคําโดยตรง 

(ค) ในกรณีที่เปนการลงทุนหรือมีไวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป (retail fund) 
หนวยลงทุนที่จะลงทุนหรือมีไวไดตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ       
ผูลงทุนทั่วไปเชนกัน  

(ง) ตองไมใชหนวยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจฟนด (hedge fund) 

3.12.2.2 ตราสารแหงทุนตางประเทศ ไดแก หุนหรอืหนวยลงทุนที่เสนอขายในตางประเทศ ดังตอไปนี้ 

(1) หุนที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพยที่อยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยที่เปนสมาชิกสามัญ
ของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือที่มีการซื้อขายในตลาด
ซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศที่เปนสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) ซึ่งผูลงทุน
สามารเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับหุนดังกลาวเปนภาษาอังกฤษผานระบบอินเตอรเน็ต 

(2) หนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่เปนกองทุนรวมตราสารแหงทุน หรือของกองทุนอื่นที่มี
นโยบายการลงทุนในตราสารแหงทุน เชน กองทุนรวมผสม เปนตน ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขตามขอ 
3.12.2.1 ดวย  

3.12.2.3   ตราสารแหงหนี้ตางประเทศ ไดแก หลักทรัพยหรือตราสารที่ออกโดยบุคคลตางประเทศและ
เสนอขายในตางประเทศ ดังตอไปนี้ 

(1) ตราสารภาครัฐตางประเทศ อันไดแก 

(ก) พันธบัตรหรือตราสารแหงหนี้ที่รัฐบาลตางประเทศ องคการหรือหนวยงานของรัฐบาลตางประเทศ 
หรือองคการระหวางประเทศเปนผูออกหรือผูค้ําประกัน ซึ่งมีอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหรือของ  
ผูออกตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) 

(ข) พันธบัตรหรือตราสารแหงหนี้ที่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตางประเทศเปนผูออกหรือผูค้ําประกัน ซึ่งมี
อันดับความนาเชื่อถือของตราสารที่อยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) 

(2)  ตราสารแหงหนี้ภาคเอกชน อันไดแก 

(ก) ตราสารแหงหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลตางประเทศ ซึ่งมีอันดับความนาเชื่อถือของตราสารอยูในอันดับ
ที่สามารถลงทุนได (investment grade) และไดรับการคัดเลือกใหใชในการคํานวณดัชนีตราสาร       
แหงหนี้ (benchmark bond index) ที่ไดรับการยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้         
ผูลงทุนตองสามารถเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับตราสารแหงหนี้ดังกลาวเปนภาษาอังกฤษผานระบบ
อินเตอรเน็ตดวย 

(ข)  ตราสารแหงหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลตางประเทศที่มีอายุของตราสารคงเหลือไมเกิน 1 ปนับแตวันที่
ลงทุน ซึ่งนิติบุคคลดังกลาวมีอันดับความนาเชื่อถืออยูใน 2 อันดับแรก ทั้งนี้ ผูลงทุนตองสามารถเขาถึง
ขอมูลเกี่ยวกับตราสารแหงหนี้ดังกลาวเปนภาษาอังกฤษผานระบบอินเตอรเน็ตดวย 

(3) ตราสารแหงหนี้อื่น อันไดแก หนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่เปนกองทุนรวมตราสารแหง
หนี้ หรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแหงหนี้ หรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือใหความเห็นชอบ เชน กองทุนรวมตลาดเงิน เปนตน 
ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขขอ 3.12.2.1 
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(4) ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด 

3.12.2.4 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หุนกู หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกู ที่เสนอขายใน
ตางประเทศ โดยมีผูออกเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ทั้งนี้ หุนกูดังกลาวไมรวมถึงหุนกู
แปลงสภาพและหุนกูอนุพันธ 

ในกรณีที่ตราสารแหงหนี้ตามขอ 3.12.2.4 เปนตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินที่มีการจายผลตอบแทน  
ผลตอบแทนนั้นตองอยูในรูปอัตราดอกเบี้ยคงที่หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวเทานั้น 

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือค้ําประกันของบุคคลที่กําหนดไวในขอ 3.12.2.4 ตองเปนการรับรอง
ตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบ้ียโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือจํากัด
ความรับผิดของผูสลักหลัง หรือค้ําประกันตนเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนแบบไมมีเง่ือนไข 

3.12.2.5 เงินฝากในสถาบันการเงินตางประเทศที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได 
(investment grade) 

3.12.2.6 สัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient 
portfolio management) ตามหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด สัญญาซื้อขายลวงหนาที่กองทุน
จะเขาเปนคูสัญญาไดตองมีสินคาหรือตัวแปรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ 

(1) หลักทรัพย 

(2) อัตราดอกเบี้ย 

(3) อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 

(4) อันดับความนาเชื่อถือหรือเหตุการณที่มีผลตอการชําระหนี้ของตราสารแหงหนี้ หรือสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา หรือของผูออกตราสารหรือคูสัญญาดังกลาว 

(5) ทองคํา  

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

(7) สินคาหรือตัวแปรอื่นใดที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

ในกรณีทีสัญญาซื้อขายลวงหนาอางอิงกับราคาของสินคาหรือตัวแปรตามวรรคหนึ่งราคาที่อางอิง
ดังกลาวตองเปนราคาปจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขายลวงหนาเทานั้น ทั้งนี้ ราคาของสินคา ตัวแปรอื่นที่
ไมใชดัชนี หรือสินคาหรือตัวแปรที่เปนองคประกอบของดัชนีดังกลาวตองเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง
และเปดเผยไวอยางแพรหลายดวย 

ในกรณีของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนาตามวรรคหนึ่งได 
ตอเมื่อโครงการจัดการกองทุนรวมไดระบุกรณีดังกลาวไวอยางชัดเจนแลว 

ทั้งนี้ ใหบริษัทจัดการดําเนินการใหมีการกันหรือแยกทรัพยสินของกองทุนที่มีคุณภาพซึ่งมีสภาพคลอง
ในจํานวนที่เพียงพอตอมูลคาสุทธิที่กองทุนอาจมีภาระตองชําระหนี้หรือชําระคาสินคาเมื่อส้ินสุดสัญญา
ซื้อขายลวงหนา (fully covered) ไวตลอดเวลาที่ไดลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญานั้น  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
ที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

3.12.2.7 ทรัพยสินอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกับขอ 3.12.2.1 ถึงขอ 3.12.2.6 โดยไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3.13. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม : 
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3.13.1. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเปน
ทรัพยสินของกองทุนรวม ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งบาง
อัตราสวนการลงทุนหรือทั้งหมดจะไมเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดไว
สําหรับอัตราสวนการลงทุนที่เปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในกรณีที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไขเปลี่ยนแปลงอัตราสวนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุน
ใหเปนไปตามประกาศที่แกไขดวย 

3.13.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่เปนการลงทุนในประเทศตามขอ 3.12.1 เพื่อ
เปนทรัพยสินของกองทุนรวมมีมูลคารวมกันทั้งส้ินไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม 

3.13.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ 3.12.1.2 (2.2) เพื่อ
เปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเมื่อคํานวณเฉพาะผูออกหรือผูเปนคูสัญญารายนั้น 
ไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหนึ่งใหนับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพยสินทุกประเภทที่ผูออกหรือ    
ผูเปนคูสัญญารายดังกลาวเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา ซึ่ง
กองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินเหลานั้น รวมในอัตราสวนการลงทุนดังกลาวดวย 

ในกรณีของกองทุนรวมเปด มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศตามวรรคหนึ่ง ตองไมเกินรอยละ 20 
ของมูลคาตราสารนั้นในแตละรุน เวนแตเปนกองทุนรวมเปดที่มีการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม
คําสั่งลวงหนาซึ่งระบุเวลาแนนอน (auto redemption) 

3.13.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถ
ลงทุนไดดังตอไปนี้ ซึ่งธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุน เปนผู
ออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได 
โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเมื่อคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายนั้น ไมเกินรอยละ 20 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

(1)  ตราสารแหงหนี้ในประเทศ ตามขอ 3.12.1.2 

(2)  ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตามขอ 3.12.1.3 

(3)  เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ตามขอ 3.12.1.4 

(4)  สัญญาซื้อขายลวงหนา ตามขอ 3.12.1.5 

การคํานวณอัตราสวนสําหรับทรัพยสินขางตน ใหนับมูลคาของทรัพยสินซึ่งกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว
ดังตอไปนี้ ซึ่งธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายเดียวกันเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง 
ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา รวมในอัตราสวนดังกลาว 

(1) ทรัพยสินตามขอ 3.13.1.5 (1)  

ในกรณีที่กองทุนรวมมีเงินฝากในนิติบุคคลขางตน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม 
มิใหนับมูลคาของเงินฝากดังกลาวรวมในอัตราสวนนี้ 

3.13.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังตอไปนี้ ที่บุคคลใดเปนผูออก ผูส่ังจาย           
ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคา
รวมกันทั้งส้ินเมื่อคํานวณเฉพาะผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา
รายนั้น ไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ไดแก 
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(1) ตราสารแหงหนี้ในประเทศ ตามขอ 3.12.1.1 หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตามขอ 3.12.1.2 ทั้งนี้ 
เฉพาะที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) 

(2) สัญญาซื้อขายลวงหนาตามขอ 3.12.1.5 ที่คูสัญญาที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได  

ตราสารแหงหนี้ตามขอ (1) มิใหหมายความถึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ถูกจัดใหเปนตราสารหนี้
ตามขอ 3.12.1.1(2.6) 

การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหนึ่ง ใหนับทรัพยสินตามวรรคหนึ่งและทรัพยสินตามขอ 3.13.1.5 (1) ที่
บุคคลดังกลาวเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา ซึ่งกองทุน
ไดลงทุนหรือมีไวรวมในอัตราสวนดังกลาวดวย  

3.13.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินอื่นนอกเหนือจากกรณีที่กําหนดไวในขอ 
3.13.1.2 ขอ 3.13.1.3 และขอ 3.13.1.4  เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมตามอัตราสวนดังตอไปนี้ 

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

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

ความในวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับกับหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 

3.13.1.6 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่กลุมกิจการใดเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง  
ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกัน
ทั้งส้ินของกลุมกิจการนั้นไมเกินอัตราอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 

(1) รอยละ 30 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน 

(2) อัตราที่คํานวณไดจากน้ําหนักของกลุมกิจการดังกลาวในตัวชี้วัด (benchmark) ของกองทุนนั้นรวม
กับรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนนั้น ทั้งนี้ ตัวชี้วัดดังกลาวตองเปนดัชนีหรือ
องคประกอบของดัชนี ที่มีการเผยแพรอยางกวางขวางและสอดคลองกับนโยบายการลงทุนของกองทุน
นั้น 

3.13.1.7 การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่บริษัทในกลุมกิจการใดเปนผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญา เพื่อ
เปนทรัพยสินของกองทุน หากทรัพยสินดังกลาวเปนองคประกอบที่ใชในการคํานวณตัวชี้วัด 
(benchmark) ของกองทุนนั้น บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินนั้นโดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ิน
เมื่อคํานวณเฉพาะผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญารายนั้น ไมเกินผลรวมของน้ําหนักของทรัพยสินดังกลาว
ในตัวชี้วัดและรอยละสิบของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน   

ทั้งนี้ แทนอัตราสวนที่กําหนดไวในขอ 3.13.1.3 ขอ 3.13.1.4 ขอ 3.13.1.5 แลวแตกรณี ก็ได 

บริษัทจัดการพิจารณาความเปนกลุมกิจการตามขอ 3.13.1.6 และขอ 3.13.1.7 ตามงบการเงินรวมที่มี
การจัดทําและเปดเผยลาสุด เวนแตในกรณีที่ไมมีการจัดทํางบการเงินรวม ใหพิจารณาตามสัดสวนการ
ถือหุนที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูถือหุนลาสุดที่สงตอกระทรวงพาณิชย 

3.13.1.8 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋ว
สัญญาใชเงิน ที่บุคคลดังตอไปนี้ เปนผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญา เปนจํานวนที่มีมูลคารวมโดยเฉลี่ยไม
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เกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุกองทุน
รวมสําหรับกองทุนรวมที่มีอายุนอยกวา 1 ป 

(1)  ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

(2)  ธนาคารพาณิชย 

(3)  บริษัทเงินทุน 

(4)  บริษัทเครดิตฟองซิเอร 

(5)  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย 

(6)  สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

(7)  ธนาคารตางประเทศ 

การคํานวณอตัราสวนการลงทุนตามวรรคหนึ่ง มิใหนับมูลคาของทรัพยสินดังตอไปนี้รวมในอัตราสวน
ดังกลาว 

(1)  เงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม 

(2)  ทรัพยสินที่คูสัญญาในธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนโอนกรรมสิทธิ์ใหแกกองทุนรวม เพื่อดํารง
มูลคาธุรกรรมตามประกาศกําหนด 

อัตราสวนตามวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับในชวงระยะเวลา 6 เดือนกอนวันครบกําหนดอายุโครงการของ
กองทุนรวมที่มีอายุโครงการตั้งแต 1 ปขึ้นไป 

ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแหงหนี้ที่มีลักษณะคลายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไวเกิน
อัตราสวนที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวใหมี
มูลคารวมโดยเฉลี่ยไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมภายใน 30 วันนับแตวันสิ้น
รอบปบัญชีนั้น ทั้งนี้ ใหคํานวณอัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวโดยเฉลี่ยตั้งแตวันแรก
ของรอบปบัญชีนั้นจนถึงวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเปนไปตามอัตราสวนดังกลาว 

เมื่อบริษัทจัดการไดปฏิบัติตามวรรคสี่แลว ใหบริษัทจัดการรายงานใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม
ทราบภายในวันทําการถัดจากวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคารวมโดยเฉลี่ยไมเกินรอยละ 45 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกลาว 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการตองดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันนับแตวันที่ไดรับรายงานจากบริษัทจัดการดวย  

หากบริษัทจัดการไมสามารถปฏิบัติตามวรรคสี่ได สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสั่งใหบริษัทเลิก
กองทุนรวมนั้น 

ทั้งนี้ อัตราสวนดังกลาวขางตนใหนับรวมการลงทุนทั้งในและตางประเทศ 

3.13.1.9 ในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควร เพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุนอันเนื่องมาจาก
ปญหาความผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกวางในรอบปบัญชีใด บริษัทจัดการ
กองทุนรวมอาจขอผอนผันตอสํานักงานเพื่อไมตองนําการลงทุนในหรือมีไวซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก    
ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใชเงิน ในชวงเวลาที่เกิดความผันผวนดังกลาวมารวมคํานวณอัตราสวนการ
ลงทุนตามขอ 3.13.1.8 ไดสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

3.13.1.10 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หนวยลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมไดไมเกินอัตราสวนดังตอไปนี้ 



กองทุนเปดไทยพาณิชย คอมมอดิตี้ พลัส 
 

23 

(1) ลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุนของแตละกองทุนรวมที่
บริษัทจัดการอื่นเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ ไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของแตละกองทุน
รวมที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ 

(2) ลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุนของทุกกองทุนรวมที่
บริษัทจัดการอื่นเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ ไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของแตละกองทุน
รวมที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ 

 
หนวยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายความวา หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 เทานั้น แตไมรวมถึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  

3.13.1.11 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนไดโดยมีมูลคาธุรกรรม
รวมกันทั้งส้ินไมเกินรอยละ 25 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

3.13.1.12 การลงทุนหรือมีไวซึ่งธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวน
การลงทุนตามขอ 3.13.1.3 และขอ 3.13.1.4 ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีที่มูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมาเพื่อดํารงมูลคาธุรกรรมตาม
ประกาศกําหนด (ถามี) ณ ส้ินวันไมนอยกวามูลคาธุรกรรม ใหนําหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ดังกลาว
มาคํานวณอัตราสวนการลงทุนเทากับมูลคาธุรกรรม ทั้งนี้ บริษัทจัดการไมตองนําธุรกรรมการซื้อโดยมี
สัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราสวนการลงทุนที่คูสัญญา   

(2) ในกรณีมูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมา เพื่อดํารงมูลคาธุรกรรมตาม
ประกาศกําหนด (ถามี) ณ ส้ินวันนอยกวามูลคาธุรกรรม ใหคํานวณอตัราสวนการลงทุนดังตอไปนี้ 

(ก) นําหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ดังกลาวมาคํานวณอัตราสวนการลงทุน เทากับมูลคาหลักทรัพย
หรือตราสารแหงหนี้นั้นตามราคาตลาด และ 

(ข) นําธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราสวนการลงทุนที่คูสัญญา เทากับสวนตางของ
มูลคาธุรกรรมกับมูลคาหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้นั้นตามราคาตลาด 

(3)  ในกรณีเปนธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนตามสัญญาที่มีขอกําหนดใหคํานวณมูลคา
หลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและมูลคาธุรกรรมรวมเปนยอดสุทธิของธุรกรรมทั้งหมดที่กองทุนมี
อยูกับคูสัญญารายเดียวกัน และที่สัญญากําหนดใหสามารถบังคับชําระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่ง
จากหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อหรือทรัพยสินที่โอนเพื่อดํารงมูลคาธุรกรรมตามประกาศกําหนด 
(ถามี) ของธุรกรรมอื่นได ใหคํานวณอัตราสวนการลงทุนดังนี้ 

(ก)  ในกรณีที่มูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมา เพื่อดํารงมูลคาธุรกรรม
ตามประกาศกําหนด (ถามี) ณ ส้ินวันของแตละธุรกรรม มีมูลคาไมนอยกวามูลคาธุรกรรมแตละธุรกรรม
นั้น ใหคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามหลักเกณฑใน (1) 

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

(ค)  ในกรณีที่มีบางธุรกรรมที่มูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมาเพื่อดํารง
มูลคาธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถามี) ณ ส้ินวันนอยกวามูลคาธุรกรรม ใหบริษัทจัดการนําหลักทรัพย
หรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อของธุรกรรมที่มูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมา 
เพื่อดํารงมูลคาธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถามี) ณ ส้ินวันไมนอยกวามูลคาธุรกรรม มาคํานวณ
อัตราสวนการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อชดเชยสวนตางของมูลคาธุรกรรมกับมูลคารวมของหลักทรัพยหรือตรา
สารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมา เพื่อดํารงมูลคาธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถามี) ณ ส้ินวันของธุรกรรม
แรกทั้งนี้ หากภายหลังการชดเชยสวนตางขางตน มูลคาสุทธิของทุกหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่
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ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนยังคงนอยกวามูลคาสุทธิของทุกธุรกรรม ใหนําธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขาย
คืนมาคํานวณอัตราสวนการลงทุนที่คูสัญญาเทากับสวนตางดังกลาว 

3.13.1.13 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยของกองทุนได โดยมีมูลคาธุรกรรมรวมกัน
ทั้งส้ินไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การคํานวณมูลคาธุรกรรมดังกลาว ให
บริษัทจัดการคํานวณโดยใชมูลคาหลักทรัพยที่ใหยืม รวมผลประโยชนที่พึงไดรับจนถึงวันที่คํานวณ
มูลคาธุรกรรมดังกลาว 

ในกรณีที่ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยในขณะที่กองทุนเขาทําธุรกรรม มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนด
ในวรรคหนึ่ง หากตอมาธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยมิไดเกิดจาก
การทําธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยดังกลาวตอไปก็ได    

ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนการลงทุนที่กําหนดพรอม
สาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทําการนับแต
วันที่ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงาน
ดังกลาวไวที่บริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.สามารถตรวจสอบได 

3.13.1.14 ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิด
จากหลักทรัพยอางอิงไทย ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิ
ได ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ หรือธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย ใหนับมูลคาของ
หลักทรัพยอางอิงของใบแสดงสิทธิดังกลาว รวมในอัตราสวนสําหรับหลักทรัพยอางอิงดังกลาวที่กําหนด
ในโครงการนี้ โดยถือเสมือนหนึ่งวากองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยอางอิงนั้นโดยตรง ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการอาจไมนับมูลคาของใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยรวมใน
อัตราสวนที่คํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญาที่กําหนดตามขอ 3.13.1.2 ขอ 3.13.1.3 ขอ 
3.13.1.4 และขอ 3.13.1.5 ก็ได 

มูลคาของหลักทรัพยอางอิงที่นํามาคํานวณรวมในอัตราสวนตามวรรคหนึ่งใหมีมูลคาเทากับมูลคาใบ
แสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยที่กองทุนไดลงทุนหรือมีไว 

(2) ในกรณีของธุรกรรมใหยืมหลักทรัพย บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราสวนการลงทุนใน หรือมีไวซึ่งการ
ใหยืมหลักทรัพยโดยใหนับมูลคาทรัพยสินที่ใหยืมรวมในอัตราสวนสําหรับหลักทรัพยที่กําหนดไวในขอ 
3.13.1.2 ขอ 3.13.1.3 ขอ 3.13.1.4 และขอ 3.13.1.5 โดยไมถือเสมือนหนึ่งวากองทุนไดลงทุนหรือมี
ไวซึ่งหลักทรัพยนั้นอยู ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจไมนับรวมในอัตราสวนที่คํานวณตามคูสัญญาที่กําหนด
ตามขอ 3.13.1.2 ขอ 3.13.1.3 ขอ 3.13.1.4 และขอ 3.13.1.5 ก็ได 

3.13.1.15 ในกรณีที่กองทุนเขาเปนคูสัญญาในสัญญาซื้อขายลวงหนาโดยมิไดมีวัตถุประสงคเพื่อการ
ลดความเสี่ยง (hedging) ใหบริษัทจัดการดําเนินการใหมีการกันหรือแยกทรัพยสินของกองทุนที่มี
คุณภาพซึ่งมีสภาพคลองในจํานวนที่เพียงพอตอมูลคาสุทธิที่กองทุนอาจมีภาระตองชําระหนี้หรือชําระคา
สินคาเมื่อส้ินสุดสัญญาซื้อขายลวงหนา (fully covered) ไวตลอดเวลาที่ไดลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญานั้น 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่สํานักงานกําหนด 

3.13.1.16 การคํานวณมูลคาการลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อการคํานวณอัตราสวนการ
ลงทุนตามขอ 3.13.1.2 ขอ 3.13.1.3 ขอ 3.13.1.4 และขอ 3.13.1.5 (1) ใหนับมูลคาที่คูสัญญาอีก
ฝายหนึ่ง มีหนาที่ตองชําระตามสัญญาซื้อขายลวงหนา รวมคํานวณในอัตราสวนของบุคคลที่เปน
คูสัญญาดังกลาว เวนแตกรณีที่กองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญานั้นในศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา บริษัทจัดการไมตองคํานวณมูลคาและอัตราสวนตามที่กําหนดในขอดังกลาว 

3.13.1.17 นอกจากการคํานวณตามขอ 3.13.1.16 แลว ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการลงทุน
ดังตอไปนี้ดวย 
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(1) ในกรณีที่การเขาเปนคูสัญญาในสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนผลหรืออาจเปนผลใหกองทุนมีความ
เส่ียงตอเครดิตของผูออกสินคา หรือผูที่ตองชําระหนี้ตามขอผูกพันของสินคาที่สัญญาซื้อชายลวงหนา
อางอิง ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการลงทุนสําหรับสินคาดังกลาวที่กําหนดไวในประกาศนี้ โดย
ถือเสมือนหนึ่งวากองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งสินคานั้นโดยตรง ทั้งนี้ ใหบริษัทจัดการใชมูลคาตามขนาด
ของสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนมูลคาที่ใชในการคํานวณ เวนแตในกรณีที่เปนสัญญาออปชัน ใหนับ
มูลคาตามขนาดสัญญาซื้อขายลวงหนาคูณกับคาเดลตาของสัญญาออปชันแทน 

(2) ในกรณีที่กองทุนลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนาที่อางอิงกับดัชนีดังตอไปนี้ ใหบริษัท
จัดการคํานวณอัตราสวนสําหรับองคประกอบดังกลาวที่กําหนดไวในประกาศนี้ โดยถือเสมือนหนึ่งวา
กองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งองคประกอบนั้นโดยตรง เวนแตในกรณีที่องคประกอบดังกลาวเปนหรือ
เกี่ยวของกับทองคําหรือน้ํามันดิบ 

(ก) ดัชนีที่มีองคประกอบเปนสินคาหรือตัวแปรที่กองทุนสามารถลงทุนหรือมีไวได 

(ข) ดัชนีที่ไมเขาลักษณะเปนดัชนีที่มีการกระจายน้ําหนักอยางเพียงพอตามประกาศกําหนด 

(ค) ดัชนีที่มีองคประกอบสวนใหญเปนตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือต่ํากวาอันดับที่สามารถลงทุน
ได (high yield bond index) 

3.13.1.18 ในการคํานวณอัตราสวนตามขอ 3.13.1.2 ขอ 3.13.1.3 ขอ 3.13.1.4 และขอ 3.13.1.5 (1) 
ใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ รวมทั้งเง่ือนไขตามขอ 3.13.1.19 ดวย  

(1)  ในกรณีที่ทรัพยสินดังกลาวมีผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน บริษัทจัดการจะ
คํานวณอัตราสวนที่ผูออกทรัพยสินหรือผูที่เปนคูสัญญาดังกลาว หรือคํานวณอัตราสวนผูรับรอง ผูรับ
อาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน แลวแตกรณี ก็ได  

(2)  ในกรณีที่ทรัพยสินมีบุคคลมากกวาหนึ่งรายเปนผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน 
บริษัทจัดการจะเลือกคํานวณอัตราสวนที่ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกันรายใดรายหนึ่ง 
ก็ได 

3.13.1.19 การคํานวณอัตราสวนที่ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกันตามขอ 3.13.1.18  
จะทําไดตอเมื่อบุคคลดังกลาวไดทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิ
ไลเบ้ียโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือจํากัดความรับผิดของผูสลักหลัง หรือค้ําประกันตนเงินและ
ดอกเบี้ยเต็มจํานวนแบบไมมีเง่ือนไข 

3.13.1.20 ในกรณีที่ตราสารแหงหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปน
ทรัพยสินของกองทุนมีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนดในขางตน หากตอมาตราสารแหงหนี้หรือตราสาร
กึ่งหนี้กึ่งทุนนั้น มีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยสาเหตุถูกปรับลดอันดับความนาเชื่อถือใหบริษัท
ดําเนินการแกไขอัตราสวนใหเปนไปตามที่กําหนดภายใน 30 วันนับแตวันที่มีการประกาศใหทราบถึงเหตุ
ดังกลาว เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3.13.1.21 ในกรณีที่ทรัพยสินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไม
เกินอัตราสวนที่กําหนดในขางตน หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวจากการรับชําระหนี้ดวย
ทรัพยสินอื่น บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปก็ได  

ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง 
และวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนการลงทุนที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวให
ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกิน
อัตราสวนที่กําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวที่บริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได 

3.13.1.22 ในกรณีที่การรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นเปนผลใหกองทุนรวมเปนผูถือหุนที่บริษัทใดเปน    
ผูออก เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบ
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ดําเนินการเกินกวารอยละ 25 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทนั้น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังนี้คือ 

(1)  ปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศที่กําหนดใหบริษัทจัดการสามารถรบัชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นได 

(2) งดเวนการใชสิทธิออกเสียงในหุนจํานวนที่เกินอัตราสวนการลงทุนดังกลาว เวนแตกรณีที่มีเหตุ
จําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ 

(3) กรณีที่เปนหุนของบริษัทจดทะเบียน และการไดมาซึ่งหุนของบริษัทดังกลาว เปนผลใหกองทุนไดมา 
หรือเปนผูถือหุนของบริษัทนั้นจนถึงหรือขามจุดที่ตองทําคําเสนอซื้อ บริษัทจัดการตองดําเนินการเพื่อให
ไดรับการยกเวนการทําคําเสนอซื้อโดยการลดสัดสวนการถือหุนหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื่นคํา
ขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวย
หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ ทั้งนี้ การลดสัดสวนการถือ
หุนดังกลาว ใหบริษัทจัดการลดสัดสวนตามสัดสวนของหุนของบริษัทจดทะเบียนที่แตละกองทุนไดมา
จากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น 

3.13.1.23 ในกรณีที่ทรัพยสินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไม
เกินอัตราสวนที่กําหนดในขางตน หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยไมเขาลักษณะตามขอ
3.13.1.8 ขอ 3.13.1.13 ขอ 3.13.1.20 ขอ 3.13.1.21 และ ขอ 3.13.1.22 และการเกินอัตราสวน
ดังกลาวมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดทรัพยสินมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งทรัพยสิน
ดังกลาวตอไปก็ได   

ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง 
และวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวม ทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนที่
กําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวที่บริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได 

3.13.1.24 ขอจํากัดการลงทุนขางตนจะไมนํามาบังคับใชในกรณีที่ปรากฏเหตุตามหัวขอ “การเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวม” และบริษัทจัดการตองดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวขอ “การดําเนินการ
ของบริษัทจัดการเมื่อเลิกกองทุนรวม”  

สรุปอัตราสวนการลงทุน :  

1. Total non-investment grade : ลงทุนไมเกินรอยละ 15.00  

2. Non-investment grade company limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 5.00 

3. Investment grade company limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 20.00  

4. Financial institution company limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 20.00  

5. Individual fund limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 10.00  

6. Total fund limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 20.00 

 

3.13.2. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นในตางประเทศ :  

3.13.2.1 กองทุนเปนกองทุนรวมหนวยลงทุนที่ลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุน PIMCO 
CommoditiesPLUS Strategy Fund โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุน 
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3.13.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ 3.12.2.3 (1) ที่มี
อันดับความนาเชื่อถืออยูใน 2 อันดับแรก หรือสัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีสินคาเปนตราสารดังกลาว เพื่อ
เปนทรัพยสินของกองทุนรวม โดยไมจํากัดอัตราสวน 

ในกรณีของกองทุนเ ปด มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกันแลวตองไมเกิน
รอยละ 20 ของมูลคาตราสารนั้นในแตละรุน เวนแตเปนกองทุนรวมเปดที่มีการขายและรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนตามคําสั่งซื้อลวงหนาซึ่งระบุเวลาแนนอน (auto redemption) 

3.13.2.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารภาครัฐตางประเทศที่นอกเหนือจากขอ 3.13.2.2 
เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเมื่อคํานวณเฉพาะรายผูออกหรือผูเปน
คูสัญญารายนั้น ไมเกินรอยละ 35 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

ในกรณีของกองทุนรวมเปด มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศดังกลาว ตองไมเกินรอยละ 20 ของ
มูลคาตราสารนั้นในแตละรุน เวนแตเปนกองทุนรวมเปดที่มีการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่ง
ลวงหนาซึ่งระบุเวลาแนนอน (auto redemption) 

การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหนึ่ง ใหนับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพยสินทุกประเภทที่ผูออกหรือ   
ผูเปนคูสัญญารายดังกลาวเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา ซึง
กองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินเหลานั้น รวมในอัตราสวนการลงทุนดังกลาวดวย 

3.13.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินดังตอไปนี้ ที่บุคคลใดเปนผูออก 
ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดย
มีมูลคารวมกันทั้งส้ินเมื่อคํานวณเฉพาะผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือ
คูสัญญารายนั้น ไมเกินรอยละ 25 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

(1) ตราสารแหงทุนตางประเทศ ตามขอ 3.12.2.2 

(2) ตราสารแหงหนี้ตางประเทศ ตามขอ 3.12.2.3  

(3) สัญญาซื้อขายลวงหนา ตามขอ 3.12.2.6 

3.13.2.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินอื่นนอกเหนือจากกรณีที่กําหนดไวในขอ 
3.13.2.3 และขอ 3.13.2.4 เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมตามอัตราสวนดังตอไปนี้ 

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

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

ความในวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับกับหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 

3.13.2.6 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่กลุมกิจการใดเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับ
อาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ิน
ของกลุมกิจการนั้นไมเกินอัตราอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 

(1) รอยละ 30 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน 

(2) อัตราที่คํานวณไดจากน้ําหนักของกลุมกิจการดังกลาวในตัวชี้วัด (benchmark) ของกองทุนนั้นรวม
กับรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนนั้น ทั้งนี้ ตัวชี้วัดดังกลาวตองเปนดัชนีหรือ
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องคประกอบของดัชนี ที่มีการเผยแพรอยางกวางขวางและสอดคลองกับนโยบายการลงทุนของกองทุน
นั้น 

3.13.2.7 การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่บริษัทในกลุมกิจการใดเปนผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญา เพื่อ
เปนทรัพยสินของกองทุน หากทรัพยสินดังกลาวเปนองคประกอบที่ใชในการคํานวณตัวชี้วัด 
(benchmark) ของกองทุนนั้น บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินนั้นโดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ิน
เมื่อคํานวณเฉพาะผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญารายนั้น ไมเกินผลรวมของน้ําหนักของทรัพยสินดังกลาว
ในตัวชี้วัดและรอยละสิบของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  ทั้งนี้ แทนอัตราสวนที่กําหนดไวในขอ 
3.13.1.3 ขอ 3.13.1.4 ขอ 3.13.1.5 แลวแตกรณี ก็ได 

บริษัทจัดการพิจารณาความเปนกลุมกิจการตามขอ 3.13.2.6 และขอ 3.13.2.7 ตามงบการเงินรวมที่มี
การจัดทําและเปดเผยลาสุด เวนแตในกรณีที่ไมมีการจัดทํางบการเงินรวม ใหพิจารณาตามสัดสวนการ
ถือหุนที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูถือหุนลาสุดที่สงตอกระทรวงพาณิชย 

3.13.2.8 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือ         
ตั๋วสัญญาใชเงิน ที่บุคคลดังตอไปนี้ เปนผูออก ผูส่ังจาย หรอืคูสัญญา เปนจํานวนที่มีมูลคารวมโดยเฉลี่ย
ไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุกองทุน
รวมสําหรับกองทุนรวมที่มีอายุนอยกวาหนึ่งป  

(1)  ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

(2)  ธนาคารพาณิชย 

(3)  บริษัทเงินทุน 

(4)  บริษัทเครดิตฟองซิเอร 

(5)  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย 

(6)  สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

(7)  ธนาคารตางประเทศ 

การคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามวรรคหนึ่ง มิใหนับมูลคาของทรัพยสินดังตอไปนี้ รวมในอัตราสวน
ดังกลาว 

(1)  เงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม 

(2)  ทรัพยสินที่คูสัญญาในธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนโอนกรรมสิทธิ์ใหแกกองทุนรวมเพื่อดํารง
มูลคาธุรกรรมตามประกาศกําหนด 

อัตราสวนตามวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับในชวงระยะเวลา 6 เดือนกอนวันครบกําหนดอายุโครงการของ
กองทุนรวมที่มีอายุโครงการตั้งแต 1 ปขึ้นไป 

ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแหงหนี้ที่มีลักษณะคลายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไวเกิน
อัตราสวนที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวใหมี
มูลคารวมโดยเฉลี่ยไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมภายใน 30 วันนับแตวันสิ้น
รอบปบัญชีนั้น ทั้งนี้ ใหคํานวณอัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวโดยเฉลี่ยตั้งแตวันแรก
ของรอบปบัญชีนั้นจนถึงวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเปนไปตามอัตราสวนดังกลาว 

เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไดปฏิบัติตามวรรคสี่แลว ใหบริษัทรายงานใหผูดูแลผลประโยชนของ
กองทุนรวมทราบภายในวันทําการถัดจากวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคารวมโดยเฉลี่ยไมเกินรอยละ 45 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมเพื่อใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติ
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ดังกลาว ทั้งนี้ บริษัทตองดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมแจงให สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันนับแตวันที่ไดรับรายงานจากบริษัทดวย  

หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถปฏิบัติตามวรรคสี่ได สํานักงานอาจสั่งใหบริษัทเลิกกองทุนรวม
นั้น 

ทั้งนี้ อัตราสวนดังกลาวขางตนใหนับรวมการลงทุนทั้งในและตางประเทศ 

3.13.2.9 ในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควร เพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุนอันเนื่องมาจาก
ปญหาความผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกวางในรอบปบัญชีใด บริษัทจัดการ
กองทุนรวมอาจขอผอนผันตอสํานักงานเพื่อไมตองนําการลงทุนในหรือมีไวซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก     
ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใชเงิน ในชวงเวลาที่เกิดความผันผวนดังกลาวมารวมคํานวณอัตราสวนการ
ลงทุนตามขอ 3.13.2.8 ไดสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

3.13.2.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งเงินฝากในสถาบันการเงินตางประเทศที่มีอันดับความ
นาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเมื่อคํานวณเฉพาะสถาบันการเงิน
ตางประเทศรายนั้น ไมเกินรอยละ 25 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหนึ่ง ใหนับมูลคาของทรัพยสินที่กองทุนลงทุนหรือมีไวดังตอไปนี้ รวมใน
อัตราสวนดังกลาว 

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

(2) ทรัพยสินตามขอ 3.13.2.4 และขอ 3.13.2.5 (1) ที่ธนาคารพาณิชยซึ่งเปนสาขาของสถาบัน
การเงินตางประเทศรายนั้นเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา 

ในกรณีที่กองทุนมีเงินฝากตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการดําเนินงานของกองทุน 
มิใหนับมูลคาของเงินฝากดังกลาวรวมในอัตราสวนตามวรรคหนึ่ง 

ทั้งนี้ ไมวาในกรณีใด มิใหคํานวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนเขาใน
อัตราสวนดังกลาว 

3.13.2.11 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได โดยมีมูลคา
ธุรกรรมรวมกันทั้งส้ินไมเกินรอยละ 25 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

3.13.2.12 การลงทุนหรือมีไวซึ่งธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวน
การลงทุนตามขอ 3.13.2.4 ตามหลักเกณฑดงัตอไปนี้ 

(1) ในกรณีที่มูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมาเพื่อดํารงมูลคาธุรกรรมตาม
ประกาศกําหนด (ถามี) ณ ส้ินวันไมนอยกวามูลคาธุรกรรม ใหนําหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ดังกลาว
มาคํานวณอัตราสวนการลงทุนเทากับมูลคาธุรกรรม ทั้งนี้ บริษัทจัดการไมตองนําธุรกรรมการซื้อโดยมี
สัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราสวนการลงทุนที่คูสัญญา   

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

(ก) นําหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ดังกลาวมาคํานวณอัตราสวนการลงทุน เทากับมูลคาหลักทรัพย
หรือตราสารแหงหนี้นั้นตามราคาตลาด และ 

(ข) นําธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราสวนการลงทุนที่คูสัญญา เทากับสวนตางของ
มูลคาธุรกรรมกับมูลคาหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้นั้นตามราคาตลาด 

(3)  ในกรณีเปนธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนตามสัญญาที่มีขอกําหนดใหคํานวณมูลคา
หลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและมูลคาธุรกรรมรวมเปนยอดสุทธิของธุรกรรมทั้งหมดที่กองทุนมี
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อยูกับคูสัญญารายเดียวกัน และที่สัญญากําหนดใหสามารถบังคับชําระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่ง
จากหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อหรือทรัพยสินที่โอนเพื่อดํารงมูลคาธุรกรรมตามประกาศกําหนด 
(ถามี) ของธุรกรรมอื่นได ใหคํานวณอัตราสวนการลงทุนดังนี้ 

(ก)  ในกรณีที่มูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมา เพื่อดํารงมูลคาธุรกรรม
ตามประกาศกําหนด (ถามี) ณ ส้ินวันของแตละธุรกรรม มีมูลคาไมนอยกวามูลคาธุรกรรมแตละธุรกรรม
นั้น ใหคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามหลักเกณฑใน (1) 

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

(ค)  ในกรณีที่มีบางธุรกรรมที่มูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมาเพื่อดํารง
มูลคาธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถามี) ณ ส้ินวันนอยกวามูลคาธุรกรรม ใหบริษัทจัดการนําหลักทรัพย
หรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อของธุรกรรมที่มูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมา 
เพื่อดํารงมูลคาธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถามี) ณ ส้ินวันไมนอยกวามูลคาธุรกรรม มาคํานวณ
อัตราสวนการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อชดเชยสวนตางของมูลคาธุรกรรมกับมูลคารวมของหลักทรัพยหรือตรา
สารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมา เพื่อดํารงมูลคาธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถามี) ณ ส้ินวันของธุรกรรม
แรกทั้งนี้ หากภายหลังการชดเชยสวนตางขางตน มูลคาสุทธิของทุกหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่
ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนยังคงนอยกวามูลคาสุทธิของทุกธุรกรรม  ใหนําธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขาย
คืนมาคํานวณอัตราสวนการลงทุนที่คูสัญญาเทากับสวนตางดังกลาว 

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

(1)  ในกรณีที่ทรัพยสินดังกลาวมีผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน บริษัทจัดการจะ
คํานวณอัตราสวนที่ผูออกทรัพยสินหรือผูที่เปนคู สัญญาดังกลาวหรือคํานวณอัตราสวนผูรับรอง        
ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน แลวแตกรณี ก็ได  

(2)  ในกรณีที่ทรัพยสินมีบุคคลมากกวาหนึ่งรายเปนผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน 
บริษัทจัดการจะเลือกคํานวณอัตราสวนที่ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกันรายใดรายหนึ่ง 
ก็ได 

3.13.2.14 การคํานวณอัตราสวนที่ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกันตามขอ 3.13.2.13   
จะทําไดตอเมื่อบุคคลดังกลาวไดทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิ
ไลเบ้ียโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือจํากัดความรับผิดของผูสลักหลัง หรือค้ําประกันตนเงินและ
ดอกเบี้ยเต็มจํานวนแบบไมมีเง่ือนไข   

3.13.2.15 ในกรณีที่ตราสารแหงทุน ตราสารแหงหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ในขณะที่ลงทุนหรือใน
ขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุนมีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนดในขางตน หากตอมาตราสารแหง
ทุน หรือตราสารแหงหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนนั้น มีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวเนื่องจากมีคุณสมบัติ
ไมตรงตามประกาศ บริษัทจัดการจะดําเนินการแกไขอัตราสวนใหเปนไปตามที่กําหนดภายใน 30 วันนับ
แตวันที่มีการประกาศใหทราบถึงเหตุดังกลาว เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับผอนผัน
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3.13.2.16 ในกรณีที่ทรัพยสินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไม
เกินอัตราสวนที่กําหนดในขางตน หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวจากการรับชําระหนี้ดวย
ทรัพยสินอื่น บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปก็ได  

ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง 
และวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนการลงทุนที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวให
ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทําการนับแตวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกิน
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อัตราสวนที่กําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวที่บริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานสามารถ
ตรวจสอบได   

3.13.2.17 ในกรณีที่การรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นเปนผลใหกองทุนรวมเปนผูถือหุนที่บริษัทใดเปน     
ผูออก เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินการเกินกวารอยละ 25 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทนั้น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการดังนี้ คือ  

(1)  ปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศที่กําหนดใหบริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี้ดวยทรพัยสินอื่นได 

(2) งดเวนการใชสิทธิออกเสียงในหุนจํานวนที่เกินอัตราสวนการลงทุนดังกลาว เวนแตกรณีที่มีเหตุ
จําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต และ 

(3) กรณีที่เปนหุนของบริษัทจดทะเบียน และการไดมาซึ่งหุนของบริษัทดังกลาว เปนผลใหกองทุนไดมา
หรือเปนผูถือหุนของบริษัทนั้นจนถึงหรือขามจุดที่ตองทําคําเสนอซื้อ  บริษัทจัดการตองดําเนินการ
เพื่อใหไดรับการยกเวนการทําคําเสนอซื้อโดยการลดสัดสวนการถือหุนหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือ
ยื่นคําขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวา
ดวยหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ  ทั้งนี้ การลดสัดสวน
การถือหุนดังกลาว  ใหบริษัทจัดการลดสัดสวนตามสัดสวนของหุนของบริษัทจดทะเบียนที่แตละกองทุน
ไดมาจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น 

3.13.2.18 ในกรณีที่ทรัพยสินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไม
เกินอัตราสวนที่กําหนดในขางตน หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยไมเขาลักษณะตามขอ 
3.13.2.15 ขอ 3.13.2.16 และขอ 3.13.2.17 และการเกินอัตราสวนดังกลาวมิไดเกิดจากการลงทุนหรือ
ไดทรัพยสินมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปก็ได 

ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง 
และวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทําการนับแตวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนที่
กําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวที่บริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานสามารถตรวจสอบได 

3.13.2.19 ขอจํากัดการลงทุนขางตนจะไมนํามาบังคับใชในกรณีที่ปรากฏเหตุตามหัวขอ “การเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวม” และบริษัทจัดการตองดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวขอ “การดําเนินการ
ของบริษัทจัดการเมื่อเลิกกองทุนรวม” 

4. การแบงชนิดหนวยลงทุน (Class of Unit) : ไมมี 

5. การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก :  

5.1. ชองทางการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก :  

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนทั่วไป ในราคาหนวยลงทุนที่เสนอขายหนวยละ 
10.00 บาท ซึ่งผูสนใจลงทุนสามารถติดตอซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ โดยกําหนดระยะเวลาเสนอขาย ตั้งแต
วันที่ 25 กันยายน – 1 ตุลาคม 2555 ในระหวางเวลาทําการของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ (ถามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่มียอดการจําหนาย
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หนวยลงทุน เทากับจํานวนเงินทุนของโครงการกอนครบกําหนดสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวย
ลงทุน บริษัทจัดการอาจพิจารณาปดการเสนอขายและดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสินของโครงการ
เปนกองทุนรวม 

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบสั่งซื้อหนวยลงทุนและใบคําขอเปดบัญชีกองทุน  

บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) จะจัดสงหนังสือชี้ชวนสวนสรุป
ขอมูลสําคัญที่ผูลงทุนควรทราบพรอมใบสั่งซื้อหนวยลงทุนและใบคําขอใชบริการกองทุนใหกับผูสนใจ
ลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดใหมีหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไวที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ
และสํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหนวยลงทุนทุกแหง (ถามี)  

ผูสนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการ หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญที่ 
ผูลงทุนควรทราบ ใบสั่งซื้อหนวยลงทุน ใบคําขอใชบริการกองทุนไดที่บริษัทจัดการและสถานที่ติดตอ
ทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการทุกวันทํา
การในระหวางเวลาทําการ  

5.2.2 วิธีการสั่งซื้อหนวยลงทุน  

5.2.2.1 บริษัทจัดการ  

(1) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบคําขอใชบริการกองทุน (เฉพาะผูที่ยังไมเคย
กรอกใบคําขอใชบริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และใบสั่งซื้อหนวยลงทุนใหครบถวนถูกตองและ
ชัดเจนแลวนําใบคําขอใชบริการกองทุน (ถามี) และใบสั่งซื้อหนวยลงทุนพรอมทั้งเงินคาซื้อหนวยลงทุน
ตามจํานวนเงินที่ส่ังซื้อไปที่บริษัทจัดการ  

(2) มูลคาการสั่งซื้อขั้นต่ํา 5,000 บาท รวมคาธรรมเนียมในการขายหนวยลงทุน (ถามี) และ
ภาษีมูลคาเพิ่ม  

5.2.2.2 ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

(1) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบคําขอใชบริการกองทุน (เฉพาะผูที่ยังไมเคย
กรอกใบคําขอใชบริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และใบสั่งซื้อหนวยลงทุนใหครบถวนถูกตองและ
ชัดเจนแลวนําใบคําขอใชบริการกองทุน (ถามี) และใบสั่งซื้อหนวยลงทุนพรอมทั้งเงินคาซื้อหนวยลงทุน
ตามจํานวนเงินที่ส่ังซื้อไปที่ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัท
จัดการ (ถามี)  

(2) มูลคาการสั่งซื้อขั้นต่ํา 5,000 บาท รวมคาธรรมเนียมในการขายหนวยลงทุน (ถามี) และ
ภาษีมูลคาเพิ่ม  

5.2.2.3 ATM  

บริษัทจัดการอาจรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศใหแกผูลงทุนทราบลวงหนากอนการเริ่มใหบริการ  

5.2.2.4 Tele-bank  

ไมมี 

5.2.2.5 ไปรษณีย  

บริษัทจัดการอาจรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณีย ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการที่บริษัท
จัดการกําหนด ซึ่งจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่
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เกี่ยวของ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศใหแกผูลงทุนทราบ
ลวงหนากอนการเริ่มใหบริการ  

5.2.2.6 Internet  

ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนและไดขอใชบริการสั่งซื้อหนวยลงทุนทางอินเทอรเน็ตแลว สามารถ
ส่ังซื้อหนวยลงทุนไดที่เว็บไซดของบริษัทจัดการ ภายใตรายละเอียด หลักเกณฑ เง่ือนไข ขั้นตอน
วิธีการใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานสื่ออินเทอรเน็ตที่บริษัทจัดการกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

5.2.2.7 หักบัญชี  

บริษัทจัดการอาจรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนประจํา โดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งจะเปนไปตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจง
ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศใหแกผูลงทุนทราบลวงหนากอนการเริ่มใหบริการ 

5.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคาซื้อหนวยลงทุน 

5.3.1 บริษัทจัดการ 

(1) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนสามารถชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาเสนอ
ขายโดยชําระเปนเงินสด เช็ค หรือดราฟต ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดในเขตหักบัญชีเดียวกับที่ทําการ
ของบริษัทจัดการที่รับคําสั่งซื้อภายในวันที่ส่ังซื้อเทานั้น โดยเช็ค หรือดราฟตจะตองลงวันที่เดียวกับ
วันที่ส่ังซื้อหนวยลงทุนและขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนาม "บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย 
จํากัด" เพื่อ (ระบุชื่อผูส่ังซื้อหนวยลงทุน) และระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูส่ังซื้อหนวย
ลงทุนเพื่อความสะดวกในการติดตอไวหลัง เช็ค หรือดราฟต ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะออกหลักฐานการรับ
เงินและคําสั่งซื้อใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน 

(2) การสั่งซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทจัดการไดเรียกเก็บเงินคาสั่งซื้อหนวยลงทุนไดเต็ม
จํานวนแลว โดยบริษัทจัดการจะนําเงินคาซื้อหนวยลงทุนที่ไดรับจากผูส่ังซื้อหนวยลงทุนและดอกเบี้ยที่
เกิดขึ้นจากเงินดังกลาว (ถามี) เขาบัญชี "กองทุนเปดไทยพาณิชย คอมมอดิตี้ พลัส" ซึ่งเปนบัญชี
เดินสะพัด หรือบัญชีออมทรัพยที่บริษัทจัดการไดเปดไวกับธนาคารกสิกรไทย (มหาชน) ภายใน 5 วันทํา
การนับตั้งแตวันปดการเสนอขายครั้งแรก  

(3) ในกรณีที่เช็คหรือดราฟตดังกลาวถูกปฏิเสธการจายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการ
ส่ังซื้อนั้นและแจงใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุนทราบทันทีโดยทางโทรศัพท  

(4) ในการชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน หากมิใชกรณีที่ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของ
กองทุนเปดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อส่ังซื้อหนวยลงทุนของกองทุนเปดนี้ ผูส่ังซื้อหนวยลงทุน
จะตองชําระคาซื้อหนวยลงทุนดวยเงินเต็มมูลคา จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไมได 

(5) นายทะเบียนหนวยลงทุน ซึ่งไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดสงใบยืนยันการซื้อหนวยลงทุน
พรอมใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี) ใหแกผูส่ังซื้อ
หนวยลงทุนโดยทางไปรษณียภายใน 7 วันทําการนับแตวันจดทะเบียนกองทุน  

(6) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนที่ไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนแลว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหนวยลงทุน และขอ
คืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนไมได  

(7) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อหนวย
ลงทุนของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว  
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5.3.2 ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

(1) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนสามารถชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนไดที่ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการภายในระยะเวลาเสนอขายโดยชําระเปนเงินสด เช็ค ดราฟต
หรือคําสั่งหักบัญชีเงินฝากธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินไดในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่รับคําสั่งซื้อภายในวันที่ส่ังซื้อเทานั้นในกรณีที่ทําการ
ส่ังซื้อเปนเช็คหรือดราฟต ผานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ผูส่ังซื้อจะตองลงวันที่เดียวกับ
วันที่ส่ังซื้อและขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนาม “ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปด
ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด” และในกรณีที่ส่ังซื้อเปนเช็ค หรือดราฟตผาน
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนรายอื่น ผูส่ังซื้อจะตองลงวันที่เดียวกับวันที่ส่ังซื้อและขีด
ครอมเฉพาะสั่งจายในนาม "บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ. ไทยพาณิชย จํากัด" ซึ่งเปนบัญชีกระแสรายวัน
และ/หรือบัญชีออมทรัพยที่บริษัทจัดการไดเปดไวกับธนาคารพาณิชย และระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลข
โทรศัพทของผู ส่ังซื้อหนวยลงทุนเพื่อความสะดวกในการติดตอไวหลัง เช็ค หรือดราฟต ทั้งนี้ 
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะออกหลักฐานการรับเงินและคําสั่งซื้อใหแก ผูส่ังซื้อ
หนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน  

(2) การสั่งซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเมื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดเรียกเก็บเงิน
คาสั่งซื้อหนวยลงทุนไดเต็มจํานวนแลว โดยบริษัทจัดการจะนําเงินคาซื้อหนวยลงทุนที่ไดรับจากผูส่ังซื้อ
หนวยลงทุนและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากเงินดังกลาว (ถามี) เขาบัญชี "กองทุนเปดไทยพาณิชย คอม
มอดิตี้ พลัส" ซึ่งเปนบัญชีเดินสะพัด หรือบัญชีออมทรัพยที่บริษัทจัดการไดเปดไวกับธนาคารกสิกรไทย 
จํากัด (มหาชน) ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันปดการเสนอขายครั้งแรก  

(3) ในกรณีที่เช็คหรือดราฟตดังกลาวถูกปฏิเสธการจายเงิน ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนจะดําเนินการยกเลิกรายการสั่งซื้อนั้นและแจงใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุนทราบทันทีโดยทางโทรศัพท 

(4) ในการชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน หากมิใชกรณีที่ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของ
กองทุนเปดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อส่ังซื้อหนวยลงทุนของกองทุนเปดนี้ ผูส่ังซื้อหนวยลงทุน
จะตองชําระคาซื้อหนวยลงทุนดวยเงินเต็มมูลคา จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไมได 

(5) นายทะเบียนหนวยลงทุน ซึ่งไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดสงใบยืนยันการซื้อหนวยลงทุน
พรอมใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี) ใหแกผูส่ังซื้อ
หนวยลงทุนโดยทางไปรษณียภายใน 7 วันทําการนับแตวันจดทะเบียนกองทุน 

(6) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนที่ไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนแลว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหนวยลงทุน และขอ
คืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนไมได  

(7) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อหนวย
ลงทุนของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

5.3.3 ATM  

บริษัทจัดการอาจรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม โดยมีวิธีการรับชําระและการ
เก็บรักษาเงินคาซื้อหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด  

5.3.4 Tele-bank  

ไมมี 

5.3.5 ไปรษณีย  

บริษัทจัดการอาจรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณียโดยมีวิธีการรับชําระและการเก็บรักษาเงินคาซื้อ
หนวยลงทุน ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด  
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5.3.6 Internet  

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จะหักเงินตามจํานวนเงินที่ส่ังซื้อหนวยลงทุนจากบัญชีเงินฝาก
ของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนที่ไดระบุไวในการขอใชบริการกองทุน หากเงินในบัญชีไมเพียงพอ ธนาคารจะ
ยกเลิกคําสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้น โดยไมหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนนั้น ซึ่งผูส่ังซื้อ
หนวยลงทุนอาจทําการสั่งซื้อหนวยลงทุนใหมไดถาตองการ  

5.3.7 หักบัญชี  

บริษัทจัดการอาจรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนประจํา โดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน โดยมีวิธีการรับชําระและการเก็บรักษาเงินคาซื้อหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข 
และวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด  

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกวิธีการตามขอ 5.2.2 และ 5.3 ที่เปนการ
ใหบริการ โดยบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับการแตงตั้งจาก
บริษัทจัดการภายหลังได ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกําหนด ซึ่งวิธีการเสนอขายหนวยลงทุน
ดังกลาวจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวของ
หรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ
จัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศใหแกผูถือ
หนวยลงทุนทราบลวงหนา กอนการเริ่มใหบริการดังกลาว  

5.4 การจัดสรรหนวยลงทุน 

การเสนอขายหนวยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะ
พิจารณาจัดสรรยอดการจัดจําหนายใหกับแตละสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุนแยกจากกัน โดยแตละสํานักงานสาขาจะจัดสรรใหกับผูส่ังซื้อโดยใชหลักเกณฑ “ส่ังซื้อกอน
ไดกอน”  

ในกรณีที่มีหนวยลงทุนเหลือหลังจากวันเสนอขายหนวยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรหนวยลงทุนโดยใชหลักเกณฑ “ส่ังซื้อกอน ไดกอน” ใน
กรณีที่ส่ังซื้อพรอมกัน และมีจํานวนหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่
สามารถจัดสรรไดใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวย
ลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดได โดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา  

ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนตามที่ส่ังซื้อ หลังจากที่บริษัทจัดการไดรับชําระเงิน
คาซื้อหนวยลงทุนเต็มจํานวนแลว  

ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน บริษัท
จัดการมีสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุนตามใบสั่งซื้อหนวยลงทุน ในกรณีที่เกิดเหตุการณใด
เหตุการณหนึ่งหรือหลายเหตุการณดังตอไปนี้  

(ก) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบคําขอใชบริการกองทุน และ/หรือ ใบสั่งซื้อหนวยลงทุน 
และ/หรือ แบบฟอรมแสดงตนของผูส่ังซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการ
กําหนด ไมครบถวนเพียงพอสําหรับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงิน และ/หรือ ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนไมยื่นเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่บริษัทจัดการ
กําหนด  

(ข) บริษัทจัดการเห็นวาการสั่งซื้อหนวยลงทุนดังกลาวอาจมีลักษณะเปนการกระทําความผิดตาม
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเปนชองทางในการฟอกเงิน และ/
หรือ ใชเปนชองทางในการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเปนการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแยงตอกฎหมายตางๆ  
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(ค) บริษัทจัดการเห็นวา การสั่งซื้อหนวยลงทุนดังกลาวอาจมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวม   
ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนรายอื่น หรือความนาเชื่อถือหรือภาพลักษณของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของ
บริษัทจัดการ  

5.5 การคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุน 

ในกรณีที่ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนไมวาทั้งหมดหรือบางสวนและ/หรือในกรณี
ที่บริษัทจัดการตองยุติโครงการในชวงเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก หรือภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลา
การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก เนื่องจากจําหนายหนวยลงทุนใหประชาชนไดไมถึง 35 ราย หรือใน
กรณีที่มีการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดครั้งแรกของกองทุน
นอยกวา 400 ลานบาท และ/หรือในกรณีที่กองทุนไมสามารถนําเงินไปลงทุนไดตามวัตถุประสงค อัน
เนื่องจากประเทศที่กองทุนจะไปลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และ/หรือปจจัยอื่นใดที่ทําให
ผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะเขาไปลงทุนปรับตัวลดลงอยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะยุติการจําหนายหนวยลงทุนและแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุน ซึ่งบริษัท
จัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนพรอม
ผลประโยชนใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ไดรับจากการจําหนายหนวยลงทุน (ถามี) คืนใหแกผูส่ังซื้อหนวย
ลงทุนเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนามผูส่ังซื้อหนวยลงทุน และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามที่อยูที่ระบุไวในใบคําขอใชบริการกองทุนหรือนําเขาบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
หรือธนาคารพาณิชยอื่นใดที่บริษัทจัดการไดมีการกําหนดเพิ่มเติมภายหลัง ประเภทเดินสะพัดหรือออม
ทรัพย ซึ่งไดระบุไวในใบคําขอใชบริการกองทุน ภายใน 1 เดือนนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลา
เสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกตามสัดสวนของเงินคาซื้อหนวยลงทุน หรือดําเนินการอื่นใดตามที่บริษัท
จัดการเห็นควร เพื่อรักษาผลประโยชนของผูส่ังซื้อหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการไมสามารถคืนเงินและ
ผลประโยชนภายในกําหนดเวลานั้นไดอันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะ
ชําระดอกเบี้ยในอัตราไมต่ํากวารอยละ 7.5 ตอป นับตั้งแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลานั้นใหผูส่ังซื้อ
หนวยลงทุนดวย  

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  

6.1. ชองทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 

บริษัทจัดการจะเปดเสนอขายหนวยลงทุนทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน โดยจะเริ่มเปดรับคําสั่งซื้อ
หนวยลงทุนหลังจากการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ภายใน 1 เดือนนับแตวันจดทะเบียนกอง
ทรัพยสินเปนกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะติดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ และสถานที่
ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนใหผูลงทุนทราบตอไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิใน
การเปลี่ยนแปลงกําหนดการดังกลาวโดยจะประกาศใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน ทั้งนี้      
ผูลงทุนสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนและชวงเวลาที่บริษัทจัดการ
กําหนด    

กรณีผูลงทุนที่เปนบุคคลธรรมดานั้น ผูลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหนวยลงทุนได หรือผูลงทุนตั้งแต 
2 คนขึ้นไปแตไมเกิน 4 คน ก็สามารถถือหนวยลงทุนรวมกันไดแตสําหรับกรณีผูลงทุนที่เปนนิติบุคคลนั้น
ผูลงทุนไมสามารถถือหนวยลงทุนรวมกับผูอื่นได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธกีารที่บริษัทจัดการ
กําหนด เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น โดยบริษัทจัดการจะแจงการเริ่มใหบริการดังกลาวแก
ผูลงทุนทราบลวงหนากอนเริ่มใหบริการดังกลาวซึ่งจะปดประกาศที่สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงาน
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ใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เว็บไซตบริษัทจัดการ และ
เว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) 

6.2.1 วิธีการขายหนวยลงทุนโดยติดตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

(ก) ผูสนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญที่ผูลงทุนควรทราบ ใบสั่งซื้อหนวยลงทุน 
ไดที่บริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ 
และสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้  
ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนและชวงเวลาที่บริษัท
จัดการกําหนด   โดยใหถือวาเปนรายการสั่งซื้อหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายนั้น ในราคาขายหนวย
ลงทุนที่คํานวณได ณ ส้ินวันทําการซื้อขาย  ซึ่งเปนราคาที่รับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว 

บริษัทจัดการจะจัดใหมีหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการ ไว ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ
สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพื่อประโยชนในการแจกจายแกผูที่สนใจ
จะลงทุน  

(ข) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะตองส่ังซื้อหนวยลงทุนไมต่ํากวา 5,000 บาท หากเปนการสั่งซื้อครั้งแรกและ
สําหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไปในแตละครั้งไมต่ํากวา 1,000 บาท โดยกรอกรายละเอียด 
ตาง ๆ ในใบคําขอใชบริการกองทุน (เฉพาะผูที่ยังไมเคยกรอกใบคําขอใชบริการกองทุนของบริษัท
จัดการ) และ/หรือใบสั่งซื้อหนวยลงทุนและ/หรือแบบฟอรมแสดงตนของผูส่ังซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ 
เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกําหนด ใหครบถวนถูกตองและชัดเจน แลวนําใบคําขอใชบริการ
กองทุน (ถามี) และ/หรือใบสั่งซื้อหนวยลงทุน และ/หรือแบบฟอรมแสดงตนของผูส่ังซื้อหนวยลงทุน 
และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งผูส่ังซื้อหนวยลงทุนไดลงนามไวแลว รวมทั้งสง
มอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที่บริษัทจัดการกําหนด พรอมทั้งเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มจํานวนไป
ยื่นที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงาน
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่รับคําสั่งซื้อเทานั้น  

(ค) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนสามารถชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเปนเงินสด เช็ค ดราฟต หรือคําสั่งหักบัญชี
ธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินไดภายในวันสั่งซื้อในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานที่รับคําสั่งซื้อเทานั้น 
ในกรณีที่ทําการสั่งซื้อเปนเช็คหรือดราฟต ผานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ผูส่ังซื้อจะตองลง
วันที่เดียวกับวันที่ส่ังซื้อและขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนาม “ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เพื่อ
กองทุนเปดของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด” และในกรณีที่ส่ังซื้อเปนเช็ค หรือ
ดราฟตผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนรายอื่น ผูส่ังซื้อจะตองลงวันที่
เดียวกับวันที่ส่ังซื้อและขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนาม"บัญชีซื้อกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย จํากัด" ซึ่ง
เปนบัญชีกระแสรายวันและ/หรือบัญชีออมทรัพยที่บริษัทจัดการไดเปดไวกับธนาคารพาณิชย และระบุ
ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนเพื่อความสะดวกในการติดตอไวหลัง เช็ค หรือ
ดราฟต ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะออกหลักฐานการรับ
เงินและคําสั่งซื้อใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน  

(ง) ในกรณีที่ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเปนเช็ค หรือดราฟต หรือคําสั่งหักบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของแตละสํานักงานสาขา
ของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ส่ังซื้อ หรือในกรณีที่เช็ค หรือดราฟต หรือคําสั่งหัก
บัญชีเงินฝากธนาคารดังกลาวไมสามารถเรียกเก็บเงินไดในวันที่ส่ังซื้อไมวาดวยเหตุใด บริษัทจัดการจะ
ถือวาผูส่ังซื้อหนวยลงทุนทําการสั่งซื้อหนวยลงทุนในวันทําการที่สามารถเรียกเก็บเงินได ในราคาขาย
หนวยลงทนุที่คํานวณได ณ ส้ินวันทําการที่เรียกเก็บเงินได  

(จ) ในการชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน หากมิใชกรณีที่ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของ
กองทุนเปดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อส่ังซื้อหนวยลงทุนของกองทุนเปดนี้ ผูส่ังซื้อหนวยลงทุน
จะตองชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนดวยเงินเต็มมูลคา จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไมได  

(ฉ) การส่ังซื้อหนวยลงทุน โดยเช็คหรือดราฟตจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ไดเรียกเก็บเงินคาสั่งซื้อหนวยลงทุนไดเต็มจํานวนแลว ในกรณีที่เช็คหรือ
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ดราฟตดังกลาวถูกปฏิเสธการจายเงิน บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะ
ดําเนินการยกเลิกรายการสั่งซื้อนั้น และแจงใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุนทราบ  

(ช) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่รับการสั่งซื้อหนวยลงทุนไดรับ
ใบสั่งซื้อหนวยลงทุน และเงินคาซื้อหนวยลงทุนเรียบรอยแลว จะมอบหลักฐานการรับเงินและคําสั่งซื้อ
หนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน  

(ซ) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนที่ไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนแลว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหนวยลงทุน และขอ
คืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนไมได  

(ฌ) นายทะเบียนหนวยลงทุนและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งไดรับมอบหมาย
จากบริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนพรอมใบยืนยันการซื้อหนวยลงทุน 
ใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษีสําหรับคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี) ใหแกผูส่ังซื้อหนวย
ลงทุนทางไปรษณียภายใน 7 วันทําการนับแตวันคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาหนวยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน  

(ญ) การเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว จะทําในวันถัดจากวันที่ทําการซื้อขายหนวยลงทุน
จํานวนนั้น  

(ฎ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่ 
บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอน
การใชสิทธิปดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ 
และสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

6.2.2 ATM 

บริษัทจัดการอาจรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด 

6.2.3 วิธีการขายหนวยลงทุนโดยผานบริการธนาคารทางโทรศัพทของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) 

ไมมี  

6.2.4  ไปรษณีย 

บริษัทจัดการอาจรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณีย ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัท
จัดการกําหนด  

6.2.5 วิธีการขายหนวยลงทุน โดยผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) (ถามี) 

บริษัทจัดการอาจรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนทางบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข
และวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด 

(ก) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนที่ประสงคจะใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนทางอินเตอรเน็ต สามารถขอใชบริการ
ธนาคารทางอินเตอรเน็ตกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และเมื่อไดรับอนุมัติแลว ผูส่ังซื้อ
หนวยลงทุนจะสามารถทําการซื้อขายหนวยลงทุน โดยสามารถระบุเลขทะเบียนผูถือหนวยลงทุน (Client 
No.) ที่จะใชซื้อขายหนวยลงทุนไดมากกวา 1 หมายเลข ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ธนาคารกําหนดไวใน
การใหบรกิาร  

(ข) เมื่อไดรับการอนุมัติใหใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานอินเตอรเน็ตจากธนาคารแลวผูส่ังซื้อหนวย
ลงทุนจะสามารถทํารายการซื้อขายหนวยลงทุนไดโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการซื้อขายหนวยลงทุน
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ผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือ
วาผูส่ังซื้อหนวยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดไวดังกลาว  

เนื่องจากบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตเปนบริการของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ซึ่ง        
ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนที่ตกลงใชบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตกับธนาคาร จะสามารถใชบริการอื่นๆ ที่
ธนาคารใหบริการอยูแลว นอกเหนือจากการสั่งซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปด ดังนั้นผูส่ังซื้อหนวยลงทุนที่
ขอใชบริการทางอินเตอรเน็ต อาจมีภาระที่จะตองเสียคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ อันเกี่ยวเนื่องกับ
การใชบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต ตามอัตราที่ธนาคารกําหนด  

(ค) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตไดในวัน 
ทําการซื้อขายหนวยลงทุนและชวงเวลาที่บริษัทจัดการกําหนดโดยใหถือวาเปนรายการสั่งซื้อหนวย
ลงทุนของวันทําการซื้อขายนั้น ในราคาขายหนวยลงทุนที่คํานวณได ณ ส้ินวันทําการซื้อขายซึ่งเปน
ราคาที่รับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว  

(ง) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จะหักเงินตามจํานวนเงินที่ส่ังซื้อจากบัญชีเงินฝากของ        
ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนที่ไดระบุไวในการขอใชบริการกองทุน หากเงินในบัญชีไมเพียงพอ ธนาคารจะ
ยกเลิกคําสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้น โดยไมหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูส่ังซื้อหนวยลงทุน ซึ่งผูส่ังซื้อ
หนวยลงทุนอาจทําการสั่งซื้อหนวยลงทุนใหมไดถาตองการ  

(จ) การสั่งซื้อหนวยลงทุน ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะตองส่ังซื้อหนวยลงทุนไมต่ํากวา 5,000 บาท หากเปน
การสั่งซื้อครั้งแรกและสําหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไปในแตละครั้งไมต่ํากวา 1,000 บาท โดยไมจํากัด
จํานวนครั้งในการทํารายการ อนึ่ง วงเงินดังกลาวเปนวงเงินที่แยกตางหากจากวงเงินโอนผานบริการ
ธนาคารทางอินเตอรเน็ตปกติของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนที่มีอยูกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  

(ฉ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทํารายการผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตที่ปรากฏอยูกับ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนหลักฐานในการทํารายการที่สมบูรณ และใชอางอิงได  

(ช) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตไมได 
หากไดทํารายการจนเสร็จสมบูรณแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน ยกเวนกรณีที่พิสูจนไดวาเปนความผิดพลาด
ที่เกิดจากระบบงานที่ใหบริการในเรื่องดังกลาว โดยทางบริษัทจัดการจะดําเนินการสอบสวนขอผิดพลาด 
และแกไขเสร็จส้ินภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูส่ังซื้อหนวยลงทุน ตามแนวทางที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยกําหนด  

(ซ) นายทะเบียนหนวยลงทุน ซึ่งไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวย
ลงทุนพรอมใบยืนยันการซื้อหนวยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับคาธรรมเนียมการขาย 
(ถามี) ใหแก ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณียภายใน 7 วันทําการนับแตวันคํานวณมูลคาทรัพยสิน 
มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน  

(ฌ) การเพิ่มหนวยลงทุนที่ขายไดแลวจะทําในวันทําการถัดจากวันที่ทําการซื้อขายหนวยลงทุนจํานวน
นั้น โดยผูส่ังซื้อหนวยลงทุนสามารถสอบถามผลการทํารายการสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคาร
ทางอินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ไดในวันทําการถัดไป  

(ญ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการ กอนการ
ใชสิทธิปดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ
และสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

6.2.6  หักบัญชี 

บริษัทจัดการอาจรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนประจํา โดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยมีวิธีการรับชําระและการเก็บรักษาเงินคาซื้อหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑ 
เง่ือนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด 
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อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดการ และ/หรือวิธีการขายหนวย
ลงทุนที่เปนการใหบริการ โดยบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับการ
แตงตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกําหนด ซึ่งวิธีการขายหนวยลงทุน
ดังกลาวจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวของ 
หรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ
จัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศใหแก      
ผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วันทําการกอนการเริ่มใหบริการดังกลาว 

6.3 การจัดสรรหนวยลงทุน 

ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนตามที่ส่ังซื้อหลังจากที่บริษัทจัดการไดรับชําระเงินคา
ซื้อหนวยลงทุนเต็มจํานวนแลว 

ในกรณีที่การสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเกินกวาจํานวนหนวยลงทุน
ที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งโครงการจัดการกองทุนรวมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะ
จัดสรรหนวยลงทุนโดยใชหลักการ "ส่ังซื้อกอน ไดกอน" ในกรณีที่ส่ังซื้อพรอมกันและมีหนวยลงทุนไม
เพียงพอตอการจัดสรร จะอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการที่จะจัดสรรใหกับรายใดรายหนึ่งได ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไม
จําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา 

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุน หรือของผูถือหนวยลงทุน 
หรือชื่อเสียง ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรร
หรือไมจัดสรรหนวยลงทุนบางสวนหรือทั้งหมดได โดยไมจําเปนตองแจงใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุนทราบ
ลวงหนา 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไดรับการจัดสรรวงเงินเพิ่มเติมและไดจดทะเบียนเพิ่มวงเงินลงทุนกับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว บริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิในการจัดสรรหนวยลงทุนสวนเพิ่มเติมนั้น เพื่อ
เสนอขายใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันปดทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน เพื่อสิทธิในการซื้อหนวยลงทุนเพิ่มเติมในลําดับกอนได 

6.4 การกําหนดเวลาและราคาขายหนวยลงทุน 

(1) กรณีติดตอกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

(ก) การทํารายการสั่งซื้อหนวยลงทุนผานเคาเตอรธนาคาร ตั้งแตเวลาเปดทําการจนถึงเวลา 15.30 น. 
สําหรับบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต ตั้งแตเวลาเริ่มใหบริการ– 16.00 น. ในวันทําการซื้อขายหนวย
ลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด ใหถือวาเปนรายการสั่งซื้อหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายนั้น ในราคา
ขายหนวยลงทุนที่คํานวณได ณ ส้ินวันทําการซื้อขาย ซึ่งเปนราคาที่รับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเวลาทํารายการดังกลาวเปนระยะเวลาที่มากกวาหรือ
นอยกวาเวลาที่ระบุไวในโครงการ แตทั้งนี้จะไมนอยกวาเวลา 12.00 น.โดยไมถือวาเปนการแกไข
โครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนทั่วไปทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวลวงหนา อยางนอย 7 วัน โดยจะติดประกาศที่สํานักงานของบริษัทจัดการ 
สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และแจงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง  

(ข) การทํารายการสั่งซื้อหนวยลงทุนผานเคาเตอรธนาคาร หรือบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต ในวันทํา
การซื้อขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด แตเปนรายการนอกเหนือจากชวงเวลาที่บริษัทจัดการ
กําหนด หรือการทํารายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที่บรษัิทจัดการไมไดกําหนดใหเปนวันทําการ
ซื้อขายหนวยลงทุน ใ หถือเปนรายการสั่งซื้อหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายครั้งถัดไป ในราคาขาย
หนวยลงทุนที่คํานวณได ณ ส้ินวันทําการซื้อขายครั้งถัดไปนั้น 
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(2) กรณีติดตอกับบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่นอกเหนือจาก (1) 

(ก) การทํารายการสั่งซื้อหนวยลงทุนตั้งแตเวลาเปดทําการจนถึง เวลา 15.30 น. ในวันทําการใหถือวา
เปนรายการสั่งซื้อหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายนั้น ในราคาขายหนวยลงทุนที่คํานวณได ณ ส้ินวัน
ทําการซื้อขาย ซึ่งเปนราคาที่รับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเวลาทํารายการดังกลาวเปนระยะเวลาที่มากกวาหรือ
นอยกวาเวลาที่ระบุไวในโครงการ แตทั้งนี้จะไมนอยกวาเวลา 12.00 น.โดยไมถือวาเปนการแกไข
โครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนทั่วไปทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวลวงหนา อยางนอย 7 วัน โดยจะติดประกาศที่สํานักงานของบริษัทจัดการ 
สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และแจงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง  

(ข) การทํารายการสั่งซื้อหนวยลงทุน ในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด แตเปน
รายการนอกเหนือจากชวงเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํารายการในวันหยุดทําการ หรือวันทํา
การที่บริษัทจัดการไมไดกําหนดใหเปนวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใหถือเปนรายการสั่งซื้อหนวยลงทุน
ของวันทําการซื้อขายครั้งถัดไป ในราคาขายหนวยลงทุนที่คํานวณได ณ ส้ินวันทําการซื้อขายครั้งถัดไป
นั้น 

6.5. ขอสงวนสิทธิในการขายหนวยลงทุน 

6.5.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนใหแกผูลงทุนที่เปนบุคคล
ธรรมดาตั้งแต 2 คนขึ้นไปแตไมเกิน 4 คนถือหนวยลงทุนรวมกัน และปรากฏวาผูลงทุนบางคนหรือ
ทั้งหมดเสียชีวิต 

6.5.2 เพื่อประโยชน สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชย คอมมอดิตี้  พลัส 
(“กองทุน”)  การเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแตเพียงผูเดียว 
โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนใหแกบุคคลใดก็ได 
โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคที่จะไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนใหนั้น รวมถึงแตไม
จํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูที่มีถิ่นฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยูใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของบุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซึ่งจัดใหมีขึ้นและ
ดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

7. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  

7.1. ชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

7.2. รายละเอียดชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม : 

บริษัทจัดการจะเริ่มเปดรับซื้อคืนหนวยลงทุนทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน โดยจะเริ่มเปดรับซื้อคืน
หนวยลงทุน ภายใน 1 เดือนนับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะติด
ประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ใหผูถือหนวยลงทุนทราบตอไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกําหนดการดังกลาวโดย
จะประกาศใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืน
หนวยลงทุนไดในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนและชวงเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด 
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7.3. วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  

รับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบปกติ 

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม : 

7.4.1 บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

(1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุน ไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุน (ถามี) ทั้งนี้  ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดในวันทําการซื้อขายหนวย
ลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด โดยใหถือวาเปนรายการสั่งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายนั้น 
ในราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่คํานวณได ณ ส้ินวันทําการซื้อขาย ซึ่งเปนราคาที่รับรองโดยผูดูแล
ผลประโยชนแลว 

(2) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนในการขายคืนหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุน
ไดบันทึกขอมูลการสั่งซื้อหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น 

(3) ผูถือหนวยลงทุนที่ตองการขายคืนหนวยลงทุนจะตองกรอกรายละเอียดในใบคําสั่งขายคืนหนวย
ลงทุนของบริษัทจัดการใหชัดเจนครบถวนถูกตอง โดยเปนจํานวนเงินที่ตองการไดรับจากการขายคืน
หนวยลงทุน โดยมีมูลคาขั้นต่ําในการขายคืนครั้งละ 1,000 บาท และนําไปยื่นที่บริษัทจัดการหรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ซึ่งบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนจะสงมอบหลักฐานการรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูส่ังขายคืนหนวยลงทุนไวเพื่อ
เปนหลักฐาน 

(4) ในกรณีที่จํานวนเงินที่ผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุนในคําสั่งขายคืน
หนวยลงทุนนั้นมากกวามูลคาหนวยลงทุนหักดวยคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ของ    
ผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือ
หนวยลงทุนประสงคจะขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียน
หนวยลงทุนนั้น  

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนสั่งขายคืนหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดการ  และการขายคืนดังกลาวเปนผลให
หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนมีมูลคาต่ํา
กวา 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนทั้งหมดใน
รายการดังกลาว 

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

(6) บริษัทจัดการจะดําเนินการใหนายทะเบียนหนวยลงทุนและหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุนชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแตวันคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคา
หนวยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยการโอน
เงินเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนที่เปดไวกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) หรือ
ธนาคารพาณิชยอื่นตามเลขที่บัญชีที่ผูถือหนวยลงทุนแจงไวในใบคําขอใชบริการกองทุนหรือจัดสงเปน
เช็คขีดครอมเฉพาะ ส่ังจายในนามผูถือหนวยลงทุนทางไปรษณียลงทะเบียน ทั้งนี้ ภายใตเง่ือนไขที่ระบุ
ในขอ 10 

(7) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการ  และบริษัทจัดการยังไม
สามารถรับซื้อคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนไดโดยอยูในระหวางการดําเนินการของบริษัทจัดการ
ตามขอ 10 ผูถือหนวยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดในระหวางเวลาทําการซื้อขาย



กองทุนเปดไทยพาณิชย คอมมอดิตี้ พลัส 
 

43 

หนวยลงทุนใดที่ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําสั่งขายคืน
หนวยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคําสั่งขายคืนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดรับการอนุมัติจากบริษัทจัดการกอน 

(8) การลดจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทําในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

(9) ในกรณีที่กองทุนรวมไมสามารถชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนได และผูถือ
หนวยลงทุนที่ส่ังขายคืนหนวยลงทุนตกลงที่จะรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระคาขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสิน
อื่นได โดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวใน
ขอ 9 

7.4.2 วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตของ ธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) (ถามี) 

บริษัทจัดการอาจรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนทางบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข
และวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด 

(1) ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนทางอินเตอรเน็ต สามารถขอใชบริการ
ธนาคารทางอินเตอรเน็ตกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และเมื่อไดรับอนุมัติแลว ผูถือหนวย
ลงทุนจะสามารถทําการซื้อขายหนวยลงทุน โดยสามารถระบุเลขทะเบียนผูถือหนวยลงทุน (Client No.) 
ที่จะใชซื้อขายหนวยลงทุนไดมากกวา 1 หมายเลข ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ธนาคารกําหนดไวในการ
ใหบริการ  

(2) เมื่อไดรับการอนุมัติใหใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานอินเตอรเน็ตจากธนาคารแลว ผูถือหนวย
ลงทุนจะสามารถทําการสั่งขายหนวยลงทุนไดโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการซื้อขายหนวยลงทุนผาน
บริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือวา   
ผูถือหนวยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวธิีการที่กําหนดไวดังกลาว  

เนื่องจากบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตเปนบริการของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูถือ
หนวยลงทุนที่ตกลงใชบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตกับธนาคารจะสามารถใชบริการอื่น ๆ ที่ธนาคาร
ใหบริการอยูแลวนอกเหนือจากการสั่งขายหนวยลงทุนกองทุนเปด ดังนั้นผูถือหนวยลงทุนที่ขอใชบริการ
ทางอินเตอรเน็ต อาจมีภาระที่จะตองเสียคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใชบริการ
ธนาคารทางอินเตอรเน็ต ตามอัตราที่ธนาคารกําหนด  

(3) ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด ใหถือวาเปนรายการ
ส่ังขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายนั้น ในราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่คํานวณได ณ ส้ินวันทํา
การซื้อขาย ซึ่งเปนราคาที่รับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว 

ทั้งนี้ หากผูถือหนวยลงทุนดังกลาวทําการขายคืนหนวยลงทุนในวันและเวลาทําการอื่นๆ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

(4) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนในการขายคืนหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนได
บันทึกขอมูลการสั่งซื้อหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น  

(5) ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนเปนจํานวนเงินที่มีมูลคาขั้นต่ําครั้งละ 1,000 บาท 
โดยไมจํากัดจํานวนครั้งในการทํารายการ  

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนสั่งขายคืนหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดการและการขายคืนดังกลาวเปนผลให
หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนมีมูลคาต่ํา
กวา 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนทั้งหมดใน
รายการดังกลาว  
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(6) ในกรณีที่จํานวนเงินที่ผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุน โดยผานบริการ
ธนาคารทางอินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) นั้น มากกวามูลคาหนวยลงทุนหัก
ดวยคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ของผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึก
โดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะขายคืนหนวยลงทุน
ทั้งหมดเทาที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น  

(7) นายทะเบียนหนวยลงทุนและหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งไดรับ
มอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนคงเหลือ ใบยืนยันการรับซื้อคืน
หนวยลงทุนพรอมใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษีสําหรับคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) 
ใหผูถือหนวยลงทุนทางไปรษณีย ภายใน 7 วันทําการนับแตวันคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาหนวย
ลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน และชําระคาขายคืน
หนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแตวันคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายและราคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูถือ
หนวยลงทุนที่เปดไวกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ตามเลขที่บัญชีที่ผูถือหนวยลงทุนแจงไว
ในใบคําขอใชบริการกองทุน ทั้งนี้ ภายใตเง่ือนไขที่ระบุไวในขอ 10 

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทํารายการผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตที่ปรากฏอยูกับธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนหลักฐานในการทํารายการที่สมบูรณ และใชอางอิงได  

(8)  ผูถือหนวยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต
ไมได หากไดทํารายการจนเสร็จสมบูรณแลวไมวากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน ยกเวนกรณีที่พิสูจนไดวาเปน
ความผิดพลาดที่เกิดจากระบบงานที่ใหบริการในเรื่องดังกลาว โดยทางบริษัทจัดการจะดําเนินการ
สอบสวนขอผิดพลาดและแกไขใหเสร็จส้ินภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูถือหนวยลงทุน ตาม
แนวทางที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด  

(9) การลดหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทําในวันทําการถัดจากวันทําการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคา
หนวยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยผูถือหนวย
ลงทุนสามารถสอบถามผลการทํารายการสั่งขายคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ไดในวันทําการถัดไป  

(10) ในกรณีที่กองทุนรวมไมสามารถชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนได และผู
ถือหนวยลงทุนที่ส่ังขายคืนหนวยลงทุนตกลงที่จะรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอื่นแทนเงนิ บริษัทจัดการอาจชําระคาขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสิน
อื่นได โดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวใน
ขอ 9 

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดการ และ/หรือวิธีการรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนที่เปนการใหบริการโดยบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับการ
แตงตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกําหนด ซึ่งวิธีการรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนดังกลาวจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่
เกี่ยวของ หรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว โดยไมถือวาเปนการแกไข
โครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
ใหแกผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา ไมนอยกวา 7 วันทําการกอนการเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง
วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาว 

7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  ทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน  

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนในชวงเวลาที่บริษัท
จัดการกําหนด 
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7.6.1  การกําหนดเวลา และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน 

(1) กรณีติดตอกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

(ก) การทํารายการสั่งขายคืนหนวยลงทุนผานเคาเตอรธนาคาร ตั้งแตเวลาเปดทําการจนถึงเวลา     
15.30 น. สําหรับบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต ตั้งแตเวลาเริ่มใหบริการ – 16.00 น. ในวันทําการซื้อ
ขายหนวยลงทุนตามที่บริษัทจดัการกําหนด ใหถือวาเปนรายการสั่งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อ
ขายนั้น ในราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่คํานวณได ณ ส้ินวันทําการซื้อขาย ซึ่งเปนราคาที่รับรองโดย
ผูดูแลผลประโยชนแลว  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเวลาทํารายการดังกลาวเปนระยะเวลาที่มากกวาหรือ
นอยกวาเวลาที่ระบุไวในโครงการ แตทั้งนี้จะไมนอยกวาเวลา 12.00 น.โดยไมถือวาเปนการแกไข
โครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนทั่วไปทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวลวงหนา อยางนอย 7 วัน โดยจะติดประกาศที่สํานักงานของบริษัทจัดการ 
สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และแจงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง 

(ข) การทํารายการสั่งขายคืนหนวยลงทุนผานเคาเตอรธนาคาร หรือบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต     
(ถามี) ในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด แตเปนรายการนอกเหนือจากชวงเวลาที่
บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํารายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที่บริษัทจัดการไมไดกําหนดให
เปนวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใ หถือเปนรายการสั่งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายครั้ง
ถัดไป ในราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่คํานวณได ณ ส้ินวันทําการซื้อขายครั้งถัดไปนั้น 

(2) กรณีติดตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนอื่นที่นอกเหนือ 
จาก (1) 

(ก) การทํารายการสั่งขายคืนหนวยลงทุน ในระยะเวลาการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตั้งแตเวลาเปดทําการ
จนถึงเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกําหนด ใหถือวาเปนรายการ
ส่ังขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายนั้น ในราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่คํานวณได ณ ส้ินวันทํา
การซื้อขาย ซึ่งเปนราคาที่รับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเวลาทํารายการดังกลาวเปนระยะเวลาที่มากกวาหรือ
นอยกวาเวลาที่ระบุไวในโครงการ แตทั้งนี้จะไมนอยกวาเวลา 12.00 น.โดยไมถือวาเปนการแกไข
โครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนทั่วไปทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวลวงหนา อยางนอย 7 วัน โดยจะติดประกาศที่สํานักงานของบริษัทจัดการ 
สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และแจงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง 

(ข) การทํารายการสั่งขายคืนหนวยลงทุน ในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด แต
เปนรายการนอกเหนือจากชวงเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํารายการในวันหยุดทําการ หรือวัน
ทําการที่บริษัทจัดการไมไดกําหนดใหเปนวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ใ หถือเปนรายการสั่งขายคืน
หนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายครั้งถัดไป ในราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่คํานวณได ณ ส้ินวันทําการ
ซื้อขายครั้งถัดไปนั้น 

7.7. การขายคืนหนวยลงทุน : ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา  

7.8. รายละเอียดการขายคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระยะเวลาในการสงคําสั่งขายคืน
ลวงหนาเพิ่มเติมในอนาคต โดยจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวลวงหนาอยางนอย 7 วัน โดยจะติดประกาศที่สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและ
สํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง  
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7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

7.9.1. การชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะดําเนินการใหนายทะเบียนหนวยลงทุนและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนชําระคาขายคืนหนวยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับแตวันคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาหนวย
ลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยการโอนเงินเขา
บัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนที่เปดไวกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) หรือธนาคาร
พาณิชยอื่นตามเลขที่บัญชีที่ผูถือหนวยลงทุนแจงไวในใบคําขอใชบริการกองทุน หรือจายเปนเช็ค 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนามของผูถือหนวยลงทุน และจัดสง
ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในคําขอใชบริการกองทุน ทั้งนี้ภายใตเง่ือนไขที่ระบุไวในขอ 
10 

8. การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน :  

8.1. ชองทางการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน :  

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพิ่มเติม :  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวมซึ่งอยูภายใตการบริหารของ
บริษัทจัดการตามที่บริษัทจัดการกําหนดใหมีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได  โดยการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนดังกลาว หมายถึง การขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนตนทาง) เพื่อซื้อหนวยลงทุน
ของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม 
โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินคาขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทาง ภายหลังหัก
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) แลวนําไปชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุน    
ปลายทาง 

สําหรับผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะซื้อหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนนี้ หรือเรียกวา         
“การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (SWITCHING IN)” โดยนําเงินบางสวนหรือทั้งหมดที่ไดจากการขายคืน
หนวยลงทุน หรือเงินที่ไดจากการเลิกกองทุนอื่น ๆ ภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุน
ตนทาง) ภายหลังหักคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) เพื่อนํามาชําระคาซื้อหนวยลงทุน
ของกองทุนนี้ (กองทุนปลายทาง)  สามารถสั่งสับเปลี่ยนหนวยหนวยลงทุนเพี่อซื้อหนวยลงทุนของ
กองทุนนี้ไดในชวงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก  ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในขอ 5 “การเสนอขาย
หนวยลงทุนครั้งแรก”  หรือในระหวางวันและเวลาที่บริษัทจัดการกําหนดใหเปนวันเสนอขายหนวยลงทุน
ของกองทุนนี้  ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในขอ 6 “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” 
อนึ่ง บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับลด หรือยกเวนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
เขา (SWITCHING IN FEE) (ถามี) ของกองทุนนี้ใหแกผูถือหนวยลงทุน เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาต
เปนอยางอื่น 

กรณีผูถือหนวยลงทุนประสงคจะขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนนี้ หรือเรียกวา “การ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (SWITCHING OUT)” โดยนําเงินบางสวนหรือทั้งหมดที่ไดจากการขายคืน
หนวยลงทุน หรือเงินที่ไดจากการเลิกกองทุนนี้ (กองทุนตนทาง) ภายหลังหักคาธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) เพื่อนําไปชําระคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่น ซึ่งอยูภายใตการ
บริหารของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดใน
ระหวางวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปดรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวใน  
ขอ 7 “การรับซื้อคืนหนวยลงทุน” อนึ่ง บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับลด หรือยกเวนการเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (SWITCHING OUT FEE) (ถามี) ใหแกผูถือหนวยลงทุนที่
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ประสงคที่จะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกเพื่อนําไปชําระคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุนอื่น ๆ ภายใตการ
บริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น 

หากผูถือหนวยลงทุนไมไดสงคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนในระหวางวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปดรับ
คําสั่งซื้อคืนหนวยลงทุน หรือทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการ
กําหนด  หรือการทํารายการในวันหยุด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ดังกลาว 

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ตามคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 
หรือหยุดการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาผูถือหนวยลงทุนไมไดรับ
ประโยชนสูงสุดหรือทําใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการไดรับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบลวงหนา 
ไมนอยกวา 7 วันทําการกอนมีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 

กรณีมีการเพิ่มเติมหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และ/หรือ
ชองทางการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนในภายหลัง บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และประกาศใหแกผูลงทุนทราบลวงหนากอนการเริ่มใหบริการดังกลาว 

กรณีผูลงทุนที่เปนบุคคลธรรมดานั้น ผูลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหนวยลงทุนได หรือผูลงทุนตั้งแต 
2 คนขึ้นไปแตไมเกิน 4 คน ก็สามารถถือหนวยลงทุนรวมกันไดแตสําหรับกรณีผูลงทุนที่เปนนิติบุคคลนั้น             
ผูลงทุนไมสามารถถือหนวยลงทุนรวมกับผูอื่นได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กําหนด เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น โดยบริษัทจัดการจะแจงการเริ่มใหบริการดังกลาวแก     
ผูลงทุนทราบลวงหนากอนเริ่มใหบริการดังกลาวซึ่งจะปดประกาศที่สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงาน
ใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เว็บไซตบริษัทจัดการ และ
เว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) 

8.2.1 วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการบริหารของบริษัท
จัดการ โดยติดตอที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับการแตงตั้ง
จากบริษัทจัดการ (ถามี) ซึ่งสามารถรับคําสั่งซื้อหรือขายหนวยลงทุน หรือเปนผูทําหนาที่ในการเสนอ
ขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนดังกลาว หรือทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานบริการธนาคาร
ทางโทรศัพท หรือบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) หรือวิธีอื่นๆ 
ที่บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่เปนการใหบริการโดยบริษัท
จัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได 
ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด 

(1) วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

(ก) ผูถือหนวยลงทุนสามารถยื่นความประสงคในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการหรือ 
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ทุกวันและเวลาทําการที่กําหนดใหเปนวันทําการซื้อ
ขายหนวยลงทุน ในราคาหนวยลงทุนหักดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี)  

(ข) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุน
ไดบันทึกขอมูลการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทาง และการสั่งซื้อหนวยลงทุนของกองทุน
ปลายทางของผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น  

(ค) ผูถือหนวยลงทุนที่ตองการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะตองกรอกรายละเอียดในใบคําขอสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนของบริษัทจัดการใหชัดเจนครบถวนถูกตอง โดยระบุชื่อกองทุนตนทาง จํานวนเงิน หรือ
จํานวนหนวยลงทุนที่จะออกจากกองทุนตนทางและชื่อกองทุนปลายทางที่ตองการจะสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุน และนําไปยื่นที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ซึ่งบริษัท
จัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะสงมอบหลักฐานการรับคําสั่งสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเพื่อเปนหลักฐาน  
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(ง) ในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนหลาย ๆ รายการในวันทําการเดียวกัน บริษัทจัดการจะจัดเรียงลําดับที
ละรายการ (1 ตอ 1) ตามลําดับกอนหลังของการทํารายการ  

(จ) ในกรณีที่จํานวนหนวยลงทุน หรือจํานวนเงินที่ผูถือหนวยลงทุนตองการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนในใบ
คําขอสับเปลี่ยนหนวยลงทุนนั้นมากกวาจํานวนหนวยลงทุนหรือมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนตนทาง 
หักดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดย
นายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ทั้งหมดเทาที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น  

(ฉ) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหบริษัทจัดการ และการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนดังกลาวเปนผลใหหนวยลงทุนของกองทุนตนทางของผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนมีมูลคาต่ํากวา 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนทั้งหมดในรายการดังกลาว  

(ช) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการและบริษัทจัดการยังไม
สามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนไดโดยอยูในระหวางการดําเนินการของบริษัทจัดการ
ตามขอ 10 ผูถือหนวยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดในระหวางเวลาทําการที่บริษัท
จัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ที่ผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําสั่งสับเปลี่ยน
หนวยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดรับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการกอน  

(ซ) การลดจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนตนทางที่สับเปลี่ยนหนวยลงทุนและการเพิ่มจํานวนหนวย
ลงทุนของกองทุนปลายทาง ในกรณีที่เปนการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่นภายใตการ
บริหารของบริษัทจัดการ จะทําภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจํานวนนั้น  

(ฌ) ผูถือหนวยลงทุนจะไมสามารถเพิกถอนคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการไดทําการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนเสร็จสมบูรณแลว เวนแตไดรับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ  

(ญ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดรับคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทํา
การกอนการใชสิทธิปดรับคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ 
สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

(2) วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยผานบริการธนาคารทางโทรศัพทของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน)  

ไมมี  

(3) วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน)  

(ก) ผูถือหนวยลงทุนที่มีความประสงคในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต
สามารถขอใชบริการดังกลาวได ภายใตเง่ือนไขที่ระบุไวใน ขอ 6.2.5 "วิธีการขายหนวยลงทุนโดยผาน
บริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)" และขอ 7.4.2 "วิธีการรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนโดยผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)"  

(ข) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุน
ไดบันทึกขอมูลการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทางและการสั่งซื้อหนวยลงทุนของกองทุน
ปลายทางของผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น  

(ค) ผูถือหนวยลงทุน สามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดโดยไมจํากัดจํานวนครั้งในการทํารายการ อนึ่ง
วงเงินดังกลาวเปนวงเงินที่แยกตางหากจากวงเงินโอนผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตปกติของผูถือ
หนวยลงทุนที่มีอยูกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  
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ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดการ และการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนดังกลาวเปนผลใหหนวยลงทุนของกองทุนตนทางของผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนมีมูลคาต่ํากวา 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนทั้งหมดในรายการดังกลาว  

(ง) ในกรณีที่จํานวนหนวยลงทุนหรือจํานวนเงินที่ผูถือหนวยลงทุนตองการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดย
ผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มากกวาจํานวนหนวย
ลงทุนหรือมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนตนทาง หักดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของ    
ผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือ
หนวยลงทุนประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหนวยลงทุนนั้น  

(จ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทํารายการผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตที่ปรากฏอยูกับ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนหลักฐานในการทํารายการที่สมบูรณและใชอางอิงได  

(ฉ) ผูสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทาง
อินเตอรเน็ตไมได หากไดทํารายการจนเสร็จสมบูรณแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน ยกเวนกรณีที่พิสูจนไดวา
เปนความผิดพลาดที่เกิดจากระบบงานที่ใหบริการในเรื่องดังกลาว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการ
สอบสวนขอผิดพลาดและแกไขใหเสร็จส้ินภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูถือหนวยลงทุน ตาม
แนวทางที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด  

(ช) การลดจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนตนทางที่สับเปลี่ยนหนวยลงทุนและการเพิ่มจํานวนหนวย
ลงทุนของกองทุนปลายทาง ในกรณีที่เปนการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่นภายใตการ
บริหารของบริษัทจัดการ จะทําภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจํานวนนั้น 
โดยผูสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะสามารถสอบถามผลการทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานบริการ
ธนาคารทางอินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ไดในวันทําการถัดไป  

(ซ) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการและบริษัทจัดการยังไม
สามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนไดโดยอยูระหวางการดําเนินการของบริษัทจัดการ
ตามขอ 10 ผูถือหนวยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดในระหวางเวลาทําการที่บริษัท
จัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ที่ผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําสั่งสับเปลี่ยน
หนวยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดรับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการกอน  

(ฌ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดรับคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทํา
การกอนการใชสิทธิปดรับคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ 
สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่เปนการ
ใหบริการโดยบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับการแตงตั้งจาก
บริษัทจัดการภายหลังได ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือ ผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกําหนด ซึ่งวิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ดังกลาวจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวของ 
หรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ
จัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศใหแกผูถือ
หนวยลงทุนทราบลวงหนา ไมนอยกวา 7 วันทําการกอนการเปลี่ยนแปลงการใหบริการดังกลาว  

8.3 การดําเนินการเมื่อมีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

นายทะเบียนหนวยลงทุนหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ซึ่งไดรับมอบหมาย
จากบริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนที่คงเหลือของกองทุนตนทางและกองทุน
ปลายทางของบริษัทจัดการ ใบยืนยันการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน พรอมใบกํากับภาษีสําหรับคาธรรมเนียม
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การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) ใหผูถือหนวยลงทุนทางไปรษณียตามที่อยูที่ระบุไวในใบคําขอใช
บริการกองทุนรวมภายใน 7 วันทําการนับแตวันทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ทั้งนี้ ภายใตเง่ือนไขที่ระบุ
ในขอ 10  

8.4 การกําหนดเวลาและราคาขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน กรณีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

(1) การกําหนดเวลาในการรับคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสงคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดที่ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) หรือ
บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือชองทางการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ที่บริษัทจัดการกําหนดไดตามวันและเวลาการที่สอดคลองกับการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่กําหนด
ไวในขอ 6 และขอ 7 ตามลําดับ 

(ก) กรณีติดตอกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานเคาเตอร
ธนาคาร หรือบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต ตามชวงเวลาที่บริษัทจัดการกําหนดในวันทําการสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนใหถือวาเปนรายการของวันทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนนั้น และการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ผานเคาเตอรธนาคาร หากทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนนอกเหนือจากชวงเวลาที่บริษัทจัดการ
กําหนดในวันทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือทํารายการในวันหยุด ใหถือวาเปนรายการของวันทําการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนถัดไป ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนจะไมสามารถทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผาน
บริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตนอกเหนือจากชวงเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด  

(ข) กรณีติดตอกับบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนอื่นที่นอกเหนือจาก 
(ก) การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามชวงเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด ในวันทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ใหถือเปนรายการของวันทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนนั้น และหากทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
นอกเหนือจากชวงเวลาที่บริษัทจัดการกําหนดในวันทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือทํารายการใน
วันหยุด ใหถือวาเปนรายการของวันทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนถัดไป  

(2) ราคาขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

(ก) กรณีกองทุนตนทาง การคํานวณราคาสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่คํานวณได ณ 
ส้ินวันทําการที่มีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนนั้น ซึ่งเปนราคาที่รับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว หักดวย
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (SWITCHING OUT) (ถามี)  

(ข) กรณีกองทุนปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่คํานวณได 
ณ ส้ินวันทําการที่บริษัทจัดการถือวาไดรับเงินจากกองทุนตนทาง ซึ่งเปนราคาที่รับรองโดยผูดูแล
ผลประโยชนแลวบวกดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (SWITCHING IN) (ถามี)  

8.5 การเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาและราคาขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่ระบุไวในขอ 8.4 และ/หรือเปลี่ยนแปลง 
เพิ่มเติมกําหนดการ วิธีการในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยไมขัดกับรายละเอียดโครงการ ทั้งนี้ ในการ
ดําเนินดังกลาวบริษัทจัดการคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ โดยไมถือวา
เปนการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนทั่วไป
ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวลวงหนาอยางนอย 7 วัน โดยจะติดประกาศที่สํานักงานของบริษัท
จัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และแจงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ในกรณีที่กองทุนไมสามารถทํา
ธุรกรรมกับกองทุนรวมตางประเทศได บริษัทจัดการจะดําเนินการสงคําสั่งซื้อขายในวันทําการแรกที่
กองทุนหลักเปดใหทําการซื้อขายได และใหถือวาวันทําการถัดไปของประเทศที่ลงทุนในกองทุนหลัก
เปนวันทําการซื้อขาย หรือในกรณีอื่นใดบริษัทจัดการจะดําเนินการตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม 
รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะพิจารณาปฏิเสธการสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวย
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ลงทุนในกรณีซึ่งอาจมีผลกระทบตอประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการเพื่อรักษาประโยชนสูงสุดของ
ผูถือหนวยลงทุน 

8.6 ขอสงวนสิทธิในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

8.6.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหแกผูลงทุนที่เปนบุคคล
ธรรมดาตั้งแต 2 คนขึ้นไปแตไมเกิน 4 คนถือหนวยลงทุนรวมกัน และปรากฏวาผูลงทุนบางคนหรือ
ทั้งหมดเสียชีวิต 

8.6.2 เพื่อประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชย คอมมอดิตี้ พลัส (“กองทุน”) 
การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแตเพียงผูเดียว โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยบุคคล
ที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคที่จะไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหนั้น รวมถึงแตไมจํากัดเพียง 
พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูที่มีถิ่นฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึง
กองทรัพยสินของบุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซึ่งจัดใหมีขึ้นและดําเนินกิจกรรมใน
สหรัฐอเมริกา 

9. การชําระคารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน :  

กรณีบริษัทจัดการไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน และจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั้นตอนการดําเนินการตอไป โดยตองไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานกอน และไมถือวาเปนการแกไขโครงการ โดยขั้นตอนที่กําหนดดังกลาวตอง
สามารถปฏิบัติไดจริง และเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะตอง
แจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน  

10. การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน :  

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งขาย
คืนหนวยลงทุนของกองทุนเปดไวแลวได เฉพาะในกรณีที่กําหนดไว ซึ่งตองไมเกินกวากรณีดังตอไปนี้  

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีที่เขาเหตุดังตอไปนี้ 
โดยความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนแลว  

(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จายโอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดได
อยางสมเหตุสมผล หรือ  

(ข) มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลา
ปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ  

(2) มีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลว แตในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไมไดชําระเงินคาขายคืน
หนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวไมถูกตอง 
และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแต
หนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตอง  

(3) มีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไม
ถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตอง
ตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตอง  

การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัท
จัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้  
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(ก) เลื่อนกําหนดชําระคาขายคืนไดไมเกิน 10 วันทําการนับแตวันที่ผูถือหนวยลงทุนมีคําสั่งขายคืน
หนวยลงทุนนั้น เวนแตไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ข) แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระคา
ขายคืนหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบเรื่องดังกลาว
ดวยวิธีการใดๆ โดยพลัน  

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

(ง) ในระหวางการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืน หากมีผูถือหนวยลงทุนสั่งขายคืนหนวยลงทุนใน
ชวงเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้น โดยชําระคาขายคืนแกผูถือหนวยลงทุน
ตามลําดับวันที่สงคําสั่งขายคืนกอนหลัง  

11. การไมขายไมรับซื้อคืนไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่ง :  

11.1 บริษัทจัดการอาจไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนที่
ไดรับไวแลวหรืออาจหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนได เฉพาะในกรณีที่กําหนดไว ซึ่งไม
เกินกวากรณีดังตอไปนี้  

(1) ตลาดหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ  

(2) บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีดังตอไปนี้ โดยไดรับ
ความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนแลว  

(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยาง
สมเหตุสมผล  

(ข) ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม หรือ  

(ค) มีเหตุจําเปนอื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน  

ทั้งนี้ การไมขาย หรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่ไดรับมาแลว หรือการหยุดรับคําสั่งซื้อหรือ
คําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) สามารถกระทําไมเกิน 1 วันทําการ เวนแตไดรับผอนผัน
จากสํานักงาน  

(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ และมีเหตุการณดังตอไปนี้
เกิดขึ้น ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอกองทุนรวมดังกลาวอยางมีนัยสําคัญ  

(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพยดังกลาวไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
กองทุนรวมไดลงทุนในหลักทรัพยที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพยแหงนั้นเกินกวารอยละ 10 ของ
มูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม  

(ข) มีเหตุการณที่ทําใหไมสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไดอยางเสรี และทําใหไมสามารถโอน
เงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากตางประเทศไดตามปกติ หรือ  

(ค) มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลา
ปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนเห็นชอบดวยแลว  

(4) เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวย
ลงทุน แกผูลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริง ดังตอไปนี้  
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(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้นๆมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําดังตอไปนี้  

1. การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับ การปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไมวาจะเปนกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ  

2. การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย หรือ  

3. การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอํานาจตาม
กฎหมาย  

(ข) บริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาได
ในสาระสําคัญ  

11.2 เมื่อปรากฏเหตุตามขอ 11.1 และบริษัทจัดการประสงคจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือ
หยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังตอไปนี้  

(1) บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึง
การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยพลัน และหากเปนเหตุตามขอ 11.1(1) (2) หรือ(3) ให
เปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบถึงการหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืน
หนวยลงทุนดวยวิธีการใดๆโดยพลัน  

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

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืน
หนวยลงทุนตามขอ 11.1(1) (2) และ(3) เกิน 1 วันทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ กอน
การเปดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน  

(ก) บริษัทจัดการจะรายงานการเปดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปด ณ วันทําการสุดทายกอนวันรายงานนั้นใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายในวันทําการกอนวันเปดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน  

(ข) บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึง
การเปดขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปให
ทราบถงึการเปดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนดวยวิธีการใดๆโดยพลัน  

ในกรณีที่บริษัทจัดการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวย
ลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และ
ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนก็ได  

11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน ในชวงระยะเวลาที่
บริษัทจัดการพบวาราคาขายหนวยลงทุนไมถูกตองและผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลใน
รายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้น
ตางจากราคาขายหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของ
ราคาขายหนวยลงทุนที่ถูกตอง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งซื้อหนวยลงทุนไว
แลวใหทราบถึงการหยุดขายหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไป
ใหทราบถึงการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีการใดๆ โดยพลัน  

12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  

เพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุด
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รับคําสั่งซื้อหรือ คําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปดไดเปนการชั่วคราว ตามระยะเวลาที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทั้งนี้ ไมเกิน 20 วันทําการติดตอกัน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั่งซื้อหรอืคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนออกไปได  

13. เงื่อนไขและขอจํากัดในการจัดสรรและการโอนหนวยลงทุน :  

13.1 บริษัทจัดการจะไมจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลที่ซื้อหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน
ตามประกาศคณะกรรมกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุน
รวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ 

13.2 ผูถือหนวยลงทนุสามารถโอนหนวยลงทุนไดในกรณีดังตอไปนี้   

(ก) การโอนหนวยลงทุนใหบิดา มารดา บุตร และคูสมรสของผูถือหนวยลงทุน 

(ข) การโอนหนวยลงทุนตามคําสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย (ซึ่งไมรวมถึงกรณีที่ผูลงทุนที่เปนบุคคล
ธรรมดาตั้งแต 2 คนขึ้นไปแตไมเกิน 4 คน ถือหนวยลงทุนรวมกัน และปรากฏวาผูลงทุนบางคนหรือ
ทั้งหมดเสียชีวิต เวนแตศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น) 

(ค) การโอนหนวยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติใหโอนได 

ทั้งนี้ ผูโอนและผูรับโอนจะตองมายื่นคําขอโอนหนวยลงทุนดวยตนเองที่สํานักงานทะเบียนหนวยลงทุน 
ในกรณีที่ผูรับโอนยังไมไดเปนผูใชบริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองกรอกรายละเอียดในใบ
คําขอใชบริการกองทุนและยื่นตอนายทะเบียนหนวยลงทุนพรอมคําขอโอนหนวยลงทุน และชําระ
คาธรรมเนียมการโอนตามหัวขอคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการ (ถามี)   

นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหนวยลงทุน 
พรอมหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหผูรับโอนหนวยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหนวยลงทุน
ใหแกผูโอนหนวยลงทุนภายใน 7 วันนับตั้งแตวันที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคําขอโอนหนวยลงทุน   

ทั้งนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลลงในทะเบียน  
ผูถือหนวยลงทุนเรียบรอยแลว 

13.3 เพื่อประโยชน สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชย  คอมมอดิตี้  พลัส
(“กองทุน”)  การรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุนใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต
เพียงผูเดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุน
ใหแกบุคคลใดก็ได โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคที่จะไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน
ของกองทุนใหนั้น รวมถึงแตไมจํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูที่มีถิ่นฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคล
ซึ่งปกติมีถิ่นที่อยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของบุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซึ่ง
จัดใหมีขึ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

14. การจายเงินปนผล :  

14.1. นโยบายการจายเงินปนผล : ไมจาย  

14.2. หลักเกณฑการจายเงินปนผล : ไมมี  

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน : ไมมี  

15. คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน :  

15.1. คาธรรมเนียมรวม (เพดานคาธรรมเนียมและคาใชจายที่ประมาณการไดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ทั้งหมด) :  

รายการคาธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  
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รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ประมาณการคาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดดังกลาวขางตน ไมเกินรอยละ 3.00 ตอปของมูลคา
ทรัพยสินรวม หักดวยหนี้สินรวม กอนหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน(ถามี) 
คาธรรมเนียมนายทะเบียน(ถามี) และคาธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคํานวณ
จากมูลคาทรัพยสินสุทธิ (ถามี) ณ วันที่คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม (ยังไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม) 

อยางไรก็ตาม คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมดดังกลาวขางตนเปนการ
ประมาณการ อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน ขนาดของกองทุน 
จํานวนผูถือหนวยลงทุน เปนตน รวมถึงสอดคลองกับเพดานคาธรรมเนียมและคาใชจายแตละรายการที่มี
การปรับเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

15.2. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :  

15.2.1. คาธรรมเนียมการจัดการรายป :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ในอัตราไมเกินรอยละ 2.50 ตอปของมูลคาทรัพยสินรวม หักดวยหนี้สินรวม กอนหักคาธรรมเนียมการ
จัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน(ถามี) คาธรรมเนียมนายทะเบียน(ถามี) และคาธรรมเนียมอื่นที่
เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ (ถามี) ณ วันที่คํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมนายทะเบียน 

โดยคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนอาจเกิดรายการคาธรรมเนียมการจัดการลงทุนซ้ําซอนจากการ
บริหารจัดการที่เรียกเก็บโดยกองทุนที่เขาไปลงทุน  

15.2.2. คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ในอัตราไมเกินรอยละ 0.10 ตอปของมูลคาทรัพยสินรวม หักดวยหนี้สินรวม กอนหักคาธรรมเนียมการ
จัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (ถามี) คาธรรมเนียมนายทะเบียน (ถามี) และคาธรรมเนียมอื่นที่
เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ (ถามี) ณ วันที่คํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

15.2.3. คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ในอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด และเรียกเก็บจากบริษัทจัดการ  

15.2.4. คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ไมมี 

15.2.5. คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ไมมี  
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15.2.6. คาธรรมเนียมอื่น ๆ :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

(1) คาใชจายเพื่อวัตถุประสงคในการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตาม
จํานวนที่จายจริง ทั้งนี้ ไมเกินรอยละ 0.25 ของจํานวนเงินทุนของโครงการและในทางบัญชีจะตัดจาย
เปนคาใชจายของกองทุนรวมเฉลี่ยเทากันทุกวัน ภายในระยะเวลา 1 ป เชน คาใชจายในการจัดทํา
โฆษณาประชาสัมพันธ คาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ คาใชจายดานการตลาด การสงเสริมการขาย คา
อบรมเผยแพรความรู และสัมมนาแนะนํากองทุนรวม  

(2) คาใชจายในการสอบบัญชี และคาใชจายอื่นๆ ในการสอบบัญชี ซึ่งรวมคาใชจายตรวจสอบทรัพยสิน
ในประเทศ และตางประเทศ 

(3) คาจัดทํา จัดพิมพ และจัดสงหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนทั้งสวนสรุปขอมูลสําคัญที่ผูลงทุน
ควรทราบ และสวนขอมูลโครงการ  

(4) คาเก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศ ในอัตราไมเกินรอยละ 0.10 ตอปของมูลคาหลักทรัพยของแต
ละสกุลเงิน (ถามี)  

(5) คาจัดทําและจัดสงรายงานใด ๆ แกผูถือหนวยลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับกองทุนรวมโดยตรง 
หนังสือบอกกลาวประกาศและรายงานตาง ๆ รวมถึงคาประกาศในหนังสือพิมพรายวัน และหรือขาวสาร
ถึงผูถือหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการจัดทํา ตลอดจนขาวสารที่บริษัทจัดการมีหนาที่จัดทําขึ้นตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ กฎหมายกําหนด  

(6) คาพิมพแบบฟอรมใบสั่งซื้อหนวยลงทุน และใบสั่งขายหนวยลงทุน ใบยืนยันการซื้อและขายหนวย
ลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน และแบบฟอรมอื่น ๆ เกี่ยวกับกองทุนรวม 

(7) คาใชจาย (ถามี) ในการดําเนินคดีของผูดูแลผลประโยชนที่ฟองรองใหบริษัทจัดการปฏิบัติตาม
หนาที่หรือเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุน 
หรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(8) คาใชจายในการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื่อการรับชําระหนี้ใด ๆ ของกองทุน รวมทั้ง
คาใชจายในการรับชําระหนี้เปนทรัพยสินอื่นแทนการชําระหนี้ดวยเงินสดตามตราสารแหงหนี้ เชน คาที่
ปรึกษากฎหมาย คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมทนายความ คาสืบทรัพยและ/หรือบังคับคดี คาใชจาย
ในดานนิติกรรม คาใชจายหรือคาธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวของกับทางราชการ เปนตน 

(9) คาใชจายในการรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน คาใชจายในการออกเช็ค และนําเงินเขาบัญชีสําหรับ
การรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

(10) คาอากรแสตมปตาง ๆ และคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยที่ซื้อหรือขายเพื่อประโยชนในการจัดการ
กองทุนรวม ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีอื่นๆตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อส่ังซื้อหรือส่ังขาย
หลักทรัพย 

(11) คาธรรมเนียมธนาคารตาง ๆ เชน คาธรรมเนียมการใชบริการ SCB CASH MANAGEMENTคาสมุด
เช็ค คาธรรมเนียมการโอนเงินระหวางบัญชี เปนตน 

(12) คาใชจายตาง ๆ และคาธรรมเนียมที่เกิดขึ้นในชวงการชําระบัญชีและเลิกกองทุนรวม เชน 
คาตอบแทนผูชําระบัญชี คาผูดแูลผลประโยชนในระหวางการชําระบัญชีกองทุนรวม เปนตน  

(13) คาใชจายหรือคาธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวของในการจัดการกองทุนรวม เชน คาธรรมเนียมในการจด
ทะเบียนกองทรัพยสินของโครงการจัดการเปนกองทุนรวม คาไปรษณียากร คาแปลเอกสารตางๆที
เกี่ยวกับการลงทุน 

(14) คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการรับจํานองอสังหาริมทรัพย เพื่อเปนหลักประกันการลงทุนของกองทุนรวม  
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(15) คาบริการ และ/หรือคาธรรมเนียม และ/หรือคาภาษีอากร และ/หรือคาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การจัดหา ไดมา รับมอบ สงมอบ ดูแลเก็บรักษา ปกปองผลประโยชน ซึ่งสินทรัพยหรือหลักทรัพยตาง ๆ 
ของกองทุนที่นอกเหนือไปจากที่ไดระบุไวในขอ 23.2 “คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป”  

(16) คาใชจายที่เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 

(17) คาใชจายดานโฆษณาประชาสัมพันธ เชน คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ คาสื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรู คาใชจายดานการตลาด การสงเสริมการขาย 
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากการจัดตั้งกองทุนที่เรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนที่จายจริง โดยในทางบัญชีบริษัทจัดการจะตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนเฉลี่ยเทากันทุกวัน
ภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่บันทึกคาใชจายดังกลาว ทั้งนี้ จํานวนเงินที่ตัดจายจะตองไมเกินกวา
อัตรารอยละ 0.25 ของมูลคาทรัพยสินรวม หักดวยหนี้สินรวม กอนหักคาธรรมเนียมการ
จัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (ถามี) คาธรรมเนียมนายทะเบียน (ถามี) และคาธรรมเนียมอื่นที่
เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ (ถามี) ณ วันที่คํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม โดยคาใชจายสวนที่เกินอัตราที่กําหนดถือเปนคาใชจายดําเนินงานของ
บริษัทจัดการ  

15.3. คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน :  

15.3.1. คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทนุ (Front-end Fee) : มี  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวโดยตรงจากผูลงทุน ในอัตราไมเกินรอยละ 0.50 ของ
มูลคาหนวยลงทุน  ในชวงแรกบริษัทจัดการจะยกเวนการเรียกเก็บ 

โดยคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหนวยลงทุนแตละรายในอัตราที่ไม
เทากัน ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนสามารถตอรองอัตราคาธรรมเนียมดังกลาวได  บริษัทจัดการจะแจง
รายละเอียดและหลักเกณฑในการคิดคาธรรมเนียมโดยติดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ 
สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และแจงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเก็บและ/หรืออัตราคาธรรมเนียมขางตน บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะติดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ 
สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และแจงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง 

15.3.2. คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end Fee) : มี  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวโดยตรงจากผูถือหนวยลงทุน ในอัตราไมเกินรอยละ 0.50 
ของมูลคาหนวยลงทุน  ในชวงแรกบริษัทจัดการจะยกเวนการเรียกเก็บ 

โดยคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหนวยลงทุนแตละรายในอัตราที่ไม
เทากัน ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนสามารถตอรองอัตราคาธรรมเนียมดังกลาวได  บริษัทจัดการจะแจง
รายละเอียดและหลักเกณฑในการคิดคาธรรมเนียมโดยติดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ 
สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และแจงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเก็บและ/หรืออัตราคาธรรมเนียมขางตน บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะติดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ 
สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และแจงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง 
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15.3.3. คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (Switching Fee) : มี  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

- กรณีเปนการสับเปลี่ยนเพื่อซื้อหนวยลงทุนของกองทุนนี้ หรือการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา 
(SWITCHING IN)  

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวโดยตรงจากผูถือหนวยลงทุน ในอัตราไมเกินรอยละ 0.50 
ของมูลคาหนวยลงทุน  ในชวงแรกบริษัทจัดการจะยกเวนการเรียกเก็บ 

โดยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขาอาจเรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหนวยลงทุนแตละรายในอัตราที่
ไมเทากัน ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนสามารถตอรองอัตราคาธรรมเนียมดังกลาวได บริษัทจัดการจะแจง
รายละเอียดและหลักเกณฑในการคิดคาธรรมเนียมโดยติดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ 
สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และแจงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเก็บและ/หรืออัตราคาธรรมเนียมขางตน บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะติดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ 
สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และแจงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง 

- กรณีการสับเปลี่ยนเปนการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนนี้ หรือการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก 
(SWITCHING OUT)  

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวโดยตรงจากผูถือหนวยลงทุน ในอัตราไมเกินรอยละ 0.50 
ของมูลคาหนวยลงทุน  ในชวงแรกบริษัทจัดการจะยกเวนการเรียกเก็บ 

โดยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกอาจเรียกเก็บจากผูส่ังขายหนวยลงทุนแตละรายในอัตรา
ที่ไมเทากัน ผูส่ังขายหนวยลงทุนสามารถตอรองอัตราคาธรรมเนียมดังกลาวได บริษัทจัดการจะแจง
รายละเอียดและหลักเกณฑในการคิดคาธรรมเนียมโดยติดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ 
สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และแจงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมขางตน บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา
ไมนอยกวา 7 วัน โดยจะติดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขา
ของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
ภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง  

15.3.4. คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน : มี  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

10 บาท ตอ 1,000 หนวยลงทุน (ถามี) 

15.3.5. คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน : มี  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนดเปนการทั่วไปในการใหบริการ ในกรณีที่ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
ที่อยู การออกใบหนวยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหมแก ผูถือหนวยลงทุน ในกรณีหายและอื่น ๆ 
ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งพิสูจนไดวาเปนความประสงคเฉพาะตัวของผูถือหนวยลงทุน  

15.3.6. คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมมี  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
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15.3.7. คาธรรมเนียมอื่น ๆ : มี  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

- คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย เมื่อส่ังซื้อหรือส่ังขายหนวยลงทุน 

กองทุนจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้อัตราไมเกินรอยละ 0.75 ของมูลคาหนวยลงทุนที่ส่ังซื้อหรือส่ังขาย
คืนหนวยลงทุน เพื่อนําเงินดังกลาวไปชําระเปนคาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพยในการสั่งซื้อหรือส่ัง
ขายหลักทรัพย เชน คาธรรมเนียมนายหนาซื้อขายหลักทรัพย หรืออื่นๆตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อ
ส่ังซื้อหรือส่ังขายหลักทรัพย เปนตน  

- คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย เมื่อมีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

(1) กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง บริษัทจัดการจะคิดคาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพยในอัตราไม
เกินรอยละ 0.75 ของมูลคาหนวยลงทุนโดยคํานวณเขาไปในราคาสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก  

(2) กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะคิดคาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพยในอัตรา
ไมเกินรอยละ 0.75 ของมูลคาหนวยลงทุนโดยคํานวณเขาไปในราคาสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา 

อยางไรก็ตามในชวงแรกบริษัทจัดการจะยกเวนการเรียกเก็บคาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพยทั้งนี้ 
หากบริษัทจัดการจะเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพยดังกลาวขางตน
ใหสอดคลองกับอัตราคานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพยของกองทุนที่กองทุนเขาลงทุนในภายหลัง 
บริษัทจัดการจะติดประกาศการเรียกเก็บคาใชจาย หรืออัตราคาใชจายอัตราใหมใหผูลงทุนทราบ
ลวงหนา ณ  สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทนุ 

คาธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล การออกใบหนวยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหมแก 
ผูถือหนวยลงทุน ในกรณีหายและอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งพิสูจนไดวาเปนความประสงคเฉพาะตัวของ 
ผูถือหนวยลงทุน โดยนายทะเบียนหนวยลงทุนจะคิดคาธรรมเนียมจากผูถือหนวยลงทุนตามอัตราที่นาย
ทะเบียนหนวยลงทุนกําหนดเปนการทั่วไปในการบริการในลักษณะดังกลาว 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตราธรรมเนียมขางตนไดโดยไม
ตองดําเนินการแจงผูลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุนลวงหนา โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ รายละเอียด
ดังกลาว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหนวยลงทุน  

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม :  

บริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียม ตามขอ 15.2.1 ทุกวันที่มีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ โดยใช
มูลคาทรัพยสินสุทธิ (ใชเงินบาท) ในแตละวันคํานวณเปนฐานในการคํานวณคาธรรมเนียม และเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมเปนรายเดือน 

คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนตามขอ 15.2.6 (1) – (16) จะเรียกเก็บตามที่จายจริง ในทางบัญชี
บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจายทั้งจํานวน หรือทยอยตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนเฉลี่ยเทากันทุก
วันตามระยะเวลาที่จะไดรับประโยชนจากคาใชจายนั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาประมาณการ
คาใชจายดังกลาวอยางสมเหตุสมผลเพื่อทยอยรับรูเปนคาใชจายเปนรายวัน และจะปรับปรุงรายการ
ดังกลาวทันทีที่ไดรับหลักฐานอยางแนชัด ทั้งนี้ คาใชจายดังกลาวอยูในความเห็นชอบจากผูดูแล
ผลประโยชน ซึ่งบริษัทจัดการจะเปดเผยฐานการคํานวณอยางชัดเจนในหนังสือชี้ชวนฉบับขอมูลสําคัญ
ที่ผูลงทุนควรทราบและในรายงานรอบประจําป 

อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจายคาธรรมเนียม และคาใชจายดังกลาวจะเปนไปตาม
หลักการบัญชี และตามประกาศที่เกี่ยวของกําหนด 

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



กองทุนเปดไทยพาณิชย คอมมอดิตี้ พลัส 
 

60 

เง่ือนไขหรือหลักเกณฑในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะเปลี่ยนแปลงวิธีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมใหเปนไปตามหลักเกณฑดังกลาวโดย
ไมถือเปนการแกไขโครงการ 

15.5. การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย :  

(1) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใน 15.2 และ 15.3 ไดไมเกินรอยละ 5 
ของอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจายภายในรอบระยะเวลา 1 ป โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติม
โครงการ เวนแตในกรณีที่ไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุน
รวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด และบริษัทจัดการจะติดประกาศ
คาธรรมเนียมหรือคาใชจายอัตราใหมใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
เว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) และลง
ประกาศหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ เปนเวลา 3 วันติดตอกัน และแจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแตวันเปลี่ยนแปลง  

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

15.6. หมายเหตุ :  

คาธรรมเนียมหรือคาใชจายตางๆที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามขอ 15.2 ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกลาวจะถือเปนภาระของกองทุนรวม  

คาธรรมเนียมหรือคาใชจายตางๆ ที่เรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนตามขอ 15.3 ยังไมรวม
ภาษี มูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกลาวจะถือเปนภาระของผูส่ังซื้อหรือผูถือ
หนวยลงทุน  

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคา
หนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมูลคาหนวย
ลงทุนไมถูกตอง :  

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน 
และราคาหนวยลงทุน : ตางประเทศ  

16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  

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

โดยมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมจะคํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมในสวนที่
ลงทุนในประเทศ บวกกับมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมในสวนที่ลงทุนในตางประเทศ 

หลักเกณฑและวิธีการกําหนด/คํานวณมูลคายุติธรรมของตราสาร/หลักทรัพย หรือทรัพยสินตางประเทศ  
เชน การใชราคาหลักทรัพยในการอางอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนของตราสาร/
หลักทรัพย หรือทรัพยสินตางประเทศ  การใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เพื่อคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนเงินบาท  บริษัทจัดการจะใช
หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการที่เปนไปตามกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหนวยงาน
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อื่นใดที่เกี่ยวของ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศของของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในปจจุบัน รวมถึงที่มีการเปลี่ยนแปลง แกไข เพิ่มเติมในอนาคต 

ทั้งนี้ การใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ บริษัทจัดการจะใชแหลงขอมูลอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศของ Bloomberg ประมาณเวลา 16.00 น. เปนหลัก อยางไรก็ดี บริษัทจัดการอาจ
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑและวิธีการกําหนด/คํานวณมูลคายุติธรรมของตราสาร/หลักทรัพย หรือทรัพยสิน
ตางประเทศในภายหลังไดภายไดความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชน อาทิ การเปลี่ยนแปลง
แหลงที่มาของการใชขอมูลเกี่ยวราคา และ/หรืออัตราผลของตอบแทนของตราสาร/หลักทรัพย หรือ
ทรัพยสินตางประเทศ รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่ใชอางอิง เชน อัตราแลกเปลี่ยน   
ถัวเฉลี่ยตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย วาดวยอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย 
หรืออัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารพาณิชย หรืออัตราแลกเปลี่ยนของหนวยงานอื่นใดที่มีการ
ประกาศ หรือระบบอื่นใดที่มกีารเผยแพรขอมูลและสามารถอางอิงได อาทิ Reuters หรือ APEX เปนตน 

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน 
และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปด ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  

(2.1) คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนทุกส้ินวันทําการ ภายใน 2 วันทําการ เวนแตวัน
ทําการนั้นตรงกับวันหยุดของกองทุนตางประเทศที่กองทุนเขาไปลงทุน และประเทศที่เกี่ยวของกับการ
ลงทุน หรือวันตามที่บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ่มเติมในกรณีที่มีเหตุการณไมปกติ 

(2.2) คํานวณราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนทุกส้ินวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน 
ภายใน 2 วันทําการ ทั้งนี้ ใหใชมูลคาหนวยลงทุนของสิ้นวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนนั้นเปนเกณฑใน
การคํานวณราคาดังกลาว  

(2.3) ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนของวัน ดังตอไปนี้  

(ก) วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนลาสุด โดยใหประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป 

(ข) วันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล โดยประกาศใน 3 วันทําการถัดไป (ถามี) 

(2.4) ประกาศราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน
ลาสุด โดยประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป  

ทั้งนี้ กองทุนอาจดําเนินการไมเปนไปตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนดตามขอ (2.1) – (2.4) ไดในกรณีที่
ระยะเวลาของวันทําการที่กําหนดตามขอ (2.1) – (2.4) นั้นตรงกับวันหยุดของกองทุนตางประเทศที่
กองทุนเขาไปลงทุนและประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุน หรือวันตามที่บริษัทจัดการประกาศกําหนด
เพิ่มเติมในกรณีที่มีเหตุการณไมปกติ เปนเหตุใหกองทุนไมไดรับขอมูลมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
ตางประเทศที่กองทุนเขาไปลงทุน ซึ่งกองทุนจะดําเนินการตามขอ (2.1) – (2.4) โดยพลันเมื่อไดรับ
ขอมูลมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนตางประเทศที่กองทุนเขาไปลงทุนครบถวน 

3. การประกาศราคามูลคาและราคาตามวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติ ดังตอไปนี้  

(3.1) การใชตัวเลขทศนิยมของมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุน หรือจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้  

(ก) คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิเปนตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล  

(ข) คํานวณมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล สําหรับมูลคาหนวยลงทุนเพื่อใชในการคํานวณราคาขายหนวยลงทุนจะปดเศษทศนิยม
ตําแหนงที่ 4 ขึ้น สวนมูลคาหนวยลงทุนเพื่อใชในการคํานวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนจะตัดทศนิยม
ตําแหนงที่ 5 ทิ้ง  
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(ค) ประกาศมูลคาหนวยลงทุนตามที่คํานวณไดใน (3.1)(ข) เปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหนง โดย
ตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนตามที่คํานวณไดใน 
(3.1)(ข)  

(ง) คํานวณจํานวนหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล แตใชผลลัพธเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหนง โดยตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง  

ในกรณีที่มีผลประโยชนเกิดขึ้นจากการคํานวณตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะนําผลประโยชนนั้นรวมเขา
เปนทรัพยสินของกองทุนรวม  

(3.2) บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบโดยการประกาศทางหนังสือพิมพ 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศโดยชองทางอื่นแทนประกาศในหนังสือพิมพ เชน ทางเวป
ไซตของบริษัทจัดการ หรือชองทางอื่นใดที่เหมาะสมโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน 
ซึ่งบริษัทจัดการจะแจงใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วันโดยติดประกาศไว ณ สํานักงานบริษัทจัดการ 
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

(3.3) จัดใหมีขอมูลดังกลาวไว ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแหงที่ผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนใชซื้อขายหนวยลงทุน เวนแตในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุน
สถาบัน บริษัทจัดการจะจัดใหมีขอมูลดังกลาวดวยหรือไมก็ได  

บริษัทจัดการไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามหลักเกณฑขางตน เมื่อมีเหตุการณดังตอไปนี้  

(1) เมื่อบริษัทจัดการไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวย
ลงทุน โดยใหไดรับยกเวนเฉพาะในชวงระยะเวลาดังกลาว  

(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการตองเลิกกองทุนรวม โดยใหไดรับยกเวนตั้งแตวันที่ปรากฏเหตุดังกลาว  

16.3. แหลงขอมูลการเปดเผยมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน :  

บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพแนวหนา หรืออื่นๆ (ถามี) ทุกวันทําการ หรือติดตามไดจาก 
Website ของบริษัทจัดการ: www.scbam.com  

16.4. หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง :  

1. ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองนอยกวาหนึ่งสตางค หรือ
ตางจากราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไป แตไมถึงรอยละ 0.5 ของราคาหนวยลงทุนที่
ถูกตอง บริษัทจัดการจะจัดทําและสงรายงานใหผูดูแลผลประโยชนทราบถึงความผิดพลาด  

ภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่พบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง และจัดใหมีสําเนารายงานดังกลาวไว 
ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได โดยรายงาน
ดังกลาวจะมีรายการอยางนอย ดงัตอไปนี้ 

(1) ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตอง  

(2) ราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง  

(3) สาเหตุที่ทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง  

(4) มาตรการปองกันเพื่อมิใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง ทั้งนี้ เวนแตในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไม
ถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดครั้ง
สุดทายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตอง  
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ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตองตามวรรคหนึ่งมีผลตอเนื่องตอการ
คํานวณราคาหนวยลงทุนครั้งตอไป เชน การกําหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เปนตน บริษัทจัดการจะ
แกไขราคาหนวยลงทุนใหถูกตองนับแตวันที่บริษัทจัดการพบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตองดวย  

2. ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไป 
และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหนวย
ลงทุนยอนหลังนับแตวันที่พบราคาหนวยลงทุนไมถูกตองจนถึงวันที่ราคาหนวยลงทุนถูกตองและ
ดําเนินการดังตอไปนี้เฉพาะวันที่ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแต
หนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราสวนตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง  

(1) จัดทํารายงานการแกไขราคาหนวยลงทุนยอนหลังและรายงานการชดเชยราคาใหเสร็จส้ินภายในวัน
ทําการถัดจากวันที่พบวาราคาหนวยลงทุนนั้นไมถูกตองและสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชน
ภายในวันทําการถัดจากวันที่คํานวณราคาหนวยลงทุนยอนหลังเสร็จส้ิน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรับรอง
ขอมูลในรายงานดังกลาวภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการสงรายงานใหผูดูแลผลประโยชน 
ทั้งนี้ รายงานดังกลาวจะมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้  

(ก) ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตอง  

(ข) ราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง  

(ค) สาเหตุที่ทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง  

(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง  

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

(2) แกไขราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองใหเปนราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองภายในวันที่ผูดูแลผลประโยชน
รับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อใหผูลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวมที่มีการแกไขราคาตาม (2) 
และวัน เดือน ป ที่มีการแกไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรอง
ขอมูลในรายงานตาม (1)  

(4) ชดเชยราคาใหแลวเสร็จและดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อใหผูซื้อหนวยลงทุนหรือผูขายคืนหนวย
ลงทุนในชวงระยะเวลาที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองทราบถึงการแกไขราคาตาม (2) และการชดเชย
ราคาภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานดังกลาว  

(5) จัดทํารายงานมาตรการปองกันเพื่อมิใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตองและสงรายงานดังกลาว พรอมทั้ง
สําเนารายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จัดทําตาม (1) ใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานการ
แกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคานั้น เวนแตในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุ
มาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได บริษัทจัดการจะไมสงรายงานมาตรการปองกันใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แตจะสงสําเนาเอกสารที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองวาการที่ราคาหนวยลงทุนไม
ถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมไดแทน 

3. ในการชดเชยราคาตามขอ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้  

(1) กรณีราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองต่ํากวาราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง (understate) บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติดังนี้ 

(ก) กรณีที่เปนการขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหนวยลงทุนของผูซื้อหนวยลงทุนเปน
จํานวนซึ่งมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง  
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หากปรากฏวาผูซื้อหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยูหรือมีหนวยลงทุนเหลืออยูนอยกวาจํานวน
หนวยลงทุนที่จะตองลด บริษัทจัดการจะจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของ
ราคาที่ขาดอยู หรือลดจํานวนหนวยลงทุนที่เหลืออยูนั้นและจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวน
เทากับสวนตางของราคาที่ขาดอยู แลวแตกรณี เพื่อชดเชยราคาใหแกกองทุนเปด เวนแตการที่ราคา
หนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคา
ตลาดครั้งสุดทายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตองและผูดูแล
ผลประโยชนรับรองวามีสาเหตุดังกลาว  

(ข) กรณีที่เปนการรับซื้อคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนของผูขายคืนหนวย
ลงทุนเปนจํานวนซึ่งมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่
ถูกตองหรือจายเงินของกองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแกผูขายคืน
หนวยลงทุน แตหากปรากฏวาผูขายคืนหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยู บริษัทจัดการจะจายเงิน
ของกองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุน  

(2) กรณีราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองสูงกวาราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง (overstate) บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติดังนี้  

(ก) กรณีที่เปนการขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนเปน
จํานวนซึ่งมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองหรือ
จายเงินของกองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาเพื่อชดเชยราคาใหแกผูซื้อหนวยลงทุน  

(ข) กรณีที่เปนการรับซื้อคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหนวยลงทุนของผูขายคืนหนวย
ลงทุนเปนจํานวนซึ่งมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่
ถูกตอง  

หากปรากฏวาผูขายคืนหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยูหรือมีหนวยลงทุนเหลืออยูนอยกวาจํานวน
หนวยลงทุนที่จะตองลด บริษัทจัดการจะจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของ
ราคาที่ขาดอยู หรือลดจํานวนหนวยลงทุนที่เหลืออยูนั้นและจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวน
เทากับสวนตางของราคาที่ขาดอยู แลวแตกรณี เพื่อชดเชยราคาใหแกกองทุนเปด เวนแตการที่ราคา
หนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคา
ตลาดครั้งสุดทายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตองและผูดูแล
ผลประโยชนรับรองวามีสาเหตุดังกลาว  

ในกรณีที่บริษัทจัดการตองชดเชยราคาเปนเงินใหแกผูซื้อหนวยลงทุนหรือผูขายคืนหนวยลงทุนรายใดมี
มูลคาไมถึงหนึ่งรอยบาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจายในโอกาสแรกที่มีการจายเงิน  

ใหผูถือหนวยลงทุนแตถาบุคคลดังกลาวไมมีสถานะเปนผูถือหนวยลงทุนแลว บริษัทจัดการจะชดเชย
ราคาใหแลวเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานการแกไข
ราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา  

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

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

17. ช่ือผูเก่ียวของ :  

17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :  

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชย จํากัด  
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17.2. ชื่อผูดูแลผลประโยชน :  

ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  

17.3. ชื่อผูประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  

ไมมี 

17.4. ชื่อของผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ชื่อ :  

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :  

17.5. ที่ปรึกษา :  

17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน :  

ชื่อ :  

17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน :  

17.6. ผูสอบบัญชี :  

ชื่อ :  นายเทอดทอง เทพมังกร 

ชื่อ :  นางสาวชมภูนุช แซแต 

ชื่อ :  นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล 

ชื่อ :  นายประวิทย วิวรรณธนานุตร 

ชื่อ : นายบรรจง พิชญประสาธน 

ชื่อ : นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ  

ชื่อ : นาง วิไลรัตน โรจนนครินทร  

ชื่อ : นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน  

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผูสอบบัญชี) :  

หรือบุคคลอื่นที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี โดยบริษัท
จัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

17.7. การแตงตั้งคณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

ไมมี  

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปของกองทุนรวม :  

18.1. วันที่ส้ินสุดรอบบัญชี : วันที่  30 เดือน กันยายน 

18.2. วันที่ส้ินสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่ 30 กันยายน 2556 
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18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

วันที่ส้ินสุดรอบบัญชี ประมาณ 1 ปนับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม โดยจะกําหนดวัน
ส้ินสุดรอบปบัญชี ในหนังสือชี้ชวนตอไป  

19. การขอมติของผูถือหนวยลงทุน และวิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไข
วิธีการจัดการ :  

การแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการ หากมิไดกระทําตามมติเสียงขางมากของผูถือ
หนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม จะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กอน  

ในการแกไขเพิ่มเติมโครงการที่มีลักษณะเปนการใหประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม หรือ
เพื่อเปนไปตามกฎหมายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด บริษัทจัดการจะยื่นคําขอเปนหนังสือ พรอมทั้งรายละเอียดของโครงการที่แกไขเพิ่มเติมแลว 
และคํารับรองของผูดูแลผลประโยชน เพื่อความเห็นชอบการแกไขเพิ่มเติมโครงการจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรับคําขอและเอกสารหลักฐานที่ครบถวน
ถูกตองตามวรรคหนึ่งใหถือวาสํานักงานใหความเห็นชอบใหแกไขเพิ่มเติมโครงการได 

ในกรณีที่การแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการ ไดกระทําตามมติเสียงขางมากของ   
ผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่
ไดมีมติใหแกไขและแจงการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการไปยังผูถือหนวยลงทุน
ทุกราย และจะประกาศในหนังสือพิมพรายวันแหงทองถิ่นอยางนอย 1 ฉบับ ภายใน 15 วันนับแตวันที่
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ไดมีมติใหแกไขแลวแตกรณี  

ทั้งนี้ การแกไขเพิ่มเติมโครงการตามมติผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว
ไมเกิน รอยละ 55 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ บริษัทจัดการจะสง
เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผูดูแลผลประโยชน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชน
รับรองผลการนับมตินั้น  

ในการแกไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไมสามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวย
ลงทุนได เนื่องจากขอจํากัดในการนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัท
จัดการ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางที่
สํานักงานกําหนดได 

การแกไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชน ตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และการแกไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใหแตกตางไป
จากโครงการ จะถือวาสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความชอบการแกไขเพิ่มเติมโครงการ เมื่อ
บริษัทจัดการปดประกาศการลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายไวที่สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของ
บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใชเปนสถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุน  

หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกลาว ใหเปนไป
ตามขอกําหนดในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การขอมติเพื่อ
แกไขเพิ่มเติมโครงการเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535  

20. ขอกําหนดอื่น ๆ :  

20.1 ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยขอ 4 ของประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทํา
ประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนใหบริษัทจัดการรายอื่นเขาจัดการกองทุน
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รวมแทน ดวยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน
ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
กองทุนรวมภายในสิบหาวันนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรืออาจรูถึงการไมสามารถดํารงความเพียงพอของ
เงินกองทุนดังกลาว ทั้งนี้ หากมีเหตุจําเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใหสํานักงานพิจารณาขยาย
ระยะเวลาออกไปได โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหมจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
เปนสําคัญ และในกรณีที่มีคาใชจายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายดังกลาว 

หากบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมตอไป  

20.2 บริการขอมูลกองทุนรวมใหผูถือหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง แกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รูปแบบการบริการ และ/หรือ
วิธีการ ในการนําสง เผยแพรขอมูล ขาวสาร รายงานตาง ๆ และ/หรือหนังสือของบริษัทจัดการถึง         
ผูลงทุน/ผูถือหนวยลงทุน รวมถึงอาจจัดใหมีรูปแบบการตอบรับขอมูลอื่น (ถามี) เชน ผานชองทาง
อิเลคทรอนิคส เปนตน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจง
ใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วันกอนวันเริ่มดําเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยจะติด
ประกาศไว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุน (ถามี) โดยการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อลดระยะเวลา คาใชจายใน
การนําสง และ/หรือคาใชจายอื่นใดในลักษณะทํานองเดียวกันนี้ ซึ่งบริษัทจัดการไดคํานึงถึงประโยชน
ของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนโดยรวมเปนสําคัญ ทั้งนี้ ในการนําสงจดหมาย/หนังสือถึงผูถือหนวย
ลงทุน อาทิ กรณีการแกไขโครงการ การขอมติ การเลิกโครงการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการ
โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และ/หรือประกาศที่มีการแกไข
เพิ่มเติมในอนาคต 

20.3   ตัวชี้วัด (Benchmark) ในการวัดผลการดําเนินงานของกองทุน 

บริษัทจัดการจะใชคาเฉลี่ยผลตอบแทนตามนํา หนักของการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงิน โดยจะใช Benchmark ตามกองทุนหลัก ดังตอไปนี้เปนตัวชี้วัด 

- Dow Jone –UBS Commodity Index Total Return ปรับดวยตนทุนการปองกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยนในชวงระยะเวลาที่คํานวณผลตอบแทนของตัวชี้วัด ตามสัดสวนการทําสัญญาปองกันความ
เส่ียงฯ ไมนอยกวารอยละ 90 เพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน 

- Dow Jone –UBS Commodity Index Total Return ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเทาคาสกุล
เงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน ตามสัดสวนที่ไมไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินไมเกินรอยละ 10 

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับเปลี่ยน/กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของกองทุน
ใหม ในกรณีที่กองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของกองทุน และ/หรือกองทุน
เปดไทยพาณิชย คอมมอดิตี้ พลัส มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนหลัก โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงขางตนโดยการปดประกาศที่สํานักงานของบริษัทจัดการ 
ผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน และเว็ปไซดของบริษัทจัดการ รวมถึงมีหนังสือแจงถึงการเปลี่ยนแปลง
นั้นตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน 

 

20.4 การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (soft commission)  

20.4.1 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เปนผูใหบริการ อัน
เนื่องมาจากการใชบริการของบุคคลดังกลาวในการจัดการกองทุนได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้  

(1) ผลประโยชนตอบแทนที่รับไวนั้นตองเปนทรัพยสินที่มีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเกี่ยวกับ
บทบาทโดยตรงของความเปนกองทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ  
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(2) ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลนั้นบอยครั้งเกินความจําเปน
เพื่อใหกองทุนไดรับประโยชนจากบุคคลดังกลาว (Churning)  

ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่งใหแกกองทุนที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ 
บริษัทตองกระทําดวยความเปนธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยที่อาจมีไวไดของ
กองทุนนั้นดวย  

20.4.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อกองทุนตามขอ 20.5.1 บริษัทจัดการ
จะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชนดังกลาวไวในรายงานรอบปบัญชีและรายงานรอบระยะเวลา
หกเดือนดวย  

20.5 การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

ผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ใหความรวมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือ ผูที่ไดรับมอบหมายจากบริษัท
จัดการ ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการรูจักลูกคา (Know Your Customer: KYC) และการ
ตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Customer Due Diligence: CDD) ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัด
เฉพาะการใหขอมูล และ/หรือ จัดสงเอกสารหรือหลักฐานใดใหแกบริษัทจัดการ และ/หรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจากบริษัทจัดการ เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือ ผูที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/
หรือ ยกเลิกการทําธุรกรรมของผูถือหนวยลงทุนไดตามที่เห็นสมควร โดยไมจําตองแจงใหผูถือหนวย
ลงทุนทราบลวงหนา  ในกรณีที่เกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งหรือหลายเหตุการณดังตอไปนี้ 

(ก) ผูถือหนวยลงทุนไมใหความรวมมือในการใหขอมูล และ/หรือ จัดสงเอกสารหรือหลักฐานใดใหแก
บริษัทจัดการ และ/หรือ ผูที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ตามที่บริษัทจัดการกําหนด หรือใหขอมูล 
และ/หรือ จัดสงเอกสารหรือหลักฐานใดใหแกบริษัทจัดการ และ/หรือ ผูที่ไดรับมอบหมายจากบริษัท
จัดการ ไมครบถวนเพียงพอสําหรับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการกําหนด 

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

(ค) บริษัทจัดการเห็นวา การทําธุรกรรมของผูถือหนวยลงทุนอาจมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน
รวม ผูถือหนวยลงทุนรายอื่น หรือความนาเชื่อถือหรือภาพลักษณของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียง
ของบริษัทจัดการ 

20.6 การถือหนวยลงทุนเกินหนึ่งในสาม  

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุน
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมตองไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคล
เดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด และ
ดําเนินการแกไขสัดสวนการถือหนวยลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นใหมีจํานวนไมเกินหนึ่ง
ในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมนั้นภายในสองเดือนนับแตวันที่
ปรากฏกรณีดังกลาว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั้นทันที เวนแตเขาขอยกเวนตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
20.7 ขอกําหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตางประเทศในลักษณะเดียวกัน 
ในป พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายที่เรียกวา Foreign Account Tax Compliance 
Act (ซึ่งตอไปจะเรียกวา FATCA) โดยมีผลบังคับใชวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกลาว
กําหนดใหสถาบันการเงินที่ไมใชสัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial 
Institution หรือ FFI) รายงานขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยูในบังคับตองเสียภาษีใหกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผูซึ่งมีถิ่นที่อยูถาวรในสหรัฐอเมริกา 
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และผูซึ่งมีถิ่นที่อยูทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปดหรือมีไวกับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏดวยวาใน
ปจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที่มีขอกําหนดและหลักเกณฑในลักษณะที่
คลายคลึงกับ FATCA (ซึ่งตอไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกลาววา “กฎหมายตางประเทศที่
เกี่ยวของ”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือวาเปน FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดใหตองเขาผูกพันตน
กับหนวยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหนาที่ตองรายงานขอมูลและธุรกรรมทางการเงิน
ของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑที่ FATCA กําหนด หนาที่ในการ
ตรวจสอบขอมูลลูกคาเพื่อหาความสัมพันธของลูกคากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหนาที่ในการ
กําหนดใหลูกคาบางประเภทตองจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑของ FATCA เปนตน 
ภายใตขอกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไมเขาผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑของ FATCA 
(กลาวคือ มีสถานะเปน Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้น
จะไดรับผลกระทบที่สําคัญในสองกรณี คือ 
(1) ตองถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะไดรับจากรายได ผลประโยชนหรือเงินจากการ
ขายทรัพยสินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มตนตั้งแตวันที่ 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เปนตนไป และเงินลงทุนทางออมในทรัพยสินทางการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มตนตั้งแตป พ.ศ. 2560 เปนตนไป โดย FATCA กําหนดใหสถาบันการเงินของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เขารวมผูกพันตนตามขอกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและ
สถาบันการเงินในประเทศไทย ผูรับฝากทรัพยสิน ผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) มีหนาที่
ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จายดังกลาวกอนชําระใหกับกองทุนรวมที่เปน NPFFI  
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและตางประเทศรวมทั้งผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝาก
ทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน ที่เขารวมผูกพันตามขอกําหนดของ FATCA 
อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือ
บริษัทจัดการ ซึ่งอาจทําใหกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการลงทุนตอไปได และ/หรือดําเนินการลงทุน
ไดอยางไมมีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําใหผูถือหนวยลงทุนไมสามารถทํารายการผานทางผูสนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดอีกตอไป  
เพื่อมิใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมไดรับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั้งเพื่อเปนการรักษา
ประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขาผูกพัน
ตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ  และเพื่อใหบริษัท
จัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใตขอกําหนดและหลักเกณฑของกฎหมาย
ตางประเทศที่เกี่ยวของได บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ
กองทุน เชน ผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) 
จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี้ 
(1) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเปนบุคคลตามที่
กฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของกําหนด) ใหคํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําสง
ขอมูล (เชน ชื่อ ที่อยู เลขประจําตัวผูเสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลคาหนวยลงทุนคงเหลือ 
จํานวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนหรือเงินปนผลที่ไดรับ เปนตน)ที่มีอยูในบัญชีทั้งหมดของผูถือหนวย
ลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ใหกับหนวยงานของรัฐทั้งในและตางประเทศ ตามขอกําหนดของกฎหมาย
ตางประเทศที่เกี่ยวของ 
(2) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนนําสงขอมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน
ทราบความเกี่ยวของกับประเทศสหรัฐอเมริกา เชน หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการ
ใหขอมูลตามหัวขอที่กําหนดไวในแบบฟอรมของหนวยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการ
แจงปรับปรุงขอมูลเมื่อขอมูลที่เคยใหไวมีการเปลี่ยนแปลง เปนตน รวมถึงนําสงหลักฐานเพื่อยืนยันการ
เขารวมใน FATCA หรือกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ (ในกรณีที่เปนลูกคาสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ 
เปนไปตามหลักเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายดังกลาว 
(3) ดําเนินการอื่นใดเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ 
เพื่อเปนการปองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให
กองทุนหรือ   ผูถือหนวยลงทุนโดยรวมไดรับประโยชนเพิ่มขึ้นหากมีการดําเนินการที่สอดคลองกับ
กฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของขางตน ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไมแสดง
เจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอยาง
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ใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ตามความจําเปนและความเหมาะสม โดยถือวาผูถือหนวยลงทุน
ดังกลาวรับทราบการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการแจงนี้แลว และ/หรือไดดําเนินการตามขอตกลงที่ได
ระบุไวในคําขอเปดบัญชี   
(1) ไมรับคําสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หนวยลงทุนของผูถอืหนวยลงทุนดังกลาว 
(2) ระงับหรือหยุดใหบริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน
ดังกลาว 
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จายจากรายไดเงินลงทุน เงินปนผลและ/หรือเงินที่ชําระคาขายคืนหนวย
ลงทุนของผูถือหนวยลงทุนรายนั้นได เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑและขอกําหนดของกฎหมาย
ตางประเทศที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ตองไมขัดกับกฎหมายของประเทศไทย 
(4) ดําเนินการอื่นใดอันเปนการปองกันหรือลดผลกระทบ หรือทําใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
ไดรับประโยชนเพิ่มขึ้น หากมีการดําเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของขางตน 
  
การดําเนินการดังกลาวถือเปนความจําเปน และเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนโดยรวม เพราะเปน
การกระทําเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหบริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที่ไมสอดคลองขอบังคับของ 
FATCA และกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของอันจะทําใหกองทุนอาจตองถูกหัก ณ ที่จาย หรือถูกปด
บัญชีธนาคารตามที่กลาวแลวขางตน ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผูถือหนวย
ลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเปนบุคคลตามที่กฎหมายตางประเทศที่
เกี่ยวของกําหนด) เทานั้น  
ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการ
ไดสงวนสิทธิไวขางตน บริษัทจัดการ(รวมถึงผูที่เกี่ยวของ) จะดําเนินการตามขอกําหนดของกฎหมาย
ภายในประเทศ โดยอาจนําสงขอมูลของผูถือหนวยลงทุนไปยังหนวยงาน หรือดําเนินการอื่นใดที่ราชการ
กําหนด โดยไมจําเปนตองรองขอตอผูถือหนวยลงทุน 

21. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอผูกพันระหวางผูถือหนวย
ลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ ในกรณีที่ขอกําหนดใน
โครงการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งดังกลาว หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมไดดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งนั้น ใหถือวาบริษัทจัดการ
กองทุนรวมไดปฏิบัติใหเปนไปตามโครงการแลว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตามที่ระบุไวในโครงการจัดการ
กองทุนรวม โดยผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจลงนามในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัท
จัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามในขอผูกพันของผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงตั้งโดยชอบ ให
ถือวาผูกพันผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง 

การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมนี้ ไมวาในทอดใด ๆ ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพัน 
ตามขอกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการ
กองทุนรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผานการแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวย
ลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปนสวนหนึ่งของขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุน 
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1. บริษัทจัดการ :   

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชย จํากัด   

ท่ีอยู : ชั้น 7 - 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย ปารค พลาซา   

เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร   

กรุงเทพฯ 10900   

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

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :   

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบในการดําเนินการดังตอไปนี้   

(1) การบริหารกองทุนรวม   

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

(ข) จัดการกองทุนรวมใหเปนไปตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการอยางเครงครัด   

(ค) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินตาง ๆ และซื้อขาย จําหนาย ส่ังโอน 
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีลงทุนไวตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุน
ภายใตหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตามวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนของโครงการท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(ง) เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหุนอยูเทาท่ีจําเปนเพื่อรักษาประโยชน
ของผูถือหนวยลงทุน (ถามี)   

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

(ฉ) ดําเนินการเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวหรือยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในวัน
ทําการถัดจากวันท่ีซื้อขายหนวยลงทุนจํานวนน้ันแลวแตกรณี   

(ช) สงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการส่ังซื้อหนวยลงทุนตามท่ีระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม   

(ซ) เปลี่ยนแปลง หรือแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการกองทุนรวมตามหัวขอ 19 
"วิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือ แกไขวิธีการจัดการ"   

(ฌ) ดําเนินการฟองรองคดีในนามของบริษัทจัดการเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชนตาง ๆ ของผูถือ
หนวยลงทุน ในกรณีท่ีมีบุคคลใด ๆ รอนสิทธิของผูถือหนวยลงทุนหรือกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุน
รวม   

(2) การรับ และการจายเงินของกองทุนรวม   

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

(3) การแตงตั้งบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อการจัดการกองทุนรวม   

(ก)จัดใหมผีูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เรื่อง "คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม" รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของ
กองทุนรวม และแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนตามเง่ือนไขในการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนท่ี
กําหนดไวในขอ 2  

(ข) แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ภายใตหลักเกณฑ เง่ือนไข และ วิธีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   

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

(ง) จัดใหมีผูชําระบัญชีกองทุนรวมเมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวม ท้ังนี้ โดยความเห็นชอบของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(จ) แตงตั้งที่ปรึกษาหรือคณะบุคคลข้ึนทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาโครงการจัดการกองทุนรวม (ถามี) เชน ท่ี
ปรึกษากฎหมาย โดยบริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ   

(ฉ) แตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร   

(ช) แตงตั้งทนายความ เพื่อติดตาม ทวงถาม และดําเนินคดี รวมทั้งดําเนินการใด ๆ เพื่อการรับชําระหนี้ 
หรือเพื่อปกปองสิทธิประโยชนอื่นใดของกองทุนรวม   

(4) การดําเนินการอื่น ๆ   

(ก) จัดใหมีการฝากทรัพยสินของกองทุนรวมไวกับผูดูแลผลประโยชน   

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

(ค) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไวโดยถูกตองครบถวน   

(ง) จัดทํารายงานการซื้อขายหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนรวมเปนรายวัน และจัดสงให ผูดูแล
ผลประโยชนภายในทุกส้ินวันทําการนั้น   

(จ) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเปนรายวัน และจัดสงใหผูดูแลผลประโยชนภายในทุก
ส้ินวันทําการน้ัน   

(ฉ) จัดทํารายงานอัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีมูลคาเกินอัตราสวนท่ีกําหนด ในกรณีท่ีมิไดเกิด
จากการลงทุน หรือไดหลักทรัพยมาเพิ่มเติม ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด   

(ช) จัดทํารายงานทุกรอบปบัญชีเพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปบัญชี และสงรายงาน
ดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแตวันส้ินปบัญชี โดยรายงานดังกลาวตองแสดงขอมูลตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และสงผานระบบรับและเผยแพรขอมูลหนังสือชี้ชวนและการรายงานของกองทุน
รวม (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) เวนแตในกรณีกองทุนรวมเลิกตามขอ 20.1.1 
กอนหรือในวันท่ีครบกําหนดจัดทําหรือจัดสงรายงานดังกลาว ท้ังนี้ ในกรณีจัดทํารายงานตาม (ฐ) ตามป
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ปฏิทิน ใหระยะเวลาการสงรายงานเพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปบัญชี ขยายเปนภายใน 
4 เดือนนับแตวันส้ินปบัญชี   

(ซ) จัดทําหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญท่ีผูลงทุนควรทราบใหมทุกรอบปบัญชี เพื่อแสดงขอมูล
เกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันส้ินปบัญชีและสงใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต
วันถัดจากวันส้ินปบัญชีนั้น ยกเวนกองทุนรวมเปดที่มีการเสนอขายหนวยลงทุนเพียงครั้งเดียวและรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนตามคําส่ังลวงหนา ซึ่งระบุเวลาไวแนนอน (Auto Redemption) ไมตองจัดทําหนังสือ    
ชี้ชวนใหมทุกรอบปบัญชี   

(ฌ) แจงการแกไขเพิ่มเติมจํานวน และมูลคาหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวม ณ วัน
ทําการสุดทายของเดือน ใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกเดือนภายในวันทําการท่ี 20 ของเดือน
ถัดไป   

(ญ) แจงการแกไขเพิ่มเติมขอมูลที่ไดจดทะเบียนไวแลวกรณีอื่นนอกจากท่ีกําหนดไวในขอ (ฌ) ให 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีไดแกไขเพิ่มเติมนั้น   

(ฎ) ปฏิบัติการอ่ืน ๆ เพื่อใหถึงซึ่งวัตถุประสงคของกองทุนรวม และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุน   

(ฏ) ยกเลิกกองทุนรวมตามท่ีกําหนดไวใน ขอ 20 “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”   

(ฐ) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปบัญชีหรือปปฏิทิน เพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลา 6 เดือนนั้น และสงรายงานดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวย
ลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแตวันส้ินรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกลาว 
โดยรายงานดังกลาวจะแสดงขอมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และสงผานระบบรับและ
เผยแพรขอมูลหนังสือชี้ชวนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and Prospectus 
(MRAP)) เวนแตในกรณีกองทุนรวมเลิกตามขอ 20.1.1 กอนหรือในวันท่ีครบกําหนดจัดทําหรือจัดสง
รายงานดังกลาว ท้ังนี้ ในกรณีจัดทําและสงรายงานตามวรรคหน่ึงตามรอบปบัญชี บริษัทจัดการจะยกเวน
ไมจัดทําและสงรายงานดังกลาวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสําหรับปบัญชีนั้น   

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

(ฒ) จัดสงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจัดสงหนังสือชี้ชวนสวนสรุป
ขอมูลสําคัญท่ีผูลงทุนควรทราบ พรอมใบส่ังซื้อหนวยลงทุนใหผูท่ีสนใจจะลงทุน และจัดใหมีหนังสือ    
ชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไว ณ ท่ีทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และ ณ สถานท่ีติดตอทุกแหงของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน   

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

(ด) ชี้แจงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนชี้แจงขอมูลใหผูถือหนวยลงทุน
หรือผูท่ีสนใจจะลงทุนทราบในกรณีท่ีมีการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือมีเหตุการณท่ีมีผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญตอสิทธิประโยชนของผู ถือหนวยลงทุน หรือตอการตัดสินใจในการลงทุน หรือตอการ
เปลี่ยนแปลงในราคาของหนวยลงทุนของกองทุนรวม   

(ต) ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินท่ีรวบรวมไดตามขอ 20.2.2 (3)   

(ถ) ดําเนินการติดตามทวงถาม ดําเนินคดีหรือดําเนินการใด ๆ เพื่อการรับชําระหนี้หรือปกปองสิทธิ
ประโยชนอื่น ๆ ของกองทุนรวม   
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(ท) ปฏิบัติหนาท่ีและความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีกําหนดใหเปนหนาท่ีของบริษัท
จัดการ ท้ังในปจจุบันและที่จะมีแกไขเพิ่มเติมในอนาคต  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาท่ีปฏิบัติตามขอผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําส่ังท่ีออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมาย
ดังกลาว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีขอกําหนดในขอผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑ
ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําส่ังดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนไดดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําส่ังนั้น ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุนไดปฏิบัติใหเปนไปตามขอผูกพันหรือ
โครงการจัดการกองทุนรวมแลว  

เงือนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :   

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไมวาโดยคําส่ังของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมตองดําเนินการ
ตามท่ีจําเปนเพื่อใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมเขาทําหนาท่ีตอไปได ซึ่งรวมถึงการสงมอบเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ ใหแกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม  

2. ผูดูแลผลประโยชน :   

ชื่อ : ธนาคาร ฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด    

ท่ีอยู : 968 ถนนพระรามท่ี 4 แขวงสีลม เขตบางรัก   

กรุงเทพมหานคร 10500   

โทรศัพท 02-614-4000   

หรือผูดูแลผลประโยชนรายใหมท่ีมีคุณสมบัติเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :   

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

(2) บอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในสัญญา ท้ังนี้โดยไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน   

(1) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาท่ีและความรับผิดชอบ ใหเปนไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม 
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีกําหนดใหเปนหนาท่ีของบริษัทจัดการ ท้ังในปจจุบันและท่ีจะมี
แกไขเพิ่มเติมในอนาคต   

(2) รับฝากทรัพยสินของกองทุนรวม โดยแยกไวตางหากจากทรัพยสินอื่นของผูดูแลผลประโยชน และ
ทรัพยสินของลูกคารายอื่นของผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งดูแลใหการเบิกจายทรัพยสินของกองทุนรวม
เปนไปตามวัตถุประสงค นโยบายการลงทุนและขอกําหนดท่ีระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวมจนกวาผู
ชําระบัญชีจะดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เปนท่ีเรียบรอย   

(3) เปลี่ยนแปลง จําหนายและโอนหลักทรัพยตาง ๆ ในทรัพยสินของกองทุนรวมตามคําส่ังของบริษัท
จัดการ เมื่อเห็นวาการนั้นถูกตองตามหนาท่ีและความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ   
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(4) จัดทํารายงานเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวน
กระทําการ จนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวม หรือไมไดปฏิบัติตามหนาท่ีของตนตามมาตรา 125 
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ท้ังนี้ ภายใน 5 วันนับแตวันท่ีผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวมทราบถึงเหตุการณดังกลาว   

(5) จัดทํารายงานถึงผลในการดําเนินการตามคําส่ังของบริษัทจัดการ ตลอดจนจัดทําบัญชีแสดงการรับ
จายทรัพยสินของกองทุนรวม และรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนรวม ท่ีฝากไว   

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

(7) พิจารณาเกี่ยวกับการที่จะใหความเห็นชอบในการดําเนินการของบริษัทจัดการตามที่กฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด และคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนดใหเปนหนาท่ีของผูดูแลผลประโยชน เชน   

(ก) การใหความเห็นชอบในกรณีท่ีบริษัทจัดการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน ใหแกผู
ถือหนวยลงทุนท่ีไดมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อบริษัทจัดการมีเหตุจําเปนทําใหไม
สามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางสมเหตุสมผล   

(ข) การใหความเห็นชอบในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือ
คําส่ังขายคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับไวแลว หรือหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน เมื่อมีเหตุ
จําเปน ทําใหไมสามารถ จําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมอยางสมเหตุสมผล 
หรือไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจําเปน
อื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน   

(ค) การใหความเห็นชอบการชําระคาหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน ในกรณีท่ี
กองทุนรวมไมสามารถชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนได และผูถือหนวยลงทุนท่ี
ส่ังขายคืนหนวยลงทุนตกลงที่จะรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน 
ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด   

(ง) การใหความเห็นชอบในการรับชําระหนี้เพื่อกองทุนรวมดวยทรัพยสินอื่นท่ีมิใชหลักประกันแทนการ
ชําระหนี้ดวยเงินสดตามตราสารแหงหนี้   

การดําเนินการใหความเห็นชอบดังกลาวขางตนผูดูแลผลประโยชนจะตองดําเนินการจัดทําการใหความ 
เห็นชอบเปนหนังสือ และสงใหแกบริษัทจัดการเพื่อใชเปนหลักฐานโดยทันที และแจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบในทันทีทุกครั้งท่ีเกิดกรณีตาม (ก) โดยจัดทํารายงานในเรื่องดังกลาวเปน
หนังสือ พรอมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการใหความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   

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

(9) แจงใหบริษัทจัดการทราบในกรณีท่ีบริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย รวมถึงประกาศหลักเกณฑท่ีออกโดยกฎหมายดังกลาว   

(10) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาท่ีของตนหรือฟองรองเรียกคาสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนท้ังปวง หรือเมื่อไดรับ
คําส่ังจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สําหรับคาใชจายในการฟองรองบังคับคดีเพื่อประโยชนของผู
ถือหนวยลงทุนใหถือเปนคาใชจายของกองทุนรวม   
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(11) ดูแลตรวจสอบใหผูชําระบัญชีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535 และพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติม (ถามี) ในกรณีท่ีผูชําระบัญชีกระทําการหรืองดเวนกระทํา
การตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 จนกอใหเกิดความ
เสียหายแกกองทุนรวม ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมจะรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบโดยไมชักชา   

(12) โอนเงินใหนายทะเบียนหนวยลงทุนตามคําส่ังของผูชําระบัญชีเพื่อเฉลี่ยจายคืนคาหนวยลงทุนให 
ผูถือหนวยลงทุนตามมูลคาทรัพยสินสุทธิท่ีคงเหลืออยูหลังจากที่ผูชําระบัญชีชําระบัญชีโครงการจัดการ
กองทุนรวมตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   

(13) ตรวจตราและตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร หลักฐานแหงสิทธิในทรัพยสิน และทรัพยสินตาง 
ๆ ท่ีกองทุนรวมไดมาหรือจําหนายไป ซึ่งผูดูแลผลประโยชนมีหนาท่ีดูแลการเบิกจายหรือไดรับฝากไว
ตามขอ (2) ใหเปนไปตามคําส่ังการจัดการทรัพยสินของกองทุนรวม   

หากมีเหตุอันควรสงสัยในขณะรับมอบ หรือสงมอบเอกสาร หลักฐานแหงสิทธิในทรัพยสิน และทรัพยสิน
ตาง ๆ ดังกลาวในวรรคหน่ึง วาไมเปนไปตามคําส่ังการจัดการทรัพยสิน เปนเอกสารหรือหลักฐานเท็จหรือ
ปลอม ผูดูแลผลประโยชนมีหนาท่ีดําเนินการแจงเหตุดังกลาวแกบริษัทจัดการทันที   

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

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

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

(17) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการประสงคท่ีจะลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ ผูดูแล
ผลประโยชนจะตองจัดใหมีสถานท่ีเก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศของกองทุนรวม เชน ท่ีศูนยรับฝาก
หลักทรัพยในตางประเทศ หรือพิจารณาดําเนินการแตงตั้งผูรับฝากทรัพยสินอื่น เพื่อทําหนาท่ีเก็บรักษา
ทรัพยสินในตางประเทศของกองทุนรวม   

ในกรณีท่ีผูดูแลผลประโยชนไมปฏิบัติตามสัญญาขอหนึ่งขอใดดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายแกกองทุนรวมและ/หรือผูถือหนวยลงทุน ผูดูแลผลประโยชนตองชดใชคาเสียหายใหแก
กองทุนรวม และ/หรือผูถือหนวยลงทุน โดยส้ินเชิงภายใน 15 วันนับแตวันท่ีไดพิสูจนแลววาเปนความผิด
ของผูดูแล   

คูสัญญาตกลงเก็บรักษาขอมูลที่ไดลวงรูมาเปนความลับและจะไมเปดเผยใหบุคคลใด ๆ ทราบ เวนแตจะ
เปนการเปดเผยโดยอํานาจกฎหมาย หรือโดยความยินยอมของคูสัญญาอีกฝายหน่ึง เพื่อประโยชนของผู
ถือหนวยลงทุน   

ผูดูแลผลประโยชนจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนเพราะความประมาทเลินเลออยาง
รายแรง หรือการไมกระทําการตามหนาท่ีโดยไมมีเหตุอันสมควรของผูดูแลผลประโยชน พนักงาน ลูกจาง 
บริวาร หรือบุคคลอื่นใดท่ีทํางานใหแกผูดูแลผลประโยชน   

ผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่ง
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รวมถึงหนาท่ีดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน 
ผูดูแลผลประโยชนรายเดิมมีหนาท่ีดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรายใหมสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีตอไปได ซึ่งการดําเนินการดังกลาวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความ
ถูกตองและครบถวนของส่ิงที่สงมอบใหผูดูแลผลประโยชนรายใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแล
ผลประโยชน  

ในกรณีท่ีผูดูแลผลประโยชนกระทําการ งดเวนกระทําการ หรือละเลยไมปฏิบัติหนาท่ี ในการดูแลรักษา
ประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนอาจใชสิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในการฟองรองบังคับคดีกับผูดูแล
ผลประโยชนเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนท้ังปวงได  

ผูดูแลผลประโยชนตองไมกระทําการอันเปนการขัดกับผลประโยชนของกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุน 
ไมวาการกระทําน้ันจะเปนไปเพื่อประโยชนของผูดูแลผลประโยชนเองหรือประโยชนของผูอื่น เวนแตเปน
การเรียกคาตอบแทนในการทําหนาท่ีเปนผูดูแลผลประโยชน หรือเปนการดําเนินการในลักษณะที่เปน
ธรรมและไดเปดเผยขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนทราบกอนอยางเพียงพอแลว โดยผูถือหนวยลงทุนท่ีได
ทราบขอมูลดังกลาวมิไดแสดงการคัดคาน  

ในกรณีท่ีการดําเนินการใดตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมดําเนินการ
ขอมติ ใหผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจดําเนินการตามท่ีจําเปนเพื่อขอมติของผูถือหนวยลงทุนได  

เง่ือนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน :   

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชน ภายใตเง่ือนไขสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน เมื่อเกิด
กรณีใดกรณีหน่ึงดังตอไปนี้ ท้ังนี้บริษัทจัดการจะกระทําไดเมื่อไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กอน   

(1) เมื่อคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงมีความประสงคจะบอกเลิก โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนา
เปนลายลักษณอักษร เปนเวลาไมนอยกวา 180 วัน หรือตามแตจะตกลงกันเปนอยางอื่น   

(2) ในกรณีท่ีคูสัญญาฝายใดไมปฏิบัติตามหนาท่ี และความรับผิดชอบที่ไดตกลงไว คูสัญญาอีกฝายหน่ึง
อาจบอกเลิกสัญญาได โดยบอกกลาวลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน   

(3) ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลง
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมท้ังกฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมาย
ดังกลาว หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณี
อื่นใดอันจะมีผลเปนการเพิ่มภาระหนาท่ีแกผูดูแลผลประโยชนและผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับ
หนาท่ีดังกลาว ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบ
ลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 180 วัน   

(4) ในกรณีท่ีผูดูแลผลประโยชนขาดคุณสมบัติขอหนึ่งขอใดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
วาดวยเรื่องคุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ซึ่งออกตามความในมาตรา 121 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแล
ผลประโยชนจัดการแกไขใหถูกตองภายใน 15 วันนับแตวันท่ีบริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจาก
การตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะส่ังการเปน
อยางอื่น บริษัทจัดการจะแจงการแกไขดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทํา
การ นับแตวันท่ีไดแกไขเสร็จส้ิน หากผูดูแลผลประโยชนมิไดมีการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วันนับแตวันท่ีครบกําหนดเวลาใหแกไขเมื่อไดรับอนุญาตแลวบริษัทจัดการจะแตงตั้งผูดูแล
ผลประโยชนอื่นแทนโดยพลัน   

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

สถานท่ีเก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :   

บริษัทจัดการจะจัดใหมีการฝากทรัพยสินของกองทุนรวมท่ี   

(1) ธนาคาร ฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด    

968 ถนนพระรามท่ี 4 แขวงสีลม เขตบางรัก   

กรุงเทพมหานคร 10500   

โทรศัพท 02-614-4000   

(2) บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด   

62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   

ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย   

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110   

โทรศัพท 0-2359-1200-1   

(3) ธนาคารแหงประเทศไทย   

273 ถนนสามเสน เขตบางขุนพรหม   

กรุงเทพมหานคร 10200   

โทรศัพท 0-2283-5353   

และ/หรือที่ผูดูแลผลประโยชนอื่นท่ีมีคุณสมบัติเปนไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

และ/หรือศูนยรับฝากตางประเทศ หรือผูรับฝากทรัพยสินท่ีดูแลผลประโยชนแตงตั้งเพื่อเก็บรักษา
ทรัพยสินในตางประเทศ  

3. ผูสอบบัญชี :   

ชื่อ :  นายเทอดทอง เทพมังกร 

ท่ีอยู : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

100/19 ชั้น 14 อาคารวองวานิช บี 

ถนนพระราม9  แขวงหวยขวาง  เขตหวยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310  

โทรศัพท 02-645-0080   

ชื่อ :  นางสาวชมภูนุช แซแต 
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ท่ีอยู : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

100/19 ชั้น 14 อาคารวองวานิช บี 

ถนนพระราม9  แขวงหวยขวาง  เขตหวยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท 02-645-0080  

ชื่อ :  นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล 

ท่ีอยู : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

100/19 ชั้น 14 อาคารวองวานิช บี 

ถนนพระราม9  แขวงหวยขวาง  เขตหวยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท 02-645-0080  

ชื่อ :  นายประวิทย วิวรรณธนานุตร 

ท่ีอยู : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

100/19 ชั้น 14 อาคารวองวานิช บี 

ถนนพระราม9  แขวงหวยขวาง  เขตหวยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท 02-645-0080   

ชื่อ : นายอนุสรณ เกียรติกังวาฬไกล   

ท่ีอยู : บริษัท เอเอสวี แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด 

เลขท่ี 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทร. 0-2294--8504, 0-22948587   

ชื่อ : นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล   

ท่ีอยู : บริษัท เอเอสวี แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด 

เลขท่ี 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทร. 0-2294--8504, 0-22948587   

หรือบุคคลอื่นท่ีไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี โดยบริษัท
จัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :   

ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินประจํารอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีท่ีรับรองทั่วไป  

4. นายทะเบียนหนวยลงทุน :   

ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)   

ท่ีอยู : สายปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย   

อาคาร 2 ชั้น 3 เลขท่ี 1060   

ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน   

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   

โทรศัพท 0-2256-2331-4  

หรือบุคคลอื่นท่ีไดรับอนุญาตใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัท
จัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

5. ผูจัดจําหนาย :   

ชื่อ :   

ท่ีอยู :   

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :   

ไมมี  

6. ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน :   

ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)   

ท่ีอยู : สํานักงานใหญ เลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก   

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร   

กรุงเทพมหานคร 10900   

โทรศัพท 0-2544-3874-76 และสาขาตาง ๆ ท่ัวประเทศ  

บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแตงตั้ง
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจงการแตงตั้งหรือยกเลิก
การแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง 
ในกรณีของการแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม ผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวอาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดให
ความเห็นชอบเพื่อทําหนาท่ีเปนผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุน โดยผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับการแตงตั้งจะตองปฏิบัติงานไดภายใตระบบงานเดียวกันกับ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยูกอนแลว   
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สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :   

สิทธิของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน   

(1) ไดรับคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน คาธรรมเนียมในการ
ดําเนินงานขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน และคาธรรมเนียมสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) ตามอัตราที่
กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ท้ังนี้ ไมเกินอัตราที่กําหนดไวใน
ขอ 15 ของหนังสือชี้ชวนสวนโครงการ “คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือ
หนวยลงทุนและกองทุนรวม”   

(2) บอกเลิกสัญญาการเปนผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามขอกําหนดและเงื่อนไขท่ี
กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน   

หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน   

(1) แจกจายหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม ใบคําขอใชบริการกองทุน ใบส่ังซื้อหนวยลงทุน และใบส่ัง
ขายหนวยลงทุน คูมือผูลงทุนหรือเอกสารอื่นใดของกองทุนรวมตามท่ีกฎหมายหรือ ก.ล.ต. กําหนด 
ตลอดจนเอกสารตาง ๆ ในการสงเสริมการขาย   

(2) รับใบคําขอใชบริการกองทุน ใบส่ังซื้อหรือใบส่ังขายหนวยลงทุน และรับชําระคาซื้อหนวยลงทุนจาก 
ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนและชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน ท้ังนี้ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใน
โครงการจัดการกองทุนรวม   

(3) คืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนท่ีไมไดรับการจัดสรรตามเงื่อนไขท่ีระบุไวใน
โครงการจัดการกองทุนรวม   

(4) ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน   

(5) ชี้แจงและเปดเผยขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนหรือผูท่ีสนใจจะลงทุนทราบ ในกรณีท่ีมีการแกไข
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีเหตุการณท่ีมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอสิทธิประโยชนของ
ผูถือหนวยลงทุน หรือตอการตัดสินใจในการลงทุน หรือตอการเปลี่ยนแปลงในราคาของหนวยลงทุนของ
กองทุนรวม   

(6) ปฏิบัติตามขอกําหนดของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการโฆษณากองทุนรวม   

(7) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และ
สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามท่ีกําหนดไวใน
โครงการจัดการกองทุนรวม ตลอดจนทําการอื่นใดท่ีเกี่ยวของกับหนาท่ีดังกลาวขางตน  

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

ชื่อ :   

ท่ีอยู :   

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :   

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

ชื่อ :   

ท่ีอยู :   

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :   
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9. ท่ีปรึกษา :  ไมมี 

9.1. ท่ีปรึกษาการลงทุน :   

ชื่อ :   

ท่ีอยู :  

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :   

ไมมี  

หมายเหตุ (ท่ีปรึกษาการลงทุน) :   

9.2.ท่ีปรึกษากองทุน :   

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :   

ไมมี  

หมายเหตุ (ท่ีปรึกษากองทุน) :   

10. ผูประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  ไมมี 

ไมมี  

รายละเอียดเกี่ยวกับการประกัน :   

เง่ือนไขการรับประกัน :   

จํานวนเงินทุนท่ีประกัน :   

จํานวนผลตอบแทนท่ีประกัน :   

ระยะเวลาการประกัน :   

วันครบกําหนดระยะเวลาการประกันแตละงวด :   

วันท่ีผูถือหนวยลงทุนจะไดรับชําระเงินลงทุน (และผลตอบแทน) :   

ผลของการขายคืนหนวยลงทุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการประกัน :   

ผลของการขายคืนหรือไถถอนหนวยลงทุนเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการประกัน ในกรณีท่ีมูลคาหนวย
ลงทุนสุทธิสูงกวามูลคาท่ีประกัน :   

การแกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใดอันมีผลใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน จะตองไดรับมติ
ของผูถือหนวยลงทุน :   

เง่ือนไขการเปลี่ยนผูประกัน :   

11. ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) :  ไมมี 

 ชื่อ :   

ท่ีอยู :   
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สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :   

หมายเหตุ (ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน) :   

12. คณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  ไมมี  

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :   

13. สิทธิหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน :   

13.1. สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :   
ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดการ โดยผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการแตงตั้ง (ถามี) ท้ังนี้ ใหเปนไป
ตามหนังสือชี้ชวนสวนโครงการ ขอ 7 "การรับซื้อคืนหนวยลงทุน" ท้ังนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะ
เกิดข้ึนตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลลงในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

13.2. สิทธิในการรับเงินปนผล :   

ไมมี  

13.3. สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :   

ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนได ตามที่ระบุไวในหัวขอ “เง่ือนไขและขอจํากัดในการจัดสรร
และการโอนหนวยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม 

13.4. ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน :   

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุน ตามที่ระบุไวใน
หัวขอ “เง่ือนไขและขอจํากัดในการจัดสรรและการโอนหนวยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :   

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อใหบริษัทจัดการทําการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไข   

วิธีการจัดการได ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะกระทําการตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่ระบุไวในขอ 19 
"วิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการ"   

ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ี
จําหนายไดแลวท้ังหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพยท่ีเปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อผูถือ
หนวยลงทุน (omnibus account) จะไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันน้ันในสวนท่ี
เกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด  

13.6. สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :   

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิท่ีจะไดรับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีการ
ชําระบัญชี ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

13.7. สิทธิประโยชนอื่น ๆ :   

ไมมี  

13.8. อื่น ๆ :   

ผูถือหนวยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไมเกินคาหนวยลงทุนท่ียังสงใชแกบริษัทจัดการกองทุนรวมไมครบ  
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การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไมวา
ในทอดใด ๆ ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวยอมรับท่ีจะผูกพันตามขอกําหนดในขอผูกพันซึ่งลงนาม
โดยผูดูแลผลประโยชนท่ีไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ  

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบริษัทจัดการกองทุนรวมจายผลประโยชนตอบแทนและคืนเงินทุนไดไม
เกินไปกวาสวนของทุนของกองทุนรวมท่ีตนถือ ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีการแบงชนิดของหนวยลงทุน สิทธิใน
การไดรับประโยชนตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละชนิดตองเปนไปตามขอกําหนด
ของหนวยลงทุนชนิดนั้น ๆ ดวย  

14. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :   

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :   

- ใบหนวยลงทุน  

- ระบบไรใบหนวยลงทุน  

- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  

- หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน  

- อื่นๆ  

14.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :   

โครงการจัดการ “กองทุนเปดไทยพาณิชยออยล” จะใชระบบไรใบหนวยลงทุน(Scripless) โดยบริษัท
จัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเปนเอกสารแสดงสิทธิ
ในหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนแตละราย เวนแตผูถือหนวยลงทุนรองขอ และ/หรือ บริษัทจัดการ
เห็นสมควรใหมีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนรูปแบบอ่ืนเพิ่มเติมได   

14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน   

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการบันทึกชื่อผูส่ังซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน   

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนทุก
ครั้งที่ผูถือหนวยลงทุนมีการทํารายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน เพื่อเปนการยืนยันการ
ทํารายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน   

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนภายใน 15 วันทํา
การนับแตวันจดทะเบียนกองทุน ในกรณีท่ีเปนการส่ังซื้อในระหวางชวงการเสนอขายครั้งแรก และ/หรือ
ภายใน 15 วันทําการนับแตวันทําส่ังซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ท้ังนี้ นายทะเบียนหนวย
ลงทุนและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนซึ่งไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะ
จัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนทางไปรษณียตามที่อยูท่ีระบุในคําขอใช
บริการกองทุน   

(4) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหนวยลงทุนท่ีปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและใน
หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนท่ีสงใหผูถือหนวยลงทุนฉบับลาสุดเปนรายการที่เปนปจจุบันและ
ถูกตอง   

14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทนุ   

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการบันทึกชื่อผูส่ังซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน   
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(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
(ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)) จะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อหรือ 
ผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐานเพื่อยืนยันการทํารายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของ 
ผูถือหนวยลงทุน โดยจะถือเปนเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนได ตอเมื่อนายทะเบียนไดดําเนินการ
จัดสรรหนวยลงทุนเปนท่ีเรียบรอยแลว   

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
(ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)) จะดําเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือ
หนวยลงทุนภายในวันท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดทํารายการ
ส่ังซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือภายในวันทําการท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนกําหนด โดยผูถือหนวยลงทุนมีหนาท่ีในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวย
ลงทุนดวยตนเอง ณ ท่ีทําการของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน(ธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน)) ท่ีผูถือหนวยลงทุนเปดบัญชีหรือแจงรองขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนไว   

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

(5) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหนวยลงทุนท่ีปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและในสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนท่ีมีการปรับรายการใหเปนปจจุบันครั้งลาสุด เปนรายการท่ีเปนปจจุบันและ
ถูกตอง   

(6) ผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนท่ีรองขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจะตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดและเง่ือนไขตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการ
กําหนด   

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

14.2.3 ใบหนวยลงทุน   

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุน (Scrip) ใหกับผูถือหนวย
ลงทุนเฉพาะในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนรองขอใหบริษัทจัดการออกใบหนวยลงทุนเพื่อนําไปใชเปน
หลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื่นๆ ท้ังนี้ ในการออกใบหนวยลงทุนทุก
กรณีจะกระทําเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรเทาน้ัน โดยมีข้ันตอนดังนี้   

(1) ผูถือหนวยลงทุนกรอกใบคําขอใหออกใบหนวยลงทุน ซึ่งขอรับไดจากนายทะเบียนหนวยลงทุน   

(2) ยื่นใบคําขอใหออกใบหนวยลงทุนพรอมชําระคาธรรมเนียมในการออกใบหนวยลงทุนตอนายทะเบียน
หนวยลงทุน   

(3) นายทะเบียนหนวยลงทุนโดยไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุน
ใหกับผูถือหนวยลงทุนตามจํานวนหนวยลงทุนท่ีผูถือหนวยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีท่ีผูถือ
หนวยลงทุนกรอกจํานวนหนวยลงทุนในใบคําขอมากกวาจํานวนหนวยลงทุนท่ีปรากฏอยูในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะใหออกใบหนวย
ลงทุนสําหรับหนวยลงทุนจํานวนเทาท่ีปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนน้ัน   

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

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

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบ
หน่ึงใหกับผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน เพื่อเปนหลักฐานการยืนยันการทํารายการซื้อหรือขายคืนหรือ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน เชน หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน และ/
หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน และ/หรือรูปแบบท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลง แกไข หรือเพิ่มเติมใน
อนาคต ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด โดยผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
สามารถรองขอเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนไดภายหลัง ตามหลักเกณฑ และ
เง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเง่ือนไข
ในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน และระยะเวลาการสงมอบได โดยไมถือวาเปนการแกไข
โครงการจัดการกองทุนรวม และไมถือวาเปนการดําเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม   

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหผูถือ
หนวยลงทุนสามารถใชอางอิงตอบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได  

ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนจําเปนตองใชใบหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดทําใบหนวย
ลงทุนมอบใหแกผูถือหนวยลงทุน  

15. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :   

ไมมี  

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน :   

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

16.1 กรณีท่ีบริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย   

16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนย ผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่มีชื่อ
อยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันท่ีบริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหน้ีหรือสิทธิเรียกรอง
เปนศูนยเปนผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระหนี้   

16.1.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะไมนําทรัพยสินดังกลาวและเงินไดสุทธิ
จากทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระหนี้ มารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหนาย
ทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุนเปนสําคัญ เวนแตกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระ
หน้ีตกลงรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินดังกลาวแทนเงิน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัท
จัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

ในระหวางท่ีบริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชนจากทรัพยสินน้ันได และในกรณีท่ีมีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจาย
จากเงินสํารอง รายไดหรือผลประโยชนท่ีไดจากการบริหารทรัพยสินน้ัน 
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16.1.3 เมื่อมีเงินไดสุทธิจากทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นในแตละครั้ง บริษัทจัดการ
จะเฉลี่ยเงินไดสุทธิจากทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระหนี้คืนใหแกผูถือหนวยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินไดสุทธิ
นั้นภายใน 45 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีมีเงินไดสุทธิ และจะแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไป
ยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการไดเฉลี่ย
เงินคืน เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเปนอยางอื่น   

16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยแลว ตอมาปรากฎวากองทุนรวม
ไดรับชําระหนี้ตามตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความใน
ขอ 16.1.3 โดยอนุโลม   

16.2 กรณีท่ีบริษัทจัดการไมไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย   

16.2.1 กอนการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นท่ีมิใชหลักประกันในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนโดยมติเสียงขางมากซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด หรือไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดย
ผูดูแลผลประโยชนไดตรวจสอบและแสดงความเห็นพรอมเหตุผลวาในขณะน้ันการรับชําระหนี้ดวย
ทรัพยสินดังกลาวเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนมากกวาการถือหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้หรือสิทธิ
เรียกรองนั้น   

ในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนหรือผูดูแลผลประโยชนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินท่ีกองทุนรวมจะไดจากการรับชําระหนี้ มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการ
คาใชจาย พรอมเหตุผลและความจําเปนในการรับชําระหนี้   

16.2.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะนําทรัพยสินดังกลาวมารวมคํานวณ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพยสินน้ันเพื่อใชในการคํานวณมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสามาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดาํเนินการกับทรัพยสินดังกลาวดังนี้   

(1) กรณีเปนทรัพยสินประเภทท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการอาจมีไวซึ่ง
ทรัพยสินดังกลาวตอไปเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมก็ได   

(2) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมไมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการจะจําหนาย
ทรัพยสินดังกลาวในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปน
สําคัญ และในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินดังกลาว บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาว   

ในกรณีท่ีมีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม   

16.3 ในกรณีท่ีมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้ หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหนี้
ไดบริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการใหผูถือหนวยทุกรายท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ 
วันท่ีมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหนี้ไดเปนผูมี
สิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอื่นท่ีไดจากการรับชําระหนี้ก็ได   

ท้ังนี้ ในการดําเนินการดังกลาว บริษัทไมตองนําตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้นมารวมคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม   

เง่ือนไขเพิ่มเติม :   

ในการเฉลี่ยเงินคืนแตละครั้งตามขอ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงใหเห็นวาเงินไดสุทธิจาก
ทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระหนี้ไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน 
บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวไปรวมจายในโอกาสแรกท่ีการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวย
ลงทุนจะคุมกับภาระคาใชจายก็ได ท้ังนี้ หากไดมีการจําหนายทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระหนี้จน
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ครบถวนแลวและปรากฏวาเงินไดสุทธินั้นไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนํา
เงินไดสุทธิดังกลาวมารวมคํานวณเปนมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมก็ได   

การชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระใหแกผูถือหนวย
ลงทุนท่ีปรากฏชื่อตามทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ เวลาท่ีกําหนด เทาน้ัน  

17. การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน :   

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาท่ีจัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑท่ีออกตามมาตรา 
125(5) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  

ใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบียนหนวยลงทุนถูกตอง และการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการใหสิทธิ
หรือการจํากัดสิทธิใด ๆ แกผูถือหนวยลงทุนท่ีปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากได
กระทําตามขอกําหนดในขอผูกพันหรือตามกฎหมายแลว ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการ
ตามอํานาจหนาท่ีแลว  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจปฏิเสธการโอนหนวยลงทุน ในกรณีท่ีการถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัด
การถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวย
ลงทุนในกองทุนรวมและหนาท่ีของบริษัทจัดการ 

18. ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 

ขอจํากัดการถือหนวยลงทุนท่ีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดจะถือไดในแตละกองทุนรวมตองไมเกิน
หน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวม เวนแตบุคคลหรือกลุม
บุคคลที่ไดรับการยกเวนหรือเห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ 
ตลาดทุนกําหนด 

ท้ังนี้ โดยมีเง่ือนไขเกี่ยวกับสิทธิของผูถือหนวยลงทุนกรณีท่ีถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวย
ลงทุน ดังนี้ 

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผูถือหนวยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหนวยลงทุน ในกรณีท่ีการถือหนวย
ลงทุนของบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินขอจํากดัการถือหนวยลงทุน 

(2) การจํากัดสิทธิรับเงินปนผลของผูถือหนวยลงทุนท่ีมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

(ก) บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดท่ีถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน จะถูกจํากัดสิทธิ
รับเงินปนผลในสวนท่ีถือเกินน้ัน เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ 

1. การเกินสัดสวนการถือหนวยลงทุนมิไดเกิดจากการไดหนวยลงทุนมาเพิ่มเติม 

2. การเกินสัดสวนการถือหนวยลงทุนเปนกรณีขอยกเวนขอจํากัดการถือหนวยลงทุนของบุคคลหรือกลุม
บุคคลที่ไดรับการยกเวนตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. 

(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปนผลสวนท่ีถูกจํากัดสิทธิตาม (ก) ใหเปนรายไดของแผนดิน 

(ค) ในระหวางการดําเนินการเพื่อยกเงินปนผลใหเปนรายไดของแผนดินบริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและ
แยกเงินปนผลสวนดังกลาวออกจากทรัพยสินอื่นของกองทุนรวมโดยไมนํามารวมคํานวณเปนมูลคา
ทรัพยสินของกองทุนรวม 

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

บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดจะถือหนวยลงทุนไดไมเกินหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ี
จําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวม ยกเวนในกรณีเขาขอยกเวนตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน วาดวยเรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาท่ีของบริษัท
จัดการ 

19. หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน :   

การดําเนินการใดท่ีโครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน 
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนท่ีไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือ
วาผูถือหนวยลงทุนท้ังปวงเห็นชอบใหดําเนินการดังกลาวและมีผลผูกพันตามมติ  

มติของผูถือหนวยลงทุนท่ีใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมาย ให
ถือวามตินั้นเสียไป  

ในกรณีท่ีเปนการขอมติเพื่อแกไขขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ 
ตองไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมน้ัน เวนแตกรณีท่ีกองทุน
รวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุนตองเปนไปตามหลักเกณฑเพิ่มเติมดังตอไปนี้
ดวย 

(1) ในกรณีท่ีเปนการขอมติท่ีมีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอ
ผูถือหนวยลงทุนไมเทากัน ใหไดรับมติผูถือหนวยลงทุนท่ีถือหนวยลงทุนชนิดที่ไดรับผลกระทบเกินกึ่ง
หนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิด 

(2) ในกรณีท่ีเปนการขอมติท่ีมีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ใหไดรับมติผู
ถือหนวยลงทุนท่ีถือหนวยลงทุนชนิดที่ไดรับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจาํนวนหนวยลงทุนแตละชนิด 

(3) ในกรณีท่ีเปนการขอมติท่ีมีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ใหไดรับมติผูถือหนวย
ลงทุนชนิดที่ไดรับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนชนิดนั้น 

20. วิธีการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน :   

การแกไขเพิ่มเติมสวนใดสวนหน่ึงของขอผูกพันท่ีเปนไปตามวิธีการที่กําหนดไวในขอผูกพัน และมี
สาระสําคัญท่ีเปนไปตามและไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535 ตลอดจนหลักเกณฑท่ีออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกลาว ใหถือวาขอผูกพันสวนท่ีแกไข
เพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคูสัญญา  

การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญตองไดรับมติ
โดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ท้ังนี้ เรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ 
ใหรวมถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับผลประโยชนตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน และเรื่องที่
ผูดูแลผลประโยชนเห็นวากระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ  

การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในลักษณะดังตอไปนี้ ใหมีผลผูกพันเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแล
ผลประโยชน โดยไมตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน  

(ก) เปนการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันใหมีสาระสําคัญสอดคลองกับโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีแกไข
เพิ่มเติมโดยไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนหรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ  

(ข) ผูดูแลผลประโยชนแสดงความเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันน้ันเหมาะสม มีความจําเปนหรือ
สมควร และไมกระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ  
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การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันไมวากรณีใด ตองกระทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี)  

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอผูกพันเปดเผยไว ณ ท่ีทําการและเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุน
รวมเพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูได รวมทั้งจัดสงสรุปการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันพรอมทั้ง
เหตุผลและความจําเปนใหผูถือหนวยลงทุนพรอมกับการสงรายงานประจําปของกองทุนรวม (เฉพาะกรณี
ของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไป)  

21. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :   

21.1. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี   

21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :   

22. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :  

22.1 เง่ือนไขในการเลิกกองทุน 

22.1.1. หากปรากฏวากองทุนเปดใดมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปนจํานวนดังนี้  

(1) มูลคาหนวยลงทุนท่ีขายไดแลวท้ังหมด โดยคํานวณตามมูลคาท่ีตราไวของหนวยลงทุน ลดลงเหลือ
นอยกวา 50 ลานบาทในวันทําการใด และบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุนเปดนั้น  

(2) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 ราย ในวันทําการใด  

(3)  เมื่อมีการขายคืนหนวยลงทุน ณ วันใดวันหน่ึงเกินกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนาย
ไดแลวท้ังหมด แตไมรวมถึงกรณีท่ีเปนการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และการขายคืน
หนวยลงทุนของกองทุนรวมหนวยลงทุน   

(4)  มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาหาวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิด
เปนจํานวนเกินกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด แตไมรวมถึงกรณีท่ีเปน
การขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหนวย
ลงทุน 

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

22.1.3. เมื่อไดรับความเห็นชอบตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน
หนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของโครงการจัดการ  

22.1.4. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อ      
ผูลงทุนท่ัวไป หากปรากฏวา  

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

(2) ในกรณีท่ีปรากฏพฤติการณวาบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหนวยลงทุน
โดยรูเห็นหรือตกลงกับบุคคลอื่น อันเปนการปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริงในการถือหนวยลงทุน
ของบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดท่ีประสงคจะถือหนวยลงทุนเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวย
ลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไป  
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(3)  มีการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวมท่ีขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ 
หรือคําส่ังที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว 

(4)  มีการจําหนายหนวยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิไดปฏิบัติหรือดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑเกี่ยวกับการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไปตามที่กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการจัดสงหรือแจกจายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขาย
หนวยลงทุน  

(5)  ในกรณีท่ีเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฏขอเท็จจริงวามีผูถือหนวยลงทุน
ของกองทุนรวมเปนบุคคลอื่นใดท่ีมิใชผูลงทุนประเภทสถาบันตามท่ีระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม 

(6)  บริษัทจัดการกองทุนรวมไมปฏิบัติหรือไมสามารถดําเนินการตามคําส่ังของสํานักงานตามหลักเกณฑ
ท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุน
ในกองทุนรวมและหนาท่ีของบริษัทจัดการ 

22.1.5. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีท่ี
มีเหตุอันควรสงสัยวาอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไปเพื่อการแสวงหาประโยชนจากการ
ลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเปนการเฉพาะ หรือเพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยสิน
หรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด และสํานักงานไดดําเนินการแจงใหบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือ
บุคคลที่เกี่ยวของทําการชี้แจง แสดงเหตุผล ขอเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีท่ีไมมีการชี้แจง หรือ
ชี้แจงแลวแตไมอาจพิสูจนหรือทําใหเชื่อไดวาการจัดตั้งกองทุนรวมเปนการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผูลงทุน
ท่ัวไปอยางแทจริง และสํานักงานส่ังใหบริษัทจัดการกองทุนรวมทําการแกไข หรือดําเนินการใด ๆ และ
บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการตามท่ีสํานักงานส่ังได หรือดําเนินการแลวแตไมสามารถ
ทําใหกองทุนรวมเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไปอยางแทจริง  

22.1.6. บริษัทหลักทรัพยจะเลิกกองทุนรวม เมื่อสํานักงานมีคําส่ังเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือ
เมื่อสํานักงานมีคําส่ังเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวา
ดวยหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน 

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :  

22.2.1 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลิกดวยเหตุตามขอ 22.1.1 

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้  

(1) ยุติการรับคําส่ังซื้อและคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนตั้งแตวันทําการ ท่ีปรากฏเหตุตามขอ 22.1.1  

(2) แจงใหผูถือหนวยลงทุนท่ีมีชื่อในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย หรือวิธีการอื่นใด
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม รวมทั้งแจงเปนหนังสือใหสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ทราบดวย ท้ังนี้ภายใน 3 วันทําการนับแตวันทําการท่ีปรากฏเหตุตามขอ 22.1.1 หรือวิธีอื่นใดท่ี
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม  

(3) จําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีเหลืออยูของกองทุนเปดดังกลาว ภายใน 5 วันทําการ นับแตวัน
ถัดจากวันทําการท่ีปรากฏเหตุตามขอ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเทาท่ีสามารถกระทําไดเพื่อชําระคาขายคืน
หนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ  

(4) ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินท่ีรวบรวมไดตามขอ 22.2.1.(3) ใหผูถือหนวย
ลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแตวันทําการท่ีปรากฏเหตุตามขอ 22.1.1 และเมื่อไดดําเนินการชําระคา
ขายคืนหนวยลงทุนแลว จะถือวาเปนการเลิกกองทุนเปดนั้น  
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เมื่อบริษัทจัดการดําเนินการตามขอ 22.2.1 (1) ถึงขอ 22.2.1 (4) แลว หากมีหลักทรัพยหรือทรัพยสิน
คงเหลืออยูจากการดําเนินการตามขอ 22.2.1 (3) บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.วาดวย หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม  

22.2.2 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลิก เพราะเหตุอื่นท่ีทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมลวงหนา 
หรือเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการ  

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้  

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

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

(3) จําหนายทรัพยสินของกองทุนรวม เพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝาก
ประเภทออมทรัพย และตั๋วสัญญาใชเงินท่ีมีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จส้ินกอนวัน
เลิกกองทุนรวม 

23. การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :   

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

และเงินคาตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม และผูชําระ
บัญชีจะดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามมูลคาทรัพยสินสุทธิเทาท่ีคงเหลืออยูตาม
สัดสวนจํานวนหนวยลงทุนท่ีผูถือหนวยถืออยูตามหลักฐานท่ีปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วัน
เลิกโครงการ   

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

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

อาคาร 1 ไทยพาณิชย ปารค พลาซา ช้ัน 7 - 8 
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท 0-2949-1500 โทรสาร 0-2949-1501 
www.scbam.com   




