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 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว
(Feeder Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ได้แก่ U.S. Small
Companies Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) Accumulation และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)
กองทุนหลักจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และอยู่ภายใต้ UCITS บริหารงานภายใต้ความดูแลของ
Dimensional Funds PLC โดยมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดเล็กในประเทศสหรัฐอเมริกา ในการพิจารณาว่าบริษัทใด
เป็นบริษัทขนาดเล็กจะพิจารณาจากมูลค่าตามราคาตลาดเป็นสําคัญ โดยทั่วไปแล้วกองทุนหลักจะมีการกระจายการซื้อ หุ้น
สามัญของบริษัทขนาดเล็กผ่านตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ หรือซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป นําเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนนี้จึงมี
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนอาจเข้าทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ขึ้นอยู่กับดุล ยพินิจของผู้จัดการกองทุน
โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทาง
อัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนจึงอาจได้รับผลกระทบจากสกุลเงินที่ลงทุน โดยอาจขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือ
ได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินทุนเริ่มแรกได้ และการทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทําให้ผลตอบแทนของกองทุนรวม
โดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
 กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management
(EPM)) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุน รวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุน ที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความ
เสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ
ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์การ ลงทุนวัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงิน
ของผู้ลงทุนเอง
 กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่
ต่ํากว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ในอัตราส่วนที่มากกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก อย่างไรก็
ตามบริษัทจัดการจะควบคุมสัดส่วนดังกล่าวให้อยูใ่ นอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 เนื่องจากกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป มีนโยบายสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยลงทุน
ผ่านกองทุนหลักที่ซื้อขายในประเทศไอร์แลนด์ ทําให้กองทุนมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยง
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สภาวะตลาด สภาพคล่อง มาตรการทางการเงินในภาวะที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ รวมถึง
ข้อจํากัดต่างๆ ในประเทศที่กองทุนไปลงทุน ทําให้มีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรืออาจจะทําให้กองทุนไม่
สามารถนําเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กําหนด
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป : SCBUSSM

 ในกรณีที่กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป ไม่สามารถดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคําสั่งไว้
 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัย
ให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสส
มอลแคป เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป (“กองทุน”) การเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัท
จัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือ ไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับลงทะเบียน
การโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริ กา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่ง
ปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดําเนิน
กิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจําเป็นจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือ จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดําเนินการตาม Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้
สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดําเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญ ญา หรือข้อ ตกลง หรือกฎหมายของรัฐ
ต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ตลอดจนมีสิทธิดําเนินการอื่นใดเท่าที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
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รายละเอียดกองทุนรวม
ชื่อโครงการ

:

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป
SCB US SMALL CAP EQUITY FUND
(SCBUSSM)

อายุโครงการ

:

ไม่กําหนดอายุโครงการ

วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง/จัดการกองทุนรวม

:

วันที่ 16 ธันวาคม 2558

วันที่เสนอขาย

:

วันที่ 24 – 30 พฤษภาคม 2559

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภทของกองทุน
 กองทุนรวมต่างประเทศ มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ประเภทรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายการลงทุนของกองทุน
 กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ( Feeder Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ได้แก่ U.S. Small Companies Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน
(share class) Accumulation และลงทุนในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์
(Ireland) และอยู่ภายใต้ UCITS บริหารงานภายใต้ความดูแลของ Dimensional Funds PLC กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นของ
บริษัทขนาดเล็กในประเทศสหรัฐอเมริกา ในการพิจารณาว่าบริษัทใดเป็นบริษัทขนาดเล็กจะพิจารณาจากมูลค่าตามราคาตลาดเป็น
สําคัญ โดยทั่วไปแล้วกองทุนหลักจะมีการกระจายการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทขนาดเล็กผ่านตลาดหลักทรัพย์ สหรัฐฯ หรือซื้อขายนอก
ตลาดหลักทรัพย์
 ในส่วนที่เหลือจากการลงทุนบริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน และ/หรือตราสารแห่งหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่ง
ทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ รวมถึงอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อื่นหรือทรัพย์สินอื่น และ/
หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
 ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio
management (EPM)) ได้ และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน เช่น การทําสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)
เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของผู้จัดการกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เป็นต้น เพื่อ
คาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
 นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ํากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้
ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ (unlisted
securities) แต่กองทุนจะไม่ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
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 ในกรณีสถานการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนหรือตามอัตราส่วนที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี้ มิให้รวมถึงช่วงระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา
ประมาณ 15 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม หรือในช่วงระยะเวลาประมาณ 15 วันทําการ
ก่อนวันครบอายุหรือเลิกโครงการ และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนทําการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็น
จํานวนมากซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 5 วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน ดังนั้น จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที่กําหนดไว้ได้
 อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุ นในต่างประเทศ และ/หรือ การลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและ
เศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่าง ๆ เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่กระทบต่อ
การลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ย วข้องกับการลงทุนต่างประเทศ และ/หรือกรณีที่วงเงินลงทุนใน
ต่างประเทศเต็มเป็นการชั่วคราว และ/หรือในช่วงระหว่างรอการอนุมัติการเพิ่มวงเงินลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือกรณีเกิดเหตุ
สุดวิสัยหรือมีเหตุผลที่จําเป็นและสมควร ส่งผลให้กองทุนอาจไม่สามารถนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้ทันที หรืออาจจําเป็นต้อง
ชะลอการลงทุนในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว ดังนั้น จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่
กําหนดไว้ในโครงการตามข้างต้นได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กําหนดไว้ ใน
โครงการตามประกาศต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 ในกรณีที่กองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และ/หรือ ตราสารที่มี
อันดับความน่าเชื่อ ถือ อยู่ในระดับที่ต่ํากว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ในอัตราส่วนที่
มากกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก บริษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักดังกล่าว เพื่อให้
อัตราส่วนการลงทุนในตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และ/หรือ ตราสารที่มีอันดับความ
น่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่ต่ํากว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) มีอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 15 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป ดังนี้
1) บริษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลัก ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันที่รับทราบข้อมูลการลงทุนในตราสารที่
ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และ/หรือ ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่ต่ํากว่าอันดับ
ความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์ สินของกองทุนหลัก ยกเว้นกรณีที่เกิด
จากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือ กรณีจําเป็นและสมควร ที่ทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้ภ ายในระยะเวลาข้างต้น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้อัตราส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 15 ของมู ลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป
2) หากการดําเนินการปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลัก มีผลทําให้การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบ
ปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุนต่างประเทศ
กองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะมีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการ
ลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป และมีคุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี้
บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
3) หากเกิดกรณีใดๆที่ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการเลิกกองทุ น โดยจะดําเนินการจําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อ
คืนเงินตามจํานวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสํารองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายแล้วทั้งหมด
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 อนึ่ง หากในกรณีที่การลงทุนในกองทุนหลักนี้ไม่เหมาะสมอีกต่อไป โดยอาจสืบเนื่องจากการได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ หรือ
มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่นๆ ของกองทุนหลักนี้ เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน ลักษณะกองทุน อัตราค่าธรรมเนียม การ
ลงทุ น หรื อ มี ไ ว้ ซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น อื่ น ใดที่ ขั ด ต่ อ หลั ก เกณฑ์ ที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กํ า หนด หรื อ ผลตอบแทนของกองทุ น
ต่างประเทศต่ํากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่น ๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน หรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือขนาดของ
กองทุนต่างประเทศลดลง จนอาจมีผลกระทบต่อกองทุน หรือ การลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือ ชี้ชวนหรือ
โครงการ หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทําความผิดตามความเห็นของหน่วยงานที่กํากับดูแลกองทุนต่างประเทศ หรือเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือสิ่งอื่นใดที่ส่งผลต่อการดําเนินงานของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงอื่ นใดที่อาจส่งผล
กระทบหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน กล่าวคือ ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจมีผลต่อกองทุนหลัก (Master fund)
และ/หรือบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่มีกองทุนอื่นที่มีนโยบายใกล้เคียงกัน และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็น
ผลดีต่อผลการดําเนินงานโดยรวมของกองทุนหรือเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และเป็นผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศหรือกองทุนหลัก (Master Fund) เป็น
กองทุนต่างประเทศอื่นได้ ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ของกองทุน หรือขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป อีกทั้ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณา
เปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) รวมถึงเปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ
หรือเปลี่ยนแปลงการซื้อขายในประเทศอื่นใดนอกเหนือจากประเทศไอร์แลนด์ ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการในภายหลังได้ โดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็ นสําคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้ง
การเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการเปลี่ยนแปลงหรือก่อนทําการลงทุน
ดังกล่าว
 ในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปลี่ยน/โอนย้าย กองทุนจะยกเว้นไม่นําเรื่องการลงทุนหรือ มีไ ว้ซึ่งหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนมาบังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือก
และเตรียมการลงทุน เพื่อเป็นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม ซึ่งจะใช้ระยะเวลาภายใน 30 วันทําการ
 ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองใน
สามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี้
(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพ ย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม ให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที่ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนจะดําเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย
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ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในกรณีที่มีการดําเนินการเปลี่ยน/โอนย้าย กองทุนจะยกเว้นไม่ นําเรื่องการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้
ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน
 ทั้งนี้ ในการโอนย้ ายหรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุน ต่างประเทศอื่นข้างต้น บริษัท จัดการขอสงวนสิ ทธิในการพิจารณา
ดําเนินการครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ โดยการทยอยโอนย้ายเงินลงทุนอาจส่งผลให้ช่วงระยะเวลาดังกล่าว กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้
ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน ตามที่ระบุไว้ในโครงการข้างต้ น อย่างไรก็ตามหากบริษัทจัดการไม่
สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดที่มีนโยบายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมได้
ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน
 ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น จากผลตอบแทนของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่
กองทุ น ลงทุ น ไว้ ทั้ง นี้ สํ าหรั บ ผู้ ล งทุ น ที่ เ ป็ นบุ ค คลธรรมดาเงิน กํ า ไรจากมู ล ค่ าหน่ ว ยลงทุ น ที่ เ พิ่ มขึ้ น ดั ง กล่า วจะได้รั บ ยกเว้ น
ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
Risk Spectrum ของประเภทตราสารที่ลงทุน

SCBUSSM
ความเสี่ยง/มีความซับซ้อนต่่า

กองทุนรวม
ตลาดเงิน
ที่ลงทุน
เฉพาะใน
ประเทศ

กองทุนรวม
ตลาดเงิน
ทื่ลงทุนใน
ต่างประเทศ
บางส่วน

ความเสี่ยง/มีความซับซ้อนสูง

กองทุนรวม
พันธบัตรรัฐบาล

กองทุนรวม
ตราสารหนี้

กองทุนรวม
ตราสารแห่งทุน

กองทุนรวมผสม

กองทุนรวมหมวด
อุตสาหกรรม

กองทุนรวม
ที่เน้นลงทุน
ในทรัพย์สิน
ทางเลือก

หมายเหตุ : กองทุนนี้มีระดับความเสี่ยงของการลงทุนอยู่ในระดับที่ 6 ซึ่งมีความเสี่ยงสูง

ลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม
Q:
A:

กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร
กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนสําหรับผู้ลงทุนทั่วไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

Q:
A:

กองทุนรวมนี้มีจานวนเงินทุนโครงการเท่าใด
5,000 ล้านบาท ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกิน 750 ล้านบาท หรือคิดเป็นจํานวนหน่วยลงทุนไม่เกิน 75,000,000 หน่วย
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Q:

กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุน ในระยะเวลาเท่าใด

A:

เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์อื่นในต่างประเทศ โดยสามารถรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนไปลงทุนในต่างประเทศได้ รวมถึง สามารถยอมรับความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน
และผลตอบแทนได้ในบางช่วงของการลงทุนตลอดระยะเวลาที่ถือหน่วยลงทุน

Q:

ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

A:

1. กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ โดยกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนพิจารณาลงทุนนั้น อาจ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีโอกาสที่จะมีความผันผวนสูง ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงของราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินก็จะส่งผลให้ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้เช่นกัน
2. กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนจะไปลงทุนนั้น จดทะเบียนจัดตั้ งขึ้นในต่างประเทศ จึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องของประเทศนั้น ๆ ซึ่งอาจแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุนรวมของประเทศไทย
3. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อาจส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจทําให้เงินต้น
และผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวนตามไปด้วย

Q:
A:

กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร
กองทุนรวมนี้ไม่มีการประกันเงินลงทุนและไม่คุ้มครองเงินต้น

Q:
A:

กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมแบบไม่กําหนดอายุโครงการ โดยวันที่สิ้นสุดรอบปีบัญชี ประมาณ 1 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม

Q:
A:

กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุน ปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญ และผลการดาเนินงานอย่างไร
กองทุนหลักที่กองทุนลงทุน ได้แก่ กองทุน U.S. Small Companies Fund จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และ
ลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ สรุปข้อมูล/สาระสําคัญเบื้องต้นของกองทุนหลัก ดังนี้

นโยบายการลงทุน
กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดเล็กในประเทศสหรัฐอเมริกา ในการพิจารณาว่าบริษัทใดเป็นบริษัทขนาดเล็กจะพิจารณาจาก
มูลค่าตามราคาตลาดเป็นสําคัญ โดยทั่วไปแล้วกองทุนหลักจะมีการกระจายการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทขนาดเล็กผ่านตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ
หรือซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์
ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนหลัก
ความเสี่ยงทางการตลาด (Market Risk)
การลงทุนของกองทุนหลักอาจขึ้นอยู่กับความผันผวนตามปกติของตลาดและความเสี่ยงในการลงทุน ตราสารทุนในต่างประเทศ และไม่สามารถ
ยืนยันได้ว่ามูลค่าการลงทุนจะเพิ่มขึ้นหรือดํารงอยู่เช่นเดิมเสมอไป
การลงทุนระหว่างประเทศ (International Investing)
การลงทุนในหลักทรัพย์ ที่ออกโดยบริษัทและรัฐบาลในประเทศต่างๆ จะต้อ งคํานึงถึงความเสี่ยงซึ่งอาจไม่เกี่ยวข้อ งกับการลงทุนในผู้ออก
หลักทรัพย์ (Issuer) ของประเทศใดประเทศหนึ่ง มูลค่าของการลงทุนในเงินสกุลอื่ นที่ไม่ใช่สกุลเงินหลัก (Base Currency) ของกองทุนหลักอาจ
ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน กฎระเบียบในการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงทางกฎหมาย กฎหมายภาษี
รวมถึงการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่แตกต่างกัน การเปลี่ยนแปลงในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ นโยบายทางเศรษฐกิจ การเงิน สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปในการติดต่อระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในช่วงระยะเวลาสั้นๆ
ซึ่ ง ทํ า ให้ มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ ข องกองทุ น อาจมี ค วามผั น ผวนตามไปด้ ว ย ค่ า ใช้ จ่ า ยเกิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากการ แปลงของสกุ ล เงิ น ค่ า นายหน้ า
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ค่าธรรมเนียมของผู้ดูแลทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของการลงทุนในบางประเทศอาจสูงกว่า และตลาดของประเทศที่พัฒนาน้อยกว่าอาจจะมี
สภาพคล่อ งน้อ ยกว่า ผันผวนมากกว่า และอยู่ภ ายใต้การดูแลของภาครัฐมากกว่าที่อื่นๆ การลงทุนในผู้อ อกหลักทรัพย์บาง รายอาจได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น การเวนคืน ภาษีการริบทรัพย์ การขาดมาตรฐานการบัญ ชีแ ละการตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอและความ
ยากลําบากที่อาจเกิดขึ้นในการบังคับใช้พันธกรณีตามสัญญา การทําธุรกรรมตราสารการเงินในบางประเทศอาจมีความล่าช้าในการชําระหรือมี
ความเสี่ยงที่จะขาดทุนได้
ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ที่แตกต่างกันไปตามความสามารถในการชําระเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร
นั้นๆ กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ การที่รัฐบาลหรือหน่วยงานดังกล่าวไม่สามารถชําระหนี้ได้จะ
เกิดผลเสียต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหุ้นของกองทุนหลักได้
นอกจากนี้ กองทุนจะมีความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา เช่น คู่สัญญาในสัญญาซื้อคืนหลักทรัพย์หรือสัญญาการให้ยืมหลักทรัพย์ ในกรณีที่
ผู้ขายภายใต้สัญญาซื้อคืนนั้นล้มละลาย หนี้สินล้นพ้นตัวหรือผิดนัดชําระหนี้ กองทุนอาจประสบความล่าช้าในการชําระมูลค่าหลักทรัพย์ใน
ช่วงเวลาดังกล่าว รายได้ที่ต่ํากว่าสถานการณ์ปกติ หรือ ไม่มีร ายได้ในช่วงเวลาดังกล่าว และค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิเรียกร้อง ความเสี่ ยงที่
เกี่ยวข้องกับการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุน รวมถึงการสูญเสียสิทธิในหลักทรัพย์ประกันหากผู้ยืมหลักทรัพย์ประสบความล้มเหลวทางการเงิน
สําหรับการให้ยืมหลักทรัพย์ที่ทํากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้รักษาทรัพย์สิน (Custodian) จะต้องกระทําตามข้อกําหนดเชิงพาณิชย์เสมือนทํากับ
บุคคลภายนอก
กองทุนหลักอาจมีความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญ ญาในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สัญญาล่วงหน้า และการทําธุรกรรมอื่นๆ และ
กองทุนอาจประสบผลขาดทุนนอกเหนือไปจากที่คาดการณ์ อันเนื่องมาจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถหรือไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันตาม
สัญญา สําหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) และสัญญาสิทธิบนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Options on futures) จะมีความเสี่ยงที่ซับซ้อน
มากกว่าเนื่องจากเป็นต้องคํานึงถึงความเป็นไปได้ในผิดนัดของ Clearing House หรือ Clearing Broker
ผู้จัดการการลงทุนมีการทําสัญญาชดใช้การผิดสัญญาที่เกี่ยวข้องธุรกรรมดังกล่าว อย่างไรก็ ดีข้อกําหนดดังกล่าวอาจไม่เพียงพอในกรณีที่มูลค่า
หลักประกันหรือสินทรัพย์อื่นๆนั้นไม่เพียงพอ
การจัดอันดับเครดิตโดยสถาบันจัดอันดับเครดิตที่ได้รับการยอมรับ เช่น เอสแอนด์พีและมูดี้ส์นั้นเป็นเกณฑ์เปรียบเทียบและเป็นข้อคิดเห็ น ไม่ใช่
เกณฑ์มาตรฐานที่ตายตัว แม้ว่าการจั ดอันดับเหล่านี้เป็นเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้นสําหรับการเลือกลงทุนในตราสารหนี้ แต่ผู้จัดการการลงทุน
จะต้องทําการประเมินด้วยตนเอง หนึ่งในปัจจัยที่จะต้องพิจารณาคือความสามารถในการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสารในระยะยาว
และแนวโน้มเศรษฐกิจทั่วไป
ความเสี่ยงด้านหลักประกัน (Collateral Risk)
เงิน สดที่ได้ รับ เป็น หลั กประกั นอาจจะลงทุน ในหลัก ทรัพ ย์อื่ นๆที่ สามารถลงทุ นได้ การลงทุ นเป็ นเงินสดทํ าให้ การลงทุน (รวมถึ งการให้ยื ม
หลักทรัพย์) ต้องขึ้นอยู่กับการที่ตลาดมีมูลค่าสูงขึ้นหรือลดลงและความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนดังกล่าว เช่น การที่ ผู้ออกหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องไม่
ปฎิบัติตามสัญญาหรือผิดนัดชําระหนี้
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Risk)
ในกรณีที่กองทุนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และผลกระทบต่อความเสี่ยงนั้นมีการเปลี่ยนแปลง ผลประกอบการ ของ
กองทุนอาจจะได้รับอิทธิพลอย่างมากจากการผันแปรของอัตราแลกเปลี่ยนตามสัดส่วนของสกุลเงินที่ถือครอง โดยไม่เกี่ยวกับสถานะ(position)
ถือครองหลักทรัพย์
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหุ้นของกองทุนจะคํานวณในสกุลเงินหลักของกองทุน ในขณะที่การลงทุนอาจเป็นสกุลเงินอื่นๆ มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญเมื่อมูลค่าทรัพย์สินในสกุลเงินอื่นนั้นปรับตัวขึ้น หรืออ่อนค่าลง เมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก ซึ่งอัตรา
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แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยทั่วไปจะถูกกําหนดโดยอุปสงค์และอุปทานในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และสภาพการลงทุนใน
ประเทศต่างๆ อนึ่ง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังสามารถได้รับผลกระทบอันไม่สามารถคาดเดาได้อันเนื่องมาจากการแทรกแซงของ
รัฐบาลหรือธนาคารกลาง หรือโดยการควบคุมสกุลเงิน หรือการพัฒนาทางการเมือง
นอกจากนี้ ธุรกรรมการป้องกันความเสี่ยงจากสกุลเงิน สามารถลดความผันผวนอันเนื่องมาจากสกุลเงินที่กองทุนถือครอง แต่อาจทําให้กองทุนมี
ความเสี่ยงด้านอื่น เช่น ความเสี่ยงของคู่สัญญา นอกจากนี้เมื่อกองทุนเข้าสู่การทําธุรกรรม Cross Hedging (เช่น การใช้สกุลเงินที่แตกต่างจาก
สกุลเงินของหลักทรัพย์นั้นๆ ในการป้องกันความเสี่ ยง) กองทุนอาจมีความเสี่ยงที่การเปลี่ยนแปลงในค่าของสกุลเงินที่ใช้ในการป้องกันความ
เสี่ยงนั้นไม่มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงในค่าของสกุลเงินที่กําหนดเพื่อการป้องกันความเสี่ยงของหลักทรัพย์ ซึ่งอาจทําให้เกิดผลขาดทุน
ทั้งการทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงและมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุน
สัญญาซื้อขายเงินตราล่วงหน้าอาจถูกจํากัดเพียงสกุลเงินบางสกุล และเมื่อครบกําหนดสัญญาอาจไม่สามารถที่จะเจรจากับผู้ค้า ( Dealer) ใน
การเข้าทําธุรกรรมหักล้าง (offsetting transaction) ขณะที่ไม่มีการรับประกันว่าตลาดสัญญาซื้อขายเงินตราล่วงหน้าจะมีสภาพคล่องเสมอไป
ปัจจัยเหล่านี้จํากัด ความสามารถในการป้องกันความเสี่ยงจากการลดค่าของสกุลเงินซึ่งหลักทรัพย์จํานวนมากที่กองทุนถือไม่เกี่ยวข้องกับก าร
ประเมินเชิงคุณภาพที่อาจจะกําหนดให้แก่หลักทรัพย์บางประเภท
ตราสารอนุพันธ์ (Futures, Forward, Swap and Option Contracts)
กองทุนอาจใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า สําหรับวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงในเรื่องความเคลื่อนไหวของตลาด การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือความเสี่ยงเรื่องอัตราดอกเบี้ยหรือเรื่ อง
อื่นๆ ความสามารถของผู้จัดการการลงทุนในการใช้กลยุทธ์เหล่านี้อาจถูกจํากัดโดยภาวะตลาด ข้อจํากัดด้านการกํากับดูแล ความเสี่ยงด้าน
กฎหมาย ในขณะที่การมีผลบังคับใช้ได้ของตราสารอนุพันธ์อาจเป็นเรื่องการออกตราสาร ความเสี่ยงด้านการชําระเงิน และข้อพิจารณาเรื่องภาษี
การใช้กลยุทธ์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงพิเศษบางประเภท ได้แก่ (1) การที่ต้องพึ่งพาความสามารถของผู้จัดการการลงทุนในการคาดการณ์
ราคาหลักทรัพย์และความเคลื่อนไหวเรื่องอัตราดอกเบี้ย (2) ความสัมพันธ์ที่ไม่สมบูรณ์ระหว่างความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์หรือสกุ ลเงิน
ซึ่งเป็นที่หลักทรัพย์อ้างอิงในสัญญา กับความเคลื่อนไหวของราคาในหลักทรัพย์หรือสกุลเงินในกองทุนที่เกี่ยวข้อง (3) การไม่มีตลาดที่มีสภาพ
คล่องสําหรับตราสารบางประเภทในบางช่วงเวลา (4) ถึงแม้กองทุนจะไม่ใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อเพิ่มความเสี่ยง (leverage) ในทางใด ระดับของ
leverage ซึ่งมีอยู่ในการซื้อขาย futures กล่าวคือ the low margin deposits ซึ่งจําเป็นต้องมีในการซื้อขาย futures หมายความว่าการซื้อขาย
futures อาจได้รับ leverage อย่างสูง ดังนั้นความเคลื่อนไหวเล็กน้อยของราคาสัญญา อาจทําให้กองทุนขาดทุนอย่างมากได้ในทันที และ (5)
อุปสรรคที่เป็นไปได้ต่อการบริหารพอร์ทโฟลิโออย่างมีประสิทธิภาพหรือความสามารถที่จะตอบสนองต่อการขอไถ่ถอน (redemption) หรือหนี้
ระยะสั้นอื่นๆอันเนื่องจากสินทรัพย์ของกองทุนถูกแบ่งแยกเพื่อเป็นประกันหนี้กองทุน กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงอาจต้องเพิ่มค่าใช้จ่ ายต่อ
กองทุนซึ่งดําเนินกลยุทธ์นั้น
สําหรับตราสารอนุพันธ์อื่นนอกเหนือจากการซื้อ options อาจทําให้เกิดผลขาดทุนที่เกินจํานวนเงินลงทุนหรือ premium ที่กองทุนได้รับไว้ ตรา
สารอนุพันธ์นอกตลาด (OTC derivative instruments) มีความเสี่ยงเพิ่มเติม คือ ความเสี่ยงของคู่สัญญาที่จะไม่ปฏิ บัติตามข้อผูกพันของตนที่มี
อยู่ตามสัญญา ตราสารอนุพันธ์บางประเภทยังไม่พร้อมนําออกจําหน่ายในตลาดหรืออาจจะไม่มีสภาพคล่องเนื่องจากภาวะตลาด นอกจากนี้
ในช่ ว งเวลาที่ ต ลาดผั น ผวนอาจต้ อ งระงั บ หรื อ ต้ อ งจํ า กั ด การซื้ อ ขายในตราสารอนุ พั น ธ์ ที่ ซื้ อ ขายในตลาดสิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ ( commodity
exchange) ชั่วคราว ซึ่งอาจทําให้สัญญาไม่มีสภาพคล่องชั่วคราวและประสบความยุ่งยากด้านการกําหนดราคา ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อาจ
จํากัด ราคารายวันที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จาก settlement price ของวันก่อนหน้านั้น ถ้าหากมีกรณีที่เกินข้อกําหนดดังกล่าว จะไม่สามารถซื้อ
ขายได้ในราคาที่เกินข้อจํากัดในวันดังกล่าว สิ่งนี้อาจทําให้กองทุนไม่สามารถปิดสถานะ(positions) และจํากัดความสูญเสียของกองทุนได้
ความเสี่ยงด้านการกําหนดสกุลเงินของหน่วยลงทุน (Share Currency Designation Risk)
อาจมีการกําหนด Class ของสกุลเงินที่นอกเหนือจากสกุลเงินหลัก (Base Currency) ของกองทุนที่เกี่ยวข้อง ในกรณีดังกล่าวความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในเชิงลบระหว่างสกุลเงินหลักของกองทุนและสกุลเงินซึ่งมีการกําหนดอาจทําให้ผลตอบแทนลดลงและ/หรือการขาดทุน
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ของกองทุนสําหรับผู้ถือหน่วยสกุลนั้นๆ ผู้จัดการการลงทุนอาจพยายามลดความเสี่ยงโดยใช้เทคนิคการบริหารพอร์ทโฟลิโออย่างมีประสิทธิภาพ
และตราสารต่างๆ (รวมถึง currency options และสัญญาซื้อขายเงินตราล่วงหน้า) ซึ่งกําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนกองทุนหลักตามเงื่อนไขและ
ข้อ จํากัดซึ่งกําหนดโดยธนาคารกลางเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านเงินตราต่างประเทศของหน่วยลงทุ นใน Class ดังกล่าวมิให้มีต่อ Base
Currency ของกองทุนที่เกี่ยวข้องหรือต่อสกุลเงินสําหรับสินทรัพย์ของกองทุนที่เกี่ยวข้อง มูลค่าอาจสูงสุดได้ถึง 105% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ทั้งนี้ผู้จัดการการลงทุนจะตรวจสอบเรื่องการป้องกันความเสี่ยงอย่างน้อยเดือนละครั้ง และจะลดระดับของการป้องกันความเสี่ยงเพื่อทําให้แน่ใจ
ว่าสถานะซึ่งเกินกว่า 100% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิอันเนื่องมาจาก Class นั้นจะไม่ถูก carried forward เกินกว่าระยะเวลาการตรวจสอบ
ดังกล่าว ในขณะที่อาจเกิดสถานะ over-hedged หรือ under-hedged positions ด้วยความไม่ตั้งใจนั้นอาจเกิดขึ้นนอกเหนือการควบคุมของ
กองทุน ผู้ลงทุนควรตระหนักว่ากลยุทธ์นี้อาจขัดขวางการรับผลประโยชน์หากว่าสกุลเงินที่กําหนด(designated currency) ขัดแย้งกับ Base
Currency และ/หรือสกุลเงินซึ่งกําหนดสําหรับสินทรัพย์ของกองทุน ในกรณีดังกล่าวผู้ถือหน่วยของ Class ดังกล่าวอาจแบกรับความเสี่ยงจาก
ความผันผวนในสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย ซึ่งสะท้อนถึงกําไร/ขาดทุนเกี่ยวกับต้นทุนของ ตราสารทางการเงินที่เกี่ยวข้อง แม้ว่ากลยุทธ์การป้องกัน
ความเสี่ยงไม่จําเป็นสําหรับ Class ภายในกองทุน และตราสารการเงินที่นํามาใช้เพื่อดําเนินกลยุทธ์จะต้องเป็ นสินทรัพย์/หนี้สินของกองทุน
ทั้งหมด อย่างไรก็ดี กําไร/ขาดทุนเกี่ยวกับต้นทุนของตราสารทางการเงินที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มขึ้นกับ Class ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ความเสี่ยงด้านสกุล
เงินของ Class ใดอาจไม่นําไปรวมหรือหักล้างกับความเสี่ยงต่อ Class อื่นของบริษัท ความเสี่ยงต่อสินทรัพย์กองทุนจะไม่ถูกจัดสรรไปยัง Class อื่น
ปริมาณการซื้อขายพอร์ทโฟลิโอ (Portfolio Turnover)
ในบางกรณีอาจจะมีการขายหลักทรัพย์โดยไม่คํานึงถึงระยะเวลาที่ถือครอง กองทุนอาจมีการซื้อขายระยะสั้นเป็นประจํา เพื่อใช้ประโยชน์จาก
ผลตอบแทนของการออกหลักทรัพย์ในรูปแบบต่ างๆ ทั้งนี้ก็เพื่อแสวงหาผลกําไรระยะสั้นช่วงดอกเบี้ยมีการผันผวนหรือเพื่อเหตุผลอื่นๆ ปริมาณ
การซื้อขายหลักทรัพย์ที่มากขึ้นจะเพิ่มอัตราปริมาณการซื้อขายของกองทุน ซึ่งอาจทําให้มีการเสียค่าธรรมเนียมนายหน้าและค่าใช้จ่ายในกา ร
ดําเนินการอื่นๆมากขึ้น
ไม่มีการรับประกันเงินลงทุนเท่ากับการคุ้มครองเงินฝาก (No Investment Guarantee Equivalent To Deposit Protection)
การลงทุนในบริษัทไม่มีลักษณะเป็นเงินฝากในบัญชีธนาคารและไม่ได้รับความคุ้มครองจากรัฐบาลหน่วยงานรัฐหรือการค้ําประกันใดๆ ซึ่งอาจมี
ไว้เพื่อคุ้มครองผู้ถือบัญชีเงินฝากของธนาคาร
หลักทรัพย์แปลงสภาพ (Convertible Securities)
กองทุนอาจจะลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิซึ่งแปลงสภาพหรือมีสิทธิที่จะทําการซื้อหุ้นสามัญหรือตราสารทุนอื่นๆ หลักทรัพย์แปลงสภาพอาจจะซื้อได้ใน
กรณีที่ผู้จัดการการลงทุนเชื่อว่ามีโอกาสให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ คือ เห็นว่าหลักทรั พย์เหล่านั้นจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าหลักทรัพย์อ้างอิงใน
เวลาที่ซื้อ หรือพิจารณาแล้วว่าจะมีความเสี่ยงที่จะสูญเงินต้นน้อยกว่าหลักทรัพย์อ้างอิง ทั้งนี้ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่เป็นเงินปั นผลของ
หลักทรัพย์แปลงสภาพค่อนข้างให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าหลักทรัพย์ไม่แปลงสภาพที่มีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงซึ่งออกให้โดยบริษัทเดียวกันนี้
บริษัทขนาดเล็ก (Small Companies)
ความเสี่ยงจากการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทขนาดเล็กอาจมีสูงกว่าความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทที่มีขนาดใหญ่กว่า เนื่องจากข้อจํากั ดด้าน
ต่างๆ เช่น ขนาดของสายการผลิต ช่องทางการจําหน่าย ทรัพยากรด้านการเงินและการจัดการ ขณะที่บริษัทขนาดเล็กอาจมีการเข้าถึงข้อมูลที่
เกี่ยวข้องได้น้อยกว่าบริษัทขนาดใหญ่ที่มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะมากกว่า หลักทรัพย์ของบริษัทขนาดเล็กบ่อยครั้งเป็นการซื้อขายกั น
โดยตรงและปริมาณการซื้อขายดังกล่าวอาจไม่เท่ ากับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นในการที่จะขายหลักทรัพย์ลักษณะนี้ กองทุนอาจ
จําเป็น ต้อ งลดราคาปัจจุบั นของหลักทรัพย์ห รือ ขายออกโดยใช้ ร ะยะเวลาที่ ยาวนาน และอาจมีความผันผวนของราคามากกว่าราคาของ
หลักทรัพย์ของบริษัทขนาดใหญ่กว่าซึ่งมักซื้อขายในวงกว้างผ่านตลาดหลักทรัพย์
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ความเสี่ยงในเรื่องการชําระเงิน (Settlement Risk)
กองทุนอาจได้รับความเสี่ยงด้านเครดิตของบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ด้วยและอาจต้องแบกรับสภาวะเสี่ยงจากการไม่ชําระเงิน ( settlement
default)
ความเสี่ยงทางการเมือง และ/หรือ การควบคุมบังคับ (Political and/or Regulatory Risks)
มูลค่าสินทรัพย์ของกองทุนอาจได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนต่างๆ เช่น การพัฒนาการเมือ งระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง การเก็บภาษีอากร ข้อจํากัดที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนจากต่างประเทศ และการคืนค่าสกุลเงินเดิม (currency repatriation) ความผันผวน
ของสกุลเงินและการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้ต่างๆ ความเสี่ยงทางการเมือง และ/หรือ การควบคุมบังคับรวมถึงความเสี่ยงที่
รัฐบาลจะเปลี่ยน หรือถูกบังคับให้เปลี่ยนเป็นสกุลเงินอื่น ซึ่งอาจทําให้มูลค่าของเงินกองทุนที่ถูกควบคุมสกุลเงินเดิมเปลี่ย นตามสกุลเงินหลักของ
กองทุน (Fund’s Base Currency)
ความเสี่ยงจากการดูแลทรัพย์สิน (Custodial Risk)
กองทุนอาจจะลงทุนในตลาดที่มีระบบการจัดการดูแล (custodial) และ/หรือ ระบบการชําระเงิน (settlement system) ที่ปรับปรุง/พัฒนาได้
ไม่เต็มที่ ทรัพย์สินของกองทุนซึ่งซื้อขายกันในตลาดดังกล่าวและได้มอบหมายผู้รักษาหลักทรัพย์ช่วง (sub-custodians) ในสถานการณ์ที่อาจจะ
เป็นต้องมีการใช้บริการผู้รักษาหลักทรัพย์ช่วง ซึ่งอาจมีความเสี่ยงอันเกิดจากผู้รักษาหลักทรัพย์ไม่ต้องมีความรับผิด
หุ้นทุน (Equities)
กองทุนที่ลงทุนในหุ้นทุนมีแนวโน้มที่จะผันผวนมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล แต่มีโอกาสเติบโตได้มากกว่าเช่นเดียวกัน มูลค่าจาก
เงินทุนอ้างอิงในกองทุนหุ้นอาจจะผันแปรค่อนข้างสูงตามกิจกรรมและผลลัพธ์ของแต่ละบริษัท และผลกระทบจากสภาวะทางเศรษฐกิจ
หุ้นคุณค่า (Value Stocks)
หลักทรัพย์ที่พิจารณาว่าเป็นหุ้นคุณค่า (Value Stocks) คือ หุ้นของบริษัทที่มีมูลค่าตามบัญชีต่อมูลค่าตลาด (Book Value / Market Value) ที่สูง
ในการประเมินมูลค่านั้นผู้จัดการการลงทุนอาจพิจารณาปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติม เช่น อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกระแสเงินสด (price to cash flow ratio)
หรืออัตราส่วนราคาต่อกําไร (price to earnings ratio) หุ้นคุณค่าที่มีมูลค่ามูลค่าตามบัญชีต่อมูลค่าตลาด (Book Value / Market Value) ที่สูง
นั้นอาจเป็นผลมาจากสภาพธุรกิจ/การเงินอ่อนแอ หุ้นคุณค่าอาจรวมถึงบริษัทมีความตึงเครียดทางการเงิน หรือรวมถึงบริษัทที่ล้มละลาย รา คา
ของหลักทรัพย์ชนิดนี้อาจอาจผันผวนมากกว่าหุ้นโดยทั่วไป
ภาษีอากรต่างประเทศ (Foreign Taxes)
บริษัทจัดการกองทุนหลักอาจจะต้อ งรับผิดชอบต่อ อากร (รวมถึงภาษีหัก ณ ที่จ่าย) ในประเทศอื่นๆนอกเหนือประเทศไอร์แลนด์สําหรับ
ผลตอบแทนและกําไรจากราคาหลักทรัพย์ที่ลงทุน (capital gain) บริษัทฯ อาจไม่ได้รับประโยชน์การลดอัตราภาษีต่างประเทศ โดยอาศัยอํานาจ
ตามสนธิสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไอร์แลนด์กับประเทศอื่นๆ ดังนั้น บริษัทอาจไม่สามารถเรียกคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายใดๆ ที่ต้องชําระใน
ประเทศนั้นๆ หากสถานะนี้เปลี่ยนและบริษัทได้รับชําระคืนสําหรั บภาษีต่างประเทศ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนที่เกี่ยวข้องจะไม่ปรับแก้ไข
ย้อนหลัง (restated) และผลประโยชน์จะมีการจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยปัจจุบันขณะมีการชําระภาษีคืน
การจัดสรรชั่วคราว (Provisional Allotments)
เนื่องจากบริษัทอาจจะมีการจัดสรรหน่วยเป็นการชั่วคราวแก่ผู้จองซื้อ ก่อนการได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้นเหล่านั้น บริษัทอาจจะขาดทุนเนื่องจากการ
ไม่ชําระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน
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การซื้อและการไถ่ถอนหุ้นโดยผ่านระบบ Clearing และการ Settlement (Buying and Redeeming Shares Through a Clearing or
Settlement System)
การซื้อ และการไถ่ถอนหุ้นสามารถกระทําได้โดยอ้อมผ่านระบบ clearing และ settlement ผู้ลงทุนที่ถือหุ้นโดยผ่านระบบ clearing และ
settlement ควรทราบว่าผู้ลงทุนอาจต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ควบคุมความสัมพันธ์กับระบบ clearing และ settlement และ/หรือ
นายหน้าที่ทํา การซื้อ ขายในนามของ ผู้ลงทุน ข้อ กําหนดและเงื่อนไขเหล่านั้นอาจเกี่ยวข้องกับการชําระค่าธรรมเนียมโดย/หรือในนามของ
ผู้ลงทุน การใช้สิทธิออกเสียงในหุ้น การจองซื้อแบบต่างๆ (different subscription) และขั้นตอนการไถ่ถอนและกฎการชําระหนี้แบบต่างๆ
(different settlement rules) ในบางสถานการณ์ หุ้นจะถือโดยตัวแทน ซึ่งในกรณีนั้นผู้ลงทุนไม่ใช่ผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทและ
ไม่สามารถบังคับใช้สิทธิที่มีอยู่ในหุ้นได้โดยตรงกับบริษัท ผู้ลงทุนนั้นอาจขึ้นกับตัวแทนหุ้นเพื่อให้ดําเนินการในนามตัวแทนผู้ถือหุ้ น
ในสถานการณ์ที่ผู้ลงทุนซื้อหุ้นโดยใช้นายหน้ารับอนุญาต (Approved Broker) นายหน้าจะดําเนินการในฐานะตัวแทนผู้ลงทุนซึ่งถือหุ้นในนาม
ของตน ผู้ลงทุนจะอาศัยนายหน้าให้ทําการในนามของตนรวมถึงการจองซื้อหุ้นและคําขอไถ่ถอนภายในกําหนดเวลาและอย่างถูกต้อง หากเกิด
การผิดพลาดหรือเกิดการละเลยจากนายหน้า ผู้ลงทุนต้อ งใช้สิทธิไล่เบี้ย (recourse) จากนายหน้าในฐานะที่เป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง
ผู้ลงทุนจะไม่ใช้สิทธิไล่เบี้ยโดยตรง(direct recourse) จากบริษัทจัดการกองทุนหลัก เนื่องจากไม่ได้เป็น ผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ สิทธิไล่เบี้ยของผู้ลงทุนต่อนายหน้ารับอนุญาตนั้นต้องกระทําตามข้อกําหนดที่ตกลงระหว่างผู้ลงทุนและตัวแทนของผู้ลงทุนและนายหน้า
ผู้ลงทุนอาจขอคําแนะนําด้านกฎหมายที่เหมาะสมจากตัวแทนก่อนลงทุนผ่านนายหน้า
ผู้ลงทุนควรทราบว่าตัวแทนไม่สามารถจองซื้อหุ้นหรือไถ่ถอนหุ้นด้วยระบบ clearing หรือ settlement ในวันที่ระบบดังกล่าวไม่เปิดทําการ แม้วัน
ดังกล่าวนั้นอาจเป็นเวลาทําการสําหรับกองทุน ผู้ลงทุนควรติดต่อใช้ระบบ cleaning หรือ settlement ที่เกี่ยวข้อง หรือนายหน้าของผู้ลงทุน
โดยตรงเพื่อหารายละเอียดเกี่ยวกับข้อกําหนดและเงื่อนไขล่วงหน้าก่อนทําการลงทุน
หมายเหตุ:
กรณีที่ข้อมูลความเสี่ยงของกองทุน U.S. Small Companies Fund มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับกองทุนหลัก ให้ถือเอาข้อมูลต้นฉบับของกองทุน
หลักเป็นหลัก ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเสี่ยงอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาของกองทุน
ผลการดําเนินงานของกองทุน U.S. Small Companies Fund (กองทุนหลัก) เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) แสดง ได้ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ :
(1) ที่มา: เอกสาร fund fact sheet ของ U.S. Small Companies Fund ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(2) ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็น สิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
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Q:
A:

ความผันผวนของผลการดาเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศนั้นเป็นอย่างไร
จากผลการดําเนินงานของกองทุนหลักข้างต้น เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) อาจพิจารณาได้จากความผันผวน/ความเคลื่อนไหว
ของราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้ตามรูป (กราฟ) ดังนี้
กราฟแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน U.S. Small Companies Fund

หมายเหตุ :
(1) ที่มา Bloomberg ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2554 – 29 เมษายน 2559
(2) ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็น สิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานใน
อนาคต

กราฟแสดงผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุน U.S. Small Companies Fund
เปรียบเทียบกับ ดัชนี Russell 2000 Index

หมายเหตุ :
(1) ที่มา Bloomberg ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2554 – 29 เมษายน 2559
(2) ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็น สิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานใน
อนาคต
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ข้อกาหนดในการซือ้ ขายและโอนหน่วยลงทุน
Q:
A:

กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร
ผู้ลงทุนสั่งซื้อครั้งแรกไม่น้อยกว่า 5,000 บาทและสั่งซื้อครั้งต่อไป ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท คํานวณเป็นหน่วยลงทุนได้ โดยนําจํานวนเงินที่
สั่งซื้อหน่วยลงทุนหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)) ยกตัวอย่าง เช่น หากผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนในช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
และค่าธรรมเนียมสําหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนสําหรับช่วงการเสนอขายครั้งแรก เท่ากับร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ยังไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกเท่ากับ 10.0535 บาทต่อหน่วย โดยหากผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป เท่ากับ 5,000 บาท ในช่วงการเสนอขายครั้งแรกดังกล่าว ผู้ลงทุนจะได้รับจํานวนหน่วยลงทุนเท่ากับ
497.3392 หน่วย (5,000/10.0535)
ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ ดังนี้
ช่วงระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก (IPO): “ทุกวันทําการ”
 ธนาคารไทยพาณิชย์ 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
และสํานักงานสาขาทุกแห่ง เวลา 8.30-15.30 น.
 บลจ. ไทยพาณิชย์ จํากัด โทร 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปิดทําการ – 15.30 น.
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ หรืออาจพิจารณารับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคาร
ทางอินเตอร์เน็ต SCB EASY FUND ภายใต้ SCB EASY NET www.scbeasy.com เวลา เริ่มให้บริการ -16.00 น.
ช่วงระยะเวลาการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (หลัง IPO): “ทุกวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน *” ตั้งแต่เวลาเปิดทําการจนถึง
เวลาที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ จะเริ่มเปิดรับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ภายใน 1 เดือนนับแต่วัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะติดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป โดยผู้ลงทุนสั่งซื้อครั้งแรกไม่น้อยกว่า 5,000 บาท และครั้งต่อไปไม่น้อยกว่า
1,000 บาท ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่
 ธนาคารไทยพาณิชย์ 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
และสํานักงานสาขาทุกแห่ง เวลา 8.30-15.30 น.
 บลจ. ไทยพาณิชย์ จํากัด โทร 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปิดทําการ – 15.30 น.
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ และบริษัทอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนอื่นเพิ่มเติมได้ในภายหลัง หรืออาจพิจารณารับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผ่าน
o บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต SCB EASY FUND ภายใต้ SCB EASY NET www.scbeasy.com
เวลาเริ่มให้บริการ -16.00 น.
อนึ่ง บริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
(ทั้ง นี้ *วั นที่ ตามปฏิทิ นที่ เป็ นวั นทํ าการตามปกติ ข องบริษั ทจั ดการ และ/หรื อ วั นทํ าการของกองทุน หลั ก และ/หรื อ วั นทํ าการของ
ต่างประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และ/หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ่มเติม)
ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

14

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป : SCBUSSM

การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก




กรณีผู้ลงทุนทํารายการผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และสาขาของธนาคาร

ชําระเป็นเช็ค หรือดราฟต์ลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม
"ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด”
กรณีผู้ลงทุนทํารายการผ่านบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง

นําเช็คหรือเงินสดเข้า “บัญชีจองซื้อกองทุนบลจ.ไทยพาณิชย์ จํากัด” โดยมีรายละเอียดธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคาร
เลขที่บัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
049-3-14025-7
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
745-1-03996-7
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
777-0-05798-9
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
129-3-16153-3
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
001-1-53664-6
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
051-1-07501-9
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
00011300000058
ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน)
014-3-00524-4
ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)
739-3-63022-5
ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
080-0-35104-9
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
039-6-03711-9

การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก
ในกรณีที่กองทุนไม่เกิดเหตุการณ์ให้เลิกกองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ ทุก
วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน ตามรายละเอียดดังนี้




กรณีผู้ลงทุนทํารายการผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และช่องทางที่ธนาคารกําหนด
 ชําระเป็นเช็ค หรือดราฟต์ลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม
“ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด”
กรณีผู้ลงทุนทํารายการผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
 นําเช็คหรือเงินสดเข้า “บัญชีซื้อกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จํากัด” โดยมีรายละเอียดธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคาร
เลขที่บัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ 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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน)

051-1-07501-9
00011300000058
014-3-00522-8
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ธนาคาร
ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี
739-3-63018-7

ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

080-0-35101-4

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

039-6-03709-7

วิธีการรับซื้อคืน
บริษัทจัดการจะเริ่มเปิดรับคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน * ตั้งแต่เวลาเปิดทําการจนถึงเวลาที่บริษัทจัดการ
กําหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการขายคืน โดยมีมูลค่าขั้นต่ําในการขายคืน 1,000 บาท และมูลค่าขั้นต่ําคงเหลือในบัญชี 1,000 บาท
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชําระเงินคืนให้ผู้ลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วัน คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือ
ออกเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายชื่อผู้ลงทุน ตามที่ผู้ลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
ผู้ลงทุนสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน* ได้ที่ :
 บลจ. ไทยพาณิชย์ จํากัด โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปิดทําการ - 15.30 น.
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ผู้ลงทุนสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนได้ที่
o ธนาคารไทยพาณิชย์ 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
และเฉพาะช่องทางที่ธนาคารกําหนด เวลา 8.30-15.30 น.
o บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต SCB EASY FUND ภายใต้ SCB EASY NET www.scbeasy.com
เวลาเริ่มให้บริการ - 16.00 น.
อนึ่ง บริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
(ทั้งนี้ *วันที่ต ามปฏิทิน ที่เ ป็น วันทํา การตามปกติข องบริษัทจัด การ และ/หรือ วัน ทํา การของกองทุน หลัก และ/หรือ วันทํา การของ
ต่างประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และ/หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ่มเติม)
Q:
A:

กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิกการทําธุรกรรมของผู้ถือ
หน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จําต้องแจ้งให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบคําขอใช้บริการกองทุน และ/หรือ ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตนของ
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกําหนด ไม่ครบถ้วนเพียงพอสําหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่บริษัท
จัดการกําหนด
(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อ
กฎหมายต่างๆ
(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายอื่น หรือ
ความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ
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(ง) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่
เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต
(ฉ) เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป (“กองทุน”) การเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดย
บุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน หรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้นั้น
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึง
กองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
(ช) บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิปฏิเสธคําสั่งซื้ อ หน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้ อ ดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ข องสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ
Q:

กองทุนรวมนี้มีข้อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ ซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตามคาสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคาสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร

A:

การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กําหนดไว้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยความเห็นชอ บของผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเ หตุ ที่ทํา ให้ กองทุน รวมไม่ ได้รั บชํ าระเงิ นจากหลักทรัพ ย์หรื อ ทรัพย์ สิน ที่ลงทุน ไว้ต ามกําหนดเวลาปกติ ซึ่ง เหตุ ดัง กล่า วอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุ น
บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
ตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(3) มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยัง
ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่าง
จากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้ งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่
ถูกต้อง
ทั้งนี้ การเลื่อนกําหนดชําระเงินค่าขายคืนข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการและหลักเกณฑ์ที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

17

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป : SCBUSSM

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง
บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรืออาจหยุดรับคําสั่งซื้ อ
หรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กําหนดไว้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื้อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ การไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งที่ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตาม (ก)
(ข) หรือ (ค) สามารถกระทําไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมดังกล่าวอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดทําการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์
ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ
โอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เ หนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี้
1. การกระทําที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะ
เป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที่เป็นการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ
ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง ข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการตามที่ระบุในรายละเอียด
โครงการและหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
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การหยุดรับคาสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือ คําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็น
การชั่วคราว ตามระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทั้งนี้ ไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้
Q:
A:

วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร
ผู้ถือหน่วยสามารถทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าและออกได้ทุกวันทําการซื้ อขายหน่วยลงทุน ตามมูลค่าขั้นต่ําของการสั่งซื้อครั้ง
แรก และ/หรือตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น โดยผู้ถือหน่วยสามารถ
ติดต่อที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ซึ่งสามารถรับคํา
สั่ง ซื้ อ หรื อ ขายหน่ วยลงทุ น หรื อ เป็ นผู้ ทํ าหน้ าที่ ใ นการเสนอขายและรั บ ซื้อ คื นหน่ วยลงทุ น ของกองทุน หรื อ บริ ก ารธนาคารทาง
อินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) หรือช่องทางให้บริการอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด ตามกําหนดการและช่องทาง
ที่สอดคล้องกับการทํารายการสั่งซื้อ และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
โครางการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่
และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทําการก่อนการเปลี่ยนแปลงการให้บริการดังกล่าว
ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

Q:
A:

กองทุนรวมนี้กาหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดการโอนไว้อย่างไร
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) การโอนหน่วยลงทุนตามคําสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย(ซึ่งไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้น ไปแต่
ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกันและปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต เว้นแต่ศาลจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น)
(ค) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้
ทั้งนี้ ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคําขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สํานักงานทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่ได้เป็น
ผู้ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําขอใช้บริการกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
พร้อมคําขอโอนหน่วยลงทุน และชําระค่าธรรมเนียมการโอนตามหัวข้อค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในรายละเอียด
โครงการ (ถ้ามี)
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุน พร้อมหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนให้ผู้รับโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่นายทะเบียน
หน่วยลงทุนได้รับคําขอโอนหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว
อนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป (“กองทุน”) การรับลงทะเบียนการโอนหน่วย
ลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิ จของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะลงทะเบียน
การโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน
ของกองทุ นให้ นั้น รวมถึ ง แต่ ไ ม่จํ ากั ด เพี ย ง พลเมือ งสหรั ฐ อเมริก า ผู้ ที่ มีถิ่ นฐานอยู่ ในสหรั ฐอเมริ กา บุค คลซึ่ งปกติมี ถิ่น ที่ อ ยู่ ใ น
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
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Q:
A:

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืน หน่วยลงทุน ได้
จากช่องทางใด
บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในหนังสือพิมพ์แนวหน้า หรืออื่นๆ (ถ้ามี) ทุกวัน
ทําการ นอกจากนี้ สามารถติดตามได้จาก Website ของบริษัทจัดการ: www.scbam.com

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน
Q:

กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร

A:

บริษัทจัดการหรือ นายทะเบียนจะออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งที่ผู้ถือ หน่ว ยลงทุนมีการทํา
รายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการทํารายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยในกรณีที่เป็นการสั่งซื้อในระหว่างช่วงการเสนอขายครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัท
จัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบยืนยันการซื้อหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน
ส่วนในกรณีการทํารายการภายหลัง ช่วงเสนอขายครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบยืนยันการทํารายการดังกล่าว ใบกํากับ
ภาษีสําหรับค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือใบเสร็จรับเงิน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์
ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื้อขาย
หน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดําเนินการเป็นอย่างอื่น

Q:
A:

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไข
สิทธิในการไม่ได้รับจัดสรรหน่วยลงทุน:
บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลที่ซื้อหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมกํากับตลาดทุนว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ:
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัท
จัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด

Q:

ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียง
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจั ดการจะทําการติดประกาศ ณ ที่
ทําการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

A:
Q:
A:

กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําส่งข้อร้องเรียนมาได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2777-7777 กด 0 กด 6
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร.0-2263-6000
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การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้ จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป และการ
ฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดย
ไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นําข้อพิพาทเข้าสู่
การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของกองทุนรวม
Q:
A:

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ?
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์
ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และ
กองทุนส่วนบุคคล ปัจจุบันบริษัทจัดการ มีกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการจํานวนทั้งหมด 171 กองทุน และมูลค่าทรัพย์สินสุท ธิของ
กองทุนรวม เท่ากับ 837,128,640,297.17 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2559)


รายชื่อคณะกรรมการจัดการ
1. นายสมิทธ์ พนมยงค์
2. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย
3. นางสาวพิณแก้ว ทรายแก้ว
4. นางปิ่นสุดา ภู่วิภาดาวรรธน์
5. นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส
6. นางสาวจารุภัทร ทองลงยา
7. นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม
8. นางสาววริษา ลพานุกรม
9. นางสาวสมใจ โรจน์เลิศจรรยา
10.นางสาวอมรมาลย์ อัมพรพิสิฏฐ์



ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มกลยุทธ์และวางแผน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการลงทุนต่างประเทศและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มการลงทุนตราสารทุน
ผู้อํานวยการอาวุโส กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
ผู้อํานวยการอาวุโส กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน
ผู้อํานวยการอาวุโส กลุ่มบัญชีและปฏิบัติการกองทุน
ผู้อํานวยการอาวุโสกลุ่มธุรกิจตัวแทนจําหน่าย

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
1. นายอนุชา เหล่าขวัญสถิตย์
2. นางสาวเอเลน นอราห์ ไรอัน

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการ

3. นายชลิตติ เนื่องจํานงค์

กรรมการ

4. นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์

กรรมการและ กรรมการตรวจสอบ

5. นางสาวศรัณยา เวชากุล

กรรมการและ กรรมการตรวจสอบ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

6. นายสมิทธ์ พนมยงค์
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Q:
A:

รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
1. นายสมิทธ์ พนมยงค์
2. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย
3. นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส
4. นายอาชวิณ อัศวโภคิน
5. นางสาวจารุภัทร ทองลงยา
6. นายพูนศักดิ์ โล่ห์สุนทร
7. นายเอกชัย ธาราพรทิพย์
8. นายยุทธพล วิทยพาณิชกร
9. นายชาตรี โรจนอาภา
10. นางสาวสุพรรณิการ์ เกียรติดุริยกุล
11. นางสาวคุณากร จิรานุกรสกุล

Q:
A:

รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม
รายขื่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการกองทุน แสดงได้ดังนี้

ลาดับ

ชื่อ-สกุล

1

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย

2

นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส

หน้าที่และความ
รับผิดชอบ
ทบทวนนโยบายและหลัก
ปฎิบัติในการบริหารจัดการ
กองทุน (Investment
Policy Guide)

ทบทวนนโยบายและหลัก
ปฎิบัติในการบริหารจัดการ
กองทุน (Investment
Policy Guide)

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์ทางาน

- ปริญญาโท Master of
Economics Western
Michigan University
- ปริญญาตรี สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คุณวุฒิพิเศษ Fund Manager

- กรรมการผู้จัดการ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน
- รักษาการ ผู้บริหารสูงสุด
กลุ่มการลงทุนตราสารทุน
- รักษาการ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่ม
การลงทุนตราสารหนี้และจัดสรร
สินทรัพย์การลงทุน
- รองกรรมการผู้อํานวยการและ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารการลงทุน
กลุ่มจัดการลงทุน ตราสารทุน
- รองประธานฝ่ายการลงทุน บริษัท
อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล
แอสชัวรันส์ จํากัด
- ผู้อํานวยการอาวุโส กองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)
- หัวหน้าผู้จัดการกองทุน ธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
- ผู้จัดการกองทุน ตราสารทุน บริษัท
กองทุนรวมไทยพาณิชย์
- นักค้าหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
บริษัทหลักทรัพย์วอล์เบริก์พรีเมียร์
- นักวิเคราะห์ บล.ธนสยาม
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ
หัวหน้ากลุ่มการลงทุนต่างประเทศ
และกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุน
บลจ.ไทยพาณิชย์ จํากัด

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

ชื่อ-สกุล

หน้าที่และความ
รับผิดชอบ

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์ทางาน

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คุณวุฒิพิเศษ Fund Manager,
Derivatives Fund Manager,
CFA, FRM

- ผู้จัดการกองทุนฝ่ายลงทุน
ต่างประเทศ กองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ (กบข.)
- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ ธนาคารกรุงเทพ (มหาชน)
- ฝ่ายวาณิชธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย
จํากัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ
หัวหน้าฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ
และกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุน
บลจ.ไทยพาณิชย์ จํากัด
- ผู้ช่วยผู้อํานวยการ กองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ
- ผู้จัดการ กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ
- รองผู้อํานวยการ ฝ่ายค้าผลิตภัณฑ์
การเงิน Bank Thai Public
Company Limited
- Research Analyst, Quantitative
Strategies (QS) Goldman
Sachs L.L.C., New York
- ผู้อํานวยการ ฝ่ายการลงทุน
ต่างประเทศและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์
การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จํากัด
- ฝ่ายวิเคราะห์เครดิต บลจ.ไทย
พาณิชย์ จํากัด
- ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ บลจ.ไทยพาณิชย์
จํากัด
- ฝ่ายจัดสรรเงิน ธนาคาร กรุงเทพ
จํากัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ฝ่ายการลงทุน
ต่างประเทศและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์
การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย์
- ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ธุรกรรมสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารทหาร
ไทย จํากัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุน
ตราสารหนี้ กองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ
- ผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์ธุรกิจ
ตลาดทุน ธนาคาร กสิกรไทย
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

4

นางสาวกมลรัตน์ ตั้งธนะวัฒน์

บริหารกองทุน

5

นางสาวอรวี อุดมพาณิชย์

บริหารกองทุน

- ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คุณวุฒิพิเศษ Fund Manager,
Derivatives Fund Manager,
CFA level II Candidate, CISA
level 1
- ปริญญาโท Master of Science
in Finance, University of
Illinois at Urbana Champaign
- ปริญญาตรี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คุณวุฒิพิเศษ Fund Manager,
Derivatives Fund Manager,
CFA
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6

นายศุภกร ตุลยธัญ

หน้าที่และความ
รับผิดชอบ
บริหารกองทุน

7

นายพฤทธิ์ มงคลโกศล

บริหารกองทุน

ลาดับ

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์ทางาน

- ปริญญาโท Master of Arts in
International Economics and
Finance จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี Bachelor of
Science in Psychology
Washington State University

- ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุน
ต่างประเทศและผลิตภัณฑ์การ
ลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จํากัด
- ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายจัดสรร
สินทรัพย์ และกลยุทธ์การลงทุน
บลจ.ไทยพาณิชย์ จํากัด
- รองผู้อํานวยการ ฝ่ายจัดการ
กองทุนตราสารทุน บลจ.วรรณ
จํากัด
- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน
ตราสารหนี้ บลจ.อเบอร์ดีน จํากัด
- เศรษฐกร บล.ทิสโก้ จํากัด
- ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการลงทุน
ต่างประเทศและผลิตภัณฑ์การ
ลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จํากัด
- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการ
การลงทุนทางเลือก บลจ.กรุงศรี
จํากัด

- ปริญญาตรี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Q:

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์

A:

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

1

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด
บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
24

เบอร์โทรศัพท์
02 5443866-7, 02 544381-2,
02 5443874-6, 02 5443900,
02 5443907, 02 5443909,
02 5443941, 02 5443998
02 3059000
02 6597777
02 3590000
02 6483600
02 6481111
02 7244000
02 6385000
02 6598000
02 6955000
02 6348888
02 6721000
02 6577799
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

เบอร์โทรศัพท์

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด
ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิน
บริษัทหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชั่น จํากัด

02 6973875
02 6181000
02 6639999
02 6273100
02 9491000
02 6586300
026585800
02 2178000
02 6588888
02 2057000
02 6803333
02 2070038
02 6351700
02 2232288
02 6589000
02 6848888
02 5725999
02 2861010
02 8629999
02 6879999
02 6805000
02 8614820
02 6606677
02 3525100
02 2998000
02 1018550

บริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) โทร. 02-2562331-4
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 02-4703200-1
“นอกจากหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนด้วย”
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ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด
ที่อยู:่ ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7 – 8
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ โทร 0-2777-7777 กด 0 กด 6
Website: www.scbam.com
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา
 Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6

 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงช่องทางการทราบข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลังได้

ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ กองทุน U.S. Small
Companies Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนในต่างประเทศ
โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรับ สภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่ง ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
การลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าว จึงมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้
1. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and political risk)
คือ ความเสี่ยงในเรื่องของเสถียรภาพและรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน ตลอดจนภาวะตลาดเงิน ตลาดทุนของ
ประเทศต่าง ๆ ที่กองทุนลงทุน
กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนจึงอาจได้รับผลกระทบหากมีการเปลี่ ยนแปลงทางการเมือง ข้อกําหนด
กฎเกณฑ์หรือนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ อาทิเช่น นโยบายทางการเงินเรื่องข้อจํากัดของการเคลื่อ นย้าย
เงินตราต่างประเทศเข้า-ออกโดยเสรี หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุนรวมที่อาจแตกต่างจากหลักเกณฑ์และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุนรวมของประเทศไทย เป็นต้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาลงทุนบริษัทจัดการจะติดตาม
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ของประเทศที่
กองทุนลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนั้น ๆ ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงในส่วนของ Country risk
ลงได้บ้าง
2. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange rate risk)
คือ ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีสกุลเงินแตกต่างไป
จากสกุลเงินที่ร ะดมทุนจากผู้ถือ หน่วยลงทุน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนในช่วงเวลานั้น ๆ ด้วย โดยอัตราแลกเปลี่ยนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่ อเปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะที่ลงทุน
เริ่มแรก ซึ่งอาจมีผลทําให้ตัวเลขรายงาน มูลค่าหน่วยลงทุนผันผวน และอาจเกิดกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนได้
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กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งอาจเป็นสกุลเงินต่างๆที่แตกต่างกันและกองทุนอาจเข้าทําสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของผู้จัดการกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เป็นต้น เพื่อ
คาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนจึงอาจได้รับผลกระทบจากสกุลเงินที่ลงทุน โดยอาจขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินทุนเริ่มแรกได้ และการทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทําให้ผลตอบแทนของ
กองทุนรวมโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ( Market Risk ) :
คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ที่เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของ
ประเทศ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถจะควบคุมได้
บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ รวมทั้งติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคา ซึ่งจะเป็นการช่วยลด
ผลกระทบต่อราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
4. ความเสี่ยงจากการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) :
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสารที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทํา
กําไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวะการแข่งขัน ความผิดพลาดของผู้บริหาร เป็นต้น ทําให้ผู้ลงทุนในตราสารต้องสูญเสียเงิน
ลงทุนได้
บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อราคา และคัดเลือกตราสารที่มีคุ ณภาพ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ
5. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit risk / Default risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชําระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร และหรือผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
ในการทําธุรกรรม (Counter Party) เนื่องมาจากผู้ออกตราสารและหรือผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาในการทําธุรกรรม มี
ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกําหนดเวลา ส่งผลให้ผู้ลงทุน
ไม่ได้รับชําระดอกเบี้ยและเงินต้นตามเวลาที่กําหนดไว้
กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ กองทุน U.S. Small
Companies Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือ
บริษัทจัดการพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่ งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือบัตรเงิน
ฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ รวมถึงอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อื่นหรือทรัพย์สินอื่น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือ หลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือ เห็นชอบให้
กองทุนลงทุนได้ ทั้งนี้ ในการลงทุนตราสารหนี้ ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาเน้นลงทุนในตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ในอันดับที่สามารถลงทุนได้จากสถาบันจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งจะช่วย
ลดความเสี่ยงดังกล่าวลงได้
6. ความเสี่ยงจากที่คู่สัญญาในการทาธุรกรรมไม่สามารถทาตามข้อสัญญาที่ตกลงกันไว้ (Counter Party Risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาในการทําธุรกรรมไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระผูกพันตามสัญญา เนื่องจากมีผลการดําเนินงานและ
ฐานะการเงินที่ด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพัน
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บริษัทจัดการมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยจะซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือในอันดับ Investment Grade จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาในการทําธุรกรรมไม่สามารถทําตามข้อสัญญาที่ตกลงกันไว้
7. ความเสี่ยงจากการเข้าทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Leverage Risk) :
คือ ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่อ้างอิงอยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ โดยอาจจะเกิดจาก
ปัจจัยต่าง ๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้ราคาของสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ รวมทั้งติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคา และมีการปรับเปลี่ยน
สถานการณ์ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ทั นเหตุการณ์ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนั้น และเพื่อ ป้องกันความ
เสี่ยงจากความผันผวนจากการลงทุนตราสารทุน
8. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารที่ถือครองอยู่ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลา
อันสมควรได้ เนื่องจากโอกาสในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารมีจํากัด
กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ โดยส่วนที่เหลือ จะลงทุนหรือ มีไว้ ซึ่งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ รวมถึงอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อื่นหรือ
ทรัพย์สินอื่น และ/หรือ หาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ หลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุ นได้ ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาการลงทุนในตราสารที่มี
คุณภาพและคํานึงถึงสภาพคล่องในการซื้อขายก่อนตัดสินใจลงทุน ประกอบกับแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของกองทุน บริษัท
จัดการได้กําหนดให้มีการขายคืนหน่วยลงทุนได้ในทุกวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน จึงทําให้ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องต่ํา
9. ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า
คือความเสี่ยงที่เกิดจากวันหยุดทําการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุด
ทํา การของประเทศไทย ทํ าให้ ก องทุ นอาจได้ รับ ชํ า ระเงิน ค่ า ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น จากกองทุ น รวมต่ า งประเทศที่ ก องทุ น ลงทุ น
ล่าช้า และส่งผลกระทบต่อการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในประเทศ
กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งอาจเกิดปัญหาอันเกิดจากวันหยุดทําการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) มีวันหยุดทําการไม่ตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย กองทุนจึงอาจประสบปัญหาความล่าช้าใน
การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุนภายใน 5วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุนราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวัน
ทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+5)
10. ความเสี่ยงจากข้อจากัดการนาเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่
ปกติ ทําให้กองทุนไม่สามารถนําเงินลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศได้ครบถ้วนตามที่คาดไว้ ส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์
ผลตอบแทนการลงทุนของกองทุน
บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการนําเงินลงทุนกลับประเทศของนักลงทุนต่างชาติของ
ประเทศที่กองทุนเข้าลงทุนอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ
28
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป มีการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน สรุป ตามอัตราส่วน
ดังนี้
อัตราส่วนการลงทุน

SCBUSSM

อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (company limit)
(1) การลงทุนในเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่
ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
(2) การลงทุนในเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่
ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
(3) การลงทุนในทรัพย์สิน ที่มีอันดั บความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
ซึ่งธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก
ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา โดยมีมูลค่ารวมกัน
ทั้งสิ้นเมื่อคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายนั้น
(4) การลงทุนในทรัพย์สินที่มีอันดั บความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
ที่บุ ค คลใดเป็ น ผู้อ อก ผู้สั่ งจ่ า ย ผู้รั บ รอง ผู้ รับ อาวั ล ผู้ ส ลั กหลั ง ผู้ค้ํ า ประกั น หรื อ
คู่สัญญา โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่ อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับ
อาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น

ลงทุนไม่เกินร้อยละ

20

ลงทุนไม่เกินร้อยละ

20

ลงทุนไม่เกินร้อยละ

20

ลงทุนไม่เกินร้อยละ

15

(5) การลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ที่ มี อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ต่ํ า กว่ า ที่ ส ามารถลงทุ น ได้
ซึ่งบุค คลใดเป็นผู้ ออก ผู้สั่งจ่า ย ผู้รับ รอง ผู้รั บ อาวั ล ผู้ส ลักหลัง ผู้ค้ํ า ประกัน หรื อ
คู่สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคํานวณเฉพาะ ผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับ
อาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น

ลงทุนไม่เกินร้อยละ

5

ลงทุนไม่เกินร้อยละ

30 /
Benchmark +10

ลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
ลงทุนไม่เกินร้อยละ
ลงทุนไม่เกินร้อยละ

80

ลงทุนไม่เกินร้อยละ

20

ลงทุนไม่เกินร้อยละ

15

ลงทุนไม่เกินร้อยละ

25

ลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ

80

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
- การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกิจการหนึ่ง
อัตราส่วนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
- หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ U.S. Small Companies Fund
- การลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน
- การลงทุนในหน่วยลงทุนและใบสําคั ญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหน่ วยลงทุ นของแต่ล ะ
กองทุน
- การลงทุนในหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของทุกกองทุน
รวม
- การลงทุนในทรัพย์สินตามข้อ (5) ข้างต้น เมื่อรวมทุกบุคคลที่เป็น ผู้ออก ผู้สั่งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
- ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในนามของกองทุน
อัตราส่วนการลงทุนอื่นๆ
- การลงทุนในต่างประเทศ

29

45
10

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป : SCBUSSM

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม*
อัตราตามโครงการ
ร้ อ ยละของมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น รวม หั ก ด้ ว ยหนี้ สิ น รวม
ก่ อ นหั ก ค่ า ธรรมเนี ย มการจั ด การ ค่ า ธรรมเนี ย มผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน(ถ้ามี) และ
ค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการ
คานวณจากมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุท ธิ (ถ้ า มี ) ณ วั น ที่ ค านวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (4)
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้

ไม่เกิน 3.00

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (2)

ไม่เกิน 2.50

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

ไม่เกิน 0.10

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ในอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด และเรียกเก็บจากบริษัทจัดการ
(รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ)

 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายที่
เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Advertising Expenses)
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
- ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อปี ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
ไม่เกิน 0.25 ต่อปี (5)

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้

ตามที่จ่ายจริง

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(3)

ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน**
อัตราตามโครงการ
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)***

ไม่เกิน 3.00 (IPO 1.00 หลัง IPO 1.50)

 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน(Back-end Fee)***

ไม่เกิน 3.00 (ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า *** (Switching in)
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก*** (Switching out)

ไม่เกิน 3.00 (IPO 1.00 หลัง IPO 1.50)
ไม่เกิน 3.00 (ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
-ไม่มี-

 ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุน ก่อนระยะเวลาถือครองที่
กําหนดไว้ในโครงการ (Exit Fee)
 ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ เมื่อมีการสั่งซื้อหรือ
สั่งขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เก็บเข้ากองทุน) (1)
 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

ไม่เกิน 0.75
(ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (Unit Transfer Fee)

10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน (ถ้ามี)
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หมายเหตุ :
* ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม
** ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ยังไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่น ใด และภาษี
ดังกล่าวจะถือเป็นภาระของผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายใน
รอบระยะเวลา 1 ปี โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและบริษัทจัดการจะติดประกาศค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอัตราใหม่ให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ณ สํานักงานของบริษัทจัดการสํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
(1) กองทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้โดยคํานวณเข้าไปในราคาขาย หรือราคารับซื้อคืนหรือราคาสับเปลี่ยนเข้า หรือราคาสับเปลี่ยนออก ทั้ งนี้ อัตรา
ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากตลาดหลักทรัพย์มีการประกาศเปลี่ยนแปลง
(2) ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนอาจเกิดรายการค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุนซ้ําซ้อ
นจากการบริหารจัดการที่เรียกเก็บโดยกองทุนหลัก
(3) ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเทียบเท่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(4) หากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง มีแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ข้อกํา หนด เงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ใ นการคํ า นวณมูล ค่า ทรัพย์สิน สุท ธิข องกองทุ น รวม บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิ ที่ จะ
เปลี่ยนแปลงวิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ
(5) ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูล ค่ า ทรัพย์สิ น รวม หั กด้ ว ยหนี้ สิน รวม ก่อนหั กค่ า ธรรมเนี ย มการจัด การ ค่ า ธรรมเนี ยมผู้ดู แ ลผลประโยชน์
(ถ้า มี) ค่ า ธรรมเนีย มนายทะเบี ยน(ถ้า มี ) และค่ า ธรรมเนี ยมอื่ น ที่ เรีย กเก็ บ จากกองทุ น รวมที่ มีฐานในการคํ า นวณจากมูล ค่ า ทรัพย์ สิน สุท ธิ (ถ้ า มี )
ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในแต่ละวัน
*** ค่าธรรมเนียมการขาย/การรับซื้อคืน/การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ทราบต่อไป
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ข้อมูลอืน่ ที่จาเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ข้อมูลทั่วไปของกองทุน U.S. Small Companies Fund (กองทุนหลัก)
(แหล่งที่มาของข้อมูล : รายละเอียดของกองทุน U.S. Small Companies Fund
ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2558)
ลักษณะทั่วไปของกองทุน

วันจัดตั้งกองทุน

ลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดเล็กในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งการพิจารณาว่าบริษัท
ใดเป็ นบริ ษัทขนาดเล็กจะพิจารณาจากมู ลค่าตามราคาตลาดเป็นสํ าคัญ โดย
กองทุน หลัก จะมีการกระจายการซื้อ หุ้น สามั ญ ของบริษั ทขนาดเล็ กผ่า นตลาด
หลักทรัพย์สหรัฐฯ หรือซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์
อย่างไรก็ตาม ในสภาวการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดเล็กใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาเกือบทั้งหมด
เดือนกันยายน 2547

ประเทศทีจ่ ดทะเบียน

ประเทศไอร์แลนด์

อายุกองทุน

ไม่กําหนดอายุโครงการ

สกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

SEDOL code

3098217

ISIN

IE0030982171

Fund Bloomberg ticker

DIMUSCA ID Equity

จานวนเงินลงทุนขั้นต่าครั้งแรก

200,000 ดอลลาร์สหรัฐ

การจ่ายปันผล

ไม่จ่าย

ดัชนีอ้างอิง (Index)

Russell 2000 index

ผู้จัดการกองทุน (Manager)

Dimensional Funds PLC.

เว็บไซต์ (website)

http://eu.dimensional.com/

นโยบายการลงทุน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลัก*
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ค่าธรรมเนียมรวม (Ongoing Charges)

ร้อยละ 0.35 ต่อปี
ร้อยละ 0.45 ต่อปี

* อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนไ ด้ ทั้งนี้ หากการแก้ไขเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของกองทุนนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ภายใน 30 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราใหม่
** ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน แล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ทราบทางเว็ บไซด์ของ
บริษัทจัดการโดยพลัน
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ดัชนี Russell 2000 Index
ดัชนี Russell 2000 Index ใช้วัดผลการดําเนินงานของบริษัทขนาดเล็กสุด 2,000 บริษัทในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี
Russell 3000 Index โดยมูลค่าตลาดรวมของบริษัทที่ประกอบอยู่ในดัชนี Russell 2000 Index คิดเป็นร้อยละ 10 ของมูลค่าตลาดรวม ทั้งนี้ดัชนี
Russell 2000 Index มีการคํานวณน้ําหนักโดยปรับด้วยข้อมูลการกระจายหุ้นรายย่อย (free-floated adjusted) เปิดเผยวิธีการคํานวณ และมี
การทบทวนทุกปี ปัจจุบันมีการนําไปใช้เป็นตัวแทนวัดผลการดําเนินงานของบริษัทขนาดเล็กในตลาดอเมริกาอย่างแพร่หลาย
มุมมองต่อการลงทุนตลาดหุ้นขนาดเล็กของสหรัฐอเมริกา
ในปี 2559 นักลงทุนยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับความเปราะบางของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน และความกังวลต่อ
การขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกมีความผันผวนอย่างมาก อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจสหรัฐฯ
ส่งสัญญาณฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสังเกตได้จากอัตราการว่างงานได้ปรับลงมาอยู่ที่ 5.3% ณ สิ้นปี 2558 ใกล้เคี ยงกับระดับต่ําสุดในรอบ 10 ปี
และอัตราการว่างงานยังคงมีแนวโน้มปรับตัวลดลงต่อเนื่องในปี 2559 รวมถึงอัตราการขอสวัสดิการผู้ว่างงานได้ลดลงต่ําสุดในรอบ 10 ปี สะท้อน
ให้เห็นการฟื้นตัวของภาคแรงงานที่แข็งแกร่ง
ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 ตลาดทุนของสหรัฐอเมริกาสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาดอื่นๆ ในประเทศพัฒนาแล้ว และตลาดใน
ประเทศเกิดใหม่ โดยที่ผ่านมา ดัชนี Russell 3000 สามารถสร้างผลตอบแทนได้ +1.0 % ซึ่งสูงกว่าดัชนี MSCI World ex USA IMI (net dividends)
ที่ให้ผลตอบแทนที่ -1.6% ในแง่ของมูลค่าพื้นฐาน ทั้งหุ้นขนาดใหญ่ (S&P 500 Index) และขนาดเล็ก (Russell 2000 Index) ของสหรัฐฯ มีค่า
Price to Earnings Ratio สูงที่ระดับ 19.14 และ 36.04 ตามลําดับ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย 10 ปี อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ต่างชาติยังคงคาดการณ์ว่า
การเติบโตของผลกําไรต่อหุ้น (EPS) ของหุ้นขนาดเล็กนั้นจะสามารถเติบโตได้เกินร้อยละ 30 ในปี 2559 (ที่มา: Bloomberg ณ วันที่ 10 พ.ค. 2559)
จากปัจจัยบวกและภาพรวมเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มฟื้นตัวของสหรัฐอเมริกาดังกล่า วข้างต้น ทางเราจึงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในหุ้นขนาดเล็ก
สหรัฐอเมริกาในช่วงเวลานี้
ทางผู้จัดการกองทุนหลักมีมุมมองว่า พอร์ตการลงทุนหุ้นขนาดเล็กในตลาดสหรัฐอเมริกาสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าดัชนี้ชี้วัด (Russell 2000)
ในไตรมาสแรก เนื่องจากทางผู้จัดการกองทุนได้ ลดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทหลักทรัพย์ที่ถูกคาดการณ์ว่าราคาสูงเกินไป และ
ไม่สามารถสร้างผลกําไรที่สูงเกินการคาดการณ์ได้ เช่น การลดสัดส่วนการลงทุนในอุตสาหกรรม Healthcare ซึ่งให้ผลตอบแทนที่เป็นลบถึง 7%
ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา เป็นต้น ในทางกลับกัน ผู้จัดการกองทุนหลักยังคงสัดส่วนการลงทุนในอุตสาหกรรมอุปโภคและบริโภค เนื่องจาก 2 อุตสาหกรรม
นี้มีแนวโน้มที่จะได้รับผลประโยชน์จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา
(ที่มา: บลจ.ไทยพาณิชย์ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559)
(หมายเหตุ: มุมมองการลงทุนดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงความเห็นของผู้จัดการกองทุน มิได้เป็นการให้คํามั่นสัญญาหรือรับประกันผลตอบแทน
แต่อย่างใด และจัดทําขึ้นเพื่อประกอบการพิจารณา/ตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนเท่านั้น)
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คาเตือน / ข้อแนะนา
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงานได้รับรองถึง
ความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย
นั้น
 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรั พย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเช่นเดียวกันกับที่บริษัท
จัดการกองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิ ดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียด
ข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ที่ทางเว็บไซต์ www.scbam.com
 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด จึงไม่
มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุน
เปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด
 ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อ ขายล่วงหน้าและควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุนโดยคํานึงถึงประสบการณ์การลงทุนวัตถุประสงค์การลงทุนและฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง

คาเตือนหรือคาแนะนาตามประกาศอื่น
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ
ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบเพื่อที่บริษัทจัดการจะ
สามารถกํากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะทําการติด
ประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หาก
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุน เป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และควรขอดูบัตรประจําตัวของบุคคลดังกล่าวที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
 ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสํานักงานและที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อ ผูกพันระหว่างบริษัท
จัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทําขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวม
หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2559
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รายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป

คาจากัดความ / คานิยาม :
โครงการ หรือ โครงการจัดการ หรือ โครงการจัดการกองทุนรวม
หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป
กองทุน หรือ กองทุนรวม
หมายถึง กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป
หน่วยลงทุน
หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป
หนังสือชี้ชวน
หมายถึง หนังสือชี้ชวนที่มีรายละเอียดตามที่กําหนด โดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
แบบหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
บริษัทจัดการ
หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์
หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
วันทําการ
หมายถึง วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน
หมายถึง วันทําการตามปฏิทินทีเ่ ป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
หลัก และ/หรือวันทําการของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และ/หรือประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
ลงทุน และ/หรือตามทีบ
่ ริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิม
่ เติม
วันทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
หมายถึง ทุกวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนที่กําหนดให้เป็นวันทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
หมายถึง

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แ ล้วทั้งหมด เมื่อสิ้นวันทําการที่
คํานวณ
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ราคาขายหน่วยลงทุน
หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
การแก้ไขราคาย้อนหลัง
หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง โดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน
การชดเชยราคา
หมายถึง การเพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง หรื อการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากั บส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุ นที่ไม่ถูกต้ องกับราคา
หน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทจดทะเบียน
หมายถึง บริษัทที่มีหุ้นได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
บริษัทขึ้นทะเบียน
หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ
ตลาดหลักทรัพย์
หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถาบันการเงิน
หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน
บริษัทย่อย
หมายถึง บริษัทจํากัดทีต
่ ลาดหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นและถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจํากัดนั้น
สมาคม
หมายถึง สมาคมทีเ่ กี่ยวเนือ
่ งกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รบ
ั อนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
ที่เกี่ยวกับการจัดการการลงทุน
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กลุ่มกิจการ
หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี่ยวกับการจัดทํา
งบการเงินรวมที่มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มีการจัดทํางบการเงินรวมให้
พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดที่ส่งต่อกระทรวงพาณิชย์
ราคาซื้อ
หมายถึง ราคาที่กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ ตาม
ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
มูลค่าธุรกรรม
หมายถึง ราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจากธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน จนถึง
วันที่มีการคํานวณ
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม:
1.1. ชื่อโครงการจัดการ: กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ): SCB US SMALL CAP EQUITY FUND
1.3. ชื่อย่อ: SCBUSSM
1.4. ประเภทโครงการ: กองทุนเปิด
1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครั้ง
1.6. การกําหนดอายุโครงการ : ไม่กําหนด
1.7. อายุโครงการ : - ปี - เดือน - วัน
1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :
1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :
บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติสิ้ นสุดลง โดยยุติโครงการในช่วง
เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือไม่นํา
กองทรัพย์สินไปจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม หรืออาจพิจารณาเลิกโครงการ โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึ งถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญในกรณีดังต่อไปนี้
(1) กองทุนรวมมีจํานวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุน
(2) กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม อันเนื่องจากปัจจัยอื่นใดที่
ทําให้ผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะเข้าไปลงทุนปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของบริษัทจัดการ
(3) มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตให้นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(4) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุ นในต่างประเทศไม่เหมาะสม และ/หรือมี
เหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อผลตอบแทนของกองทุนที่ไม่เป็นไปตามที่บริษัทจัดการคาดหวัง
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(5) ไม่สามารถสรรหาหรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใด ๆ ที่มีนโยบายการลงทุ นสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนได้
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว
1.10 ลักษณะโครงการ กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
1.11 ลักษณะการเสนอขาย เสนอขายในไทย
2. จานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่วย
ลงทุนที่เสนอขาย:
2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ: 5,000,000,000.00 บาท
2.2 เงื่อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) :
1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกิน
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนโครงการหรือไม่เกิน 750 ล้านบาท
(คิดเป็นจํานวนหน่วยลงทุนไม่เกิน 75,000,000 หน่วย) ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกิน
จํานวนเงินทุนของโครงการ (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็มจํานวนที่เพิ่มอีกร้ อยละ 15 ของจํานวน
เงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน
และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
2) หากบริษัทจัดการนําเงินไปลงทุนต่างประเทศแล้วเกินร้อยละ 75 ของวงเงินที่บริษัทจัดการได้รับ
จัด สรรเพื่อ ลงทุ นในต่ า งประเทศ บริ ษัท จั ดการขอสงวนสิ ทธิ ขอวงเงินเพิ่ ม เพื่ อ ลงทุ นต่ า งประเทศจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอาจตามกฎหมาย และขอสงวนสิทธิในการเพิ่ ม
เงินทุนจดทะเบียนของโครงการได้โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
อนึ่ง การเพิ่มหรือลด และ/หรือการโอนหรือรับโอนวงเงินรับอนุญาตให้สามารถไปลงทุนในต่างประเทศ
ตามเงื่อนไขต่า ง ๆ ดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลกระทบถึงจํา นวนเงินทุนของโครงการซึ่งบริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะดําเนินการโดยไม่ขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุน ได้ และ/หรือบริษัทจัดการอาจยุติหรือปิด
เสนอการขายหน่วยลงทุนครั้งแรกก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนได้ รวมถึง ในกรณีที่กองทุน
ระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ไม่เพียงพอต่อการลงทุนในต่างประเทศ หรือด้วยเหตุ
อื่นใดที่กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ทั้งนี้ ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
คืนเงินค่ าจองซื้ อ /สั่งซื้ อหน่ วยลงทุนให้แก่ ผู้ จ องซื้ อ /สั่งซื้ อหน่ วยลงทุน ต่ อไปและจะแจ้ งให้สํ า นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วั นนั บ ตั้งแต่วั นถัด จากวั นยุติก ารเสนอขายหน่ว ยลงทุ น หรือ วั น
ยกเลิกการจัดตั้งกองทุนแล้วแต่กรณี
2.3. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย: 10.0000 บาท
2.4. จํานวนหน่วยลงทุน: 500,000,000.00 หน่วย
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก: 10.0000 บาท
2.6. มูลค่าขั้นต่ําของการสั่งซื้อครั้งแรก: ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2.7. มูลค่าขั้นต่ําของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2.8. มูลค่าขั้นต่ําของการสั่งขายคืน: ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั้นต่ําของการสั่งขายคืน : ไม่กําหนด
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ํา: ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
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2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ํา : ไม่กําหนด
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :
1. เพิ่มเติมข้อ 2.5 ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท (บวก ค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) บวกค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี))
2. เพิ่มเติม
หัวข้อ

ปัจจุบันกาหนดขั้นต่า
(บาท)

สงวนสิทธิปรับเพิ่มได้สง
ู สุดไม่เกิน
(บาท)

2.6. มูลค่าขั้ นต่ําของการสั่งซื้ อ
ครั้งแรก

5,000

50,000

2.7. มูลค่าขั้ นต่ําของการสั่งซื้ อ
ครั้งถัดไป

1,000

50,000

2.8. มูลค่าขั้นต่ําของการสั่งขาย
คืน

1,000

50,000

2.10 มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ
ในบัญชีขั้นต่ํา

1,000

50,000

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ
ี่ ะปรับลด ยกเว้นหรือเปลีย
่ นแปลงจํานวนหรือมูลค่าขั้นต่าํ ข้างต้นในอนาคตได้
(ทั้ ง นี้ บริ ษั ท จั ด การสามารถเปลี่ ย นแปลงจํ า นวนหรื อ มู ล ค่ า สู ง สุ ด ดั ง กล่ า วได้ ห ากประกาศสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ ประกาศอื่ นๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ในภายหลั ง ) โดยได้ รั บ ความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 30 วันก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการ
จะปิ ด ประกาศแจ้ ง ให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นทราบล่ ว งหน้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า 1 วั นก่ อ นวั นดํ า เนิ นการดั ง กล่ า ว)
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาของผู้สนั บสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่ วยลงทุ น เว็ บ ไซต์ของบริษัท จัด การ และเว็บ ไซต์ของผู้ สนั บ สนุ นการขายหรือ รับ ซื้ อคื นหน่ วยลงทุ น
(ถ้ามี)
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกําหนดมูลค่าขั้นต่ําในการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนน้อยกว่า
ที่ระบุไว้ข้างต้นได้ เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการขายหรือบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ เช่น กรณีการทํา
รายการสั่งซื้อหน่ วยลงทุนโดยการรับซื้อคื นหน่วยลงทุนโดยอัตโนมั ติจากกองทุนรวมอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กั บ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวมนโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการประเภทและ
อัตราส่วนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน:
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ:
เพื่ อ ระดมเงิ น ออมและเงิ น ลงทุ น จากประชาชนทั่ ว ไป นิ ติ บุ ค คล และ/หรื อ สถาบั น ต่ า งๆ ที่ มุ่ ง หวั ง
ผลตอบแทนจากการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยกองทุนจะเน้น ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดเล็กในประเทศ
สหรัฐอเมริกา
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน: ตราสารทุน
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3.3. ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund)
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) U.S. Small Companies Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ
ไอร์แลนด์ (IRELAND)
3.4. ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ :
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) : บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนใน
นามกองทุนรวมได้ตาม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging)
3.7. การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive
Management) ส่วนกองทุน U.S. Small Companies Fund (กองทุนหลัก) มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่า
ดัชนีชี้วัด (Active Management)
3.9. ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) :
กองทุนจะใช้ตัวชีว้ ัดผลการดําเนินงาน (Benchmark) ตามกองทุนหลักดังต่อไปนี้วัดผลการดําเนินงานของ
กองทุน
ดัชนี Russell 2000 index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณ
ผลตอบแทน
บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการพิจ ารณากํ า หนดเกณฑ์ ม าตรฐานหรื อ ตั ว ชี้ วั ด ผลการดํ า เนิ นงานของ
กองทุนใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวโดยได้รับ
ความเห็ น ชอบจากผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ข องกองทุ น แล้ ว โดยจะแจ้ ง ให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ทุ ก รายทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนด
อย่างไรก็ดี กรณี ที่มีก ารเปลี่ยนแปลงตั วชี้ วั ดที่ ใช้ ในการเปรี ยบเทียบผลการดํา เนิ นงานของกองทุ น อั น
เนื่องมาจากปัจจัยภายนอก เช่น ผู้ให้บริการดัชนีมีการยกเลิกการคํานวณดัชนีซึ่งกองทุนมีการนําดัชนีนั้นมา
ใช้เป็นตัวชี้วัด หรือการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดตามที่หน่วยงานกํากับดูแลกําหนด เป็นต้น บริษัทจัดการขอ
สงวนสิ ทธิ ที่จะไม่แจ้งให้ ผู้ถื อหน่วยลงทุนทราบล่ วงหน้ า ถึงการเปลี่ยนแปลงตัว ชี้วั ดในการเปรียบเทียบ
ดังกล่าว แต่จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สถานที่
ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
3.10.ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน
3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
รายละเอียด :
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)
โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ได้แก่ U.S. Small
Companies Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) Accumulation และลงทุนในสกุล
เงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และอยู่
ภายใต้ UCITS บริหารงานภายใต้ความดูแลของ Dimensional Funds PLC กองทุนหลักมีนโยบายลงทุน
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ในหุ้นของบริษัทขนาดเล็ก ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในการพิจารณาว่าบริษัทใดเป็นบริษัท ขนาดเล็กจะ
พิจารณาจากมูลค่าตามราคาตลาดเป็นสําคัญ โดยทั่วไปแล้วกองทุนหลักจะมีการกระจายการซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทขนาดเล็กผ่านตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ หรือซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์
ในส่วนที่เหลือจากการลงทุนบริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารแห่งทุน และ/หรือตราสารแห่ง
หนี้ และ/หรื อ ตราสารกึ่ ง หนี้ กึ่ ง ทุ น และ/หรื อ เงิ น ฝาก และ/หรื อ บั ต รเงิ น ฝากทั้ ง ในประเทศและ/หรื อ
ต่างประเทศ รวมถึงอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อื่นหรือทรัพ ย์สินอื่น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป อาจ
ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน เช่น
การทําสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
ประกาศกํ า หนดหรื อ ให้ ค วามเห็ น ชอบ โดยกองทุ น อาจลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า
(Derivatives) เพื่อ ป้ องกั นความเสี่ยงจากอัต ราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสํ าหรั บ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจาก
ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น ปั จ จั ย ทางเศรษฐกิ จ การเงิ น การคลั ง เป็ น ต้ น เพื่ อ คาดการณ์ ทิ ศ ทางอั ต รา
แลกเปลี่ยน
กองทุนอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือ ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
นอกจากนี้ กองทุ นอาจลงทุน ในตราสารหนี้ ที่มี อั นดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ต่ํ ากว่ า ที่ ส ามารถลงทุ นได้ (Noninvestment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) รวมทั้ง
ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities) แต่กองทุนจะไม่ลงทุนหรือมีไว้
ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
ในกรณีสถานการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราส่วนที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ทั้งนี้ มิให้รวมถึงช่วงระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 15 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม หรือในช่วงระยะเวลาประมาณ 15 วันทําการก่อนวันครบอายุหรือเลิก
โครงการ และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนทําการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เป็นจํานวนมากซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 5 วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน ดังนั้น จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่
สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กําหนดไว้ได้
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสม
เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่าง ๆ เป็นต้น และ /
หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบ
ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ การลงทุ นต่ า งประเทศ และ/หรื อ กรณี ที่ ว งเงิน ลงทุ น ในต่ า งประเทศเต็ ม เป็ น การ
ชั่วคราว และ/หรือในช่วงระหว่างรอการอนุมัติการเพิ่มวงเงินลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือกรณีเกิดเหตุ
สุดวิสัยหรือมีเหตุผลที่จําเป็นและสมควร ส่งผลให้กองทุนอาจไม่สามารถนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้
ทันที หรืออาจจําเป็นต้องชะลอการลงทุนในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว ดังนั้น จึงอาจมีบางขณะที่กองทุน
ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กาํ หนดไว้ในโครงการตามข้างต้นได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
จะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กําหนดไว้ ในโครงการตามประกาศต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในกรณีที่กองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities)
และ/หรือ ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่ต่ํากว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้
(Non-investment grade) และ/หรือตราสารทุนที่ไ ม่ได้จ ดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์ (unlisted
securities) ในอัตราส่วนที่มากกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน หลัก บริษัทจัดการจะปรับ
ลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักดังกล่าว เพื่อให้อัตราส่วนการลงทุนในตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และ/หรือ ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่ต่ํากว่า
อันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และ/หรือตราสารทุนที่ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities) มีอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป ดังนี้
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป
1) บริษัทจัดการจะปรับลดสัดส่ วนการลงทุนในกองทุน หลัก ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันที่รับทราบ
ข้อมูลการลงทุน ในตราสารที่ไม่ได้ รับการจั ดอั นดับ ความน่ าเชื่ อถื อ (Unrated securities) และ/หรื อ
ตราสารที่ มีอั นดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ อยู่ใ นระดั บ ที่ ต่ํ า กว่ า อั นดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ที่ ส ามารถลงทุ นได้ (Noninvestment grade) และ/หรือตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities)
เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณี
จําเป็นและสมควร ที่ทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้อัตราส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป
2) หากการดําเนินการปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุ นหลัก มีผลทําให้การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินใน
ต่ า งประเทศ โดยเฉลี่ ยในรอบปี บั ญ ชี น้อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 80 ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ นสุ ท ธิ ของกองทุ น บริ ษั ท
จัด การจะดํ า เนิ น การพิจ ารณาคั ด เลื อ กกองทุ นต่ า งประเทศกองทุ น ใหม่ แ ทนกองทุ น เดิ ม โดยกองทุ น
ต่างประเทศดังกล่าวจะมีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป และมีคุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
3) หากเกิดกรณีใดๆที่ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุน
ใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการจําหน่าย
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจํานวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและ
สํารองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที่ถือ
ต่อจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายแล้วทั้งหมด
อนึ่ ง หากในกรณี ที่ ก ารลงทุ น ในกองทุ น หลั ก นี้ ไ ม่ เ หมาะสมอี ก ต่ อ ไป โดยอาจสื บ เนื่ อ งจากการได้ รั บ
ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ หรื อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขอื่ น ๆ ของกองทุ น หลั ก นี้ เช่ น การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน ลักษณะกองทุน อัตราค่าธรรมเนียม การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นใด
ที่ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด หรือผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศ
ต่ํากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่น ๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน หรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
หรื อ ขนาดของกองทุ น ต่ า งประเทศลดลง จนอาจมี ผ ลกระทบต่ อ กองทุ น หรื อ การลงทุ น ของกองทุ น
ต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อ กองทุนต่างประเทศกระทํ าความผิดตาม
ความเห็นของหน่วยงานที่กํากับดูแลกองทุนต่างประเทศ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือสิ่งอื่น
ใดที่ส่งผลต่อการดําเนินงานของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบ
หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน กล่าวคือ ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจมีผลต่อกองทุน
หลัก (Master fund) และ/หรือบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่มีกองทุนอื่นที่มีนโยบายใกล้เคียงกัน และ
บริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดําเนินงานโดยรวมของกองทุนหรือ
เอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และเป็นผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศหรือกองทุนหลัก (Master Fund)
เป็ นกองทุ นต่ า งประเทศอื่ นได้ ตามดุ ล ยพิ นิจ ของบริ ษัท จั ด การ ซึ่ งการดํ า เนิ นการดั งกล่ า วจะไม่ ขัด กั บ
วัตถุป ระสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือ ขอสงวนสิ ทธิที่จ ะยกเลิก กองทุนเปิด ไทยพาณิช ย์
ยูเ อสสมอลแคป อี ก ทั้ ง บริ ษัท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการพิ จ ารณาเปลี่ ยนแปลงชนิ ด ของหน่ ว ยลงทุ น
(class) รวมถึงเปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุล เงินดอลล่าร์สหรัฐ หรือ
เปลี่ยนแปลงการซื้อขายในประเทศอื่นใดนอกเหนือจากประเทศไอร์แลนด์ ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ในภายหลั ง ได้ โดยถื อ ว่ า ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น แล้ ว ซึ่ ง บริ ษั ท จั ด การจะคํ า นึ ง ถึ ง
ประโยชน์ของกองทุนเป็นสําคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการเปลี่ยนแปลงหรือก่อนทําการลงทุนดังกล่าว
ในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปลี่ยน/โอนย้าย กองทุนจะยกเว้นไม่นําเรื่องการลงทุน
หรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนมาบังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน เพือ
่ เป็นกองทุนหลักแทนกอง
ทุนเดิม ซึ่งจะใช้ระยะเวลาภายใน 30 วันทําการ
ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
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(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกันคิดเป็น
จํานวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี้
(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ที่
ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่
วันที่ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที่ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจ
จะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม
ทั้ งนี้ บริ ษัท จั ด การกองทุ นจะดํ า เนิ น การให้ บุ ค ลากรที่ เ กี่ ยวข้ อ งเปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ ยวกั บ การดํ า เนิ นการ
ดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
บริ ษัท จัด การขอสงวนสิ ทธิ ในกรณีที่ มีการดํ าเนิ นการเปลี่ยน/โอนย้า ย กองทุนจะยกเว้นไม่ นําเรื่อ งการ
ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการ
ลงทุน
ทั้งนี้ ในการโอนย้ายหรือสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอื่นข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการพิจารณาดําเนินการครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ โดยการทยอยโอนย้ายเงินลงทุนอาจส่งผลให้
ช่วงระยะเวลาดังกล่าว กองทุนอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งหน่ วยลงทุ นของกองทุนรวมต่ างประเทศมากกว่ า
1 กองทุน ตามที่ระบุไว้ในโครงการข้างต้น อย่างไรก็ตามหากบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่น
ใดที่มีนโยบายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมได้
ข้อมูลทั่วไปของกองทุน U.S. Small Companies Fund (กองทุนหลัก)
(แหล่งที่มาของข้อมูล : รายละเอียดของกองทุน U.S. Small Companies Fund
ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2558)
ลักษณะทัว
่ ไปของกองทุน
นโยบายการลงทุน

ลงทุ น ในหุ้ น ของบริ ษั ท ขนาดเล็ ก ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
ซึ่งการพิจารณาว่าบริษัทใดเป็นบริษัทขนาดเล็กจะพิจารณาจาก
มู ล ค่ า ตามราคาตลาดเป็ น สํ า คั ญ โดยกองทุ น หลั ก จะมี ก าร
กระจายการซื้ อ หุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท ขนาดเล็ ก ผ่ า นตลาด
หลักทรัพย์สหรัฐฯ หรือซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์
อย่างไรก็ตาม ในสภาวการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในหุ้นของ
บริษัทขนาดเล็กในประเทศสหรัฐอเมริกาเกือบทั้งหมด

วันจัดตั้งกองทุน

เดือนกันยายน 2547

ประเทศที่จดทะเบียน

ประเทศไอร์แลนด์

อายุกองทุน

ไม่กําหนดอายุโครงการ

สกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

SEDOL code

3098217

ISIN

IE0030982171

Fund Bloomberg ticker

DIMUSCA ID Equity
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จานวนเงินลงทุนขั้นต่าครั้งแรก

200,000 ดอลลาร์สหรัฐ

การจ่ายปันผล

ไม่จ่าย

ดัชนีอ้างอิง (Index)

Russell 2000 index

ผู้จัดการกองทุน (Manager)

Dimensional Funds PLC.

เว็บไซต์ (website)

http://eu.dimensional.com/
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา
่ ยต่างๆ ของกองทุนหลัก*

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(Management Fee)

ร้อยละ 0.35 ต่อปี

ค่าธรรมเนียมรวม
(Ongoing Charges)

ร้อยละ 0.45 ต่อปี

*

อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของ
กองทุ นได้ ทั้งนี้ หากการแก้ไขเพิ่ม เติม หรือ เปลี่ ยนแปลงดั งกล่ าวส่ง ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมของกองทุนนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ภายใน 30 วันก่อนการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมในอัตราใหม่
** ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

ดัชนี Russell 2000 Index
ดัชนี Russell 2000 Index ใช้วัดผลการดําเนินงานของบริษัทขนาดเล็กสุด 2,000 บริษัทในตลาดหุ้น
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี Russell 3000 Index โดยมูลค่าตลาดรวมของบริษัทที่ประกอบอยู่
ในดัชนี Russell 2000 Index คิดเป็นร้อยละ 10 ของมูลค่าตลาดรวม ทั้งนี้ดัชนี Russell 2000 Index มี
การคํานวณน้ําหนักโดยปรับด้วยข้อมูลการกระจายหุ้นรายย่อย (free-floated adjusted) เปิดเผยวิธีการ
คํานวณ และมีการทบทวนทุกปี ปัจจุบันมีการนําไปใช้เป็นตัวแทนวัดผลการดําเนินงานของบริษัทขนาดเล็ก
ในตลาดอเมริกาอย่างแพร่หลาย
3.10. การลงทุนในต่างประเทศ : FIF (ลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ)
3.11. รายละเอี ยดการลงทุนในต่ างประเทศ : ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่ า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ไม่เกินวงเงินที่ได้รับการจัดสรร
3.12. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอ
ี ื่นที่จะลงทุน:
3.12.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ:
บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรั พย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธี
อื่ น อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ หลายอย่ า งตามที่ ป ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรื อ ประกาศสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธอ
ี น
ื่
3.12.1.1 ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่ ตราสารหรื อสัญญาที่เสนอขายในประเทศหรื อมีผู้อ อกหรื อ
คู่สัญญาเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี้
(1) หุ้น
(2) หน่ ว ยลงทุ นหรื อ ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หน่ ว ยลงทุ นของกองทุ น รวมตราสารแห่ งทุ นหรื อ ของ
กองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน เช่น กองทุนรวมผสม เป็นต้น
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(3) ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ โดยต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(ก) การลงทุนในตราสารดังกล่าวต้องเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio
management)
(ข) บริษัทจัดการต้องดําเนินการให้มีการกันหรือแยกทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพซึ่งมีสภาพคล่องใน
จํานวนที่เพียงพอต่อมูลค่าการใช้สิทธิตามตราสารดังกล่าว (fully covered) ไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุ นหรือ
มีไว้ซึ่งตราสารนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ใบแสดงสิ ท ธิ ใ นผลประโยชน์ ที่ เ กิ ด จากหลั ก ทรั พ ย์อ้ า งอิ ง ไทย ที่ มี ห ลั ก ทรั พ ย์ อ้ า งอิ ง เป็ น หุ้ น หรื อ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
(5) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นหลักทรัพย์ตาม (1)(2)(3) หรือ (4) ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
3.12.1.2 ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์ ตราสาร หรือสัญญาที่เสนอขายในประเทศ หรือมี
ผู้ออกหรือคู่สัญญาเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี้
(1) ตราสารแห่งหนี้ทม
ี่ ีลก
ั ษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่
(1.1) ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
หลักทรัพย์เป็นผู้ออก ซึ่งกําหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วเมื่อทวงถาม
หรือเมื่อได้เห็น
(1.3) ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือ
ดังต่อไปนี้
(ก) อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นอันดับ
ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร ต้องเป็นอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้มาจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ระยะสั้น (short-term rating) ด้วย หรือ
(ข) อันดับความน่าเชือ
่ ถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุน
ได้ (investment grade) ทั้งนี้ โดยการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ภายใต้ชื่อ Standard & Poor หรือ Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบันอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนดเพิ่มเติม
(2) ตราสารแห่งหนี้ทวั่ ไป ได้แก่
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้แก่
(ก) ตั๋วเงินคลัง
(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(ค) พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ที่ กระทรวงการคลัง
หรื อกองทุ นเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบั นการเงินเป็นผู้ ออก ผู้ สั่งจ่า ย ผู้ รับ รอง ผู้ รับอาวั ล หรื อ
ผู้ค้ําประกัน
(2.2)
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารที่มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่
รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ
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หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน ทั้งนี้ ตราสารดังกล่าวต้องมีลักษณะตามเงื่อนไข
ท้ายข้อ 3.12.1.2 ด้วย
(2.3) ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ซึ่งหมายถึง พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที่ไม่รวมถึง
หุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้ อนุพันธ์ ที่สํานั กงาน ก.ล.ต. อนุ ญาตให้ เสนอขายในลัก ษณะทั่วไปหรือใน
ลักษณะจํากัด หรือที่ออกภายใต้ข้อผูกพันที่กําหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที่นิติบุคคลที่มี
กฎหมายเฉพาะจัด ตั้ งขึ้ นเป็ นผู้อ อก หรื อ ที่ เ ป็ นหลั ก ทรั พ ย์ที่ อ อกใหม่ ซึ่งผู้ อ อกหลั ก ทรั พ ย์ไ ด้ เ สนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่นั้นทั้งหมดต่อผู้ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคาเต็มมูลค่าที่เสนอขายจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ต้องมีลักษณะตามเงื่อนไขท้ายข้อ 3.12.1.2 ด้วย
(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร
หรือหุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้อนุพันธ์
(2.5) ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ที่ เสนอขายในต่างประเทศ
โดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและ
หุ้นกู้อนุพันธ์
(2.6) หน่วยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ หรือของ
กองทุ นรวมอื่ นที่ มีน โยบายการลงทุ น เฉพาะเงิ นฝาก ตราสารแห่ ง หนี้ หรื อ การหาดอกผลโดยวิ ธี อื่ น ที่
สํานักงานกําหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น
(2.7) ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด
(2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรั พย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนี้ตาม (1.1) (1.2) (1.3)
(2.1) (2.2) (2.3) (2.4) หรือ (2.6) ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ในกรณีที่ตราสารแห่งหนี้ตามข้อ 3.12.1.2 เป็นตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ มีการจ่ายผลตอบแทน
ผลตอบแทนนั้นต้องอยู่ในรูปอัตราดอกเบี้ยคงที่หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวเท่านั้น
การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือค้ําประกันของบุคคลที่กําหนดไว้ในข้อ 3.12.1.2 ต้องเป็นการรับรอง
ตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัดความ
รับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื่อนไข
เงื่อนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารที่เปลี่ยนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมี
ลักษณะดังต่อไปนี้
(1) เป็นตราสารขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(2)
มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทั่วไปว่า
พร้อมจะเสนอราคาซื้อและรับซื้อตราสารนั้นในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวน
และวิธีการที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกําหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งสําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสาร
หนี้ไทยตลอดอายุของตราสารนั้น
(3) เป็นตราสารที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(ก) ในกรณีที่เป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ
ของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตรา
สารดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ ตราสารนั้นต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร
อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เท่านั้น
(ข) ในกรณีที่ผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั้นต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร
อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
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(ค) ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั้งแรก หากตรา
สารดังกล่าวไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
(investment grade) ตราสารนั้นต้องมีบริษัทจัดการไม่ต่ํากว่า 3 รายเป็นผู้ซื้อตราสารดังกล่าวเพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ
3.12.1.3 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ได้แก่ หุ้นกู้แปลงสภาพ ดังต่อไปนี้
(1) หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในประเทศ ซึ่งต้องมีลักษณะตามเงื่อนไขในท้ายข้อ 3.12.1.2 (1) และ
(2) ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครั้งแรก หุ้นกู้แปลงสภาพนั้น
ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(ก) เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
หรื อ (ข) เป็ น หุ้ น กู้ แ ปลงสภาพที่ มี บ ริ ษั ท จั ด การไม่ ต่ํ า กว่ า สามรายเป็ น ผู้ ซื้ อ ตราสารดั ง กล่ า วเพื่ อ เป็ น
ทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ
ในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ่งมีการค้ําประกัน การค้ําประกันดังกล่าวต้องเป็นการค้ําประกันต้น
เงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื่อนไข
(2) หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
ทั้ ง นี้ ในกรณี หุ้ นกู้ แ ปลงสภาพดั ง กล่ า วเป็ น ตราสารด้ อ ยสิ ท ธิ เ พื่ อ นั บ เป็ น เงิ น กองทุ น ตราสารนั้ น ต้ อ งมี
ลักษณะเช่นเดียวกับตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่า
ด้วยการเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนธนาคารพาณิชย์
3.12.1.4 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย
3.12.1.5 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedging) ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ในกรณีทีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับราคาของสินค้าหรือตัวแปรตามวรรคหนึ่งราคาที่อ้างอิงดังกล่าว
ต้องเป็นราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของสินค้า ตัวแปรอื่นที่ไม่ใช่ดัชนี
ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
ในกรณีของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเข้าทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามวรรคหนึ่งได้ ต่อเมื่อ
โครงการจัดการกองทุนรวมได้ระบุกรณีดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนแล้ว
3.12.1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 3.12.1.1 (3)
3.12.1.7 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกับข้อ 3.12.1.1 ถึงข้อ 3.12.1.6 โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3.12.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น
อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ หลายอย่ า งตามที่ ป ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ ประกาศสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กํ า หนดดั ง ต่ อ ไปนี้ เว้ น แต่ ใ นกรณี ที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ค วามเห็ น ชอบหรื อ มี ป ระกาศแก้ ไ ขหรื อ เพิ่ ม เติ ม ประเภทหรื อ ลั ก ษณะของ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
บริ ษั ท จัด การอาจลงทุ น ในทรั พ ย์สิ น ในต่ า งประเทศเพื่ อ กองทุ น ได้ เ ที ย บเท่ า กั บ ประเภททรั พ ย์ สิ น ใน
ประเทศ โดยกรอบประเทศที่ลงทุนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) มีก ารเสนอขายในประเทศที่ มีหน่ ว ยงานกํ า กับ ดู แลเป็นสมาชิ ก สามั ญของ IOSCO หรื อ ประเทศที่ มี
ตลาดหลักทรัพย์เป็นสมาชิกของ WFE
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(2) การลงทุนนั้นต้องไม่ทําให้การจัดการกองทุนเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ หรือนโยบายการลงทุนของ
กองทุนและไม่ทําให้กองทุนขาดทุนเป็นมูลค่าสูงกว่ามูลค่าลงทุน
(3) บริษัทจัดการต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ตได้
(4) มีข้อมูลทางด้านราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยเป็นราคาที่น่าเชื่อถือ อ้างอิงได้ และสอดคล้องตาม
หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
(5) มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน (Investor protection) ที่ถื อได้ว่ าเทียบเท่ ากับการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีลักษณะคล้ายกันในประเทศไทย
(6) มีลักษณะอื่นใดที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ่มเติม
3.12.2.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(ก) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of
Securities Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาด
ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE)
(ข) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีทรัพย์สินที่ลงทุนเป็นประเภทและชนิดเดียวกับ
ทรัพย์สินที่กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ เว้นแต่เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบาย
การลงทุนในทองคําโดยตรง
(ค) ในกรณีที่เป็นการลงทุนหรือมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund)
หน่วยลงทุนที่จะลงทุนหรือมีไว้ได้ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผู้ลงทุน
ทั่วไปเช่นกัน
(ง) ต้องไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)
3.12.2.2 ตราสารแห่งทุนต่างประเทศ ได้แก่ หุ้นหรือหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายในต่างประเทศ ดังต่อไปนี้
(1) หุ้นที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยที่เป็นสมาชิกสามัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็น สมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) ซึ่งผู้ลงทุนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
(2) หน่ว ยลงทุนของกองทุนรวมต่ างประเทศที่เ ป็ นกองทุ นรวมตราสารแห่งทุน หรื อ ของกองทุ นอื่นที่ มี
นโยบายการลงทุ น ในตราสารแห่ ง ทุ น เช่ น กองทุ น รวมผสม เป็ น ต้ น ซึ่ ง เป็ น ไปตามเงื่ อ นไขตามข้ อ
3.12.2.1 ด้วย
3.12.2.3 ตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์หรือตราสารที่ออกโดยบุคคลต่างประเทศและ
เสนอขายในต่างประเทศ ดังต่อไปนี้
(1) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่
(ก) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของ ผู้ออก
ตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
(ข) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน ซึ่งมี
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารที่อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
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(2) ตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชน อันได้แก่ ตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยนิติบค
ุ คลต่างประเทศ ซึ่งมีอันดับ
ความน่าเชือ
่ ถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับทีส
่ ามารถลงทุนได้ (investment grade) ทั้งนี้
ผู้ลงทุนต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับตราสารแห่งหนีด
้ ังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้วย
ในกรณีที่ตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชนตามวรรคหนึ่งเป็นตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนต่างประเทศ
ตราสารดั ง กล่ า วต้ อ งมี ลั ก ษณะเช่ น เดี ย วกั บ ตราสารด้ อ ยสิ ท ธิ เ พื่ อ นั บ เป็ น เงิ น กองทุ น ตา มประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายตราสารด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนของธนาคาร
พาณิชย์
(3) ตราสารแห่งหนี้อื่น อันได้แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่เป็นกองทุนรวมตราสารแห่ง
หนี้ หรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่ งหนี้ หรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น
ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขข้อ 3.12.2.1
3.12.2.4 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
3.12.2.5 ธุ รกรรมการให้ ยืม หลั ก ทรั พย์ โดยเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
3.12.2.6
ตั๋ ว แลกเงิน ตั๋ ว สั ญ ญาใช้ เ งิ น หุ้ น กู้ หรื อ ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ้ น กู้ ที่ เ สนอขายใน
ต่า งประเทศ โดยมีผู้ออกเป็ นนิติ บุ คคลที่จั ด ตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย ทั้ งนี้ หุ้นกู้ ดั งกล่า วไม่ รวมถึ งหุ้ นกู้
แปลงสภาพและหุ้นกู้อนุพันธ์
ในกรณี ที่ ต ราสารแห่ ง หนี้ ดั ง กล่ า วเป็ น ตั๋ ว แลกเงิ น หรื อ ตั๋ ว สั ญ ญาใช้ เ งิ น ที่ มี ก ารจ่ า ยผลตอบแทน
ผลตอบแทนนั้นต้องอยู่ในรูปอัตราดอกเบี้ยคงที่หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวเท่านั้น
การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือค้ําประกันของบุ คคลที่กําหนดไว้ในข้อ 3.12.2.6 ต้องเป็นการรับรอง
ตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัดความ
รับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื่อนไข
3.12.2.7 เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
(investment grade)
3.12.2.8 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedging) ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ในกรณีทีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับราคาของสินค้าหรือตัวแปรตามวรรคหนึ่งราคาที่อ้างอิงดังกล่าว
ต้องเป็นราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของสินค้า ตัวแปรอื่นที่ไม่ใช่ดัชนี
ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
ในกรณีของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเข้าทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามวรรคหนึ่งได้ ต่อเมื่อ
โครงการจัดการกองทุนรวมได้ระบุกรณีดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนแล้ว
3.12.2.9 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ได้แก่ หุ้นกู้แปลงสภาพ
3.12.2.10 ทรั พย์สิ นอื่ นที่ มีลั ก ษณะทํ านองเดียวกั บ ข้ อ 3.12.2.1
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ถึงข้ อ 3.12.2.9

โดยได้ รับ ความ

3.13. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน
่ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม:
3.13.1. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อื่นในประเทศ:
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บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งบางอัตราส่วน
การลงทุนหรื อ ทั้ งหมดจะไม่เ ป็ นไปตามที่ สํ านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกํ า หนดไว้ สํ า หรั บ
อัตราส่วนการลงทุนที่เป็นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในกรณีที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตาม
ประกาศที่แก้ไขด้วย
3.13.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นทรัพ ย์สินของกองทุนรวม
โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) ตราสารภาครัฐไทยตามข้อ 3.12.1.1 (2.1)
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.1.1 (2.2) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่งเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั่งล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน (auto redemption)
3.13.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้อ 3.13.1.1 (2)
หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่า
รวมกันทั้งสิ้นเมื่อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ
มูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่น เว้นแต่ เป็นกองทุ นรวมเปิ ดที่มีการขายและรั บซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคําสั่ ง
ล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน (auto redemption)
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่งให้นับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทุกประเภทที่ผู้ออกหรือผู้เป็น
คู่สัญญารายดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้
ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเหล่านั้น รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย
3.13.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง ทรัพย์สินที่มีอันดับ ความน่าเชื่อถืออยู่ในอั นดับที่ส ามารถ
ลงทุน ได้ด ังต่อ ไปนี้ ซึ่ง ธนาคารที ่มีก ฎหมายเฉพาะจัด ตั้งขึ ้น ธนาคารพาณิช ย์ หรือ บริษัท เงินทุน เป็น
ผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้
โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายนั้น ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ ตามข้อ 3.12.1.2 แต่ไม่รวมถึงตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน
(2) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตามข้อ 3.12.1.3 แต่ไม่รวมถึงตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน
(3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ตามข้อ 3.12.1.4
(4) สัญญาซือ
้ ขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.1.5
การคํ า นวณอั ต ราส่ ว นสํ า หรั บ ทรั พย์สิ นข้ า งต้ น ให้ นับ มู ล ค่ า ของทรั พ ย์ สิ นซึ่ งกองทุ นรวมลงทุ นหรื อ มีไ ว้
ดังต่อไปนี้ ซึ่งธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา รวมในอัตราส่วนดังกล่าว
(1) ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.4(1) (2) หรือ (5)
(2) ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.5(1)
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ในกรณีที่กองทุนรวมมีเงินฝากในนิติบุคคลข้างต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม
มิให้นับมูลค่าของเงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนนี้
3.13.1.4
บริ ษั ท จั ด การอาจลงทุ น หรื อ มี ไ ว้ ซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น ดั ง ต่ อ ไปนี้ ที่ บุ ค คลใดเป็ น ผู้ อ อก ผู้ สั่ ง จ่ า ย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่า
รวมกันทั้งสิ้นเมื่อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั้น ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ได้แก่
(1) ตราสารแห่ ง ทุ น ในประเทศ ตามข้ อ 3.12.1.1 ที่ บ ริ ษั ท จดทะเบี ย นเป็ น ผู้ อ อกหรื อ คู่ สั ญ ญา ทั้ ง นี้
ไม่รวมถึงตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างดําเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป
(2) หุ้นที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สั่งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ซึ่ ง ผู้ อ อกหุ้ น ดั ง กล่ า วอยู่ ร ะหว่ า งการดํ า เนิ น การกระจายการถื อ หุ้ น รายย่ อ ยตามข้ อ บั ง คั บ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(3) ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ ตามข้อ 3.12.1.2 หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนตามข้อ 3.12.1.3 ทั้งนี้ เฉพาะที่
มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
(4) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อ 3.12.1.5 ที่คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้ (investment grade)
(5) ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่ มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุน
ได้ (investment grade)
ตราสารแห่งทุนตามข้อ (1) ตราสารแห่งหนี้ตามข้อ (3) มิให้หมายความถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่
ถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งทุนตามข้อ 3.12.1.1 หรือถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งหนี้ตามข้อ 3.12.1.2(2.6)
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.5 (1) ที่
บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้
ลงทุนหรือมีไว้รวมในอัตราส่วนดังกล่าวด้วย
3.13.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากกรณีที่กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2
ข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี้
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวซึ่งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล
ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตาม (1) เมื่อคํานวณรวมทุกบุคคลที่เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง
ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้ว ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ความในวรรคหนึ่ ง มิใ ห้ นํา มาใช้ บั งคั บ กั บ หน่ ว ยลงทุ นและใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หน่ ว ยลงทุ นของ
กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
3.13.1.6 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับ
อาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นของ
กลุ่มกิจการนั้นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที่คํานวณได้จากน้ําหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี้วัด (benchmark) ของกองทุนนั้นรวมกับ
ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั้น ทั้งนี้ ตัวชี้วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบ
ของดัชนี ที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น
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3.13.1.7 การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื่อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการคํานวณตัวชี้วด
ั (benchmark)
ของกองทุนนั้น บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินนั้นโดยมีมูลค่ ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคํานวณเฉพาะ
ผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินผลรวมของน้ําหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี้วัดและร้อยละ
10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั้งนี้ แทนอัตราส่วนที่กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 หรือข้อ 3.13.1.5 แล้วแต่กรณี
บริษัทจัดการพิจารณาความเป็นกลุ่มกิจการตามข้อ 3.13.1.6 และข้อ 3.13.1.7 ตามงบการเงินรวมที่มีการ
จัดทําและเปิดเผยล่าสุด เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มีการจัดทํางบการเงินรวม ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดที่ส่งต่อกระทรวงพาณิชย์
3.13.1.8 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญา
ใช้เ งิน ที่บุค คลดั งต่อ ไปนี้ เป็ นผู้อ อก ผู้สั่งจ่าย หรื อคู่สั ญญา เป็ นจํา นวนที่มีมู ลค่า รวมโดยเฉลี่ ยไม่ เกิ น
ร้อยละ 45 ของมูลค่ าทรัพย์สิ นสุ ทธิของกองทุ นรวมในรอบระยะเวลาบัญ ชี หรื อในรอบอายุก องทุนรวม
สําหรับกองทุนรวมที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี
(1) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(2) ธนาคารพาณิชย์
(3) บริษัทเงินทุน
(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชือ
่ ที่อยูอ
่ าศัย
(6) สถาบันการเงินที่มก
ี ฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(7) ธนาคารต่างประเทศ
การคํ า นวณอั ต ราส่ ว นการลงทุ นตามวรรคหนึ่ ง มิ ใ ห้ นับ มู ล ค่ า ของทรั พ ย์สิ นดั งต่ อ ไปนี้ รวมในอั ต ราส่ ว น
ดังกล่าว
(1) เงินฝากในบัญชีเงินฝากเพือ
่ การดําเนินงานของกองทุนรวม
(2) ทรัพย์สินที่คู่สัญญาในธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนโอนกรรมสิทธิ์ ให้แก่กองทุนรวม เพื่อดํารง
มูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด
อัตราส่วนตามวรรคหนึ่งมิให้นํามาใช้บังคับในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันครบกําหนดอายุโครงการของ
กองทุนรวมที่มีอายุโครงการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
ในกรณี ที่ เ งิ น ฝากหรื อ ตราสารแห่ ง หนี้ ที่ มี ลั ก ษณะคล้ า ยเงิ น ฝากที่ ก องทุ น ร วมลงทุ น ในหรื อ มี ไ ว้ เ กิ น
อัต ราส่ว นที่ กํา หนดตามวรรคหนึ่ ง ให้ บริ ษัท จัด การกองทุนรวมลงทุ นหรือ มีไ ว้ซึ่งทรัพ ย์สิ นดั งกล่า วให้ มี
มูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้น
รอบปีบัญชีนั้น ทั้งนี้ ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยตั้งแต่วันแรก
ของรอบปีบัญชีนั้นจนถึงวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว
เมื่อบริษัทจัดการได้ปฏิบัติตามวรรคสี่ แล้ว ให้บริษัทจัดการรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
ทราบภายในวันทําการถัดจากวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัท
จัดการต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากบริษัทจัดการด้วย
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หากบริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสี่ได้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสั่งให้บริษัทเลิก
กองทุนรวมนั้น
ทั้งนี้ อัตราส่วนดังกล่าวข้างต้นให้นับรวมการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
3.13.1.9 ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจาก
ปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการ
กองทุ น รวมอาจขอผ่ อ นผั นต่ อ สํ า นั ก งานเพื่ อ ไม่ ต้ อ งนํ า การลงทุ นในหรื อ มี ไ ว้ ซึ่ งเงิ นฝาก บั ต รเงิ นฝาก
ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที่เกิดความผันผวนดังกล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุน
ตามข้อ 3.13.1.8 ได้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
3.13.1.10 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หน่วยลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี้
(1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที่
บริษัทจัดการอื่นเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุน
รวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ
(2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที่บริษัท
จัดการอื่นเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที่
บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ
หน่ ว ยลงทุ นตามวรรคหนึ่ ง หมายความว่ า หน่ ว ยลงทุ นของกองทุ น รวมที่ จั ด ตั้ งขึ้ นตามพระราชบั ญ ญั ติ
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เท่านั้น แต่ไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
3.13.1.11 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได้โดยมีมูลค่าธุรกรรม
รวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3.13.1.12 การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการ
ลงทุนตามข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 ตามหลักเกณฑ์ ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
3.13.1.13 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกัน
ทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การคํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ให้
บริษัทจัดการคํานวณโดยใช้มูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที่พึงได้รับจนถึงวันที่คํานวณมูลค่า
ธุรกรรมดังกล่าว
ในกรณีที่ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะที่กองทุนเข้าทําธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กําหนดใน
วรรคหนึ่ง หากต่อมาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้เกิดจากการทํา
ธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้
ให้บริษัทจัดการจัดทํ ารายงานโดยระบุวั นที่ทรัพ ย์สินนั้ นมีมูลค่ าเกินอัตราส่ วนการลงทุนที่กําหนดพร้อ ม
สาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทําการนับแต่
วันที่ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กําหนด พร้อมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าว
ไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.สามารถตรวจสอบได้
3.13.1.14 บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก
หลักทรัพย์อ้างอิงไทย ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นับมูลค่าของหลักทรัพย์
อ้างอิงของใบแสดงสิทธิดังกล่าว รวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวที่กําหนดในโครงการนี้
โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจไม่
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นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที่คํานวณตาม
ผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญาที่กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และข้อ 3.13.1.5 ก็ได้
มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที่นํามาคํานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดง
สิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้
(2) ในกรณี ของใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จะซื้ อ หุ้ น หรื อ ใบแสดงสิ ท ธิ ใ นการซื้ อ หุ้ นเพิ่ ม ทุ นที่ โอนสิ ท ธิ ไ ด้
ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี้
(ก) นับมูลค่าที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวมีหน้าที่ต้องชําระตามตราสารนั้น รวมในอัต ราส่วนที่ผู้ออกตราสาร
ดังกล่าว
(ข) นับมูลค่าของหุ้นที่รองรับรวมในอัตราส่วนที่ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุน
ลงทุนในหุ้นที่รองรับนั้นโดยตรง ทั้งนี้ มูลค่าของหุ้นที่รองรับให้ใช้มูลค่าตามราคาตลาดของหุ้นนั้นซึ่งคูณ
กับค่าเดลต้าของใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแสดงสิทธิดังกล่าว แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ให้บริษัทจัดการคํานวณ
อัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี้
(ก) นับมูลค่าที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวมีหน้าที่ต้องชําระตามตราสารนั้นรวมในอัตราส่วนที่ผู้อ อกตราสาร
ดังกล่าว
(ข) นับ มูล ค่ าของหลัก ทรั พย์อ้ า งอิ งรวมในอั ต ราส่ว นที่ ผู้ ออกหลั กทรั พ ย์อ้า งอิ ง โดยถื อเสมื อ นหนึ่ งว่ า
กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นโดยตรง ทั้งนี้ มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวให้ใช้มูลค่าตาม
ราคาตลาดของหลักทรัพย์อ้า งอิ งนั้ นซึ่งคูณกับค่ า เดลต้าของใบสํ าคั ญแสดงสิท ธิอนุ พันธ์ห รือใบสํ าคั ญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี
(4) ในกรณีของธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ การนับมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ให้ยืมและมูลค่าของธุรกรรมการ
ให้ยืมหลักทรัพย์ โดยปฏิบัติตาม (1) โดยอนุโลม
3.13.1.15 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือ มีไว้ซึ่งสัญญาซื้อล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
(Hedging) เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงทั้งหมดที่กองทุนมีอยู่
3.13.1.16 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการคํานวณอัตราส่วนการ
ลงทุนตามข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และข้อ 3.13.1.5 (1) ให้นับมูลค่าที่คู่สัญญาอีกฝ่าย
หนึ่ ง มีห น้ า ที่ ต้ อ งชํ า ระตามสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า รวมคํ า นวณในอั ต ราส่ ว นของบุ ค คลที่ เ ป็ นคู่ สั ญ ญา
ดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญานั้นในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัท
จัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที่กําหนดในข้อดังกล่าว
3.13.1.17 นอกจากการคํา นวณตามข้ อ 3.13.1.16 แล้ ว ให้บ ริ ษัท จั ดการคํ านวณอั ต ราส่ ว นการลงทุ น
ดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ในกรณีที่การเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยง
ต่อเครดิตของผู้ออกสินค้า หรือผู้ที่ต้องชําระหนี้ตามข้อผูกพันของสินค้าที่สัญญาซื้อ ขายล่วงหน้าอ้างอิง
ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนสําหรับสินค้าดังกล่าวที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ โดยถือเสมือน
หนึ่งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสินค้านั้นโดยตรง ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการใช้มูลค่าตามขนาดของสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าเป็นมูลค่าที่ใช้ในการคํานวณ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นสัญญาออปชัน ให้นับมูลค่าตามขนาด
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคูณกับค่าเดลต้าของสัญญาออปชันแทน
(2) ในกรณี ที่ ก องทุ นลงทุ นหรื อ มีไ ว้ ซึ่ งสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ที่ อ้ า งอิ งกั บ ดั ช นี ที่ ระบุ ไ ว้ ใ นประกาศ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ ง การลงทุ น และการมี ไ ว้ เ พื่ อ เป็ น ทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น
ให้คํานวณอัตราส่วนสําหรับองค์ประกอบดังกล่าวที่กําหนดไว้ในประกาศดังกล่าว โดยถือเสมือนหนึ่งว่า
กองทุ น ได้ ล งทุ น หรื อ มี ไ ว้ ซึ่ ง องค์ ป ระกอบนั้ น โดยตรง เว้ น แต่ ใ นกรณี ที่ อ งค์ ป ระกอบดั ง กล่ า วเป็ น หรื อ
เกี่ยวข้องกับทองคําหรือน้ํามันดิบ
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3.13.1.18 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และข้อ 3.13.1.5 (1)
ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ รวมทั้งเงื่อนไขตามข้อ 3.13.1.19 ด้วย
(1) ในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณ
อัตราส่วนที่ผู้ออกทรัพย์สินหรือผู้ที่เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี ก็ได้
(2) ในกรณีที่ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัท
จัดการจะเลือกคํานวณอัตราส่วนที่ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ่งก็ได้
3.13.1.19 การคํานวณอัตราส่วนที่ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.1.18 จะ
ทําได้ต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่
เบี้ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็ม
จํานวนแบบไม่มีเงื่อนไข
3.13.1.20 ในกรณีที่กองทุนมีสิทธิในการซื้อหุน
้ เพิ่มทุนของบริษัทใดตามสัดส่วนจํานวนหุน
้ ที่กองทุนถืออยู่
(right issue) หากการใช้สิทธินั้นจะเป็นเหตุให้กองทุนลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทดังกล่าวมี
มูล ค่ า เกิ นอั ต ราส่ ว นที่ กํ า หนดใน ข้ า งต้ นนี้ บริ ษัท จั ด การอาจซื้ อ หุ้ นเพิ่ ม ทุนนั้ นโดยได้ รับยกเว้ นไม่ ต้ อ ง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามอัตราส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ เฉพาะภายในช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วัน
แรกที่ผู้ถือหุ้นหมดสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนนั้น
3.13.1.21 ในกรณีที่ต ราสารแห่งทุน ตราสารแห่ งหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุ นในขณะที่ล งทุนหรือใน
ขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุนมีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กําหนดในข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่ง
หนี้นั้น มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยสาเหตุถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือให้บริษัทดําเนินการแก้ไข
อัตราส่วนให้เป็นไปตามทีก
่ ําหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ใน
กรณีที่มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3.13.1.22 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกิน
อัตราส่วนที่กําหนดในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้
ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง
และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุ นที่กําหนดพร้อ มสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วน
ที่กําหนด พร้อมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
3.13.1.23 ในกรณีที่การรับชําระหนี้ด้วยทรัพ ย์สินอื่นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นที่บ ริษัทใดเป็ น
ผู้ อ อก เพื่ อ เป็ น ทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น รวม เมื่ อ รวมกั น ทุ ก กองทุ น รวมที่ บ ริ ษั ท จั ด การเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นที่จํา หน่ ายได้แล้ วทั้งหมดของบริษัทนั้น บริ ษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังนี้คือ
(1) ปฏิบต
ั ิให้เป็นไปตามประกาศที่กาํ หนดให้บริษัทจัดการสามารถรับชําระหนีด
้ ้วยทรัพย์สินอื่นได้
(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจําเป็น
และสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
(3) กรณีที่เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มา
หรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทําคําเสนอซื้อ บริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื่อให้
ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซื้อโดยการลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื่นคําขอ
ผ่ อ นผั น การทํ า คํ า เสนอซื้ อ ตามประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ ทั้งนี้ การลดสัดส่วนการถือหุ้น
ดังกล่าว ให้บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่แต่ละกองทุนได้มาจาก
การรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
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3.13.1.24 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มี มูลค่าไม่เกิน
อัตราส่วนที่กําหนดในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.13.1.8
ข้อ 3.13.1.13 ข้อ 3.13.1.20 ข้อ 3.13.1.21 ข้อ 3.13.1.22 และข้อ 3.13.1.23 และการเกินอัตราส่วน
ดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว
ต่อไปก็ได้
ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง
และวั น ที่ ท รั พ ย์ สิ น นั้ น มี มู ล ค่ า เกิ น อั ต ราส่ ว นที่ กํ า หนดพร้ อ มสาเหตุ และส่ ง รายงานดั ง กล่ า วให้ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่
กําหนด พร้อมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
3.13.1.25 ข้ อ จํา กั ด การลงทุ น ข้ า งต้ นจะไม่ นํา มาบั ง คั บ ใช้ ใ นกรณี ที่ ป รากฏเหตุ ต ามหั ว ข้ อ “การเลิ ก
โครงการจัดการกองทุนรวม” และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการ
ของบริษัทจัดการเมื่อเลิกกองทุนรวม”
สรุปอัตราส่วนการลงทุน :
1. Total non-investment grade : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 15.00
2. Non-investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 5.00
3. Investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 15.00
4. Financial institution company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 20.00
5. Individual fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 10.00
6. Total fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 20.00
3.13.2. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อื่นในต่างประเทศ:
บริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุ นรวม ตามที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ ประกาศสํ า นั ก งานคณะกรรมการ ก. ล.ต.
ประกาศกําหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไข
เปลี่ ย นแปลงของสํ า นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดั ง กล่ า วได้ โดยไม่ ถื อ ว่ า ดํ า เนิ น การ ผิ ด ไปจาก
รายละเอียดโครงการแต่อย่างใด
3.13.2.1 กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุน หรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน U.S. Small
Companies Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3.13.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.3 (1) ที่มี
อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ใน 2 อันดับแรก หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื่อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
ในกรณีของกองทุนเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั่งซื้อล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน (auto redemption)
3.13.2.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้อ 3.13.2.2 เพื่อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคํานวณเฉพาะรายผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญาราย
นั้น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
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ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศดังกล่าว ต้องไม่เกิน ร้อยละ 20 ของ
มูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่ ง
ล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน (auto redemption)
การคํ านวณอั ตราส่ ว นตามวรรคหนึ่ง ให้ นับ ตราสารตามวรรคหนึ่งและทรั พย์สินทุ กประเภทที่ผู้ ออกหรื อ
ผู้เป็นคู่สัญญารายดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึงกองทุน
ได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเหล่านั้น รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย
3.13.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ ที่บุคคลใดเป็นผู้ออก
ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมี
มูลค่า รวมกันทั้ งสิ้นเมื่อคํ านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่ งจ่า ย ผู้รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้สลั กหลั ง ผู้ค้ํ าประกัน หรื อ
คู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(1) ตราสารแห่งทุนต่างประเทศ ตามข้อ 3.12.2.2
(2) ตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ ตามข้อ 3.12.2.3 ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุน
ได้ (investment grade)
(3) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เฉพาะที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
(4) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.2.6 ที่คู่ สัญญามีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ใ นอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้ (investment grade)
3.13.2.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากกรณีที่ กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.3
ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.10 เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี้
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวซึ่งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ต้องมีมูลค่ ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับ
อาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตาม (1) เมื่อคํานวณรวมทุกบุคคลที่เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่า ย ผู้รับรอง
ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้ว ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ความในวรรคหนึ่ ง มิใ ห้ นํา มาใช้ บั งคั บ กั บ หน่ ว ยลงทุ นและใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หน่ ว ยลงทุ นของ
กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
3.13.2.6 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับ
อาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นของ
กลุ่มกิจการนั้นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที่คํานวณได้จากน้ําหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี้วัด (benchmark) ของกองทุนนั้นรวมกับ
ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั้น ทั้งนี้ ตัวชี้วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบ
ของดัชนี ที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น
3.13.2.7 การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื่อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการคํานวณตัวชี้วด
ั (benchmark)
ของกองทุนนั้น บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินนั้นโดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคํานวณเฉพาะ
ผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินผลรวมของน้ําหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี้วัดและร้อยละ
10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
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ทั้งนี้ แทนอัตราส่วนที่กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.3 ข้อ 3.13.2.4 ข้อ 3.13.2.5 หรือข้อ 3.13.2.10 แล้วแต่
กรณี ก็ได้
บริษัทจัดการพิจารณาความเป็นกลุ่มกิจการตามข้อ 3.13.2.6 และข้อ 3.13.2.7 ตามงบการเงินรวมที่มีการ
จัดทําและเปิดเผยล่าสุด เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มีการจัดทํางบการเงินรวม ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดที่ส่งต่อกระทรวงพาณิชย์
3.13.2.8 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสัญญา
ใช้เงิน ที่บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา เป็นจํานวนที่มีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ
45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุกองทุนรวมสําหรับ
กองทุนรวมที่มีอายุน้อยกว่าหนึ่งปี
(1) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(2) ธนาคารพาณิชย์
(3) บริษัทเงินทุน
(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชือ
่ ที่อยูอ
่ าศัย
(6) สถาบันการเงินที่มก
ี ฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(7) ธนาคารต่างประเทศ
การคํา นวณอั ต ราส่ ว นการลงทุ นตามวรรคหนึ่ ง มิ ใ ห้นับ มูล ค่ า ของทรั พ ย์สิ นดั งต่ อ ไปนี้ รวมในอั ต ราส่ ว น
ดังกล่าว
(1) เงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม
(2) ทรัพย์สินที่คู่สัญญาในธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่กองทุนรวมเพื่อดํารง
มูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด
อัตราส่วนตามวรรคหนึ่งมิให้นํามาใช้บังคับในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันครบกําหนดอายุโครงการของ
กองทุนรวมที่มีอายุโครงการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
ในกรณี ที่ เ งิ น ฝากหรื อ ตราสารแห่ ง หนี้ ที่ มี ลั ก ษณะคล้ า ยเงิ น ฝากที่ ก องทุ น รวมลงทุ น ในหรื อ มี ไ ว้ เ กิ น
อัต ราส่ว นที่ กํา หนดตามวรรคหนึ่ ง ให้ บริ ษัท จัด การกองทุนรวมลงทุ นหรือ มีไ ว้ซึ่งทรั พ ย์สิ นดั งกล่า วให้ มี
มูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้น
รอบปีบัญชีนั้น ทั้งนี้ ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยตั้งแต่วันแรก
ของรอบปีบัญชีนั้นจนถึงวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว
เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสี่แล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมทราบภายในวันทําการถั ดจากวันที่ ทรัพ ย์สินนั้ นมีมู ลค่า รวมโดยเฉลี่ยไม่เ กินร้อ ยละ 45 ของมูลค่ า
ทรัพย์สิ นสุท ธิของกองทุนรวมเพื่อ ให้ ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุ นรวม ตรวจสอบการปฏิ บัติดั งกล่า ว
ทั้งนี้ บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบภายใน 5 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสี่ได้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสั่งให้
บริษัทเลิกกองทุนรวมนั้น
ทั้งนี้ อัตราส่วนดังกล่าวข้างต้นให้นับรวมการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
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3.13.2.9 ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจาก
ปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการ
กองทุ น รวมอาจขอผ่ อ นผั นต่ อ สํ า นั ก งานเพื่ อ ไม่ ต้ อ งนํ า การลงทุ นในหรื อ มี ไ ว้ ซึ่ งเงิ นฝาก บั ต รเงิ นฝาก
ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที่เกิดความผันผวนดังกล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุน
ตามข้อ 3.13.2.8 ได้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
3.13.2.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีอันดับความ
น่าเชื่ อถือ อยู่ใ นอันดับที่ สามารถลงทุนได้ โดยมีมูล ค่ารวมกั นทั้งสิ้นเมื่ อคํา นวณเฉพาะสถาบั นการเงิน
ต่างประเทศรายนั้น ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้ ดังต่อไปนี้ รวมใน
อัตราส่วนดังกล่าว
(1) ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.5 (1) ที่สถาบันการเงินต่างประเทศรายเดียวกันเป็นผู้ออก
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
(2) ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.5 (1) ที่ธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นสาขาของสถาบันการเงิน
ต่างประเทศรายนั้นเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
ในกรณีที่กองทุนมีเงินฝากตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดําเนินงานของกองทุน
มิให้นับมูลค่าของเงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง
ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด มิให้คํานวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนเข้าในอัตราส่วน
ดังกล่าว
3.13.2.11 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรม
รวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3.13.2.12 การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการ
ลงทุนตามข้อ 3.13.2.4 ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
3.13.2.13 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกัน
ทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การคํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ให้
บริษัทจัดการคํานวณโดยใช้มูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที่พึงได้รับจนถึงวันที่คํานวณมูลค่า
ธุรกรรมดังกล่าว
ในกรณีที่ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะที่กองทุนเข้าทําธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กําหนดใน
วรรคหนึ่ง หากต่อมาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้เกิด จากการทํา
ธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้
ให้บริษัทจัดการจัดทํ ารายงานโดยระบุวั นที่ทรัพ ย์สินนั้ นมีมูลค่ าเกินอัตราส่ วนการลงทุนที่กําหนดพร้อ ม
สาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทําการนับแต่
วันที่ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กําหนด พร้อมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าว
ไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.สามารถตรวจสอบได้
3.13.2.14 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.2.3 ข้อ 3.13.2.4 ข้อ 3.13.2.5 และข้อ 3.13.2.10
ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ รวมทั้งเงื่อนไขตามข้อ 3.13.2.15 ด้วย
(1) ในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณ
อัตราส่วนที่ผู้ออกทรัพย์สินหรือผู้ที่เป็นคู่ สัญญาดังกล่าวหรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี ก็ได้
(2) ในกรณีที่ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัท
จัดการจะเลือกคํานวณอัตราส่วนที่ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ่งก็ได้
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3.13.2.15 การคํ านวณอัต ราส่ วนที่ ผู้รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้ส ลักหลัง หรือ ผู้ค้ํา ประกันตามข้ อ 3.13.2.14
จะทําได้ต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสท
ิ ธิไล่
เบี้ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็ม
จํานวนแบบไม่มีเงื่อนไข
3.13.2.16 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความ
เสี่ยง (hedging) เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงทั้งหมดที่กองทุนมีอยู่
3.13.2.17 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการคํานวณอัตราส่วนการ
ลงทุนตามข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.3 และข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.5 (1) ให้นับมูลค่าที่คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่ง มีหน้าที่ต้องชําระตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมคํานวณในอัตราส่วนของบุคคลที่เป็นคู่สัญญา
ดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญานั้นในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัท
จัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที่กําหนดในข้อดังกล่าว
3.13.2.18 นอกจากการคํ า นวณตามข้ อ 3.13.2.17 แล้ ว ให้ บ ริ ษัท จั ด การคํ า นวณอั ต ราส่ ว นการลงทุ น
ดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ในกรณีที่การเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยง
ต่อเครดิตของผู้ออกสินค้า หรือผู้ที่ต้องชําระหนี้ตามข้อผูกพันของสินค้าที่สัญญาซื้อ ขายล่วงหน้าอ้างอิง
ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนสําหรับสินค้าดังกล่าวที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ โดยถือเสมือน
หนึ่งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสินค้านั้นโดยตรง ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการใช้มูลค่าตามขนาดของสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าเป็นมูลค่าที่ใช้ในการคํานวณ เว้นแต่ในกรณีที่ เป็นสัญญาออปชัน ให้นับมูลค่าตามขนาด
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคูณกับค่าเดลต้าของสัญญาออปชันแทน
(2) ในกรณี ที่ ก องทุ น ลงทุ น หรื อ มี ไ ว้ ซึ่ ง สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ที่ อ้ า งอิ ง กั บ ดั ช นี ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยเรื่องการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์ สินของกองทุน คํานวณ
อัตราส่วนสําหรับองค์ประกอบดังกล่าวที่กําหนดไว้ในประกาศดังกล่าว โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้
ลงทุ นหรื อ มีไ ว้ ซึ่งองค์ป ระกอบนั้ นโดยตรง เว้ นแต่ ใ นกรณี ที่อ งค์ ประกอบดั งกล่ า วเป็ นหรื อ เกี่ ยวข้อ งกั บ
ทองคําหรือน้ํามันดิบ
3.13.2.19 ในกรณีที่ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ในขณะที่ลงทุนหรือใน
ขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุนมีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กําหนดในข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่ง
ทุน หรือตราสารแห่งหนี้ มีมูลค่ าเกินอัตราส่วนดังกล่าวเนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ บริษัท
จัดการจะดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที่กาํ หนดภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการประกาศให้ทราบ
ถึงเหตุดังกล่า ว เว้นแต่ ในกรณีที่ มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อ นผันจากสํานัก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
3.13.2.20 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกิน
อัตราส่วนที่กําหนดในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้
ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สิ นตามวรรคหนึ่ง
และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุ นที่กําหนดพร้อ มสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้
ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ข องกองทุ น รวม ทราบภายในสามวั น ทํ า การนั บ แต่ วั น ที่ ท รั พ ย์ สิ น นั้ น มี มู ล ค่ า เกิ น
อัต ราส่ วนที่ กํ า หนด พร้อ มทั้ งจัด ทํ า สํ าเนารายงานดังกล่ า วไว้ ที่ บ ริ ษัท จั ด การเพื่ อให้ สํ า นัก งานสามารถ
ตรวจสอบได้
3.13.2.21 ในกรณีที่การรับชําระหนี้ด้วยทรัพ ย์สินอื่นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นที่บ ริษัทใดเป็ น
ผู้ อ อก เพื่ อ เป็ น ทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น รวม เมื่ อ รวมกั น ทุ ก กองทุ น รวมที่ บ ริ ษั ท จั ด การเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ดําเนินการเกินกว่า ร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นที่จํา หน่ายได้แล้ วทั้งหมดของบริษัทนั้น บริ ษัทจัดการจะ
ดําเนินการดังนี้ คือ
(1) ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที่กําหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นได้
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(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่ าว เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจําเป็น
และสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต และ
(3) กรณีที่เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มา
หรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทําคําเสนอซื้อ บริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื่อให้
ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซื้อโดยการลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื่นคําขอ
ผ่ อ นผั น การทํ า คํ า เสนอซื้ อ ตามประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ ทั้งนี้ การลดสัดส่วนการถือ
หุ้นดังกล่าว ให้บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่แต่ละกองทุนได้มา
จากการรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
3.13.2.22 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกิน
อัตราส่วนที่กําหนดในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.13.2.8
ข้อ 3.13.2.19 ข้อ 3.13.2.20 และข้อ 3.13.2.21 และการเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุน
หรือได้ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้
ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง
และวั น ที่ ท รั พ ย์ สิ น นั้ น มี มู ล ค่ า เกิ น อั ต ราส่ ว นที่ กํ า หนดพร้ อ มสาเหตุ และส่ ง รายงานดั ง กล่ า วให้ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทําการนั บแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่
กําหนด พร้อมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้
3.13.2.23 ข้ อ จํา กั ด การลงทุ น ข้ า งต้ นจะไม่ นํา มาบั ง คั บ ใช้ ใ นกรณี ที่ ป รากฏเหตุ ต ามหั ว ข้ อ “การเลิ ก
โครงการจัดการกองทุนรวม” และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการ
ของบริษัทจัดการเมื่อเลิกกองทุนรวม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : ไม่มี
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก:
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- Internet
- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
บริษัท จัด การจะเสนอขายหน่ว ยลงทุน ให้แ ก่ผู ้ล งทุน ทั ่ ว ไป ในราคาหน่ว ยลงทุน ที ่เ สนอขายหน่ว ยละ
10.00 บาท บวกด้ วยค่ าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุ น (ถ้ า มี) บวกภาษี มูล ค่ าเพิ่ม ซึ่งผู้ส นใจลงทุ น
สามารถติดต่อซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ในระหว่างเวลาทําการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนที่ได้รับ การแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ในกรณีที่มียอดการจําหน่ายหน่วยลงทุน เท่ากับ
จํานวนเงินทุนของโครงการก่อนครบกําหนดสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาปิดการเสนอขายและดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม
กรณีผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดานั้น ผู้ลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหน่วยลงทุนได้หรือผู้ลงทุนตั้งแต่
2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ก็สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกันได้แต่สําหรับกรณีผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลนั้น
ผู้ลงทุนไม่สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่ อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กําหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
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5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบสั่งซื้อหน่วยลงทุนและใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
ผู้ส นใจลงทุ น สามารถขอรั บ หนั งสื อ ชี้ ช วนส่ ว นข้ อ มู ล กองทุ นรวม หนั งสื อ ชี้ ช วนส่ ว นสรุ ป ข้ อ มู ล สํ า คั ญ ที่
ผูล
้ งทุนควรทราบ ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคําขอใช้บริการกองทุนได้ที่บริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกวันทําการใน
ระหว่างเวลาทําการ
5.2.2 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ
(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบคําขอใช้บริการกองทุน (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคย
กรอกใบคําขอใช้บริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และ/หรือใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์ม
แสดงตนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจั ดการกําหนด ให้ครบถ้วนถูกต้อง
และชัดเจนแล้วนําเอกสารดังกล่าว ซึ่งผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ลงนามไว้แล้ว รวมทั้งส่งมอบเอกสารหรือ
หลักฐานใดๆ ตามที่บริษัทจัดการกําหนด พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามจํานวนเงินที่สั่งซื้อไปยื่นที่
บริษัทจัดการ
(2) มูลค่าการสั่งซื้อขั้นต่ํา 5,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และภาษีมูลค่าเพิ่ม
5.2.2.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบคําขอใช้บริการกองทุน (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคย
กรอกใบคําขอใช้บริการกองทุนของบริษัทจั ดการ) และ/หรือใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์ม
แสดงตนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกําหนด ให้ครบถ้วนถูกต้อง
และชัดเจนแล้วนําเอกสารดังกล่าว ซึ่งผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ลงนามไว้แล้ว รวมทั้งส่งมอบเอกสารหรือ
หลักฐานใดๆ ตามที่ บริษัทจัดการกําหนด พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามจํานวนเงินที่สั่งซื้อไปยื่นที่
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี)
(2) มูลค่าการสั่งซื้อขั้นต่ํา 5,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และภาษีมูลค่าเพิ่ม
5.2.2.3 ATM
บริษัทจัดการอาจรับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ที่ เ กี่ ยวข้ อ ง ทั้ ง นี้ บริ ษัท จัด การจะแจ้ ง ให้ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิ ด ประกาศที่
สํานั กงานของบริษัท จัด การ สํา นัก งานใหญ่ และสํา นักสาขาของผู้ส นับ สนุนการขายหรื อรับ ซื้อ คืนหน่ว ย
ลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ
5.2.2.4 Tele-bank
บริษัทจัดการอาจรับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ที่ เ กี่ ยวข้ อ ง ทั้ ง นี้ บริ ษัท จัด การจะแจ้ ง ให้ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิ ด ประกาศที่
สํานั กงานของบริษัท จัด การ สํา นัก งานใหญ่ และสํา นักสาขาของผู้ส นับ สนุนการขายหรื อรับ ซื้อ คืนหน่ว ย
ลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ
5.2.2.5 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กําหนด ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศที่สํานักงานของบริษัทจัดการ
สํานักงานใหญ่และสํานักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่ม
ให้บริการ
5.2.2.6 Internet
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนและได้ขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตแล้ว สามารถ
สั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ได้ ที่ เ ว็ บ ไซด์ ข องบริ ษั ท จั ด การ ภายใต้ ร ายละเอี ย ด หลั ก เกณฑ์ เงื่ อ นไข ขั้ น ตอน
วิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ ตที่บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
5.2.2.7 หักบัญชี
บริษัทจัดการจะรับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน
ที่ได้ยินยอมให้หักบัญชีดําเนินการขั้นตอน/วิธีการตามที่บริษัทจัดการกําหนด และได้รับการพิจารณาอนุมัติ
ให้สามารถหักบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวได้ เพื่อชําระค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมในการ
ซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเงินครบ
ตามที่ระบุไ ว้ เพื่อ ซื้อ หน่ วยลงทุ น หากเงินในบั ญชี เ งินฝากของผู้ สั่ งซื้ อ หน่ ว ยลงทุ นไม่ เพี ยงพอที่บ ริ ษัท
จัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อ
หน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะกําหนดเป็นอย่างอื่น
5.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
5.3.1 บริษัทจัดการ
(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาเสนอขาย
โดยชําระเป็ นเงินสด/เงินโอน หั กบั ญชีเ งินฝากธนาคารตามที่ บริษัทจั ดการกํา หนด หรื อเช็ ค ดราฟต์ ที่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับที่ทํา การของบริษัทจัดการที่รับคําสั่งซื้อภายในวันที่สั่งซื้อ
เท่านั้น โดยเช็ค หรือดราฟต์จะต้องลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายใน
นาม "บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จากัด"หรือบัญชีจองซื้อกองทุนอื่นที่บริษัทจัดการอาจ
กําหนดเพิ่มเติมได้ในอนาคต เพื่อ (ระบุชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน) และระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเพื่อความสะดวกในการติดต่อไว้หลัง เช็ค หรือดราฟต์ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะออก
หลักฐานการรับเงินและคําสั่งซื้อให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
อีกทั้ง บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่น
ใดของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) หรือของสถาบันการเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนดอนุญาต
โดยการตั ด เงินจากบั ต รเครดิ ต หรื อ บั ต รเดบิ ต หรื อ บั ต รอื่ นใดในวั นที่ ที่ สั่ งซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ทั้ งนี้ บริ ษั ท
จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะรั บ ชํ า ระค่ า ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ด้ ว ยบั ต รเครดิ ต หรื อ บั ต รเดบิ ต หรื อ บั ต รอื่ น ใด
ณ สถานที่ หรือ ช่ วงระยะเวลาหรื อภายใต้ เงื่อ นไขอื่ นใด ตามที่ บ ริษัท จัด การกํ าหนด โดยบริษัท จัด การ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.scbam.com หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม
ก่อนเปิดให้บริการรับชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่าน
ทางเว็บไซต์ www.scbam.com หรือช่องทางใดที่เหมาะสม การชําระด้วยบัตรดังกล่าวจะไม่มีการสะสม
คะแนน เว้นแต่ธนาคาร/บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นได้ในอนาคต
โดยไม่ถื อ เป็ นการแก้ ไ ขโครงการ โดยบั ญ ชี ดั งกล่ า วอาจเป็ นบั ญ ชี เ งิน ฝากของธนาคารพาณิ ช ย์อื่ นใด
ประเภทบั ญชี ก ระแสรายวั น และ/หรื อ บั ญชี อ อมทรั พย์ก็ ไ ด้ ซึ่ งหากมี ด อกเบี้ ยรั บ หรื อ ผลประโยชน์ ใ ดๆ
เกิดขึ้นในบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน
บริษัทจัดการอาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัท
จัดการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้โดยนําเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน
หรือเงินที่ได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อชําระ
เป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้
ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
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อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันสุดท้า ยของ
การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) อาทิ บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนใน
วันดังกล่าวโดยการรับชําระเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือแคชเชียร์เช็ค เท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นกับดุลย
พินิจของบริษัทจัดการซึ่ง การดําเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ
(2) การสั่งซื้ อหน่ว ยลงทุนจะสมบูรณ์ต่ อเมื่อบริษัทจั ดการได้เรียกเก็บ เงินค่ าสั่งซื้อ หน่วยลงทุนได้เต็ ม
จํานวนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและดอกเบี้ยที่
เกิดขึ้นจากเงินดังกล่าว (ถ้ามี) เข้าบัญชี "กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป" ซึ่งเป็นบัญชี
เดิ นสะพัด หรื อ บัญ ชี ออมทรัพย์ที่ บริ ษัท จัด การได้ เปิ ด ไว้กั บ ผู้ดู แลผลประโยชน์ก องทุ น หรื อ บั ญชี อื่ นที่
บริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ่มเติมได้ในอนาคต ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันปิดการเสนอขายครั้งแรก
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีนี้ได้ในอนาคต โดยไม่ถือเป็น
การแก้ไขโครงการ
(3) ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการ
สั่งซื้อนั้นและแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบทันทีโดยทางโทรศัพท์
(4) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยการหักบัญชีบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต
หรือบัตรอื่นใดของธนาคารไทยพาณิช ย์ จํากั ด (มหาชน) หรือของสถาบั นการเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการ
กําหนดอนุญาต ทั้งนี้ หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการหักบัญชีบัตรดังกล่าวได้ หรือบริษัทจัดการมิได้
รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้สงั่ ซื้อมีบัญชีบัตรเครดิตอยู่ ภายในวันทํา
การถัดจากวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
(5) ในการชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชําระ
ค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหนี้กบ
ั บริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาต
เป็นอย่างอื่น
(6) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่ง หนังสือรับรองแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน/ใบยืนยันการซื้อหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทําการนับตั้ งแต่วันจด
ทะเบียนกองทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดําเนินการเป็นอย่างอื่น
(7) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และขอคืน
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ
(8) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วย
ลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
5.3.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนที่ ได้รับ การแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายในระยะเวลาเสนอขายโดยชํ าระเป็น เงินสด/เงินโอน หั ก
บัญชีเงินฝากธนาคารตามที่บริษัทจัดการกําหนด เช็ค ดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี
เดียวกับสํานักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่รับคําสั่งซื้อภายในวันที่สั่งซื้อเท่านั้น
ในกรณีที่ทําการสั่งซื้อเป็นเช็คหรือดราฟต์ ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ผู้สั่งซื้อจะต้องลง
วันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
เพื่อกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด” และในกรณีที่สั่งซื้อเป็น
เช็ค หรือดราฟต์ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายอื่น ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่เดียวกับ
วันที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม "บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จากัด ”ซึ่งเป็น
บัญชีกระแสรายวันและ/หรือบัญชีออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการได้เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ และระบุชื่อ ที่อยู่
และหมายเลขโทรศั พท์ของผู้สั่ งซื้ อหน่ วยลงทุ นเพื่ อความสะดวกในการติด ต่อไว้ห ลัง เช็ค หรื อดราฟต์
ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะออกหลักฐานการรับเงินและคําสั่งซื้อให้แก่ผู้สั่งซื้อ
หน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
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อีกทั้ง บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่น
ใดของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) หรือของสถาบันการเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนดอนุญาต
โดยการตั ด เงินจากบั ต รเครดิ ต หรื อ บั ต รเดบิ ต หรื อ บั ต รอื่ นใดในวั นที่ ที่ สั่ งซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ทั้ งนี้ บริ ษั ท
จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะรั บ ชํ า ระค่ า ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ด้ ว ยบั ต รเครดิ ต หรื อ บั ต รเดบิ ต หรื อ บั ต รอื่ น ใด
ณ สถานที่ หรือ ช่ วงระยะเวลาหรื อภายใต้ เงื่อ นไขอื่ นใด ตามที่ บ ริษัท จัด การกํ าหนด โดยบริษัท จัด การ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.scbam.com หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม
ก่อนเปิดให้บริการรับชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่าน
ทางเว็บไซต์ www.scbam.com หรือช่องทางใดที่เหมาะสม การชําระด้วยบัตรดังกล่าวจะไม่มีการสะสม
คะแนน เว้นแต่ธนาคาร/บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นได้ในอนาคต
โดยไม่ถื อ เป็ นการแก้ ไ ขโครงการ โดยบั ญ ชี ดั งกล่ า วอาจเป็ นบั ญ ชี เ งิน ฝากของธนาคารพาณิ ช ย์อื่ นใด
ประเภทบั ญชี ก ระแสรายวั น และ/หรื อ บั ญชี อ อมทรั พย์ก็ ไ ด้ ซึ่ งหากมี ด อกเบี้ ยรั บ หรื อ ผลประโยชน์ ใ ดๆ
เกิดขึ้นในบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน
บริษัทจัดการอาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัท
จัดการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้โดยนําเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน
หรือเงินที่ได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อชําระ
เป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้
ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันสุดท้ายของ
การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) อาทิ บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนใน
วันดังกล่าวโดยการรับชําระเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือแคชเชียร์เช็ค เท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นกับดุลย
พินิจของบริษัทจัดการซึ่งการดําเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ
(2) การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้เรียกเก็บเงิน
ค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้เต็มจํานวนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับจากผู้สั่งซื้อ
หน่วยลงทุนและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากเงินดังกล่าว (ถ้ามี) เข้าบัญชี "กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสส
มอลแคป" ซึ่งเป็นบัญชีเดินสะพัด หรือบัญชีออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการได้เปิดไว้กับ ผู้ดูแลผลประโยชน์
กองทุน หรือบัญชีอื่นที่บริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ่มเติมได้ในอนาคต ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันปิด
การเสนอขายครั้งแรก
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีนี้ได้ในอนาคต โดยไม่ถือเป็น
การแก้ไขโครงการ
(3) ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
จะดําเนินการยกเลิกรายการสั่งซื้อนั้นและแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบทันทีโดยทางโทรศัพท์
(4) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยการหักบัญชีบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต
หรือบัตรอื่นใดของธนาคารไทยพาณิช ย์ จํากั ด (มหาชน) หรือของสถาบั นการเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการ
กําหนดอนุญาต ทั้งนี้ หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการหักบัญชีบัตรดังกล่าวได้ หรือบริษัทจัดการมิได้
รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้สงั่ ซื้อมีบัญชีบัตรเครดิตอยู่ ภายในวันทํา
การถัดจากวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
(5) ในการชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชําระ
ค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหนี้กบ
ั บริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาต
เป็นอย่างอื่น
(6) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่ง หนังสือรับรองแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน/ใบยืนยันการซื้อหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่ ว ยลงทุ น (ถ้ า มี) ให้ แ ก่ ผู้สั่ งซื้ อ หน่ ว ยลงทุ นโดยทางไปรษณี ย์ภ ายใน 7 วั น ทํ า การนั บ แต่ วั นจด
ทะเบียนกองทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดําเนินการเป็นอย่างอื่น
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(7) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และขอคืน
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ
(8) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วย
ลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
5.3.3 ATM
บริษัทจัดการอาจรับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม โดยมีวิธีการรับชําระและการเก็บ
รักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด
5.3.4 Tele-bank
บริษัทจัดการอาจรับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยมีวิธีการรับชําระและการ
เก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด
5.3.5 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์โดยมีวิธีการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด
5.3.6 Internet
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) จะหักเงินตามจํานวนเงินที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของ
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ระบุไว้ในการขอใช้บริการกองทุน หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ธนาคารจะยกเลิก
คํา สั่งซื้ อหน่ว ยลงทุนนั้ น โดยไม่หัก เงินจากบัญ ชีเ งินฝากของผู้สั่ งซื้อ หน่ ว ยลงทุ นนั้น ซึ่ งผู้สั่ งซื้ อ หน่ ว ย
ลงทุนอาจทําการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ
5.3.7 หักบัญชี
บริษัทจัดการจะรับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน
ที่ได้ยินยอมให้หักบัญชีดําเนินการขั้นตอน/วิธีการตามที่บริษัทจัดการกําหนด และได้รับการพิจารณาอนุมัติ
ให้สามารถหักบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวได้ เพื่อชําระค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมในการ
ซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเงินครบ
ตามที่ระบุไ ว้ เพื่อ ซื้อ หน่ วยลงทุ น หากเงินในบั ญชี เ งินฝากของผู้ สั่ งซื้ อ หน่ ว ยลงทุ นไม่ เพี ยงพอที่บ ริ ษัท
จัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อ
หน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะกําหนดเป็นอย่างอื่น
อนึ่ง บริ ษัทจัดการอาจเพิ่มเติ มหรือเปลี่ยนแปลงหรือ ยกเลิก วิธีการตามข้อ 5.2.2 และ 5.3 โดยบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได้
ตามหลั กเกณฑ์ เงื่อ นไขและวิธี ก ารที่ บริ ษัทจั ด การหรื อ ผู้ส นั บสนุ นการขายหรื อรั บ ซื้อ คื นหน่ วยลงทุ นที่
ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกําหนด ซึ่งวิธีการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ เกี่ยวข้องหรื อได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศที่สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่
และสํานักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ เว็บไซต์
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคื นหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ
ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ
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5.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
การเสนอขายหน่วยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณา
จัดสรรยอดการจัดจําหน่ายให้กับแต่ละสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
แยกจากกัน โดยแต่ละสํานักงานสาขาจะจัดสรรให้กับผู้สั่งซื้อโดยใช้หลักเกณฑ์ “สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน”
ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนเหลือหลังจากวันเสนอขายหน่วยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักเกณฑ์ “สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที่
สั่งซื้อพร้อมกัน และมีจํานวนหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนทีส
่ ามารถจัดสรรได้
ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วน
หรือทั้งหมดได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อ หลังจากที่บริษัทจัดการได้รับชําระเงินค่า
ซื้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บริษัทจัดการ
มีสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่
หรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบคํา ขอใช้บริการกองทุน และ/หรือ ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุ น
และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกําหนด
ไม่ครบถ้วนเพียงพอสําหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ
ผูส
้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่บริษัทจัดการกําหนด
(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระทําความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็น
ช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ
(ค) บริ ษัท จัด การเห็ นว่ า การสั่ งซื้ อ หน่ ว ยลงทุ นดั งกล่ า วอาจมี ผ ลกระทบต่ อ การลงทุ นของกองทุ นรวม
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของ
บริษัทจัดการ
5.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนและ/หรือในกรณีที่
บริษัทจัดการต้องยุติโครงการในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เนื่องจากจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึง 35 ราย หรือในกรณีที่มี
การจัด สรรหน่ ว ยลงทุ นให้แก่ บุ ค คลใดหรื อ กลุ่ ม บุ ค คลเดี ยวกั นใดเกิ นกว่ า หนึ่งในสามของจํ า นวนหน่ ว ย
ลงทุนที่จําหน่า ยได้แล้ว ทั้ งหมด หรือ กรณีที่ มูล ค่า หน่ว ยลงทุ นที่ จํา หน่ ายได้ ค รั้งแรกไม่เ พียงพอต่ อการ
บริหารจัดการลงทุน และ/หรือในกรณีที่กองทุนไม่สามารถนําเงินไปลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ อันเนื่องจาก
ประเทศที่กองทุนจะไปลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และ/หรือปัจจัยอื่นใดที่ทําให้ผลตอบแทนของ
ตราสารที่กองทุนจะเข้าไปลงทุนปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
โดยบริษัทจัดการจะยุติการจําหน่ายหน่ว ยลงทุนและแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วั น นั บ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวั น สิ้ น สุ ด ระยะเวลาการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ซึ่ ง บริ ษั ท จั ด การและ/หรื อ
ผู้ส นั บ สนุ นการขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื นหน่ ว ยลงทุ นจะชํ า ระเงินค่ า ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ นพร้ อ มผลประโยชน์ ใ ด ๆ ที่
เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) คืนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คขีดคร่อม
เฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคําขอ
ใช้บริการกองทุนหรือนําเข้าบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่ นใดที่
บริษัทจัดการได้มีการกําหนดเพิ่มเติมภายหลัง ประเภทเดินสะพัดหรือออมทรัพย์ ซึ่งได้ระบุไว้ในใบคําขอ
ใช้บริการกองทุน ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตาม
สัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือดําเนินการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นควร เพื่อรักษาผลประโยชน์
ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั้นได้อัน
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เนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 7.5
ต่อปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลานั้นให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วย
5.6 ข้อสงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุน
5.6.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคล
ธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมด
เสียชีวิต
5.6.2 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป (“กองทุน”)
การเสนอขายหน่ วยลงทุ นของกองทุ น ให้ อ ยู่ในดุ ล ยพิ นิจ ของบริษัท จั ด การแต่ เ พี ยงผู้ เ ดี ยว โดยบริ ษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่
บริ ษั ท จั ด การมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะไม่ เ สนอขายหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ให้ นั้ น รวมถึ ง แต่ ไ ม่ จํ า กั ด เพี ย ง
พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
5.6.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวขัดกับ
หลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
บริ ษัท จัด การจะเปิด เสนอขายหน่ วยลงทุนทุก วันทํา การซื้อ ขายหน่ว ยลงทุ น โดยจะเริ่ มเปิด รับ คํา สั่งซื้ อ
หน่วยลงทุนหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ภายใน 1 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะปิดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกําหนดการ
ดังกล่าวโดยจะประกาศให้ ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุน
ได้ในวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนและช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด
กรณีผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดานั้น ผู้ลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหน่วยลงทุนได้หรือผู้ลงทุนตั้ งแต่
2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ก็สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกันได้แต่สําหรับกรณีผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลนั้น
ผู้ลงทุนไม่สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กําหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
6.2.1 วิธีการขายหน่วยลงทุนโดยติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ก) ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน
ได้ที่บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
และสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ในวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนและช่วงเวลาที่บริษัท
จัดการกําหนด โดยให้ถือว่าเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทําการซื้อขายนั้น ในราคาขายหน่วย
ลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิ้นวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
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บริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ไว้ ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ
สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที่สนใจ
จะลงทุน
(ข) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่า 5,000 บาท หากเป็นการสั่งซื้อครั้งแรกและ
สําหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไปในแต่ละครั้งไม่ต่ํากว่า 1,000 บาท โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบคําขอใช้
บริการกองทุน (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยกรอกใบคําขอใช้บริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และ/หรือใบสั่งซื้อ
หน่ วยลงทุนและ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตนของผู้สั่ งซื้อ หน่ วยลงทุ นและ/หรือ เอกสารอื่ นใดตามที่ บริ ษัท
จัดการกําหนด ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน แล้วนําเอกสารดังกล่าว ซึ่งผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ลงนามไว้
แล้ว รวมทั้งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที่บริษัทจัดการกําหนด พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
เต็มจํานวนไปยื่นที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ค) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด/เงินโอน หักบัญชีเงินฝากธนาคาร
ตามที่บริษัทจัดการกําหนด เช็ค ดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวันสั่งซื้อในเขตหักบัญชีเดียวกับ
สํานักงานที่รับคําสั่งซื้อเท่านั้น ในกรณีที่ทําการสั่งซื้อเป็นเช็คหรือดราฟต์ ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด
(มหาชน) ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “ธนาคารไทย
พาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ” และ
ในกรณีที่สั่งซื้อเป็นเช็ค หรือดราฟต์ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนราย
อื่น ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม"บัญชีซื้อกองทุน บลจ.
ไทยพาณิ ช ย์ จํา กั ด " ซึ่ งเป็ นบั ญ ชี ก ระแสรายวั นและ/หรื อ บั ญ ชี อ อมทรั พ ย์ที่ บ ริ ษัท จั ด การได้ เ ปิ ด ไว้ กั บ
ธนาคารพาณิชย์ และระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเพื่อความสะดวกในการ
ติดต่อไว้หลัง เช็ค หรือดราฟต์ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
จะออกหลักฐานการรับเงินและคําสั่งซื้อให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) หรือของสถาบันการเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนดอนุญาต โดย
การตัดเงินจากบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดในวันที่ที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะรับชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด ณ สถานที่ หรือ
ช่วงระยะเวลาหรือภายใต้เงื่อนไขอื่นใด ตามที่บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.scbam.com หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดให้บริการ
รั บ ชํ า ระค่ า ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ด้ ว ยบั ต รดั ง กล่ า ว บริ ษั ท จั ด การจะแจ้ ง ให้ ผู้ ล งทุ น ทราบผ่ า นทางเว็ บ ไซต์
www.scbam.com หรือช่องทางใดที่เหมาะสม การชําระด้วยบัตรดังกล่าวจะไม่มีการสะสมคะแนน เว้นแต่
ธนาคาร/บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
(ง) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ หรือคําสั่งหักบัญชีเงิน
ฝากธนาคารตามที่บริษัทจัดการกําหนด ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกัน
ของแต่ละสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อ หรือในกรณีที่เช็ค หรือ
ดราฟต์ หรือคําสั่งหักบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่สั่งซื้อไม่ว่าด้วยเหตุ
ใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทําการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทําการที่สามารถเรียกเก็บเงิน
ได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ คํานวณได้ ณ สิ้นวั นทํ าการที่ เรียกเก็บเงินได้ เว้นแต่ บริษัทจั ดการจะ
พิจารณาผ่อนผันได้
(จ) ในการชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชําระ
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้
(ฉ) การสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยเช็คหรือดราฟต์จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้เรียกเก็บเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้เต็มจํานวนแล้ว ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์
ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะดําเนินการ
ยกเลิกรายการสั่งซื้อนั้น และแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบ
(ช) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยการหักบัญชีบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต
หรือบัตรอื่นใดของธนาคารไทยพาณิชย์ จํ ากัด (มหาชน) หรื อของสถาบันการเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการ
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กําหนดอนุญาต ทั้งนี้ หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการหักบัญชีบัตรดังกล่าวได้ หรือบริษัทจัดการมิได้
รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้สั่งซื้อมีบัญชีบัตรเครดิตอยู่ ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที่สงั่ ซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ
ี่ ะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
(ซ) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่รับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้รับ
ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว จะมอบหลักฐานการรับเงินและคําสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
(ฌ) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และขอคืน
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ
(ญ) นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากบริ ษั ท จั ด การจะจั ด ส่ ง หนั ง สื อ รั บ รองสิ ท ธิ ใ นหน่ ว ยลงทุ น พร้ อ มใบยื น ยั น การซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น
ใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วย
ลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดําเนินการเป็น
อย่างอื่น
(ฎ) การเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว จะทําในวันถัดจากวันที่ทําการซื้อขายหน่วยลงทุน
จํานวนนั้น
(ฏ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่ บริษัท
จัดการเห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการใช้
สิทธิปิดรับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่ และ
สํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
6.2.2 ATM
บริษัทจัดการอาจรับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด
6.2.3

Tele-bank

บริษัทจัดการอาจรับคําสั่งซื้อ หน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด
6.2.4 ไปรษณีย์
บริ ษัท จัด การอาจรั บ คํ า สั่ งซื้ อ หน่ ว ยลงทุ นทางไปรษณี ย์ ตามหลั ก เกณฑ์ เงื่อ นไข และวิ ธี ก ารที่ บ ริ ษั ท
จัดการกําหนด
6.2.5

Internet

บริษัทจัดการอาจรับคําสัง่ ซื้อหน่วยลงทุนทางบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด
(ก) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ต สามารถขอใช้บริการ
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตกับธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้สั่งซื้อหน่วย
ลงทุนจะสามารถทําการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยสามารถระบุเลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน (Client No.) ที่
จะใช้ซื้อขายหน่วยลงทุนได้มากกว่า 1 หมายเลข ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ธนาคารกําหนดไว้ในการให้บริการ
(ข) เมื่อได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตจากธนาคารแล้วผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน
จะสามารถทํารายการซื้อขายหน่วยลงทุนได้โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริการ
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ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อ
หน่วยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดไว้ดังกล่าว
เนื่องจากบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตเป็นบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งผู้สั่งซื้อ
หน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตกับธนาคาร จะสามารถใช้บริการอื่นๆ ที่ธนาคาร
ให้บริการอยู่แล้ว นอกเหนือจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ดังนั้นผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ขอใช้
บริการทางอินเตอร์เน็ต อาจมีภาระที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามอัตราที่ธนาคารกําหนด
(ค)
ผู้ สั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น สามารถสั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นบริ ก ารธนาคารทางอิ น เตอร์ เ น็ ต ได้ ใ นวั น
ทําการซื้อขายหน่วยลงทุนและช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกําหนดโดยให้ถือว่าเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
ของวันทําการซื้อขายนั้น ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิ้นวันทําการซื้อขายซึ่งเป็นราคาที่
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ง) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) จะหักเงินตามจํานวนเงินที่ สั่งซื้อจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อ
หน่วยลงทุนที่ได้ระบุไว้ในการขอใช้บริการกองทุน หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ธนาคารจะยกเลิกคําสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนนั้น โดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจทํา
การสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ
(จ) การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่า 5,000 บาท หากเป็น
การสั่งซื้อครั้งแรกและสําหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไปในแต่ละครั้งไม่ต่ํากว่า 1,000 บาท โดยไม่จํากัดจํานวน
ครั้งในการทํารายการ อนึ่ง วงเงินดังกล่าวเป็นวงเงินที่แยกต่างหากจากวงเงินโอนผ่านบริการธนาคารทาง
อินเตอร์เน็ตปกติของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีอยู่กับธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
(ฉ) บริ ษัทจัด การจะถือหลักฐานในการทํารายการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์ เน็ตที่ ปรากฏอยู่กั บ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการทํารายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
(ช) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตไม่ได้
หากได้ทํารายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดพลาดที่
เกิดจากระบบงานที่ให้บริการในเรื่องดังกล่าว โดยทางบริษัทจัดการจะดําเนินการสอบสวนข้อผิดพลาด
และแก้ไขเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ตามแนวทางที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกําหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้
(ซ) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนพร้อมใบยืนยันการซื้อหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียมการขาย
(ถ้ามี) ให้แก่ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัท
จัดการจะอนุญาตดําเนินการเป็นอย่างอื่น
(ฌ) การเพิ่มหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วจะทําในวันทําการถัดจากวันที่ทําการซื้อขายหน่วยลงทุนจํานวนนั้น
โดยผู้สั่งซื้ อ หน่ว ยลงทุนสามารถสอบถามผลการทํ ารายการสั่ งซื้ อหน่ ว ยลงทุ นผ่ านบริ ก ารธนาคารทาง
อินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ในวันทําการถัดไป
(ญ) สิ ทธิ ของผู้ถือ หน่ว ยลงทุนจะเกิ ดขึ้ นหลั งจากบริ ษัท จั ดการหรื อนายทะเบี ยนหน่ว ยลงทุ นได้ บันทึ ก
ข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(ฎ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ ก่อนการใช้
สิทธิปิดรับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และ
สํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
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6.2.6 หักบัญชี
บริษัทจัดการจะรับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่บริษัทจัดการกําหนด
ซึ่งผู้สั่ งซื้อ หน่ ว ยลงทุนที่มีค วามประสงค์จ ะใช้ บริ ก ารการหัก เงินจากบัญ ชี เงินฝากสามารถติ ดต่ อ บริ ษัท
จัด การ และ/หรื อ ผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื นหน่ ว ยลงทุ นตามที่ บ ริ ษัท จั ด การกํ า หนด โดยกรอก
รายละเอี ย ดต่ า งๆในหนั ง สื อ ยิ น ยอมให้ หั ก บั ญ ชี เ งิ น ฝาก เพื่ อ ชํ า ระค่ า ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น และ/หรื อ
ค่าธรรมเนียมในการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ มีเงินครบตามที่ระบุไว้เ พื่อซื้อ หน่วยลงทุน หากเงินในบั ญชีเงินฝากของผู้สั่ ง ซื้อหน่วยลงทุนไม่
เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการหักเงินในบัญชีเงิน
ฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน
6.2.7 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจํา (Planning Order)
บริษัทจัดการอาจรับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจํา ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กําหนด
อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการขายหน่วยลงทุนตามข้อ 6.2 ได้ โดย
บริ ษั ท จั ด การหรื อ ผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากบริ ษั ท จั ด การ
ภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุ น ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากบริ ษั ท จั ด การกํ า หนด ซึ่ ง วิ ธี ก ารขายหน่ ว ยลงทุ น ดั ง กล่ า วจะเป็ น ไปตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้
บริษัทจัด การจะแจ้งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิ ดประกาศที่สํา นักงานของบริษัทจัดการ
สํานักงานใหญ่และสํานักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
7 วันทําการก่อนการเริ่มให้บริการดังกล่าว ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์
ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ
6.3

การจัดสรรหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อหลังจากที่บริษัทจัดการได้รับชําระเงินค่า
ซื้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่
ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโครงการจัดการกองทุนรวมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะ
จัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ "สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน" ในกรณีที่สั่งซื้อพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่
เพียงพอต่อการจัดสรร จะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการที่จะจัดสรรให้กับรายใดรายหนึ่งได้ ทั้งนี้ บริษัท
จัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือชื่อเสียง ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ในกรณี ที่บ ริษัทจัดการได้ รับ การจัดสรรวงเงินเพิ่ม เติ มและได้ จดทะเบี ยนเพิ่ มวงเงินลงทุนกับ สํา นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัด การอาจสงวนสิทธิใ นการจัดสรรหน่วยลงทุนส่ วนเพิ่ มเติมนั้ น เพื่อ
เสนอขายให้แก่ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ นที่ มีรายชื่ อ ปรากฏในทะเบี ยนผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ณ วั นปิ ดทะเบี ยนผู้ถื อ
หน่วยลงทุน เพื่อสิทธิในการซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมในลําดับก่อนได้
6.4 การกําหนดเวลาและราคาขายหน่วยลงทุน
(1) กรณีติดต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
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(ก) การทํารายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร ตั้งแต่เวลาเปิดทําการจนถึงเวลา 15.30 น.
สําหรับบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ – 16.00 น. ในวันทําการซื้อขายหน่วย
ลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น
ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิ้นวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว
(ข) การทํารายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร หรือบริการธนาคารทางอินเตอร์ เน็ต ในวันทํา
การซื้ อ ขายหน่ ว ยลงทุ นที่ บริ ษัท จัด การกํ า หนด แต่ เป็ นรายการนอกเหนื อ จากช่ ว งเวลาที่ บ ริ ษัท จั ด การ
กําหนด หรือการทํารายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที่บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทําการ
ซื้อขายหน่วยลงทุน ให้ถือเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทําการซื้อ ขายครั้งถัดไป ในราคาขาย
หน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิ้นวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไปนั้น
(2) กรณีติดต่อกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่นอกเหนือจาก (1)
(ก) การทํารายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเปิดทําการจนถึงเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื้อขาย
หน่วยลงทุ นที่บ ริษัท จัดการกํ าหนด ให้ ถือว่ าเป็ นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทํ าการซื้อ ขายหน่ว ย
ลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิ้นวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน
ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ข) การทํารายการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด แต่เป็น
รายการนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํารายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการ
ที่บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุ นของ
วันทํา การซื้ อ ขายหน่ว ยลงทุน ครั้ งถัด ไป ในราคาขายหน่ วยลงทุนที่ คํา นวณได้ ณ สิ้ นวั นทํ า การซื้ อขาย
หน่วยลงทุนครั้งถัดไปนั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลีย
่ นแปลงวันและเวลาทํารายการตามข้อ 6.4 ได้ กรณีเปลี่ยนแปลง
เวลาทํารายการอาจเป็นระยะเวลาที่มากกว่าหรือน้ อยกว่าเวลาที่ระบุไว้ในโครงการ แต่ทั้งนี้จะไม่น้อยกว่า
เวลา 12.00 น. โดยไม่ถือ ว่า เป็ นการแก้ไ ขโครงการจั ดการกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจั ดการจะแจ้งให้ ผู้ถื อ
หน่ ว ยลงทุ นและผู้ล งทุ นทั่ ว ไปทราบถึ งการเปลี่ ยนแปลงดั งกล่ า วล่ ว งหน้ า อย่า งน้ อ ย 7 วั น โดยจะ ปิ ด
ประกาศที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคื นหน่ วยลงทุ น เว็บ ไซต์ของบริษัท จัดการ และเว็บไซต์ ของผู้ส นับสนุนการขายหรื อรับ ซื้อ คืนหน่ว ย
ลงทุน (ถ้ามี) อีกทั้งแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
การดําเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ
6.5 ข้อสงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุน
6.5.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคล
ธรรมดาตั้ งแต่ 2 คนขึ้ น ไปแต่ ไ ม่เ กิ น 4 คน ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ร่ ว มกั น และปรากฏว่ า ผู้ ล งทุ นบางคนหรื อ
ทั้งหมดเสียชีวิต
6.5.2 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป (“กองทุน”)
การเสนอขายหน่ ว ยลงทุ นของกองทุ นให้ อ ยู่ใ นดุ ล ยพิ นิจ ของบริ ษัท จั ด การแต่ เ พี ยงผู้ เ ดี ยว โดยบริ ษั ท
จัดการขอสงวนสิทธิทจ
ี่ ะรับ/ปฏิเสธทีจ
่ ะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่
บริ ษั ท จัด การมีวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะไม่ เ สนอขายหน่ ว ยลงทุ นของกองทุ น ให้ นั้ น รวมถึ ง แต่ ไ ม่ จํ า กั ด เพี ย ง
พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นทีอ
่ ยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
6.5.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวขัดกับ
หลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ
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7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- Internet
- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
บริษัทจัด การจะเริ่มเปิด รับ ซื้อคื นหน่ วยลงทุ นทุก วันทําการซื้ อขายหน่วยลงทุ น โดยจะเริ่ม เปิด รับซื้ อคื น
หน่วยลงทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศ ณ ที่ ทํ า การของบริ ษั ท จั ด การ สถานที่ ติ ด ต่ อ ทุ ก แห่ ง ของผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื น
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกําหนดการดังกล่าวโดยจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้
ในวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนและช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด
7.3. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม
7.4.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคื นหน่วยลงทุนได้ในวันทําการซื้อขายหน่วย
ลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด โดยให้ถือว่าเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื้อขายหน่วย
ลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิ้นวันทําการซื้อขายหน่วย
ลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
(3) ผู้ถื อหน่ วยลงทุ นที่ต้ อ งการขายคื นหน่ ว ยลงทุนจะต้ อ งกรอกรายละเอี ยดในใบคํา สั่ งขายคื นหน่ ว ย
ลงทุนของบริษัทจัดการให้ชัดเจนครบถ้วนถูกต้อง โดยเป็นจํานวนเงิน หรือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืน
หน่ ว ยลงทุ น โดยมีมู ล ค่ า ขั้ น ต่ํ า ในการขายคื นครั้ งละ 1,000 บาท และนํ า ไปยื่ นที่ บ ริ ษัท จั ด การหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เพื่อ
เป็นหลักฐาน
(4) ในกรณี ที่จํานวนเงินที่ ผู้ถื อหน่ว ยลงทุนต้อ งการได้ รับ จากการขายคืนหน่ วยลงทุนในคํา สั่งขายคื น
หน่วยลงทุนนั้นมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั้น
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ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ และการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ํากว่า
1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดในรายการดังกล่าว
(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมาย
จากบริษัทจัดการจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่คงเหลือ ใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุน ทางไปรษณีย์ ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(6) บริ ษัทจัด การจะดํา เนิ นการให้ นายทะเบี ยนหน่ ว ยลงทุ นและหรือ ผู้ สนั บ สนุนการขายหรื อ รั บซื้ อ คื น
หน่วยลงทุนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยการโอน
เงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) หรือธนาคาร
พาณิ ช ย์ อื่ น (ที่ บ ริ ษัท จั ด การกํ า หนด) ตามเลขที่ บั ญ ชี ที่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น แจ้ ง ไว้ ใ นใบคํ า ขอใช้ บ ริ ก าร
กองทุนหรือจัดส่งเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะ สั่งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทั้งนี้
ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ 10
(7) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่
สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ
ตามข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทําการซื้อขาย
หน่วยลงทุนใดที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคําสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคําสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน
(8) การลดจํานวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทําในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ
วันที่คํานวนราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นได้ แล้วแต่กรณี
(9) ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือ
หน่ ว ยลงทุ น ที่ สั่ ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ตกลงที่ จ ะรั บ ชํ า ระค่ า ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น เป็ น หลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ
ทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ใน
ข้อ 9
7.4.2 ATM
บริษัทจัดการอาจรับคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ที่ เ กี่ ยวข้ อ ง ทั้ ง นี้ บริ ษัท จัด การจะแจ้ ง ให้ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิ ด ประกาศที่
สํานั กงานของบริ ษัท จัด การ สํา นัก งานใหญ่ และสํา นักสาขาของผู้ส นับ สนุนการขายหรื อรับ ซื้อ คืนหน่ว ย
ลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการเริ่มให้บริการ
7.4.3

Tele-bank

บริษัทจัดการอาจรั บคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิ ธี ก ารที่ บ ริ ษั ท จั ด การกํ า หนด ซึ่ ง จะเป็ น ไปตามประกาศคณะกรรมการ ก .ล.ต.
และสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิด
ประกาศที่สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่ วยลงทุ น เว็ บ ไซต์ของบริษัท จัด การ และเว็บ ไซต์ของผู้ สนั บ สนุ นการขายหรือ รับ ซื้ อคื นหน่ วยลงทุ น
(ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการเริ่มให้บริการ
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7.4.4 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท
จัดการกํา หนด ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศที่สํานักงานของ
บริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการเริ่มให้บริการ
7.4.5 Internet
บริษัทจัดการอาจรับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ป ระสงค์จะใช้บริก ารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์ เน็ต สามารถขอใช้บริการ
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตกับธนาคารไทยพาณิชย์ จํา กัด (มหาชน) และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะสามารถทําการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยสามารถระบุเลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน (Client No.)
ที่จะใช้ซื้อขายหน่วยลงทุนได้มากกว่า 1 หมายเลข ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ธนาคารกําหนดไว้ในการ
ให้บริการ
(2) เมื่อได้รับ การอนุมั ติ ให้ใ ช้บริก ารซื้ อขายหน่ว ยลงทุนผ่ านอินเตอร์เน็ ตจากธนาคารแล้ว ผู้ถือ หน่ว ย
ลงทุนจะสามารถทําการสั่งขายหน่วยลงทุนได้โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่าน
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดไว้ดังกล่าว
เนื่องจากบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตเป็นบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่ตกลงใช้ บริการธนาคารทางอินเตอร์เ น็ตกับธนาคารจะสามารถใช้บริ การอื่น ๆ ที่ธนาคาร
ให้บริการอยู่แล้วนอกเหนือจากการสั่งขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ดังนั้นผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการ
ทางอินเตอร์เน็ต อาจมีภาระที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามอัตราที่ธนาคารกําหนด
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทย
พาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื้อขายนั้น ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิ้นวันทําการ
ซื้อขาย ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวทําการขายคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาทําการอื่นๆ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงินที่มีมูลค่าขั้นต่ําครั้งละ 1,000 บาท
โดยไม่จํากัดจํานวนครั้งในการทํารายการ
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ํา
กว่า 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดในรายการ
ดังกล่าว
(6) ในกรณีที่จํา นวนเงิ นที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนต้อ งการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน โดยผ่านบริการ
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) นั้น มากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดย
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นายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด
เท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
(7) นายทะเบียนหน่วยลงทุนและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากบริษัทจัดการจะจัด ส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนคงเหลือ ใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ของวั น ทํ า การรั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น เว้ น แต่ บ ริ ษั ท จั ด การจะอนุ ญ าต
ดํา เนิ นการเป็ นอย่า งอื่น และชํ า ระค่ า ขายคื นหน่ ว ยลงทุ นภายใน 5 วั นทํ า การนั บ แต่ วั นคํ า นวณมู ล ค่ า
ทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคําขอใช้บริการกองทุน ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ
10
บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทํารายการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตที่ปรากฏอยู่กับธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการทํารายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
(8) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตไม่ได้
หากได้ทํารายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดพลาด
ที่เกิดจากระบบงานที่ให้บริการในเรื่องดังกล่าว โดยทางบริษัทจัดการจะดําเนินการสอบสวนข้อผิดพลาด
และแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตามแนวทางที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยกําหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้
(9) การลดหน่ ว ยลงทุ นที่ รับ ซื้ อ คื นจะทํ า ในวั นทํ า การถั ด จากวั นทํ า การคํ า นวณมู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ น มู ล ค่ า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถสอบถามผลการทํารายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุ นผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ในวันทําการถัดไป
(10) ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือ
หน่ ว ยลงทุ น ที่ สั่ ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ตกลงที่ จ ะรั บ ชํ า ระค่ า ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น เป็ น หลั ก ทรั พ ย์ หรื อ
ทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ใน
ข้อ 9
อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวิธีก ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 7.3 และข้อ
7.4 ได้ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท
จัดการภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกําหนด ซึ่งวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะเป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศที่สํานักงานของบริษัทจัดการ
สํานักงานใหญ่และสํานักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่ว ยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วันทําการก่อนการเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ
7.5 ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ นสามารถขายคื นหน่ ว ยลงทุ นได้ ทุ ก วั น ทํ า การซื้ อ ขายหน่ ว ยลงทุ นในช่ ว งเวลาที่ บ ริ ษั ท
จัดการกําหนด
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(1) กรณีติดต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
(ก) การทํารายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร ตั้ งแต่เวลาเปิดทําการจนถึงเวลา 15.30
น. สําหรับบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ – 16.00 น.ในวันทํารายการซื้อขาย
หน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกําหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื้อขาย
หน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกําหนด ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิ้นวันทําการซื้อ
ขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ข) การทํารายการสั่งขายคื นหน่วยลงทุ นผ่า นเคาเตอร์ ธนาคาร หรือบริก ารธนาคารทางอินเตอร์ เน็ ต
(ถ้ามี) ในวันทํารายการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด แต่เป็นรายการนอกเหนือจากช่วงเวลา
ที่ บ ริ ษั ท จั ด การกํ า หนด หรื อ การทํ า รายการในวั น หยุ ด ทํ า การ หรื อ วั น ทํ า การที่ บ ริ ษั ท จั ด การไม่ ไ ด้
กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไป ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิ้นวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน
ครั้งถัดไปนั้น
(2) กรณีติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่นอกเหนือจาก (1)
(ก) การทํารายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเปิดทําการ
จนถึงเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื้อขายที่บริษัทจัดการกําหนด ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คํานวณได้
ณ สิ้นวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ข) การทํารายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด แต่เป็น
รายการนอกเหนือจากช่วงเวลาทีบ
่ ริษัทจัดการกําหนด หรือการทํารายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการ
ที่บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน ให้ถือเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ของวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไป ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิ้นวันทําการ
ซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไปนั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทํารายการตามข้อ 7.5 และข้อ 7.6 ได้ กรณี
เปลี่ยนแปลงเวลาทํารายการอาจเป็นระยะเวลาที่มากกว่าหรือน้อยกว่าเวลาที่ระบุไว้ในโครงการ แต่ทั้งนี้จะ
ไม่น้อยกว่าเวลา 12.00 น. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วั น โดยจะ
ปิดประกาศที่สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคื นหน่ว ยลงทุ น เว็ บไซต์ ของบริษัทจัดการ และเว็ บไซต์ ของผู้ สนั บสนุนการขายหรื อรั บซื้ อคื นหน่ว ย
ลงทุน (ถ้ามี) อีกทั้งแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
การดําเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ
7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับระยะเวลาในการส่งคําสั่งขายคืนล่วงหน้า
เพิ่มเติ มในอนาคต โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่ว ยลงทุนและผู้ล งทุนทั่ว ไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่า ว
ล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน โดยจะปิดประกาศที่สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขาของผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น เว็ บ ไซต์ ข องบริ ษัท จั ด การ และเว็ บ ไซต์ ข อง
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) อีกทั้ง แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง
7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :
7.9.1. การชําระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
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และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืน หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่น (ที่บริษัทจัดการ
กําหนด) ตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคําขอใช้บริการกองทุน หรือจ่ายเป็นเช็ค ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในคําขอใช้บริการกองทุน ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 10
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:
8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- Internet
- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต
8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อ
หน่วยลงทุ นของกองทุนอี กกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจั ดการ
กองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ภายหลังหัก
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แล้วนําไปชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
บริษัทจัดการกําหนดให้ผล
ู้ งทุนสามารถสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนจากกองทุนอืน
่ (กองทุนต้นทาง) ภายใต้การ
บริ ห ารของบริ ษัทจัด การมายังกองทุ นนี้ ไ ด้ (กองทุ นปลายทาง) โดยอยู่ภ ายใต้ เ งื่อ นไขที่ บ ริ ษัท จั ด การ
กําหนด
(1) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะซื้อหรือสั บเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (กองทุนปลายทาง) หรือ
เรียกว่า “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)” โดยนําเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จาก
การขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนอื่นๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ
(กองทุนต้นทาง) ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนํามาชําระค่าซื้อหน่วย
ลงทุ นของกองทุ นนี้ (กองทุ นปลายทาง) สามารถสั่ งสั บ เปลี่ ย นหน่ว ยลงทุ นเพี่ อซื้ อ หน่ ว ยลงทุนของ
กองทุนนี้ได้ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 5 “การเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั้งแรก” หรือในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการกําหนดให้เป็นวันเสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 6 “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก”
และ/หรือวันและเวลาที่บริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ่มเติม
(ข) ในการสั บ เปลี่ ยนหน่ ว ยลงทุ นเข้ า กองทุ นนี้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นจะต้ อ งสั่ งสั บ เปลี่ ยนหน่ ว ยลงทุ นด้ ว ย
จํานวนที่เป็นไปตามมูล ค่าขั้นต่ําการสั่งซื้อหน่ว ยลงทุนของกองทุนนี้ อนึ่ง บริษัทจัดการอาจพิจารณา
ยกเว้นข้อกําหนดมูลค่าขั้นต่ําการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัท
จัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
(ค) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเข้า (SWITCHING IN FEE) (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนของกองทุนนี้ โดยนําเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการ
เลิกกองทุนอื่นๆภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ เพื่อนํามาชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้
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(2) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (กองทุนต้นทาง) หรือ
เรียกว่า “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)” โดยนําเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จาก
การขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนนี้ (กองทุนต้นทาง) ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนําไปชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหาร
ของบริษัทจัดการเอง (กองทุนปลายทาง) สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันและเวลาที่
บริษัทจัดการเปิดรับคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ “การรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน” และ/หรือวันและเวลาที่บริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ่มเติม
(ข) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วย
จํานวนที่เป็นไปตามมูลค่าขั้นต่ํา/จํานวนหน่วยลงทุนขั้นต่ําของการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ซึ่ง
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
(ค) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ หากจํานวนที่ได้ทงั้ หมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี้ ภายหลังค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไม่เพียงพอที่จะนําไปซื้อหน่ว ย
ลงทุนของกองทุนอื่นๆ (กองทุนปลายทาง) ตามมูลค่าขั้นต่ําการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน ปลายทาง
นั้นๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่นําเงินไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางดังกล่าว
(ง) ในกรณี ที่ จํา นวนหน่ ว ยลงทุ น ที่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ต้ อ งการสั บ เปลี่ ยนมากกว่ า จํ า นวนหน่ ว ยลงทุ น ที่
ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์
จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(จ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนออก (SWITCHING OUT FEE) (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของกองทุนนี้ เพื่อนําไปชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นๆภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง)
หากผู้ถื อหน่วยลงทุนไม่ได้ส่งคําสั่งสั บเปลี่ยนหน่วยลงทุ นในระหว่ างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรั บ
คําสั่งซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการ
กําหนด หรือการทํารายการในวันหยุด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ดังกล่าว
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิในการไม่ทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
หรื อ หยุ ด การสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น หากบริ ษั ท จั ด การพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ไม่ ไ ด้ รั บ
ประโยชน์สูงสุดหรือทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์ หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการได้รับอนุมัติจาก
สํา นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจั ดการจะแจ้ งให้ผู้ ถือ หน่ วยลงทุนทราบโดยปิ ดประกาศที่
สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน เว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือยกเลิก ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
และ/หรือช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเงื่อนไข/วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
ข้า งต้ นได้ ใ นภายหลั ง โดยได้รับ ความเห็ นชอบจากผู้ ถือ หน่ว ยลงทุ นแล้ ว ทั้ งนี้ บริ ษัทจั ด การจะแจ้งให้
สํ า นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิ ด ประกาศที่ สํ า นั ก งานของบริ ษัท จั ด การ สํ า นั ก งานใหญ่ และ
สํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้า มี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7
วันทําการก่อนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ
กรณีผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดานั้น ผู้ลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหน่วยลงทุนได้ หรือผู้ลงทุนตั้งแต่ 2
คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ก็สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกันได้แต่สําหรับกรณีผู้ล งทุนที่เ ป็นนิติบุค คลนั้น
ผู้ลงทุนไม่สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กําหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
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8.2.1 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
โดยติดต่อที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท
จัดการ (ถ้ามี) ซึ่งสามารถรับคําสั่งซื้อหรือขายหน่วยลงทุน หรือเป็นผู้ทําหน้าที่ในการเสนอขายและรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว หรือทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต
ของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) หรือวิธีอื่นๆ ที่บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่เป็นการให้บริการโดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด
(1) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ก) ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น สามารถยื่น ความประสงค์ ใ นการสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ได้ ที่ บ ริ ษั ท จั ด การหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทุกวันและเวลาทําการที่กําหนดให้เป็นวันทําการซื้อ
ขายหน่วยลงทุน ในราคาหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(ข) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ได้ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล การขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ต้ น ทาง และการสั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น
ปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
(ค) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําขอสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนของบริษัทจัดการให้ชด
ั เจนครบถ้วนถูกต้อง โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จํานวนเงิน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนที่จะออกจากกองทุนต้นทางและชื่อกองทุนปลายทางที่ต้องการจะสั บเปลี่ยนหน่วยลงทุน และนําไป
ยื่นที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
(ง) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลาย ๆ รายการในวันทําการเดียวกัน บริษัทจัดการจะจัดเรียงลําดับทีละ
รายการ (1ต่อ 1) ตามลําดับก่อนหลังของการทํารายการ
(จ) ในกรณีที่จํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบคํา
ขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้นมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วย
ค่ า ธรรมเนี ยมการสั บ เปลี่ ยนหน่ ว ยลงทุ นของผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ ป รากฏอยู่ใ นรายการที่ บั น ทึ ก โดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถอ
ื หน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่
ปรากฏอยูใ่ นรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
(ฉ) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้บริษัทจัดการ และการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนดังกล่ าวเป็ นผลให้ห น่ว ยลงทุ นของกองทุ นต้ นทางของผู้ถื อหน่ว ยลงทุ นที่ ปรากฏอยู่ใ นรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ํากว่า 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดในรายการดังกล่าว
(ช) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการและบริษัทจัดการยังไม่
สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ
ตามข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทําการที่บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคําสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการก่อน
(ซ) ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ การ
ลดจํานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนต้ นทางที่สั บเปลี่ยนหน่ว ยลงทุนและการเพิ่ มจํ านวนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนปลายทาง จะทําภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจํานวนนั้น หรือวันที่
คํานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นได้ แล้วแต่กรณี
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(ฌ) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถเพิกถอนคําสั่งสั บเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากบริษัทจัด การได้ ทําการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์แล้ว เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ
(ญ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อน
การใช้สิทธิปิดรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(2) Tele-bank
บริษัทจัดการอาจรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางบริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยมีวิธีการรับชําระและ
การเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด
(3) Internet
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ มีความประสงค์ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต
สามารถขอใช้บริการดังกล่าวได้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ใน ข้อ 6.2.5 "วิธีการขายหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)" และข้อ 7.4.5 "วิธีการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)"
(ข) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ได้ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล การขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ต้ น ทางและการสั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น
ปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
(ค) ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดจํานวนครั้งในการทํารายการ อนึ่ง
วงเงินดังกล่าวเป็นวงเงินที่แยกต่างหากจากวงเงินโอนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตปกติของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่มีอยู่กับธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ํากว่า 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดในรายการดังกล่าว
(ง) ในกรณีที่จํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยผ่าน
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถอ
ื หน่วยลงทุน
ที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์
จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
(จ) บริษัท จัด การจะถือ หลั กฐานในการทํ ารายการผ่า นบริ การธนาคารทางอินเตอร์เ น็ต ที่ป รากฏอยู่กั บ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการทํารายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้
(ฉ) ผู้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต
ไม่ได้ หากได้ทํารายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิด
พลาดที่เกิดจากระบบงานที่ให้บริการในเรื่องดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการสอบสวนข้อผิดพลาด
และแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตามแนวทางที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกําหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้
(ช) การลดจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทาง ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของ
บริษัทจัดการ จะทําภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจํานวนนั้น หรือวันที่คํานวน
ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้นได้ แล้วแต่กรณี โดยผู้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสามารถสอบถามผลการทํา
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รายการสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นบริ ก ารธนาคารทางอิ น เตอร์ เ น็ ต ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จํ า กั ด
(มหาชน) ได้ในวันทําการถัดไป
(ซ) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการและบริษัทจัดการยังไม่
สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตาม
ข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั่งสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทําการที่บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ การยกเลิกคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน
(ฌ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อน
การใช้สิทธิปิดรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
อนึง่ บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือยกเลิกหรือเปลีย
่ นแปลงวิธก
ี ารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ
8.1 และ ข้อ 8.2 โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากบริษัทจัดการภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริ ษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกําหนด ซึ่งวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง หรือ
ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการ
กองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริ ษั ท จั ด การ สํ า นั ก งานใหญ่ แ ละสํ า นั ก งานสาขาของผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บ ไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทําการก่อนการเปลี่ยนแปลงการให้บริการดังกล่าว ซึ่งการ
ดําเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ
8.3 การดําเนินการเมื่อมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
บริ ษั ท จั ด การจะจั ด ส่ ง หนั ง สื อ รั บ รองสิ ท ธิ ใ นหน่ ว ยลงทุ น ที่ ค งเหลื อ ของกองทุ น ต้ น ทางและกองทุ น
ปลายทางของบริษัทจัดการ ใบยืนยันการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน พร้อมใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคําขอใช้บริการ
กองทุนรวมภายใน 7 วันทําการนับแต่วันทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ 10
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดําเนินการเป็นอย่างอื่น
8.4 การกําหนดเวลาและราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(1) การกําหนดเวลาในการรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) หรือ
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่
บริษัทจัดการกําหนดได้ตามวันและเวลาการที่สอดคล้องกับการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่กําหนดไว้
ในข้อ 6 และข้อ 7 ตามลําดับ
(ก) กรณีติดต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร
หรื อ บริ ก ารธนาคารทางอินเตอร์ เ น็ต ตามช่ วงเวลาที่ บ ริษัท จัด การกํ า หนดในวั นทํา การสั บ เปลี่ ยนหน่ ว ย
ลงทุ นให้ถื อว่า เป็ นรายการของวั นทํ าการสั บเปลี่ ยนหน่ว ยลงทุ นนั้น และการสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่า น
เคาเตอร์ธนาคาร หากทํารายการสั บเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกําหนดใน
วันทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือทํารายการในวันหยุด ให้ถือว่าเป็นรายการของวันทําการสับเปลี่ยน
หน่ ว ยลงทุ น ถั ด ไป ทั้ ง นี้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นจะไม่ ส ามารถทํ า รายการสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นบริ ก าร
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด
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(ข) กรณีติดต่อกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่นอกเหนือจาก (ก)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด ในวันทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถือ
เป็ น รายการของวั น ทํ า การสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น นั้ น และหากทํ า รายการสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น
นอกเหนื อ จากช่ ว งเวลาที่ บ ริ ษัท จัด การกํ า หนดในวั น ทํ า การสั บ เปลี่ ยนหน่ ว ยลงทุ น หรื อ ทํ า รายการใน
วันหยุด ให้ถือว่าเป็นรายการของวันทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนถัดไป
(2) ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ก) กรณีกองทุนต้นทาง การคํานวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวัน
ทําการซื้อขายที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
แล้ว ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
(SWITCHING OUT) (ถ้ามี)
(ข) กรณีกองทุนปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทํา
การซื้อขายที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ วันทําการซื้อขายดังกล่าวจะเป็นวันทําการก่อนวันที่ก องทุนได้รับ
เงิ น จากกองทุ น ต้ น ทาง ซึ่ ง เป็ น ราคาที่ รั บ รองโดยผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ แ ล้ ว บวกด้ ว ยค่ า ธรรมเนี ย มการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN) (ถ้ามี)
8.5 การเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาและราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.4 และ/หรือเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
กําหนดการ วิธีการในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยไม่ขัดกับรายละเอียดโครงการ ทั้งนี้ ในการดําเนิน
ดังกล่าวบริษัทจัดการคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึง
การเปลี่ ยนแปลงดั งกล่ า วล่ ว งหน้ า อย่า งน้ อ ย 7 วั น โดยจะติ ด ประกาศที่ สํ า นั ก งานของบริ ษัท จั ด การ
สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัท
จั ด การ และเว็ บ ไซต์ ข องผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น (ถ้ า มี ) และแจ้ ง ให้ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ
ี่ ะไม่ทํารายการสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุน ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถทําธุรกรรม
กับกองทุนรวมต่างประเทศได้ บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งคําสั่งซื้อขายในวันทําการแรกที่กองทุนหลัก
เปิดให้ทําการซื้อขายได้ และให้ถือว่าวันทําการถัดไปของประเทศที่ลงทุนในกองทุนหลักเป็นวั นทําการซื้อ
ขาย หรือในกรณีอื่นใดบริษัทจัดการจะดําเนินการตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม รวมถึงบริษัทจัดการขอ
สงวนสิ ทธิ ที่ อาจจะพิจารณาปฏิเ สธการสั่ ง สับ เปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นของผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุนในกรณีซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการเพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
8.6 ข้อสงวนสิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
8.6.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคล
ธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมด
เสียชีวิต
8.6.2 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป (“กองทุน ”)
การสั บ เปลี่ ยนหน่ ว ยลงทุ นของกองทุ นให้ อ ยู่ใ นดุ ล ยพิ นิจ ของบริ ษัท จั ด การแต่ เ พี ยงผู้ เ ดี ยว โดยบริ ษั ท
จัดการขอสงวนสิทธิทจ
ี่ ะรับ/ปฏิเสธทีจ
่ ะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บค
ุ คลใดก็ได้ โดยบุคคลที่
บริ ษั ท จั ด การมีวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะไม่ สั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ นให้ นั้น รวมถึ ง แต่ ไ ม่ จํ า กั ด เพี ย ง
พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
8.6.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสับเปลี่ยนดังกล่าว
ขัดกับหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน โดย
บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ
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9. การชาระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :
กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั้นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความ
เห็ น ชอบจากสํ า นั ก งานก่ อ น และไม่ ถื อ ว่ า เป็ น การแก้ ไ ขโครงการ โดยขั้ น ตอนที่ กํ า หนดดั ง กล่ า วต้ อ ง
สามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้อง
แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน
10. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กําหนดไว้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลา
ปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ
่ ริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดย
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้น
ไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(3) มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไ ขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่ง
สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัท
จัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(ก) เลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ข) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขาย
คืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วย
วิธีการใดๆ โดยพลัน
(ค) แจ้งการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของ
การเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูล
ของผู้ดู แ ลผลประโยชน์ ต ามข้ อ (2) ต่ อ สํ า นั ก งานโดยพลั น ทั้ ง นี้ บริ ษั ท จั ด การจะมอบหมายให้ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(ง) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับ
วันที่ส่งคําสั่งขายคืนก่อนหลัง
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11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :
11.1 บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่
ได้รับไว้แล้วหรืออาจหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กําหนดไว้ ซึ่งไม่
เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื้อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเ หตุ จํา เป็ นทํ า ให้ ไม่สามารถจํา หน่ า ย จ่า ย โอนหลัก ทรัพ ย์ห รือ ทรั พย์สินของกองทุ นเปิด ได้ อย่า ง
สมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ การไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งที่ได้รับมาแล้ว หรือ การหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) สามารถกระทําไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจาก
สํานักงาน
(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมดังกล่าวอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื้ อ ขายหลั ก ทรั พย์ดั งกล่ า วไม่ส ามารถเปิ ด ทํา การซื้ อขายได้ต ามปกติ ทั้ งนี้ เฉพาะในกรณี ที่
กองทุ นรวมได้ล งทุนในหลัก ทรัพย์ที่ซื้อ ขายในตลาดซื้อ ขายหลักทรัพย์แห่งนั้ นเกินกว่าร้ อยละ 10 ของ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอน
เงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลา
ปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั่งซื้อหน่วย
ลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี้
1. การกระทํ า ที่ เ ป็ นความผิด มูล ฐานหรื อ ความผิ ด ฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ ยวกั บ การป้ อ งกั นและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทํ า ที่ เ ป็ น การปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ งเกี่ ย วกั บ การยึด หรื อ อายั ด ทรั พ ย์ สิ น โดยบุ ค คลผู้ มี อํ า นาจตาม
กฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน
สาระสําคัญ
11.2 เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษั ทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ
หยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้
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(1) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึง
การไม่ข ายหรื อ ไม่รับ ซื้ อ คื นหน่ ว ยลงทุ นโดยพลั น และหากเป็ นเหตุ ต ามข้ อ 11.1(1) (2) หรื อ (3) ให้
เปิด เผยต่อ ผู้ถือ หน่ว ยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ ทราบถึ งการหยุดรั บคํา สั่งซื้อหรือคํ าสั่ งขายคื น
หน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆโดยพลัน
(2) บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิดนั้นให้สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 11.1(1)(2) และ(3) เกิน 1 วันทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรับ
คําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) บริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุน
ของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวัน
ทําการก่อนวันเปิดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึง
การเปิดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิด เผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและ ผู้ลงทุนทั่วไปให้
ทราบถึงการเปิดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆโดยพลัน
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมู ลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัท
จัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคา
ขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วย
ลงทุนที่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุ นที่มีคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
หยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุด
รับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
เพื่ อ คุ้ ม ครองประโยชน์ ข องผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น หรื อ ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น เพื่ อ รั ก ษาเสถี ย รภาพทาง
เศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุด
รับคําสั่งซื้อหรือ คําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราว ตามระยะเวลาที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทั้งนี้ ไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้
13. เงื่อนไขและข้อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :
13.1 บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลที่ซื้อหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ตามประกาศคณะกรรมกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที่ของบริษัทจัดการ
13.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) การโอนหน่วยลงทุนตามคําสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย (ซึ่งไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคล
ธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมด
เสียชีวิต เว้นแต่ศาลจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น)
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(ค) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้
ทั้งนี้ ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคําขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สํานักงานทะเบียนหน่วยลงทุน ใน
กรณีที่ผู้รับโอนยังไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคํา
ขอใช้ บ ริ ก ารกองทุ น และยื่ น ต่ อ นายทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุ น พร้ อ มคํ า ขอโอนหน่ ว ยลงทุ น และชํ า ระ
ค่าธรรมเนียมการโอนตามหัวข้อค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุน พร้อม
หนังสือรั บรองสิ ทธิในหน่วยลงทุ นให้ผู้รับโอนหน่วยลงทุ น และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่
ผู้โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคําขอโอนหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิ ดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว
13.3 เพื่อประโยชน์สูงสุด ของการบริห ารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเ อสสมอลแคป (“กองทุน ”)
การรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้
โดยบุ ค คลที่ บ ริ ษั ท จัด การมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะไม่ รั บ ลงทะเบี ย นการโอนหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ให้ นั้ น
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดําเนิน
กิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
14. การจ่ายเงินปันผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : ไม่มี
14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : ไม่มี
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่ เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ทั้งหมด) :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : รายละเอียดปรากฎตามข้อ 15.2
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมไม่เกินร้อยละ 3.00 ต่อปีมูลค่า
ทรัพย์สินรวม หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บ
จากกองทุนรวมที่มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
อย่า งไรก็ ต าม ค่ า ธรรมเนี ยมและค่ า ใช้ จ่ า ยทั้ งหมดที่ เ รี ย กเก็ บ จากกองทุ นรวมดั งกล่ า วข้ า งต้ น เป็ น การ
ประมาณการ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวน
ผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแต่ละรายการที่มีการปรับ
เพิ่ ม ขึ้ น หรื อ เปลี่ ย นแปลงไป โดยการปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น หรื อ เปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
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15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ในอั ต ราไม่เ กิ นร้อ ยละ 2.50 ต่ อปี ของมูลค่ า ทรั พ ย์สิ นรวม หั ก ด้ ว ยหนี้ สิ นรวม ก่ อ นหั ก ค่า ธรรมเนี ยมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา
การลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
โดยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนอาจเกิดรายการค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุนซ้ําซ้อนจากการ
บริหารจัดการที่เรียกเก็บโดยกองทุนที่เข้าไปลงทุน
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวม หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน(ถ้ามี ) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา
การลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ในอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด และเรียกเก็บจากบริษัทจัดการ
15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ไม่มี
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ไม่มี
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุนจะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ดังต่อไปนี้
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามจํานวน
ที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ไม่เ กิ นร้ อ ยละ 0.25 ของจํา นวนเงินทุ นของโครงการและในทางบัญ ชี จะตั ดจ่ า ยเป็ น
ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเฉลี่ยเท่ากันทุกวัน ภายในระยะเวลา 1 ปี เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณา
ประชาสั มพัน ธ์ ค่ า สื่ อ โฆษณาประชาสั ม พั นธ์ ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นการตลาด การส่ งเสริ ม การขาย ค่ า อบรม
เผยแพร่ความรู้ และสัมมนาแนะนํากองทุนรวม
(2) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี และค่าใช้จ่า ยอื่นๆ ในการสอบบัญชี ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายตรวจสอบทรัพย์สิน
ในประเทศ และต่างประเทศ
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(3) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ทั้งส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที่ผู้ลงทุน
ควรทราบและส่วนข้อมูลโครงการ
(4) ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าหลักทรัพย์ของแต่
ละสกุลเงิน (ถ้ามี)
(5) ค่ าจัดทํ า และจัด ส่งรายงานใดๆ แก่ผู้ถื อหน่ วยลงทุ น หรือ บุค คลที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บกองทุ นรวมโดยตรง
หนังสือบอกกล่าวประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงค่าประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันและ/หรือข่าวสารถึง
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจัดทํา ตลอดจนข่าวสารที่บริษัทจัดการมีหน้าที่จัดทําขึ้นตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกําหนด
(6) ค่าพิมพ์แบบฟอร์มใบจองซื้อหน่วยลงทุน ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบสั่งขายหน่วยลงทุน ใบยืนยันการซื้อ
และขายหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่นๆ เกี่ยวกับกองทุนรวม
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค และนําเงินเข้าบัญชีสําหรับ
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(8) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ SCB CASH MANAGEMENT ค่าสมุดเช็ค
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชี เป็นต้น
(9) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดการกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน
กองทรัพย์สินของโครงการจัดการเป็นกองทุนรวม ค่าไปรษณียากร ค่าแปลเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุน
ค่าอากรแสตมป์ต่างๆ ค่าดําเนินงานอื่นๆ เป็นต้น
(10) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการติ ด ตามทวงถามหรื อ การดํ า เนิ น คดี เ พื่ อ การรั บ ชํ า ระหนี้ ใ ดๆของกองทุ น รวมทั้ ง
ค่าใช้จ่ายในการรับ ชําระหนี้ เป็นทรัพย์สินอื่นแทนการชําระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ เช่น ค่า ที่
ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าสืบทรัพย์และ/หรือบังคับคดี ค่าใช้จ่ายใน
ด้านนิติกรรม ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ เป็นต้น
(11) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม
หน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือเมื่อได้รับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(12) ค่ าใช้ จ่า ยต่ างๆที่เ กิ ดขึ้ นจากการปฏิบั ติ ต ามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํ า นัก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือ กฎหมายกําหนด
(13) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรับจํานองอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นหลักประกันการลงทุนของกองทุนรวม
(14) ค่าที่ปรึกษากฎหมาย (ถ้ามี) ที่ปรึกษาการเงินอื่น ๆ (ถ้ามี)
(15) ค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การจัดหา ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแลเก็บรักษา ปกป้องผลประโยชน์ ซึ่งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่างๆ
ของกองทุนที่นอกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้ในข้อ 15.2.2 “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ รายปี”
(16) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade)
(17) ค่าใช้จ่ายต่างๆ และค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นในช่วงการชําระบัญชีและเลิกกองทุนรวม เช่น ค่าตอบแทน
ผู้ชําระบัญชี และ/หรือค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการชําระบัญชีกองทุนรวม
(18) ค่ าใช้จ่า ยด้านโฆษณาประชาสั มพันธ์ เช่น ค่ าใช้จ่า ยในการจัดทํา โฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่ อ
โฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ การจั ด อบรมเผยแพร่ ค วามรู้ ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นการตลาด การส่ ง เสริ ม การขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากการจัดตั้งกองทุนที่เรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีบริษัทจัดการจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวัน
ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่บันทึกค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งนี้ จํานวนเงินที่ตัดจ่ายจะต้องไม่เกินกว่า
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อัตราร้อยละ 0.25 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุน
รวมที่มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม โดยค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินอัตราที่กําหนดถือเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินงานของบริษัทจัดการ
(19) ค่ า นายหน้ า ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พย์ที่ ซื้อ หรื อ ขายเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการจั ด การกองทุ นรวมซึ่ งได้ รวม
ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม หรื อ ภาษี อื่ น ๆ
ตามที่ ก องทุ น จะถู ก เรี ย กเก็ บ เมื่ อ สั่ ง ซื้ อ หรื อ สั่ ง ขายหลั ก ทรั พ ย์ และ
ค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ
(20) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆตามที่จ่ายจริงรวมถึงค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้กองทุน
สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น
15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละ
รายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลง
อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มที่ เ รี ย กเก็ บ จากผู้ สั่ ง ซื้ อ หรื อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น โดยบริ ษั ท จั ด การจะติ ด ประกาศ
รายละเอียดดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี)
อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บและ/หรืออัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยบริษัท
จัดการจะติดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
เปลี่ยนแปลง
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้สั่งขายหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือ
แต่ ล ะรายในอั ต ราที่ ไ ม่เ ท่ า กั น บริ ษัท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการพิ จ ารณาเงื่อ นไขการเรี ย กเก็ บ หรื อ
เปลี่ ยนแปลงอั ตราค่ า ธรรมเนี ยมที่ เ รี ยกเก็ บ จากผู้ สั่ ง ขายหรื อ ผู้ถื อ หน่ วยลงทุ น โดยบริษัท จั ด การจะติ ด
ประกาศรายละเอี ยดดั งกล่ า ว ณ สํ า นั ก งานของบริ ษัท จั ด การ สํ า นั ก งานใหญ่ แ ละสํ า นั ก งานสาขาของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็ บไซต์ของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บและ/หรืออัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่ง ขายหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยบริษัท
จัดการจะติดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
เปลี่ยนแปลง
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15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
- กรณีเป็นการสับเปลี่ยนเพื่อซื้อหน่วยลงทุนชนิดนี้ หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
- กรณีการสับเปลี่ยนเป็นการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดนี้ หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING
OUT)
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้สั่ง สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแต่ละ
กลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราทีไ
่ ม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่ง สับเปลี่ยนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
ติดประกาศรายละเอียดดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุ นการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บและ/หรืออัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สับเปลี่ยน
หรือผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยบริษัท
จัดการจะติดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
เปลี่ยนแปลง
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ในอัตรา 10 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย หรือตามอัตราที่นายทะเบียน
กําหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการ โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที่ยื่นคําขอ
โอนหน่วยลงทุน
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการ ในกรณีที่ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่
การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผู้ถอ
ื หน่วยลงทุน ในกรณีหายและอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
จริง ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหน่วยลงทุน
(1) กรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้อัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
(2) กรณีสั่งขายหน่วยลงทุน บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้อัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
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- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(1) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะคิดค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนโดยคํานวณเข้าไปในราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
(2) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะคิดค่าใช้จ่า ยในการซื้อขายหลักทรัพย์ในอัตรา
ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนโดยคํานวณเข้าไปในราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ทั้งนี้ เพื่อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ในการสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์
เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพ ย์ หรืออื่นๆตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขาย
หลักทรัพย์ เป็นต้น
อนึ่ง หากบริษัทจัดการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นให้สอดคล้อง
กับอัตราค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนที่กองทุนเข้าลงทุนในภายหลัง บริ ษัทจัดการจะ
ติดประกาศการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย หรืออัตราค่าใช้จ่ายอัตราใหม่ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- บริษัท จัด การอาจเรีย กเก็ บ ค่า ธรรมเนีย มหรือ ค่า ใช้จ ่า ยอื่น ๆ ที่ผู ้ล งทุน หรือ ผู้ถ ือ หน่ว ยลงทุน ขอให้
บริษัท จัด การหรื อ นายทะเบี ยนหน่ ว ยลงทุ นดํ า เนิ น การให้ ผู้ ล งทุ นหรื อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น เป็ น กรณี พิ เ ศษ
นอกเหนื อ จากการดํ า เนิ น การตามปกติ ข องบริ ษั ท จั ด การห รื อ นายทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุ น และ/หรื อ
การดํ า เนิ นการใด ๆ ซึ่ งพิสู จ น์ ไ ด้ ว่ า เป็ นความประสงค์ เ ฉพาะตั ว ของผู้ ล งทุ นหรื อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น เช่ น
ค่ า ธรรมเนี ย มในการขอเปลี่ ย นชื่ อ -สกุ ล การออกใบหน่ ว ยลงทุ น การออกหนั ง สื อ รั บ รองสิ ท ธิ ใ หม่ แ ก่
ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีหายและอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน /
รับ รองยอดหน่ว ยลงทุ น ค่ า ธรรมเนี ยมการค้ นหาเอกสารจากศู นย์เ อกสารของนายทะเบียนหน่ ว ยลงทุ น
เป็นต้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการหรือ
นายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตราธรรมเนียมข้างต้นได้โดยไม่ต้อง
ดําเนินการแจ้งผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้า โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ รายละเอียดดังกล่าว
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่ วยลงทุ น เว็ บ ไซต์ของบริษัท จัด การ และเว็บ ไซต์ของผู้ สนั บ สนุ นการขายหรือ รับ ซื้ อคื นหน่ วยลงทุ น
(ถ้ามี)
15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียม ตามข้อ 15.2.1 ทุกวันที่มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยใช้
มูลค่าทรัพย์สินรวม หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคํานวณจากมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในแต่ละวันเป็นฐานในการ
คํานวณค่าธรรมเนียม และเรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็นรายเดือนหรือระยะเวลาอื่นใดตามที่บริษัทจัดการ
กําหนด
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนตามข้อ 15.2.6 (1) – (20) จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ในทางบัญชี
บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจํานวน หรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวัน
ตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาประมาณการค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวอย่างสมเหตุสมผลเพื่อทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเป็นรายวัน และจะปรับปรุงรายการดังกล่าวทันทีที่
ได้รับหลักฐานอย่างแน่ชัด ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่ในความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งบริษัท
จัดการจะเปิดเผยฐานการคํานวณอย่างชัดเจนในหนังสือชี้ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบและ
ในรายงานรอบประจําปี
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการ
บัญชี และตามประกาศที่เกี่ยวข้องกําหนด
อนึ่ง หากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และ/หรื อหน่ว ยงานอื่ นใดที่ เกี่ ยวข้องมี ก ารแก้ ไขหรื อเพิ่ มเติม หรื อเปลี่ยนแปลงข้ อกํ าหนด เงื่อนไขหรื อ
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หลักเกณฑ์ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง
วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
(1) บริ ษัท จัด การสงวนสิ ท ธิ ที่ จะเพิ่มค่ า ธรรมเนี ยมหรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยใน 15.2 และ 15.3 ได้ ไ ม่ เ กิ นร้ อ ยละ
5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกัน
เกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด และบริษัทจัดการจะติดประกาศค่าธรรมเนียม
หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยอั ต ราใหม่ ใ ห้ ผู้ ล งทุ นทราบล่ ว งหน้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า 60 วั น ณ สํ า นั ก งานของบริ ษั ท จั ด การ
สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และลงประกาศหนังสือพิมพ์
รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลง
(2) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใน 15.2 และ 15.3 ได้ โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะติดประกาศค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอัตราใหม่ให้ ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้า ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลง
15.6. หมายเหตุ :
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามข้อ 15.2 ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.3 ยังไม่รวมภาษี
มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหัวข้อ 15 รายการใด
รายการหนึ่งหรือหลายรายการได้ ทั้งนี้ ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของกองทุนและ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ
16. วิธ ีก ารคานวณ ก าหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูล ค่า ทรัพ ย์สิน สุท ธิ มูล ค่า
หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้อง :
16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริษัทจัดการจะคํ านวณมูลค่ าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ตามหลั กเกณฑ์และวิธี การที่ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมจะคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในส่วนที่ลงทุน
ในประเทศ บวกกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ
หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนด/คํานวณมูลค่ายุติธรรมของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศ
เช่ น การใช้ ร าคาหลั ก ทรั พ ย์ ใ นการอ้ า งอิ ง หรื อ ตรวจสอบราคาหรื อ อั ต ราผลตอบแทนของตราสาร /
หลัก ทรั พย์ หรือ ทรั พย์สินต่างประเทศ การใช้อั ตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่า งประเทศ เพื่อ คํา นวณมู ลค่ า
ทรั พย์สิ นสุ ท ธิ มูล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น ราคาขายและรั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ นเป็ นเงินบาท บริ ษั ท จั ด การจะใช้
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หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่เป็นไปตามกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานอื่น
ใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศของของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในปัจจุบัน รวมถึงที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมในอนาคต
ทั้งนี้ การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้แหล่งข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศของ Bloomberg ประมาณเวลา 16.00 น. ณ วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
เป็นหลัก อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการ กําหนด/คํานวณมูลค่ายุติธรรม
ของตราสาร/หลั ก ทรั พย์ หรื อ ทรั พ ย์สิ นต่ า งประเทศในภายหลั งได้ ต ามที่ บ ริ ษัท จั ด การเห็ นสมควร เช่ น
เพื่อให้สอดคล้อง/รองรับระบบการดําเนินงานของบริษัทจัดการในอนาคต เป็นต้น รวมถึงในกรณีหากเกิด
เหตุ ก ารณ์ เช่ น เหตุ ก ารณ์ ไ ม่ ป กติ ท างการเมื อ งหรื อ สภาวะตลาดและเศรษฐกิ จ มี ค วามผั น ผวน หรื อ
เหตุการณ์อื่นใดอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้แหล่งข้อมูลดังกล่าวได้ เป็นต้น โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
จะอยู่ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจั ดการลงทุน
และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกีย
่ วข้อง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในปัจจุบัน รวมถึงที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมใน
อนาคต กล่าวคือบริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของการใช้ข้อ มูลเกี่ยวกับราคา และ/หรืออัตรา
ผลตอบแทนของตราสาร/หลั ก ทรั พ ย์ หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ต่ า งประเทศ รวมถึ ง อั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศที่ใช้อ้างอิง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้
อาทิ Reuters หรือ APEX เป็นต้น
2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน
้ วันทําการ ภายใน 2 วันทําการ เว้นแต่วันทํา
การนั้นตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
หรือวันตามที่บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ่มเติมในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน
ภายใน 2 วันทําการ ทั้งนี้ ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังต่อไปนี้
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการซื้อขายหน่วย
ลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป ทั้งนี้ เฉพาะใน
กรณีที่กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกันยาวกว่าหนึ่งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยประกาศใน 3 วันทําการถัดไป (ถ้ามี)
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที่ซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื่อ
ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
โดยประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
ทั้งนี้ กองทุนอาจดําเนินการไม่เป็นไปตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนดตามข้อ (2.1) – (2.4) ได้ในกรณีที่
ระยะเวลาของวันทําการที่กําหนดตามข้อ (2.1) – (2.4) นั้นตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที่
กองทุ นเข้ า ไปลงทุ นและประเทศที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ การลงทุ น หรื อ วั น ตามที่ บ ริ ษัท จั ด การประกาศกํ า หนด
เพิ่มเติมในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นเหตุให้กองทุนไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
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ต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน ซึ่งกองทุนจะดําเนินการตามข้อ (2.1) – (2.4) โดยพลันเมื่อได้รับ
ข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนครบถ้วน
3. การประกาศราคามูลค่าและราคาตามวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(3.1) การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี้
(ก) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
(ข) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที่ 4
ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคํานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที่ 5 ทิ้ง
(ค) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คํานวณได้ใน (3.1)(ข) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัด
ทศนิ ยมตํ า แหน่ งที่ 5 ทิ้ ง และประกาศราคาขายและราคารั บ ซื้ อ คื นหน่ ว ยลงทุ นตามที่ คํ า นวณได้ ใ น
(3.1)(ข)
(ง) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล แต่ใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที่ 5 ทิ้ง
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคํานวณตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั้นรวมเข้า
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
(3.2) บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบโดยการประกาศทางหนังสือพิมพ์
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะประกาศโดยช่ อ งทางอื่ น แทนประกาศในหนั งสื อ พิ ม พ์ เช่ น ทาง
เว็บ ไซต์ของบริษัท จัด การ หรือ ช่องทางอื่ นใดที่เ หมาะสมโดยถื อว่ าได้ รับ ความเห็นชอบจากผู้ถื อหน่ว ย
ลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันโดยติดประกาศไว้ ณ สํานักงานบริษัท
จัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(3.3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแห่งที่ผู้ส นับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน
บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้
บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันทุกวันทําการ หรือติดตามได้จาก Website ของบริษัทจัดการ:
www.scbam.com
อนึ่ง หากมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณา
ประกาศทางช่องทางอื่นแทน เช่น เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศโดยช่องทางอื่นแทนประกาศในหนังสือพิมพ์ เช่น ทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันโดยติดประกาศไว้ ณ สํานักงานบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
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16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่าง
จากราคาหน่วยลงทุนที่ถก
ู ต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถ
่ ูกต้อง
บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาด ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที่พบว่ าราคาหน่ว ยลงทุนไม่ถู กต้อง และจัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทําการของบริษัท
จัดการเพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่าง
น้อย ดังต่อไปนี้
(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(3) สาเหตุที่ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้ องกั นเพื่อ มิให้ ราคาหน่ว ยลงทุนไม่ถู กต้ อ ง ทั้งนี้ เว้นแต่ใ นกรณีที่ ราคาหน่ว ยลงทุนไม่
ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้า ย
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการ
คํานวณราคาหน่วยลงทุนครั้งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไข
ราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย
2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และ
คิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุน
ย้อ นหลั งนั บ แต่ วั นที่ พบราคาหน่ ว ยลงทุนไม่ ถู ก ต้ อ งจนถึ งวั นที่ ราคาหน่ ว ยลงทุนถู ก ต้ อ งและดํ า เนิ นการ
ดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้น
ไปและคิดเป็นอัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้นภายในวันทํา
การถัดจากวันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนนั้นไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน
วันทําการถัดจากวันที่คํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายงาน
ดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที่ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ เพื่อให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2)
และวัน เดือน ปี ที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม (1)
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(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา
ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้ง
สํ า เนารายงานการแก้ ไ ขราคาย้อ นหลั ง และรายงานการชดเชยราคาที่ จั ด ทํ า ตาม (1) ให้ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปั จ จั ย ภายนอกที่ ไ ม่ อ าจควบคุ ม ได้ บริ ษั ท จั ด การจะไม่ ส่ ง รายงานมาตรการป้ อ งกั น ให้ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ํากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติดังนี้
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจํานวน
ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วย
ลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาด
อยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที่ ขาดอยู่ แล้ ว แต่ ก รณี เพื่อ ชดเชยราคาให้ แก่ ก องทุ นเปิ ด เว้ นแต่ ก ารที่ ราคาหน่ ว ยลงทุ นไม่
ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้าย
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นจํานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุ นที่ถูกต้องหรือ
จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติดังนี้
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็น
จํา นวนซึ่ งมีมูล ค่ า เท่ า กั บ ส่ ว นต่ า งของราคาหน่ ว ยลงทุ นที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งกั บ ราคาหน่ ว ยลงทุ นที่ ถู ก ต้ อ งหรื อ
จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นจํานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่า งของราคา
ที่ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้าย
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมี
มูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงิน
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ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคา
ให้แล้ วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับ แต่วั นที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์ รับรองข้ อมูล ในรายงานการแก้ไขราคา
ย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุน
ตาม (2) (ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้
4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เ กิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ (ถ้ามี) ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงิน
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :
17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จํากัด
17.2. ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 18
33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ เเกรนด์ รามา ไนน์ (ทาวเวอร์ เอ)
ถนนพระราม 9 เเขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-4703200-1
หรือผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
17.5. ที่ปรึกษา :
17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน :
ชื่อ :
17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน :
ชื่อ :
17.6. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นายเทอดทอง เทพมังกร
ชื่อ : นางสาวชมภูนุช แซ่แต้
ชื่อ : นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล
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ชื่อ : นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ชื่อ : นาย บรรจง พิชญประสาธน์
ชื่อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา
ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ
ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
17.7. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
ไม่มี
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปีของกองทุนรวม :
18.1. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ เดือน
18.2. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี ประมาณ 1 ปีนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
19. การขอมติของผู้ถือหน่ว ยลงทุน และวิ ธี การแก้ ไขโครงการจั ดการกองทุ นรวม หรื อแก้ ไข
วิธีการจัดการ :
การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธี การจัดการ หากมิได้ก ระทําตามมติเสียงข้างมากของผู้ถื อ
หน่ วยลงทุ นซึ่งคิ ดตามจํา นวนหน่ วยลงทุ นรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํ านวนหน่ วยลงทุ นที่ จํ าหน่ ายได้แล้ ว
ทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ก่อน
ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือ
เพื่อ เป็ นไปตามกฎหมายและหลัก เกณฑ์ ที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ สํ านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด บริษัทจัดการจะยื่นคําขอเป็นหนังสือ พร้อมทั้งรายละเอียดของโครงการที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว และ
คํ า รั บ รองของผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ เพื่ อ ความเห็ น ชอบการแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โครงการจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อสํานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับ คําขอและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้ว น
ถูกต้องตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการได้
ในกรณีที่การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการ ได้กระทําตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้มีมติ
ให้แก้ไขและแจ้งการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
และจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่นอย่างน้อย 1 ฉบับ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ได้มีมติให้แก้ไขแล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกิน
ร้อ ยละ 55 ของจํานวนหน่ ว ยลงทุ นที่ จํา หน่ า ยได้ แล้ว ทั้ งหมดของโครงการ บริ ษัท จัด การจะส่ งเอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับการขอมติ และการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผล
การนับมตินั้น
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หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจากข้อจํากัดในการนับ
คะแนนเสียงของผู้ถือ หน่ว ยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เกี่ยวกั บ
ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที่สํานักงานกําหนดได้
การแก้ ไ ขเพิ่ม เติ มโครงการเพื่อ เปลี่ ย นตั ว ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ นชอบจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไป
จากโครงการ จะถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ เมื่อบริษัท
จัดการปิดประกาศการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไว้ที่สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ่มเติมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนกองทุนได้ ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตาม
ข้อกํ าหนดในข้อ ผูก พันระหว่างผู้ถื อหน่ วยลงทุ นกับ บริ ษัทจั ดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การขอมติเ พื่อแก้ไ ข
เพิ่ ม เติ ม โครงการเป็ น ไปตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นมาตรา 129 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้อกาหนดอื่น ๆ :
20.1 ในกรณี ที่ บ ริ ษัท จัด การไม่ส ามารถดํ า รงความเพี ยงพอของเงินกองทุ นตามนั ยข้ อ 4 ของประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ยวกั บ การดํ า รงความเพี ย งพอของเงินกองทุ น และการทํ า
ประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บริษั ทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุน
รวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่ง
คิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน
รวมภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ บ ริ ษั ท จั ด การรู้ หรื อ อาจรู้ ถึ ง การไม่ ส ามารถดํ า รงความเพี ย งพอของ
เงินกองทุนดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยาย
ระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สํ า คั ญ และในกรณี ที่ มีค่ า ใช้ จ่า ยเกิ ด ขึ้ นจากการเปลี่ ยนบริ ษัท จั ด การ บริ ษัท จั ด การจะเป็ นผู้ รับ ผิ ด ชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป
20.2 บริการข้อมูลกองทุนรวมให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รูปแบบการบริการ และ/หรือวิธีการ
ในการนําส่ง เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ และ/หรือหนังสือของบริษัทจัดการถึงผู้ลงทุน/ผู้ถือ
หน่วยลงทุน รวมถึงอาจจัดให้มีรูปแบบการตอบรับข้อมูลอื่น (ถ้ามี) เช่น ผ่านช่องทางอิเลคทรอนิคส์ เป็น
ต้ น โดยถื อ ว่ า ได้ รับ ความเห็ น ชอบจากผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น แล้ ว ซึ่ ง บริ ษั ท จั ด การจะแจ้ ง ให้ ผู้ ล งทุ นทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันเริ่มดําเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยจะติดประกาศไว้ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยการ
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการนําส่ง และ/หรือค่าใช้จ่าย
อื่นใดในลักษณะทํานองเดียวกันนี้ ซึ่งบริษัทจัดการได้คํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวมเป็นสําคัญ ทั้งนี้ ในการนําส่งจดหมาย/หนังสือถึงผู้ถือหน่วยลงทุน อาทิ กรณีการแก้ไขโครงการ
การขอมติ การเลิกโครงการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และ/หรือประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
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20.3 การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
นั้นในส่วนที่เกินกว่า หนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ วทั้งหมด และดําเนิ นการแก้ไ ข
สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นให้มีจํานวนไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวน
หน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้นภายในสองเดื อนนับแต่วันที่ปรากฏกรณีดังกล่าว
หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั้นทันที เว้นแต่เข้า ข้อยกเว้นตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทําสัญญารับจัดการกองทุนส่ว น
บุคคล
20.4 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission)
20.4.1 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจาก
การใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาท
โดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้ องไม่มีพฤติ กรรมที่ แสดงให้ เห็ นว่า บริษัทจั ด การใช้ บริ ก ารของบุ คคลนั้ นบ่อ ยครั้ งเกิ นความจํ าเป็ น
เพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)
ในการจัด สรรผลประโยชน์ ต ามวรรคหนึ่ งให้ แก่ ก องทุ นที่ อ ยู่ภ ายใต้ ก ารบริ ห ารจั ด การของบริ ษัท จั ด การ
บริษัทต้องกระทําด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุน
นั้นด้วย
20.4.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตามข้อ 20.5.1 บริษัทจัดการจะ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชีและรายงานรอบระยะเวลาหก
เดือนด้วย
20.5 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ
ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกีย
่ วกับการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะการให้
ข้อ มูล และ/หรื อ จัด ส่งเอกสารหรือ หลัก ฐานใดให้ แก่บ ริ ษัท จั ดการ และ/หรื อ ผู้ ที่ ได้ รับมอบหมายจาก
บริษัทจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมาย
ต่าง ๆ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ
ยกเลิกการทํ าธุ รกรรมของผู้ถือ หน่ว ยลงทุนได้ต ามที่เห็ นสมควร โดยไม่จํา ต้อ งแจ้ งให้ ผู้ถื อหน่ วยลงทุ น
ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ถื อหน่วยลงทุนไม่ใ ห้ความร่ วมมือในการให้ข้อมูล และ/หรือ จั ดส่งเอกสารหรื อหลักฐานใดให้แก่
บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ตามที่บริษัทจัดการกําหนด หรือให้ข้อมูล
และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ
ไม่ครบถ้วนเพียงพอสําหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ/หรือ
กฎหมายต่างๆ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการกําหนด
(ข) บริษัทจัดการเห็นว่ าการทําธุ รกรรมของผู้ถื อหน่ว ยลงทุนอาจมีลั กษณะเป็นการกระทําความผิ ดตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ
ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ
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(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การทําธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม
ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ นรายอื่ น หรือ ความน่ าเชื่ อ ถื อ หรื อ ภาพลัก ษณ์ ของธุ รกิ จ จั ด การลงทุ น หรื อ ชื่ อเสี ยงของ
บริษัทจัดการ
นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ
เปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดของผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่หน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานที่มีอํานาจกํากับดูแลตามกฎหมายต่างๆ หรือบุคคลอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ
ทั้งนี้ คําว่า “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือ คําว่า “กฎหมายต่าง ๆ” นั้น ให้มี
ความหมายรวมถึงกฎหมายของประเทศต่างๆ ที่กองทุนรวมได้มีการลงทุนในประเทศนั้นๆ ด้วย
20.6 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน :
ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถื อได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกิน
หนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ที่ได้รับการยกเว้นหรือเห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
กําหนด
ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิของผูถ
้ ือหน่วยลงทุนกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วย
ลงทุน ดังนี้
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วย
ลงทุนของบุคคลใดหรือกลุม
่ บุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน

(2) การจํากัดสิทธิรับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้
(ก) บุ คคลใดหรือ กลุ่ มบุ คคลเดี ยวกันใดที่ถื อหน่ว ยลงทุ นเกินข้อ จํ ากั ดการถือ หน่ว ยลงทุน จะถูก จํา กัด
สิทธิรับเงินปันผลในส่วนที่ถือเกินนั้น เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
1. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม
2. การเกิน สัด ส่ว นการถือ หน่ว ยลงทุน เป็น กรณีข้อ ยกเว้น ข้อ จํ า กัด การถือ หน่ว ยลงทุน ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลส่วนที่ถูกจํากัดสิทธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน
(ค) ในระหว่า งการดํา เนินการเพื่อ ยกเงินปันผลให้เ ป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัท จัด การจะจัด ทํา บัญ ชี
และแยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม โดยไม่นํามารวมคํานวณเป็นมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุนรวม
(3) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของกองทุนรวม และในกรณีที่ กองทุ นรวมมี การแบ่งชนิ ดหน่ว ยลงทุนหากเป็นการขอมติ รายชนิด หน่ ว ย
ลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น เว้นแต่
ชนิดหน่วยลงทุนนั้นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน
ชนิดนั้น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตามจํานวนที่ถืออยู่
บุ ค คลใดหรื อ กลุ่ มบุ ค คลเดี ย วกั นใดจะถื อ หน่ ว ยลงทุ นได้ ไ ม่ เ กิ น หนึ่ งในสา มของจํ า นวนหน่ ว ยลงทุ น ที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
20.7 ข้อกําหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act
(ซึ่ งต่ อ ไปจะเรี ยกว่ า FATCA) โดยมีผลบั งคั บ ใช้ วั นที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบั บ ดั งกล่ า ว
กํ า หนดให้ ส ถาบั น การเงิ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ สั ญ ชาติ อ เมริ กั น นอกประเทศสห รั ฐ อเมริ ก า (Foreign
Financial
Institution หรื อ FFI) รายงานข้ อ มูล เกี่ ยวกั บ บั ญ ชีของบุ คคลที่ อ ยู่ใ นบั งคับ ต้ อ งเสี ยภาษีใ ห้ กั บ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา
และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏด้วยว่าใน
ปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่
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คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตน
กับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงิน
ของบุ ค คลสั ญ ชาติอ เมริ กั นและบุ ค คลที่ มี ลั ก ษณะตามหลั ก เกณฑ์ ที่ FATCA กํ า หนด หน้ า ที่ ใ นการ
ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า เพื่อหาความสัมพันธ์ ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการ
กําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
(กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้น
จะได้รับผลกระทบที่สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการ
ขายทรั พย์สิ นทางการเงินในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า (เงินลงทุ นทางตรง) ซึ่ งจะเริ่ ม ต้ นตั้ ง แต่ วั น ที่
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้ อ มในทรัพ ย์สิ นทางการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่ มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงิน
ของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าและ FFI ที่ เ ข้ า ร่ ว มผู ก พั น ตนตามข้ อ กํ า หนดของ FATCA (ซึ่ ง รวมถึ ง
ธนาคารและสถาบั นการเงินในประเทศไทย ผู้ รับ ฝากทรั พ ย์สิ น ผู้ ส นั บ สนุ นการขายและรั บ ซื้ อ คื น
หน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝาก
ทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ
FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุน
รวมหรื อ บริ ษั ท จั ด การ ซึ่ งอาจทํ า ให้ ก องทุ นรวมไม่ ส ามารถดํ า เนิ นการลงทุ น ต่ อ ไปได้ และ/หรื อ
ดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์
ของผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น โดยรวม บริ ษัท จัด การและกองทุ นรวม (โดยบริ ษัท จั ด การ) จึ งเข้ า ผู ก พั นตนเพื่ อ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและ
กองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ ยวข้ อ งได้ บริษัท จัด การและกองทุ นรวม (ซึ่ งรวมทั้งผู้ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ การปฏิ บั ติงานของกองทุ น เช่ น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิ
ในการดําเนินการดังนี้
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการ
นําส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุน
คงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์
ทราบความเกีย
่ วข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือ
การให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐาน
เพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบัน
การเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
เพื่อ เป็ นการป้ อ งกั นและลดผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ต่ อ กองทุ นหรื อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นโดยรวม รวมทั้ งเพื่ อ ให้
กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดําเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับ
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ภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ
ดําเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าว
(3) ดํา เนิ นการหั ก เงิน ณ ที่ จ่ายจากรายได้ เงินลงทุ น เงินปันผลและ/หรื อเงินที่ ชํา ระค่ า ขายคื นหน่ ว ย
ลงทุ นของผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น รายนั้ น ได้ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ แ ละข้ อ กํ า หนดของกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดํ า เนิ น การอื่ น ใดอั น เป็ น การป้ อ งกั น หรื อ ลดผลกระทบ หรื อ ทํ า ให้ ก องทุ น หรื อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น
โดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดําเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
ข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็น
การกระทํ า เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งมิ ใ ห้ บ ริ ษั ท จั ด การและกองทุ น มี ก ารดํ า เนิ น การที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งข้ อ บั ง คั บ ของ
FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทําให้กองทุนอาจต้องถู กหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชี
ธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่
เข้า ข่ายเป็นพลเมือ งของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือ เป็นบุคคลตามที่ กฎหมายต่างประเทศที่เ กี่ยวข้อ ง
กําหนด) เท่านั้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการได้
สงวนสิท ธิ ไ ว้ข้า งต้น บริษัท จัดการ (รวมถึ งผู้ ที่เ กี่ ยวข้ อ ง) จะดํ าเนิ นการตามข้ อ กํา หนดของกฎหมาย
ภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื่นใดที่ราชการ
กําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
20.8 ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนหลัก
ความเสี่ยงทางการตลาด (Market Risk)
การลงทุนของกองทุนหลัก อาจขึ้นอยู่กับ ความผันผวนตามปกติของตลาดและความเสี่ยงในการลงทุน
ตราสารทุนในต่างประเทศ และไม่สามารถยืนยันได้ว่ามูลค่าการลงทุนจะเพิ่มขึ้นหรือดํารงอยู่เช่นเดิมเสมอไป
การลงทุนระหว่างประเทศ (International Investing)
การลงทุนในหลักทรัพย์ ที่ออกโดยบริษัทและรัฐบาลในประเทศต่างๆ จะต้องคํานึงถึงความเสี่ยงซึ่งอาจ
ไม่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer) ของประเทศใดประเทศหนึ่ง มูลค่าของการลงทุน
ในเงินสกุ ล อื่ นที่ ไ ม่ใ ช่ ส กุ ล เงินหลั ก (Base Currency) ของกองทุ นหลั ก อาจได้ รับ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน กฎระเบียบในการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงทางกฎหมาย
กฎหมายภาษี รวมถึงการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่แตกต่างกัน การเปลี่ยนแปลงในการบริหารงานของหน่วยงาน
ของรัฐ นโยบายทางเศรษฐกิจ การเงิน สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในการติดต่อระหว่างประเทศ อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในช่วงระยะเวลาสั้นๆซึ่งทําให้มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอาจมีความผันผวนตามไปด้วย ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเนื่องจากการแปลงของสกุลเงิน
ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมของผู้ดูแลทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของการลงทุนในบางประเทศอาจสูงกว่า
และตลาดของประเทศที่พัฒนาน้อยกว่าอาจจะมีสภาพคล่องน้อยกว่า ผันผวนมากกว่า และอยู่ภายใต้การ
ดูแลของภาครัฐมากกว่าที่อื่นๆ การลงทุนในผู้ออกหลักทรัพย์บางรายอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ
เช่น การเวนคืน ภาษีการริบทรัพย์ การขาดมาตรฐานการบัญชีและการตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอและความ
ยากลําบากทีอ
่ าจเกิดขึ้นในการบังคับใช้พันธกรณีตามสัญญา การทําธุรกรรมตราสารการเงินในบางประเทศ
อาจมีความล่าช้าในการชําระหรือมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนได้
ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
กองทุนอาจมีความเสีย
่ งด้านเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ที่แตกต่างกันไปตามความสามารถในการชําระเงิน
ต้ น และดอกเบี้ ยของผู้ อ อกตราสารนั้ น ๆ กองทุ น อาจมี ก ารลงทุ น ในตราสารหนี้ ที่ อ อกโดยรั ฐ บาล หรื อ
หน่ ว ยงานของรั ฐ การที่ รั ฐ บาลหรื อ หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วไม่ ส ามารถชํ า ระหนี้ ไ ด้ จ ะเกิ ด ผลเสี ย ต่ อ มู ล ค่ า
ทรัพย์สินสุทธิต่อหุ้นของกองทุนหลักได้
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นอกจากนี้ กองทุนจะมีความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา เช่น คู่สัญญาในสัญญาซื้อคืนหลักทรัพย์หรือ
สัญญาการให้ยืมหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้ ขายภายใต้สัญญาซื้อคืนนั้นล้มละลาย หนี้สินล้นพ้นตัวหรือผิดนัด
ชําระหนี้ กองทุนอาจประสบความล่าช้าในการชําระมูลค่าหลักทรัพย์ในช่วงเวลาดังกล่าว รายได้ที่ต่ํากว่า
สถานการณ์ปกติ หรือไม่ มีรายได้ในช่วงเวลาดังกล่าว และค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิเรียกร้อง ความเสี่ยงที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การให้ ยื ม หลั ก ทรั พ ย์ ข องกองทุ น รวมถึ ง การสู ญ เสี ย สิ ท ธิ ใ นหลั ก ทรั พ ย์ ป ระกั น หากผู้ ยื ม
หลั กทรัพย์ป ระสบความล้ มเหลวทางการเงิน สํา หรั บการให้ ยืมหลัก ทรั พย์ที่ทํ ากั บ บุค คลที่เ กี่ยวข้ องกั บ
ผู้รักษาทรัพย์สิน (Custodian) จะต้องกระทําตามข้อกําหนดเชิงพาณิชย์เสมือนทํากับบุคคลภายนอก
กองทุนหลักอาจมีความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สัญญาล่วงหน้า
และการทําธุรกรรมอื่นๆ และกองทุนอาจประสบผลขาดทุนนอกเหนือไปจากที่คาดการณ์ อันเนื่องมาจาก
การที่คู่สัญญาไม่สามารถหรือไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญา สําหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(Futures) และสัญญาสิทธิบนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Options on futures) จะมีความเสี่ยงที่ซับซ้อน
มากกว่าเนื่องจากเป็นต้องคํานึงถึงความเป็นไปได้ในผิดนัดของ Clearing House หรือ Clearing Broker
ผู้จัดการการลงทุนมีการทําสัญญาชดใช้การผิด สัญญาที่เกี่ยวข้องธุรกรรมดังกล่าว อย่างไรก็ ดีข้อกําหนด
ดังกล่าวอาจไม่เพียงพอในกรณีที่มูลค่าหลักประกันหรือสินทรัพย์อื่นๆนั้นไม่เพียงพอ
การจัดอันดับเครดิตโดยสถาบันจัดอันดับเครดิตที่ได้รับการยอมรับ เช่น เอสแอนด์พีและมูดี้ส์นั้นเป็นเกณฑ์
เปรี ย บเที ย บและเป็ นข้ อ คิ ด เห็ น ไม่ใ ช่ เ กณฑ์ ม าตรฐานที่ ต ายตั ว แม้ ว่ า การจั ด อั น ดั บ เหล่ า นี้ เ ป็ น เกณฑ์
พิจารณาเบื้องต้นสําหรับการเลือกลงทุนในตราสารหนี้ แต่ผู้จัดการการลงทุนจะต้องทํ าการประเมินด้ว ย
ตนเอง หนึ่งในปัจจัยที่จะต้องพิจารณาคือความสามารถในการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสารใน
ระยะยาวและแนวโน้มเศรษฐกิจทั่วไป
ความเสี่ยงด้านหลักประกัน (Collateral Risk)
เงินสดที่ได้รับเป็นหลักประกันอาจจะลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆที่สามารถลงทุนได้ การลงทุนเป็นเงินสดทํา
ให้ก ารลงทุน(รวมถึ งการให้ ยืมหลักทรัพย์) ต้องขึ้นอยู่กับ การที่ต ลาดมีมูล ค่าสู งขึ้ นหรื อลดลงและควา ม
เสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนดังกล่าว เช่น การที่ผู้ออกหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องไม่ปฎิบัติตามสัญญาหรือผิดนัด
ชําระหนี้
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Risk)
ในกรณีที่กองทุนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และผลกระทบต่อความเสี่ยงนั้นมีการ
เปลี่ ย นแปลง ผลประกอบการของกองทุ น อาจจะได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมากจากการผั น แปรของอั ต รา
แลกเปลี่ยนตามสัดส่วนของสกุลเงินที่ถือครอง โดยไม่เกี่ยวกับสถานะ(position) ถือครองหลักทรัพย์
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหุ้นของกองทุนจะคํานวณในสกุลเงินหลักของกองทุน ในขณะที่การลงทุนอาจเป็น
สกุลเงินอื่นๆ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญเมื่อมูลค่าทรัพย์สินใน
สกุ ล เงิ น อื่ น นั้ น ปรั บ ตั ว ขึ้ น หรื อ อ่ อ นค่ า ลง เมื่ อ เที่ ย บกั บ เงิ น สกุ ล หลั ก ซึ่ ง อั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศโดยทั่วไปจะถูกกําหนดโดยอุปสงค์ และอุปทานในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และ
สภาพการลงทุนในประเทศต่างๆ อนึ่ง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังสามารถได้รับผลกระทบอัน
ไม่สามารถคาดเดาได้อันเนื่องมาจากการแทรกแซงของรัฐบาลหรือธนาคารกลาง หรือโดยการควบคุมสกุล
เงิน หรือการพัฒนาทางการเมือง
นอกจากนี้ ธุรกรรมการป้องกันความเสี่ยงจากสกุลเงิน สามารถลดความผันผวนอันเนื่องมาจากสกุลเงินที่
กองทุนถือครอง แต่ อาจทํ าให้กองทุนมีความเสี่ยงด้ านอื่น เช่น ความเสี่ยงของคู่สั ญญา นอกจากนี้เมื่อ
กองทุนเข้าสู่การทําธุรกรรม Cross Hedging (เช่น การใช้สกุลเงินที่แตกต่างจากสกุ ลเงินของหลักทรัพย์
นั้นๆ ในการป้องกันความเสี่ยง) กองทุนอาจมีความเสี่ยงที่การเปลี่ยนแปลงในค่าของสกุลเงินที่ใช้ในการ
ป้องกันความเสี่ยงนั้นไม่มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงในค่าของสกุลเงินที่ กําหนดเพื่อ การป้องกั น
ความเสี่ ยงของหลั กทรั พย์ ซึ่ งอาจทํ า ให้ เ กิ ดผลขาดทุ นทั้ งการทํา ธุ รกรรมป้ องกั นความเสี่ยงและมู ล ค่ า
หลักทรัพย์ของกองทุน
สัญ ญาซื้ อ ขายเงินตราล่ ว งหน้ าอาจถูก จํากั ด เพียงสกุ ล เงินบางสกุล และเมื่อ ครบกํ า หนดสั ญญาอาจไม่
สามารถที่จะเจรจากับผู้ค้า (Dealer) ในการเข้าทําธุรกรรมหักล้าง (offsetting transaction) ขณะที่ไม่มี
การรั บ ประกั น ว่ า ตลาดสั ญ ญาซื้ อ ขายเงิ น ตราล่ ว งหน้ า จะมี ส ภาพคล่ อ งเสมอไป ปั จ จั ย เหล่ า นี้ จํ า กั ด
ความสามารถในการป้องกันความเสี่ยงจากการลดค่าของสกุลเงินซึ่งหลักทรัพย์จํานวนมากที่กองทุนถือไม่
เกี่ยวข้องกับการประเมินเชิงคุณภาพที่อาจจะกําหนดให้แก่หลักทรัพย์บางประเภท
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ตราสารอนุพันธ์ (Futures, Forward, Swap and Option Contracts)
กองทุนอาจใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า สําหรับวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงในเรื่องความเคลื่อนไหวของตลาด การ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือความเสี่ยงเรื่องอัตราดอกเบี้ยหรือเรื่องอื่นๆ ความสามารถของผู้จัดการ
การลงทุนในการใช้กลยุทธ์เหล่านี้อาจถูกจํากัดโดยภาวะตลาด ข้อจํากัดด้านการกํากับดูแล ความเสี่ยงด้าน
กฎหมาย ในขณะที่การมีผลบังคับใช้ได้ของตราสารอนุพันธ์อาจเป็นเรื่องการออกตราสาร ความเสี่ยงด้าน
การชําระเงิน และข้อพิจารณาเรื่องภาษี การใช้กลยุทธ์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงพิเศษบางประเภท
ได้แก่ (1) การที่ต้องพึ่งพาความสามารถของผู้จัดการการลงทุนในการคาดการณ์ราคาหลักทรัพย์และความ
เคลื่อนไหวเรื่องอัตราดอกเบี้ย (2) ความสัมพันธ์ที่ไม่สมบูรณ์ระหว่างความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์
หรือสกุลเงินซึ่งเป็นที่หลักทรัพย์อ้างอิงในสัญญา กับความเคลื่อนไหวของราคาในหลักทรัพย์หรือสกุลเงิน
ในกองทุนที่เกี่ยวข้อง (3) การไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับตราสารบางประเภทในบางช่วงเวลา (4)
ถึงแม้กองทุนจะไม่ใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อเพิ่มความเสี่ยง (leverage) ในทางใด ระดับของ leverage ซึ่งมี
อยู่ในการซื้อขาย futures กล่าวคือ the low margin deposits ซึ่งจําเป็นต้องมีในการซื้อขาย futures
หมายความว่าการซื้อขาย futures อาจได้รับ leverage อย่างสูง ดังนั้นความเคลื่อนไหวเล็กน้อยของราคา
สั ญ ญา อาจทํ า ให้ ก องทุ นขาดทุ นอย่า งมากได้ ใ นทั นที และ (5) อุ ป สรรคที่ เ ป็ น ไปได้ ต่ อ การบริ ห าร
พอร์ทโฟลิโออย่างมีประสิทธิภาพหรือความสามารถที่จะตอบสนองต่อการขอไถ่ถอน (redemption) หรือ
หนี้ ระยะสั้ น อื่ น ๆอั นเนื่ อ งจากสิ น ทรั พย์ ของกองทุ น ถู ก แบ่ ง แยกเพื่ อ เป็ นประกั น หนี้ ก องทุ น กลยุท ธ์ ก าร
ป้องกันความเสี่ยงอาจต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายต่อกองทุนซึ่งดําเนินกลยุทธ์นั้น
สําหรับตราสารอนุพันธ์อื่นนอกเหนือจากการซื้อ options อาจทําให้เกิดผลขาดทุนที่เกินจํานวนเงินลงทุน
หรือ premium ที่กองทุนได้รับไว้ ตราสารอนุพันธ์ นอกตลาด (OTC derivative instruments) มีความ
เสี่ยงเพิ่มเติม คือ ความเสี่ยงของคู่สัญญาที่จะไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันของตนที่มีอยู่ตามสัญญา ตราสาร
อนุพันธ์บางประเภทยังไม่พร้อมนําออกจําหน่ายในตลาดหรืออาจจะไม่มีสภาพคล่องเนื่องจากภาวะตลาด
นอกจากนี้ ในช่วงเวลาที่ตลาดผันผวนอาจต้องระงับหรือต้องจํากัดการซื้อขายในตราสารอนุพั นธ์ที่ซื้อขาย
ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ (commodity exchange) ชั่วคราว ซึ่งอาจทําให้สัญญาไม่มีสภาพคล่องชั่วคราว
และประสบความยุ่งยากด้านการกํา หนดราคา ตลาดสิ นค้าโภคภัณฑ์อาจจํากัด ราคารายวันที่ส ามารถ
เปลี่ยนแปลงได้จาก settlement price ของวันก่อนหน้านั้น ถ้าหากมีกรณีที่เ กินข้อกําหนดดังกล่าว จะไม่
สามารถซื้ อ ขายได้ ใ นราคาที่ เ กิ น ข้ อ จํ า กั ด ในวั นดั ง กล่ า ว สิ่ งนี้ อ าจทํ า ให้ ก องทุ น ไม่ ส ามารถปิ ด สถานะ
(positions) และจํากัดความสูญเสียของกองทุนได้
ความเสี่ยงด้านการกําหนดสกุลเงินของหน่วยลงทุน (Share Currency Designation Risk)
อาจมีการกําหนด Class ของสกุลเงินที่นอกเหนือจากสกุลเงินหลัก (Base Currency) ของกองทุนที่
เกี่ยวข้อง ในกรณีดังกล่าวความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในเชิงลบระหว่างสกุลเงินหลักของ
กองทุนและสกุลเงินซึ่งมีการกําหนดอาจทําให้ผลตอบแทนลดลงและ/หรือการขาดทุนของกองทุนสําหรับ
ผู้ถือหน่วยสกุลนั้นๆ ผู้จัดการการลงทุนอาจพยายามลดความเสี่ยงโดยใช้เทคนิคการบริหารพอร์ทโฟลิโอ
อย่างมีประสิทธิภาพและตราสารต่างๆ (รวมถึง currency options และสัญญาซื้อขายเงินตราล่วงหน้า) ซึ่ง
กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนกองทุนหลักตามเงื่อนไขและข้อจํากัดซึ่งกําหนดโดยธนาคารกลางเพื่อป้องกั น
ความเสี่ยงด้านเงินตราต่างประเทศของหน่วยลงทุนใน Class ดังกล่าวมิให้มีต่อ Base Currency ของ
กองทุนที่เกี่ยวข้องหรือต่อสกุลเงินสําหรับสินทรัพย์ของกองทุนที่เกี่ยวข้อง มูลค่าอาจสูง สุดได้ถึง 105%
ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ทั้งนี้ผู้จัดการการลงทุนจะตรวจสอบเรื่องการป้องกันความเสี่ยงอย่างน้อยเดือนละ
ครั้ง และจะลดระดับของการป้องกันความเสี่ยงเพื่อทําให้แน่ใจว่าสถานะซึ่งเกินกว่า 100% ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิอันเนื่องมาจาก Class นั้นจะไม่ ถูก carried forward เกินกว่าระยะเวลาการตรวจสอบ
ดังกล่าว ในขณะที่อาจเกิดสถานะ over-hedged หรือ under-hedged positions ด้วยความไม่ตั้งใจนั้น
อาจเกิ ด ขึ้ น นอกเหนื อ การควบคุ ม ของกองทุ น ผู้ ล งทุ น ควรตระหนั ก ว่ า กลยุ ท ธ์ นี้ อ าจขั ด ขวางการรั บ
ผลประโยชน์หากว่าสกุลเงินที่กําหนด(designated currency) ขัดแย้งกับ Base Currency และ/หรือสกุล
เงินซึ่งกําหนดสําหรับสินทรัพย์ของกองทุน ในกรณีดังกล่าวผู้ถือหน่วยของ Class ดังกล่าวอาจแบกรับ
ความเสี่ ยงจากความผันผวนในสิ นทรั พย์สุท ธิ ต่ อหน่ ว ย ซึ่ งสะท้ อ นถึ งกํ าไร/ขาดทุ นเกี่ ยวกั บ ต้ นทุ นของ
ตราสารทางการเงินที่เกี่ยวข้อง แม้ว่ากลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงไม่จําเป็นสําหรับ Class ภายในกองทุน
และตราสารการเงินที่นํามาใช้เพื่อดําเนินกลยุทธ์จะต้องเป็นสินทรัพย์/หนี้สินของกองทุนทั้งหมด อย่างไรก็
ดี กําไร/ขาดทุนเกี่ยวกับต้นทุนของตราสารทางการเงินที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มขึ้นกับ Class ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
ความเสี่ยงด้านสกุลเงินของ Class ใดอาจไม่นําไปรวมหรือหักล้างกับความเสี่ยงต่อ Class อื่นของบริษัท
ความเสี่ยงต่อสินทรัพย์กองทุนจะไม่ถูกจัดสรรไปยัง Class อื่น
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ปริมาณการซื้อขายพอร์ทโฟลิโอ (Portfolio Turnover)
ในบางกรณีอาจจะมีการขายหลักทรัพย์โดยไม่คํานึงถึงระยะเวลาที่ถือครอง กองทุนอาจมีการซื้อขายระยะ
สั้ น เป็ น ประจํ า เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ จ ากผลตอบแทนของการออกหลั ก ทรั พ ย์ ใ นรู ป แบบต่ า งๆ ทั้ ง นี้ ก็ เ พื่ อ
แสวงหาผลกําไรระยะสั้นช่วงดอกเบี้ยมีการผันผวนหรือเพื่อเหตุผลอื่นๆ ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่
มากขึ้ น จะเพิ่ม อั ต ราปริ มาณการซื้ อ ขายของกองทุ น ซึ่ งอาจทํ า ให้ มี ก ารเสี ยค่ า ธรรมเนี ยมนายหน้ า และ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอื่นๆมากขึ้น
ไม่มีการรับประกันเงินลงทุนเท่ากับการคุ้มครองเงินฝาก (No Investment Guarantee Equivalent To
Deposit Protection)
การลงทุนในบริษัทไม่มีลักษณะเป็นเงินฝากในบัญชีธนาคารและไม่ได้รับความคุ้มครองจากรัฐบาลหน่วยงานรัฐ
หรือการค้ําประกันใดๆ ซึ่งอาจมีไว้เพื่อคุ้มครองผู้ถือบัญชีเงินฝากของธนาคาร
หลักทรัพย์แปลงสภาพ (Convertible Securities)
กองทุนอาจจะลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิซึ่งแปลงสภาพหรือมีสิทธิที่จะทําการซื้อหุ้นสามัญหรือตราสารทุนอื่นๆ
หลักทรัพย์แปลงสภาพอาจจะซื้อได้ในกรณีที่ผู้จัดการการลงทุนเชื่อว่ามี โอกาสให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ
คือ เห็นว่าหลักทรัพย์เหล่านั้นจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าหลักทรัพย์อ้างอิงในเวลาที่ซื้อ หรือพิจารณาแล้ว
ว่าจะมีความเสี่ยงที่จะสูญเงินต้นน้อยกว่าหลักทรัพย์อ้างอิง ทั้งนี้ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่เป็นเงินปันผล
ของหลักทรัพย์แปลงสภาพค่อนข้า งให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าหลักทรัพย์ไม่แปลงสภาพที่มีคุณสมบัติที่
คล้ายคลึงซึ่งออกให้โดยบริษัทเดียวกันนี้
บริษัทขนาดเล็ก (Small Companies)
ความเสี่ยงจากการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทขนาดเล็กอาจมีสูงกว่าความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทที่มี
ขนาดใหญ่กว่า เนื่องจากข้อจํากัดด้านต่างๆ เช่น ขนาดของสายการผลิต ช่องทางการจําหน่าย ทรัพยากร
ด้านการเงินและการจัดการ ขณะที่บริษัทขนาดเล็ก อาจมี การเข้าถึงข้อมูล ที่เกี่ยวข้องได้น้อ ยกว่า บริษัท
ขนาดใหญ่ที่มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะมากกว่า หลักทรัพย์ของบริษัทขนาดเล็กบ่อยครั้งเป็นการซื้อ
ขายกันโดยตรงและปริมาณการซื้อขายดังกล่าวอาจไม่เท่ากับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น ในการ
ที่จะขายหลักทรัพย์ลักษณะนี้ กองทุนอาจจําเป็นต้องลดราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์หรือขายออกโดยใช้
ระยะเวลาที่ยาวนาน และอาจมีความผันผวนของราคามากกว่าราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทขนาดใหญ่
กว่าซึ่งมักซื้อขายในวงกว้างผ่านตลาดหลักทรัพย์
ความเสี่ยงในเรื่องการชําระเงิน (Settlement Risk)
กองทุนอาจได้รับความเสี่ยงด้านเครดิตของบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ด้วยและอาจต้องแบกรับสภาวะ
เสี่ยงจากการไม่ชําระเงิน (settlement default)
ความเสี่ยงทางการเมือง และ/หรือ การควบคุมบังคับ (Political and/or Regulatory Risks)
มูลค่าสินทรัพย์ของกองทุนอาจได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนต่างๆ เช่น การพัฒนาการเมืองระหว่าง
ประเทศ การเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ ง การเก็ บ ภาษี อ ากร ข้ อ จํ า กั ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เงิ น ลงทุ น จาก
ต่า งประเทศ และการคืนค่ าสกุ ลเงินเดิ ม (currency repatriation) ความผั นผวนของสกุล เงินและการ
ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้ต่างๆ ความเสี่ยงทางการเมือง และ/หรือ การควบคุมบังคับรวมถึง
ความเสี่ยงที่รัฐบาลจะเปลี่ยน หรือถูกบังคับให้เปลี่ยนเป็นสกุลเงินอื่น ซึ่งอาจทําให้มูลค่า ของเงินกองทุนที่
ถูกควบคุมสกุลเงินเดิมเปลี่ยนตามสกุลเงินหลักของกองทุน (Fund’s Base Currency)
ความเสี่ยงจากการดูแลทรัพย์สิน (Custodial Risk)
กองทุ น อาจจะลงทุ น ในตลาดที่ มี ร ะบบการจั ด การดู แ ล (custodial)
และ/หรื อ ระบบการชํ า ระเงิ น
(settlement system) ที่ปรับปรุง/พัฒนาได้ไม่เต็มที่ ทรัพย์สินของกองทุนซึ่งซื้อขายกันในตลาดดังกล่าว
และได้มอบหมายผู้รักษาหลักทรัพย์ช่วง (sub-custodians) ในสถานการณ์ที่อาจจะเป็นต้องมีการใช้บริการ
ผู้รักษาหลักทรัพย์ช่วง ซึ่งอาจมีความเสี่ยงอันเกิดจากผู้รักษาหลักทรัพย์ไม่ต้องมีความรับผิด
หุ้นทุน (Equities)
กองทุนที่ลงทุนในหุ้นทุนมีแนวโน้มที่จะผันผวนมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล แต่มีโอกาส
เติ บ โตได้ ม ากกว่ า เช่ น เดี ย วกั น มู ล ค่ า จากเงิ น ทุ น อ้ า งอิ ง ในกองทุ น หุ้ น อาจจะผั น แปรค่ อ นข้ า ง สู ง ตาม
กิจกรรมและผลลัพธ์ของแต่ละบริษัท และผลกระทบจากสภาวะทางเศรษฐกิจ
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หุ้นคุณค่า (Value Stocks)
หลักทรัพย์ที่พิจารณาว่าเป็นหุ้นคุณค่า (Value Stocks) คือ หุ้นของบริษัทที่มีมูลค่าตามบัญชีต่อมูลค่า
ตลาด (Book Value / Market Value) ที่สูง ในการประเมินมูลค่านั้นผู้จัดการการลงทุนอาจพิจารณาปัจจัย
อื่นๆ เพิ่มเติม เช่น อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกระแสเงินสด (price to cash flow ratio) หรืออัตราส่วนราคาต่อ
กําไร (price to earnings ratio) หุ้นคุณค่าที่มีมูลค่ามูลค่าตามบัญชีต่อมูลค่าตลาด (Book Value /
Market Value) ที่สูงนั้นอาจเป็นผลมาจากสภาพธุรกิจ/การเงินอ่อนแอ หุ้นคุณค่าอาจรวมถึงบริษัทมีความ
ตึงเครียดทางการเงิน หรือรวมถึงบริษัทที่ล้มละลาย ราคาของหลักทรัพย์ชนิดนี้อาจอาจผันผวนมากกว่าหุ้น
โดยทั่วไป
ภาษีอากรต่างประเทศ (Foreign Taxes)
บริษัทจัดการกองทุนหลักอาจจะต้องรับผิดชอบต่ออากร (รวมถึงภาษีหัก ณ ที่จ่าย) ในประเทศอื่นๆนอกเหนือ
ประเทศไอร์แลนด์สําหรับผลตอบแทนและกําไรจากราคาหลักทรัพย์ที่ลงทุน (capital gain) บริษัทฯ อาจ
ไม่ได้รับประโยชน์การลดอัตราภาษีต่างประเทศ โดยอาศัยอํานาจตามสนธิสญ
ั ญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศ
ไอร์แลนด์กับประเทศอื่นๆ ดังนั้น บริษัทอาจไม่สามารถเรียกคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายใดๆ ที่ต้องชําระในประเทศ
นั้ นๆ หากสถานะนี้ เ ปลี่ ยนและบริ ษัท ได้ รับ ชํ า ระคื นสํ า หรั บ ภาษี ต่ า งประเทศ มู ล ค่ า สิ นทรั พ ย์สุ ท ธิ ของ
กองทุนที่เกี่ยวข้องจะไม่ปรับแก้ไขย้อนหลัง (restated) และผลประโยชน์จะมีการจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วย
ปัจจุบันขณะมีการชําระภาษีคืน
การจัดสรรชั่วคราว (Provisional Allotments)
เนื่องจากบริษัทอาจจะมีการจัดสรรหน่วยเป็นการชั่วคราวแก่ ผู้ จองซื้อ ก่อนการได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้ น
เหล่านั้น บริษัทอาจจะขาดทุนเนื่องจากการไม่ชําระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน
การซื้อและการไถ่ถอนหุ้นโดยผ่า นระบบ Clearing และการ Settlement (Buying and Redeeming
Shares Through a Clearing or Settlement System)
การซื้อและการไถ่ถอนหุน
้ สามารถกระทําได้โดยอ้อมผ่านระบบ clearing และ settlement ผู้ลงทุนที่ถือหุ้น
โดยผ่านระบบ clearing และ settlement ควรทราบว่าผู้ลงทุนอาจต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่
ควบคุมความสัมพันธ์กับระบบ clearing และ settlement และ/หรือนายหน้าที่ทําการซื้อขายในนามของ
ผู้ล งทุ น ข้ อกํ า หนดและเงื่อ นไขเหล่ า นั้ นอาจเกี่ ยวข้อ งกั บการชํา ระค่า ธรรมเนี ยมโดย/หรื อในนามของ
ผู้ลงทุน การใช้สิทธิออกเสียงในหุ้น การจองซื้อแบบต่างๆ (different subscription) และขั้นตอนการไถ่
ถอนและกฎการชําระหนี้แบบต่างๆ (different settlement rules) ในบางสถานการณ์ หุ้นจะถือโดยตัวแทน
ซึ่งในกรณีนั้นผู้ลงทุนไม่ใช่ผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทและไม่สามารถบังคับใช้สิทธิที่มีอยู่
ในหุ้นได้โดยตรงกับบริษัท ผู้ลงทุนนั้นอาจขึ้นกับตัวแทนหุ้นเพื่อให้ดําเนินการในนามตัวแทนผู้ถือหุ้น
ในสถานการณ์ที่ผู้ลงทุนซื้อหุ้นโดยใช้นายหน้ารับอนุญาต (Approved Broker) นายหน้าจะดําเนินการใน
ฐานะตัวแทนผู้ลงทุนซึ่งถือหุ้นในนามของตน ผู้ลงทุนจะอาศัยนายหน้าให้ทําการในนามของตนรวมถึงการ
จองซื้อหุ้นและคําขอไถ่ถอนภายในกําหนดเวลาและอย่างถูกต้อง หากเกิดการผิดพลาดหรือเกิดการละเลย
จากนายหน้า ผู้ลงทุนต้องใช้สิทธิไล่เบี้ย(recourse) จากนายหน้าในฐานะที่เป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง
ผู้ลงทุนจะไม่ใช้สิทธิไล่เบี้ยโดยตรง(direct recourse) จากบริษัทจัดการกองทุนหลัก เนื่องจากไม่ได้เป็น
ผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สิทธิไล่เบี้ยของผู้ลงทุนต่อนายหน้ารับอนุญาตนั้นต้องกระทํา
ตามข้อกําหนดที่ตกลงระหว่างผู้ลงทุนและตัวแทนของผู้ลงทุนและนายหน้า ผู้ลงทุนอาจขอคําแนะนําด้าน
กฎหมายที่เหมาะสมจากตัวแทนก่อนลงทุนผ่านนายหน้า
ผู้ลงทุนควรทราบว่าตัวแทนไม่สามารถจองซื้อหุ้นหรือไถ่ถอนหุ้นด้วยระบบ clearing หรือ settlement ใน
วันที่ระบบดังกล่าวไม่เปิดทําการ แม้วันดังกล่าวนั้นอาจเป็นเวลาทําการสําหรับกองทุน ผู้ลงทุนควรติดต่อ
ใช้ระบบ cleaning หรือ settlement ที่เกี่ยวข้อง หรือนายหน้าของผู้ลงทุนโดยตรงเพื่อหารายละเอียด
เกี่ยวกับข้อกําหนดและเงื่อนไขล่วงหน้าก่อนทําการลงทุน
หมายเหตุ:
กรณีที่ข้อมูลความเสี่ยงของกองทุน U.S. Small Companies Fund มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับ กองทุนหลัก
ให้ถือเอาข้อมูลต้นฉบับของกองทุนหลัก เป็นหลัก ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเสี่ยงอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจ
ลงทุน

21. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ
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และคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้ง
กับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
โครงการแล้ว
บริ ษัท จัด การกองทุ นรวมจะแต่ งตั้ งผู้ดู แลผลประโยชน์ ของกองทุ นรวมตามที่ ระบุ ไ ว้ใ นโครงการจั ด การ
กองทุนรวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ
กองทุ นรวม ทั้ งนี้ การลงนามในข้อ ผูกพันของผู้ดู แลผลประโยชน์ ที่ ได้ รับการแต่ งตั้ ง โดยชอบ ให้ ถือ ว่ า
ผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง
การที่ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ นได้ แสดงความประสงค์ ใ นการซื้ อ หรื อ ลงทุ นในหน่ ว ยลงทุ นของกองทุ นรวมตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตาม
ข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ
่ ่านการอนุมัตจ
ิ ากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กั บ บริ ษั ท จัด การกองทุ น รวม ถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของข้ อ ผู ก พั น ระหว่ า งผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นกั บ บริ ษั ท จั ด การ
กองทุนรวม
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บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด
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1. บริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จํากัด
ที่อยู่ : ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2949-1500 โทรสาร 0-2949-1501
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดําเนินการดังต่อไปนี้
(1) การบริหารกองทุนรวม
(ก) ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุน
รวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อ
ประชาชนครั้งแรก
(ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด
(ค) นํ า เงินของกองทุ นรวมไปลงทุ นในหลั ก ทรั พ ย์ห รื อ ทรั พ ย์สินต่ า ง ๆ และซื้ อ ขาย จํ า หน่ า ย สั่ งโอน
เปลี่ ยนแปลง เพิ่ มเติ มหลั ก ทรั พย์ ห รื อ ทรั พ ย์สิ นที่ ล งทุ นไว้ ต ามที่ บ ริ ษัท จั ด การเห็ นสมควร โดยลงทุ น
ภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ง) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหุ้นอยู่เท่าที่จําเป็นเพื่อรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(จ) ดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนของกองทุนรวม ตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
(ฉ) ดําเนินการเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวัน
ทําการถัดจากวันที่ซื้อขายหน่วยลงทุนจํานวนนั้นแล้วแต่กรณี
(ช) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(ซ) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการกองทุนรวมตามหัวข้อ “การขอ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”
(ฌ) ดํ าเนิ นการฟ้อ งร้ อ งคดีใ นนามของบริ ษัท จั ดการเพื่ อ รั ก ษาสิ ท ธิ และผลประโยชน์ ต่ าง ๆ ของผู้ ถื อ
หน่วยลงทุน ในกรณีที่มีบุคคลใด ๆ รอนสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน
รวม
(2) การรับ และการจ่ายเงินของกองทุนรวม
(ก) จัดให้ มีการรับ และจ่ายค่าธรรมเนียม ค่า ใช้จ่ าย หรือ เงินตอบแทนอื่ นใดจากและให้แก่ ผู้ถือ หน่ว ย
ลงทุน และกองทุนรวม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนรวมที่กําหนดไว้ในข้อ 15
ของหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ "ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
และกองทุนรวม"
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(ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กําหนดไว้ในข้อ 15 ของ
หนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและ
กองทุนรวม"
(3) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุนรวม
(ก) จั ด ให้ มี ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ข องกองทุ น รวมซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ต ามประกาศสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เรื่อง "คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม" รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที่
กําหนดไว้ในข้อ 2
(ข) แต่ ง ตั้ ง ผู้ส นั บ สนุ นการขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื นหน่ ว ยลงทุ น ภายใต้ ห ลั ก เกณฑ์ เงื่อ นไข และ วิ ธี ก ารที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(ค) จัด ให้ มีผู้ ส อบบั ญ ชี ท รั พ ย์สิ นของกองทุ นรวมที่ ไ ด้ รับ ความเห็ นชอบจากสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี
(ง) จัดให้มีผู้ชําระบัญชีกองทุนรวมเมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวม ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(จ) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะบุคคลขึ้นทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น
ที่ปรึกษากฎหมาย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
(ฉ) แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
(ช) แต่งตั้งทนายความ เพื่อติดตาม ทวงถาม และดําเนินคดี รวมทั้งดําเนินการใด ๆ เพื่อการรับชําระหนี้
หรือเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์อื่นใดของกองทุนรวม
(4) การดําเนินการอื่น ๆ
(ก) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข) จั ด ให้ มี แ ละเก็ บ รั ก ษาไว้ ซึ่ ง ทะเบี ย นผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
(ง) จัดทํารายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันทําการนั้น
(จ) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุก
สิ้นวันทําการนั้น
(ฉ) จัดทํารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กําหนด ในกรณีที่มิได้เกิด
จากการลงทุน หรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
(ช) จัดทํ ารายงานทุก รอบปี บัญ ชีเ พื่อแสดงข้ อมู ลเกี่ ยวกับ กองทุ นรวมของรอบปี บัญ ชี และส่งรายงาน
ดั ง กล่ า วให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ มี ชื่ อ อยู่ ใ นทะเบี ย นผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น และสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้ นปีบั ญชี โดยรายงานดังกล่าวต้องแสดงข้อมู ลตามที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และส่งผ่านระบบรับและเผยแพร่ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและการรายงานของกองทุน
รวม (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามข้อ 22.1.1
ก่อนหรือในวันที่ครบกําหนดจัดทําหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีจัดทํารายงานตาม (ฐ) ตามปี
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ปฏิทิน ให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชี ขยายเป็นภายใน
4 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
(ซ) จัดทํ าหนังสื อชี้ชวนส่วนสรุ ปข้อมูล สําคัญที่ ผู้ลงทุนควรทราบใหม่ ทุกรอบปีบัญชี เพื่อแสดงข้อมูล
เกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ้นปีบัญชีและส่งให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่
วันถัดจากวันสิ้นปีบัญชีนั้น ยกเว้นกองทุนรวมเปิดที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวและรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งล่วงหน้า ซึ่งระบุเวลาไว้แน่นอน (Auto Redemption) ไม่ต้องจัดทําหนังสือ
ชี้ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี
(ฌ) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมจํานวน และมูลค่าหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ณ วัน
ทําการสุดท้ายของเดือน ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกเดือนภายในวันทําการที่ 20 ของเดือน
ถัดไป
(ญ) แจ้งการแก้ ไ ขเพิ่มเติ มข้ อ มูล ที่ ไ ด้ จดทะเบี ยนไว้ แล้ ว กรณี อื่ นนอกจากที่ กํ า หนดไว้ ใ นข้ อ (ฌ) ให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนั้น
(ฎ) ปฏิบั ติก ารอื่น ๆ เพื่อให้ถึ งซึ่ งวัต ถุป ระสงค์ของกองทุนรวม และรัก ษาไว้ ซึ่ งผลประโยชน์ ของผู้ ถื อ
หน่วยลงทุน
(ฏ) ยกเลิกกองทุนรวมตามที่กําหนดไว้ใน ข้อ 22 “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
(ฐ) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลา 6 เดือนนั้น และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว
โดยรายงานดังกล่าวจะแสดงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และส่งผ่านระบบรับและ
เผยแพร่ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and Prospectus
(MRAP)) เว้นแต่ในกรณีกองทุ นรวมเลิกตามข้อ 22.1.1 ก่อนหรือในวันที่ครบกําหนดจัดทําหรือจัดส่ง
รายงานดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีจัดทําและส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะยกเว้น
ไม่จัดทําและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสําหรับปีบัญชีนั้น
(ฑ) จัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่ าสุ ดตามข้ อ (ช) และ (ฐ) ไว้ ณ ที่ ทํา การทุ ก แห่ งของบริ ษัท
จัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ คืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขาย
หน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้และจัดสําเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
(ฒ) จัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสําคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมใบสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้ที่สนใจจะลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี้
ชวนส่ ว นข้ อ มูลโครงการไว้ ณ ที่ ทํ า การทุ กแห่ งของบริ ษัท จั ด การ และ ณ สถานที่ ติ ดต่ อ ทุ กแห่ งของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ณ) จัดทําและส่งข้อมูลการจัดการกองทุนรวมให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(ด) ชี้แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมี
นั ย สํ า คั ญ ต่ อ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น หรื อ ต่ อ การตั ด สิ น ใจในการลงทุ น หรื อ ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(ต) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 22.2.2 (3)
(ถ) ดํ า เนิ นการติ ด ตามทวงถาม ดํ า เนิ นคดี ห รื อ ดํ า เนิ น การใด ๆ เพื่ อ การรั บ ชํ า ระหนี้ ห รื อ ปกป้ อ งสิ ท ธิ
ประโยชน์อื่น ๆ ของกองทุนรวม
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(ท) ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํ า นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กํ า หนดให้ เ ป็ นหน้ า ที่ ของบริ ษั ท
จัดการ ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
บริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวมมี ห น้ า ที่ ป ฏิบั ติ ต ามข้ อ ผู ก พั น โครงการจั ด การกองทุ น รวม กฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์
ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อ คํ า สั่ งดั ง กล่ า ว หากบริ ษั ท จั ด การกองทุ น ได้ ดํ า เนิ นการให้ เ ป็ น ไปตาม
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือ
โครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว
เงือ
่ นไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :
ในกรณีที่ มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ ว่าโดยคํ าสั่งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื่ นใดตาม
พระราชบั ญญั ติห ลัก ทรั พย์และตลาดหลั กทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 บริ ษัท จัดการกองทุ นรวมต้อ งดํ าเนินการ
ตามที่จําเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทําหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 18
33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ เเกรนด์ รามา ไนน์ (ทาวเวอร์ เอ)
ถนนพระราม 9 เเขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2470-3200-1
หรือผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามอัตราที่กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ในหัวข้อหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ “ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม
ตามพระราชบั ญ ญัติ ห ลัก ทรัพย์และตลาดหลั กทรั พย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กําหนดให้เป็นหน้าทีข
่ องบริษัทจัดการ ทั้งในปัจจุบันและที่จะมี
แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
(2) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
ทรัพย์สินของลูกค้ารายอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายการลงทุนและข้อกําหนดที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมจนกว่า
ผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อย
หรือจนกว่าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง
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(3) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การตามมาตรา 130 จนก่อ ให้เ กิดความเสียหายแก่ กองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุ นรวมจะ
รายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า
(4) ตรวจตราและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สินต่าง ๆ
ที่กองทุนรวมได้มาหรือจําหน่ายไป ซึ่งผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ดูแลการเบิกจ่ายหรือได้รับฝากไว้ตาม
ข้อ (2) ให้เป็นไปตามคําสั่งการจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวม
หากมีเหตุอันควรสงสัยในขณะรับมอบ หรือส่งมอบเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ว่าไม่เป็นไปตามคําสั่งการจัดการทรัพย์สิน เป็นเอกสารหรือหลักฐานเท็จหรือ
ปลอม ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ดําเนินการแจ้งเหตุดังกล่าวแก่บริษัทจัดการทันที
(5) เปลี่ยนแปลง จําหน่ายและโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั่งของบริษัท
จัดการ เมื่อเห็นว่าการนั้นถูกต้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
(6) จัดทํารายงานเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามมาตรา 125
แห่ งพระราชบั ญญั ติห ลัก ทรั พย์และตลาดหลัก ทรั พย์ พ.ศ. 2535 ทั้ งนี้ ภายใน 5 วันนับ แต่ วันที่ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
(7) จัดทํารายงานถึงผลในการดําเนินการตามคําสั่งของบริษัทจัดการ ตลอดจนจัดทําบัญชีแสดงการรับ
จ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ฝากไว้
(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูล ค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่ ว ยลงทุ น และราคารั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ที่ บ ริ ษัท จั ด การได้ คํ า นวณตา มหลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด
(9) พิจารณาเกี่ยวกับการที่จะให้ความเห็นชอบในการดําเนินการของบริษัทจั ดการตามที่กฎหมายว่าด้วย
หลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์กํ า หนด และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ ประกาศสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น
(ก) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อบริษัทจัดการมีเหตุจําเป็นทําให้ไม่
สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุ นตามคําสั่งซื้อหรือ
คําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อมีเหตุ
จําเป็น ทําให้ไม่สามารถ จําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างสมเหตุสมผล
หรือไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่ างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็น
อื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ค) การให้ ความเห็นชอบการชํา ระค่ า หน่ วยลงทุ นเป็ นหลั กทรั พย์ห รือ ทรั พ ย์สิ นอื่นแทนเงิน ในกรณี ที่
กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือ หน่วยลงทุนที่
สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด
(ง) การให้ความเห็นชอบในการรับชําระหนี้เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลัก ประกันแทนการ
ชําระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้
การดําเนินการให้ความเห็นชอบดังกล่าวข้างต้นผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องดําเนินการจัดทําการให้ความ
เห็ นชอบเป็ น หนั งสื อ และส่ งให้ แก่ บ ริ ษัท จั ด การเพื่ อ ใช้ เ ป็ นหลั ก ฐานโดยทั นที และแจ้ ง ให้ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบในทันที ทุกครั้งที่เกิดกรณีตาม (ก) โดยจัดทํารายงานในเรื่องดังกล่าวเป็น
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หนังสือ พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(10) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศหลักเกณฑ์ที่ออกโดยกฎหมายดังกล่าว
(11) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับ
คําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สําหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม
(12) จัดทําความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการและจัดส่งให้บริษัทจัดการเพื่อใช้
ประกอบการจัดทํารายงานกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชี และทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปี
ปฏิทิน ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นรอบปีบัญชี และวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี
บัญชีหรือปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี
(13) โอนเงินให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนตามคําสั่งของผู้ชําระบัญชีเพื่อเฉลี่ ยจ่ายคืนค่าหน่วยลงทุนให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่คงเหลืออยู่หลังจากที่ผู้ชําระบัญชีชําระบัญชีโครงการจัดการ
กองทุนรวมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(14) ในกรณีที่ ผู้ดู แลผลประโยชน์ ห มดหน้ า ที่ ล งตามเงื่อ นไขการเปลี่ ยนผู้ดู แลผลประโยชน์ ผู้ ดู แล
ผลประโยชน์จะต้องทําหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมดของกองทุน
รวม ตลอดจนการดําเนินการอื่นใดที่จําเป็นเพื่อให้การดําเนินการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมด
ของกองทุนรวมให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ และ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ดําเนินการต่อได้ทันที
(15) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และก่อนที่ผู้ชําระบัญชีจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังคงต้องรับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่า
จะจดทะเบียนเลิก กองทุนรวม
(16) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตลอดจนหน้าที่และความ
รั บ ผิ ด ชอบของผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํ า นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้ งที่ มี ใ นปั จ จุ บั น และที่ มี แก้ ไ ข
เพิ่มเติมในอนาคต
(17) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะต้องจัดให้มีสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม เช่น ที่ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ในต่างประเทศ หรือพิจารณาดําเนินการแต่งตั้งผู้รับ ฝากทรัพย์สินอื่น เพื่อทําหน้าที่เก็บรักษา
ทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม
ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่กองทุนรวมและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้ แก่
กองทุนรวม และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยสิ้นเชิงภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นความผิด
ของผู้ดูแล
คู่สัญญาตกลงเก็บรักษาข้อมูลที่ได้ล่วงรู้มาเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้บุคคลใด ๆ ทราบ เว้นแต่จะ
เป็นการเปิดเผยโดยอํานาจกฎหมาย หรือโดยความยินยอมของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง หรือการไม่กระทําการตามหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควรของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง
บริวาร หรือบุคคลอื่นใดที่ทํางานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
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ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ มี อํ า นาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นสั ญ ญาแต่ ง ตั้ ง ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตามพระราชบั ญญัติหลั กทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ ง
รวมถึงหน้ าที่ดูแลรัก ษาประโยชน์ของผู้ถื อหน่วยลงทุ น และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดําเนินการตามที่จําเป็นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ปฏิบั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ ไปได้ ซึ่ งการดํ า เนิ นการดั งกล่ า วรวมถึ งการลงลายมื อ ชื่ อ ในหนั งสื อ เพื่ อ รั บ รองความ
ถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว นของสิ่ ง ที่ ส่ ง มอบให้ ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ร ายใหม่ ห ากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์
ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่ง
พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้ อ งร้ อ งบั ง คั บ คดี กั บ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน
ไม่ว่าการกระทํานั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็น
การเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที่เป็ น
ธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้
ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
ในกรณีที่การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการ
ขอมติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที่จําเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :
บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อเกิด
กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะกระทําได้เมื่อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์จะบอกเลิก โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน หรือตามแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น
(2) ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
อาจบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
กฎหมายว่า ด้วยหลัก ทรั พย์และตลาดหลั กทรัพย์ รวมทั้ งกฎกระทรวงและประกาศที่อ อกตามกฎหมาย
ดังกล่าว หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณี
อื่นใดอันจะมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับ
หน้ า ที่ ดั ง กล่ า ว ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ มี สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สั ญ ญาได้ โดยบอกกล่ า วให้ บ ริ ษั ท จั ด การทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน
(4) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งคุ ณ สมบั ติ ของผู้ ดู แลผลประโยชน์ ของกองทุ นรวม ซึ่ งออกตามความในมาตรา 121 แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 บริ ษั ท จั ด การจะดํ า เนิ น การให้ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจาก
การตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็น
อย่างอื่น บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทํา
การ นับแต่วันที่ได้แก้ไขเสร็จสิ้น หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่
กํา หนด บริ ษัท จัดการจะขออนุ ญ าตเปลี่ ยนตั ว ผู้ ดู แลผลประโยชน์ ต่ อ สํา นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ครบกําหนดเวลาให้แก้ไขเมื่อได้รับอนุญาตแล้วบริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์อื่นแทนโดยพลัน
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(5) ในกรณีที่มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
ของจํา นวนหน่ ว ยลงทุ น ที่ จํา หน่ า ยได้ แล้ ว ทั้ งหมดของโครงการจั ด การกองทุ นรวม เรี ยกร้ อ งให้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผล ประโยชน์
ในกรณี ผู้ดู แลผลประโยชน์ก ระทํ า การอั นเป็ นการขัด แย้งกั บ ประโยชน์ ของกองทุ นรวมหรื อ ผู้ ถื อ หน่ ว ย
ลงทุ นที่ ไ ม่เ ข้ า ข้ อ ยกเว้ นให้ ก ระทํ า ได้ หากเป็ นกรณี ที่ มี นัยสํ า คั ญ และไม่ ส ามารถแก้ ไ ขให้ ห มดไป ให้
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :
บริษัทจัดการจะจัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมที่
(1) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2470-3200-1
(2) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2359-1200-1
(3) ธนาคารแห่งประเทศไทย
273 ถนนสามเสน เขตบางขุนพรหม
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2283-5353
และ/หรือที่ผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และ/หรื อ ศู น ย์ รั บ ฝากต่ า งประเทศ หรื อ ผู้ รั บ ฝากทรั พ ย์ สิ น ที่ ดู แ ลผลประโยชน์ แ ต่ ง ตั้ ง เพื่ อ เก็ บ รั ก ษา
ทรัพย์สินในต่างประเทศ
3. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นายเทอดทอง เทพมังกร
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2645-0080
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ชื่อ : นางสาวชมภูนุช แซ่แต้
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2645-0080
ชื่อ : นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2645-0080
ชื่อ : นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2645-0080
ชื่อ : นายบรรจง พิชญประสาธน์
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080
ชื่อ : นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080
ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา
ที่อยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์
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ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6172-4
ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ
ที่อยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์
ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6172-4
ชื่อ : นางสาวชื่นตา ชมเมิน
ที่อยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์
ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6172-4
หรือบุคคลอื่นที่ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

โดยบริษัท

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจํารอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่รับรองทั่วไป
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :
ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : สายปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์
อาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ 1060
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2256-2331-4
5. ผู้จัดจาหน่าย :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
ไม่มี
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6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :
ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : สํานักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2544-3874-76 และสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ
บริ ษัท จัดการอาจแต่ งตั้ งผู้ส นั บสนุ นการขายหรื อรั บ ซื้อ คื นหน่ วยลงทุ นเพิ่ ม เติ ม หรื อ ยกเลิก การแต่งตั้ ง
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งหรือยกเลิก
การแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง
ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้
ความเห็นชอบเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับ ซื้อคื นหน่วยลงทุ นที่ ได้รับการแต่งตั้ งจะต้อ งปฏิ บัติงานได้ภ ายใต้ระบบงานเดี ยวกั นกั บ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไม่มี
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแล
สภาพคล่อง) : ไม่มี
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
9. ที่ปรึกษา : ไม่มี
9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
ไม่มี
หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :
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9.2.ที่ปรึกษากองทุน :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) :
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : ไม่มี
11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : ไม่มี
หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : ไม่มี
12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : ไม่มี
13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ โดยผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง (ถ้ามี) ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ 7 "การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน" ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
เกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล :
ไม่มี
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “เงื่อนไขและข้อจํากัดในการจัดสรร
และการโอนหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม
13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามที่ระบุไว้ใน
หัวข้อ “เงื่อนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :
ผู้ถื อหน่ วยลงทุ นมีสิ ท ธิล งมติ เ พื่อ ให้บ ริ ษัท จั ดการทํ า การแก้ ไ ขโครงการจั ดการกองทุ นรวมหรื อ แก้ ไ ข
วิธีการจัดการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกระทําการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ในข้อ 19 "การ
ขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ"
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัท จัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือ
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หน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่
เกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด
13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการ
ชําระบัญชี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
13.7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :
ไม่มี
13.8. อื่น ๆ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวม
ไม่ครบ
การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่า
ในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ่ งลงนาม
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่
เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิ ทธิใน
การได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนด
ของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- ใบหน่วยลงทุน
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- อื่นๆ
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
โครงการจัดการ “กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป” จะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless)
โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเอกสาร
แสดงสิท ธิ ใ นหน่ ว ยลงทุ นให้ กั บ ผู้ถื อ หน่ว ยลงทุ นแต่ ละราย เว้ นแต่ ผู้ ถือ หน่ ว ยลงทุ นร้ อ งขอ และ/หรื อ
บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื่นเพิ่มเติมได้
14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการบันทึกชือ
่ ผู้สงั่ ซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ
้ อ
ื
หน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
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(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุ นให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุก
ครั้งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการทํารายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการ
ทํารายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทํา
การนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน ในกรณีที่เป็นการสั่งซื้อในระหว่างช่วงการเสนอขายครั้งแรก และ/หรือ
ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันทําสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ นายทะเบียนหน่วย
ลงทุ นและ/หรื อ ผู้ส นับ สนุ นการขายหรื อรั บ ซื้ อ คืนหน่ ว ยลงทุ นซึ่ งได้รับ มอบหมายจากบริษัท จั ดการจะ
จัด ส่ งหนั งสื อ รั บ รองสิ ท ธิ ใ นหน่ ว ยลงทุ นให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นทางไปรษณี ย์ต ามที่ อ ยู่ที่ ระบุ ใ นคํ า ขอใช้
บริการกองทุน
(4) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและใน
หนั งสื อ รั บ รองสิ ท ธิ ใ นหน่ ว ยลงทุ นที่ ส่ ง ให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ฉบั บ ล่ า สุ ด เป็ นรายการที่ เ ป็ นปั จ จุ บั นและ
ถูกต้อง
14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการบันทึกชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(2) บริ ษั ท จัด การหรื อ นายทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุ น หรื อ ผู้ ส นั บ สนุ นการขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น
(ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)) จะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันการทํารายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ดําเนินการ
จัดสรรหน่วยลงทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
(3) บริ ษั ท จัด การหรื อ นายทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุ น หรื อ ผู้ ส นั บ สนุ นการขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น
(ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)) จะดําเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่ ว ยลงทุ นภายในวั นที่ บ ริษัท จัดการหรื อ ผู้ส นั บสนุ นการขายหรือ รั บซื้ อ คื นหน่ วยลงทุนได้ทํ า รายการ
สั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนด้วยตนเอง ณ ที่ทําการของผู้สนับสนุ นการขายหรื อรับซื้อคืนหน่ว ยลงทุน(ธนาคารไทยพาณิช ย์
จํากัด (มหาชน)) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชีหรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้
(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
มีหน้าที่ในการนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันเสมอ ได้ ณ ที่ทํา
การของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)) หรือ ณ ที่
ทําการที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันทําการถัดจากวันทําการ
ซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่มีการปรับรายการให้เป็นปัจจุบันครั้งล่าสุด เป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง
(6) ผู้สั่ งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ร้อ งขอออกสมุดบั ญชีแสดงสิทธิใ นหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตาม
ข้อ กํ า หนดและเงื่อ นไขต่ า งๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ สมุ ด บั ญ ชี แสดงสิ ท ธิ ในหน่ ว ยลงทุ น ตามที่ บ ริ ษัท จั ด การ
กําหนด
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนรายอื่น สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ่งบริษัท
จัดการจะปิดประกาศไว้ที่สํานักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทําการ โดยไม่ถือเป็นการ
แก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ
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14.2.3 ใบหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุ น เฉพาะในกรณี ที่ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ นร้ อ งขอให้ บ ริ ษัท จั ด การออกใบหน่ ว ยลงทุ น เพื่ อ นํ า ไปใช้ เ ป็ น
หลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทั้งนี้ ในการออกใบหน่วยลงทุนทุก
กรณีจะกระทําเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่านั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้
(1) ผูถ
้ ือหน่วยลงทุนกรอกใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(2) ยื่นใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียน
หน่วยลงทุน
(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุ น
ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามจํานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีที่ผู้ถือ
หน่ วยลงทุนกรอกจํานวนหน่ วยลงทุ นในใบคํ าขอมากกว่า จํา นวนหน่ วยลงทุนที่ป รากฏอยู่ใ นรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วย
ลงทุนสําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
(4) ใบหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะมีข้อความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกํ าหนด ซึ่งจะระบุ ชื่ อผู้ถื อหน่ว ยลงทุน โดยในใบหน่ ว ยลงทุนจะต้ องมีล ายมื อชื่ อ กรรมการผู้มี
อํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือลายมือชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้
เครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้
ทําได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าว จะต้องนําใบหน่วย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื่อโอนหน่วยลงทุนนั้น เข้าระบบไร้
ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
ทั้งนี้ บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งให้กับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานการยืนยันการทํารายการซื้อหรือขายคืนหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่ว ยลงทุน และ/
หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือรูปแบบที่จะมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมใน
อนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถร้องขอเปลี่ ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิ ในหน่ว ยลงทุ นได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไข
ในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถื อว่าเป็นการแก้ไ ข
โครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีที่ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ นจํา เป็ นต้ องใช้ ใ บหน่ ว ยลงทุ น บริ ษัท จั ดการกองทุ นรวมต้ อ งจั ด ทํ า ใบหน่ ว ย
ลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
15. กาหนดเวลา วิธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
ไม่มี
16. วิธีการชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
หากมีก ารผิด นั ด ชํ า ระหนี้ ห รื อ มี พฤติ ก ารณ์ ว่ า ผู้ อ อกตราสารแห่ ง หนี้ ห รื อ ลู ก หนี้ ต ามสิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งของ
กองทุนรวมจะไม่สามารถชําระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกัน
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และมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี้ ดังนี้
16.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ อ
อยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้อง
เป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี้
16.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี้ มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่าย
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระ
หนี้ ต กลงรั บ ชํ า ระหนี้ ด้ ว ยทรั พย์สิ นดั งกล่ า วแทนเงิน ทั้ งนี้ ตามหลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารที่ ส มาคมบริ ษั ท
จัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่าย
จากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น
16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการ
จะเฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิ
นั้นภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไป
ยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ย
เงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่างอื่น
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อ มาปรากฎว่ากองทุนรวม
ได้รับชําระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความใน
ข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม
16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชํ าระหนี้ ด้วยทรั พย์สินอื่ นที่มิใช่ หลักประกันในแต่ละครั้ง บริ ษัทจัดการจะต้ องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมติเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โด ย
ผู้ดู แ ลผลประโยชน์ ไ ด้ ต รวจสอบและแสดงความเห็ น พร้ อ มเหตุ ผ ลว่ า ในขณะนั้ นการรั บ ชํ า ระหนี้ ด้ ว ย
ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิ
เรียกร้องนั้น
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ต ามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้จากการรับชําระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี้
16.2.2 เมื่อ ได้รับทรั พย์สิ นมาจากการรั บชํ า ระหนี้ บริ ษัท จั ดการจะนํ า ทรั พย์สิ นดั งกล่ าวมารวมคํ านวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ของกองทุนรวมตามหลั กเกณฑ์ และวิ ธีก ารที่ส ามาคมบริษัทจั ดการลงทุ นกํ าหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี้
(1) กรณี เ ป็ นทรั พย์สิ นประเภทที่ ก องทุ นรวมสามารถลงทุ นในหรื อ มี ไ ว้ ได้ บริ ษัท จั ด การอาจมี ไ ว้ ซึ่ง
ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่าย
ทรั พย์สิ นดั งกล่ า วในโอกาสแรกที่ ส ามารถกระทํ า ได้ โดยคํ า นึ งถึ งประโยชน์ ของผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นเป็ น
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สําคัญ และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
16.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้ หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี้
ได้บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ
วันที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่ งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี้ได้เป็นผู้มี
สิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชําระหนี้ก็ได้
ทั้งนี้ ในการดําเนินการดังกล่าว บริษัทไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
เงื่อนไขเพิ่มเติม :
ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจาก
ทรั พ ย์สิ น ที่ ไ ด้ จากการรั บ ชํ า ระหนี้ ไ ม่ คุ้ มกั บ ภาระค่ า ใช้ จ่ า ยในการเฉลี่ ย เงิน คื นให้ แก่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น
บริ ษัท จัด การอาจนํ า เงินได้ สุท ธิ ดั งกล่ า วไปรวมจ่ า ยในโอกาสแรกที่ ก ารเฉลี่ ยเงินคื นให้ แก่ ผู้ ถื อ หน่ ว ย
ลงทุ นจะคุ้ ม กั บ ภาระค่ า ใช้ จ่า ยก็ ไ ด้ ทั้ ง นี้ หากได้ มี ก ารจํ า หน่ า ยทรั พ ย์ สิ นที่ ไ ด้ จ ากการรั บ ชํ า ระหนี้ จ น
ครบถ้วนแล้วและปรากฏว่าเงินได้สุทธินั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนํา
เงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้
การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กําหนด เท่านั้น
17. การจัดทาทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดในการโอนหน่วยลงทุน :
บริ ษั ท จั ด การกองทุ นรวมมี ห น้ า ที่ จัด ให้ มีท ะเบี ยนผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ อ อกตามมาตรา
125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิ
หรือการจํากัดสิท ธิใด ๆ แก่ผู้ถือ หน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุ ดทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุน หากได้
กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการ
ตามอํานาจหน้าที่แล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกีย
่ วกับข้อจํากัดการถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
18. ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน :
ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกิน
หนึ่ งในสามของจํา นวนหน่ ว ยลงทุนที่ จํา หน่ า ยได้ แล้ ว ทั้ งหมดของกองทุ นรวม เว้ นแต่ บุ ค คลหรื อ กลุ่ ม
บุคคลที่ได้รับการยกเว้นหรือเห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนกําหนด
ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิของผูถ
้ ือหน่วยลงทุนกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วย
ลงทุน ดังนี้
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วย
ลงทุนของบุคคลใดหรือกลุม
่ บุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
(2) การจํากัดสิทธิรับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้
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(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกั นใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัด การถือหน่ว ยลงทุน จะถูก จํา กัด
สิทธิรับเงินปันผลในส่วนที่ถือเกินนั้น เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
1. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม
2. การเกิน สัด ส่ว นการถือ หน่ว ยลงทุน เป็น กรณีข้อ ยกเว้น ข้อ จํ า กัด การถือ หน่ว ยลงทุน ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลส่วนที่ถูกจํากัดสิ ทธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน
(ค) ในระหว่างการดํา เนินการเพื่อยกเงิ นปันผลให้เ ป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัทจัดการจะจัดทํา บัญ ชี
และแยกเงิน ปัน ผลส่ว นดัง กล่า วออกจากทรัพ ย์ส ิน อื ่น ของกองทุน รวม โดยไม่ นํา มารวมคํ า นวณเป็ น
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
(3) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของกองทุนรวม และในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น เว้น
แต่ชนิดหน่วยลงทุนนั้นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้ถือหน่วย
ลงทุนชนิดนั้น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตามจํานวนที่ถืออยู่
บุค คลใดหรื อกลุ่ มบุค คลเดี ยวกันใดจะถื อ หน่ว ยลงทุ นได้ไ ม่ เ กินหนึ่ งในสามของจํา นวนหน่ ว ยลงทุ นที่
จําหน่ ายได้แล้ วทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้ าข้อยกเว้ นตามประกาศคณะกรรมการกํากั บ
ตลาดทุน ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัท
จัดการ
19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :
การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือ
ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมาย ให้
ถือว่ามตินั้นเสียไป
ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
ต้องได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น เว้นแต่กรณีที่กองทุน
รวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้
ด้วย
(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกิน กึ่ง
หนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วย
ลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :
การแก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม ส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ งของข้ อ ผู ก พั น ที่ เ ป็ น ไปตามวิ ธี ก ารที่ กํ า หนดไว้ ใ นข้ อ ผู ก พั น แ ละมี
สาระสํ าคั ญ ที่เ ป็ นไปตามและไม่ขัด หรือ แย้งกับ พระราชบั ญญั ติห ลั กทรั พย์และตลาดหลั กทรั พย์ พ.ศ.
2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไข
เพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา
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การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
ให้รวมถึง ข้อกําหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และเรื่องที่
ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ ไ ขเพิ่ม เติ ม ข้ อ ผู ก พัน ในลั ก ษณะดั ง ต่ อ ไปนี้ ให้ มี ผ ลผู ก พั น เมื่ อ ได้ รับ ความเห็ น ชอบจากผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ ผูกพันให้มีส าระสํ าคัญสอดคล้ องกับ โครงการจั ดการกองทุ นรวมที่แก้ไ ข
เพิ่มเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่ าการแก้ไ ขเพิ่มเติม ข้อผูกพันนั้ นเหมาะสม มีความจําเป็นหรื อ
สมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ที่ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุน
รวมเพื่อ ให้ ผู้ถื อ หน่ วยลงทุนสามารถตรวจดู ไ ด้ รวมทั้ งจั ด ส่งสรุ ปการแก้ ไ ขเพิ่ม เติ มข้ อ ผูก พันพร้ อมทั้ ง
เหตุผลและความจําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม (เฉพาะกรณี
ของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป)
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี
21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุน
รวมแบบเป็นการทั่ว ไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบั ตินั้นก่ อให้เกิ ดความเสียหายแก่ก องทุนรวมหรื อ
ผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาท
ระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นําข้อพิพาทเข้าสู่การ
พิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
22. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี้
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมด โดยคํานวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือ
น้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทําการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนั้น
(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันทําการใด
(3) เมื่อมีการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่าย
ได้แล้วทั้งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และการขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน
(4) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิด
เป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เป็น
การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่ว ย
ลงทุน
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22.1.2. เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจัดการ
กระทําการ หรืองดเว้นกระทําการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน
22.1.3. เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน
หน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ
22.1.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเลิกโครงการ หรือดําเนินการอื่นใด ในกรณีที่มูลค่าหน่วย
ลงทุนที่จําหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการลงทุน โดยเป็นไปตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
22.1.5. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทั่วไป หากปรากฏว่า
(1) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกว่าหนึ่งใน
สามของจํา นวนหน่ วยลงทุ นที่ จํา หน่ า ยได้แล้ ว ทั้งหมดของกองทุ นรวมนั้ น เว้ นแต่เ ข้ า ข้อ ยกเว้นตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2) ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณ์ว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุน
โดยรู้เห็นหรือตกลงกับบุคคลอื่น อันเป็นการปกปิดหรืออําพรางลักษณะที่แท้จริงในการถือหน่วยลงทุน
ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วย
ลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
(3)
มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคํา สั่ง
ที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(4)
มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปตามที่กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขาย
หน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ปฏิบัติหรือไม่สามารถดําเนินการตามคําสั่งของสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ตามหลั กเกณฑ์ที่ กํ า หนดในประกาศคณะกรรมการกํ า กั บตลาดทุ นว่ าด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ เ กี่ยวกั บ
ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
22.1.6. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่
มีเหตุอันควรสงสั ยว่ าอาจมีก ารจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อ ผู้ลงทุนทั่วไปเพื่ อการแสวงหาประโยชน์ จากการ
ลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สิน
หรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ดําเนินการแจ้งให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทําการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณี
ที่ไม่มีการชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทําให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้ง
กองทุ น รวมเพื่อ ผู้ล งทุ นทั่ ว ไปอย่ า งแท้ จ ริ ง และสํ า นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่ งให้ บ ริ ษัท จั ด การ
กองทุนรวมทําการแก้ไข หรือดําเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งได้ หรือดําเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทําให้กองทุนรวมเป็นกองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง
22.1.7. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคํ าสั่งเลิก กองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อสํ านักงานมี
คําสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน
22.1.8 ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันเหตุของการสิ้นสุดลง
ของการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมหรือดําเนินการตามข้อ 5.5 “การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน”ได้
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22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :
22.2.1 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลิกด้วยเหตุตามข้อ 22.1.1
บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี้
(1) ยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันทําการ ที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1
(2) แจ้งให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ มี ชื่ อ ในทะเบี ยนผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นทราบ โดยทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย น
รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบด้วย ทั้งนี้ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทํา
การที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 หรือวิธีอื่นใดที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม
(3) จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิ ดดังกล่าว ภายใน 5 วันทําการ นับแต่วัน
ถัดจากวันทําการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทําได้เพื่อชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(4) ชํา ระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนตามสัดส่ วนจํานวนเงินที่ รวบรวมได้ตามข้อ 22.2.1.(3) ให้ผู้ ถือหน่ว ย
ลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วันทําการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 และเมื่อได้ดําเนินการชําระค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว จะถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั้น
เมื่อบริษัทจัดการดําเนินการตามข้อ 22.2.1 (1) ถึงข้อ 22.2.1 (4) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
คงเหลืออยู่จากการดําเนินการตามข้อ 22.2.1 (3) บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม
22.2.2 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลิก เพราะเหตุอื่นที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า
หรือเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการ
บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี้
(1) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และแจ้งให้ตลาด
หลักทรัพย์ทราบในกรณีที่หน่วยลงทุนกองทุนรวมนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้
ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิก
กองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่น แจ้งเป็น
หนังสือทางไปรษณีย์ หรือวิธีอื่นใดที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม เป็นต้น และ
(3) จําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม เพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวัน
เลิกกองทุนรวม
23. การชาระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :
บริษัทจัดการจะจัด ให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบ เพื่อทําหน้าที่รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชําระหนี้สินของกองทุนรวม
แล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งทําการอย่างอื่นตามแต่จําเป็นเพื่อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้ น ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
สํ า หรั บ ค่ า ใช้ จ่า ย และเงินค่ า ตอบแทนในการชํ า ระบั ญ ชี ของกองทุ นรวมจะหั ก จ่ า ยจากทรั พ ย์สิ นของ
กองทุนรวม และผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
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เมื่ อ ได้ ชํ า ระบั ญ ชี เ สร็ จเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ผู้ ชํ า ระบั ญ ชี จ ะทํ า การจดทะเบี ยนเลิ ก กองทุ น รวมกั บ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิก กองทุนรวมแล้วหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคง
ค้ า งอยู่ใ ห้ ผู้ชํ า ระบั ญ ชี จัด การโอนทรั พย์สิ นดั งกล่ า วให้ ต กเป็ นกรรมสิ ท ธิ์ ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
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