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กองทนุเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงนิ พลัส 
SCB TREASURY MONEY PLUS OPEN END FUND 

(SCBTMFPLUS) 
(ชนิดหน่วยลงทุน I : SCBTMFPLUS-I) 

กองทนุรวมตราสารหนี ้
กองทนุรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

กองทนุรวมที่ลงทนุแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน       
ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : 
ได้รับการรับรอง CAC  

  
  
  
  
  
  

OGO 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 13 มีนาคม 2563 
 

หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ 

คุณก าลังจะลงทนุอะไร? 

กองทุนรวมนีเ้หมาะกับใคร? 

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

ผลการด าเนินงาน 

ค่าธรรมเนียม 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

การลงทนุในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงนิ 
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กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารภาครัฐ อาทิ ตัว๋เงินคลงั พนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพนัธบตัร
หรือตราสารหนีท้ี่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล หรือผู้ค า้ประกัน หรือ
พนัธบตัรหรือตราสารแห่งหนีท้ี่กระทรวงการคลงัเป็นผู้ออก ผู้ รับอาวลั หรือผู้ รับค า้ประกัน ท่ีมีอนัดบัความน่าเชื่อตามที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยกองทนุจะลงทนุไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

นอกจากนี ้กองทุนอาจจะลงทุนในหรือเข้าท าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเส่ียง 
(Hedging) 

กองทนุมีกลยทุธ์การลงทนุ มุ่งหวงัให้ผลประกอบการสงูกว่าดชันีชีว้ดั (active management) 
 

    
- ผู้ลงทนุท่ีคาดหวงัผลตอบแทนที่ใกล้เคียงเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนท่ีอาจต ่ากว่ากองทนุรวมตราสารหนีท้ัว่ไปได้  

- ผู้ลงทนุท่ีต้องการสภาพคล่องสงู  

- ผู้ลงทนุท่ีต้องการการลงทนุท่ีมีความเส่ียงต ่า 

กองทุนรวมนีไ้ม่เหมาะกับใคร 

- ผู้ลงทนุท่ีคาดหวงัผลตอบแทนสงู 

 ท าอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี ้
- อ่านหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็ม หรือสอบถามผู้สนบัสนนุการขายและบริษัทจดัการ  
- อย่าลงทนุหากไมเ่ข้าใจลกัษณะและความเส่ียงของกองทนุรวมนีด้ีพอ 

 

   
 
ค าเตอืนที่ส าคัญ 

- แม้ว่ากองทนุรวมตลาดเงินลงทนุได้เฉพาะทรัพย์สินท่ีมีความเส่ียงต ่า แต่ก็มีโอกาสขาดทนุได้ 

- กองทนุรวมมีการกระจกุตวัของการถือหน่วยลงทนุของบคุคลหรือกลุ่มบคุคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมด ดงันัน้ 
หากผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทนุอาจมีความเส่ียงให้กองทนุต้องเลิกกองทนุรวมได้ 
 
 
 
 
 
 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 

 

 

 

กองทุนรวมนีเ้หมาะกับใคร? 
 

คุณก าลังจะลงทุนอะไร? 
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แผนภาพแสดงต าแหน่งความเสี่ยงของกองทนุรวม 

           
ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญ 

ความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร 

อนัดบัความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทนุรวม National credit rating scale 

ต ่า             สูง 

GOV/AAA AA, A BBB ต ่ากว่า BBB Unrated 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลกัทรัพย์  

อายเุฉล่ียของทรัพย์สินที่ลงทนุ 

ต ่า             สูง 

ต ่ากว่า 3 เดือน 3 เดือนถงึ 1 ปี 1 ปี ถึง 3 ปี 3 ปี ถึง 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลกัทรัพย์  
ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน (SD) 
ต ่า             สูง 

< 5% 5-10% 10-15% 15-25% > 25% 

ความเสี่ยงจากการกระจุกตวัลงทนุในผู้ออกตราสาร 

การกระจกุตวัลงทนุในผู้ออกตราสารรวม 

ต ่า             สูง 

≤ 10% 10-20% 20-50% 50-80% > 80% 

*คณุสามารถดขู้อมลูเพิ่มเตมิได้ที่ www.scbam.com 

 

 

 

 

http://www.scbam.com/
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% ของ NAV                   

 

ชื่อทรัพย์สนิและการลงทนุสูงสุด 5 อนัดับ 

 

หมายเหต:ุ เป็นข้อมลู ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2562 

น า้หนักการลงทุนตามอนัดับความน่าเชื่อถือ 

 

หมายเหต:ุ เป็นข้อมลู ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2562 
ทัง้นีค้ณุสามารถดขู้อมลูที่เป็นปัจจบุนัได้ที่ website: www.scbam.com 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินท่ีลงทุน 
 

GOV/AAA/AAA(tha) 

AA/AA(tha) 

A/A(tha) 

 

http://www.scbam.com/
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* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ 

ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 

 
 

 
หมายเหต:ุ  

- ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เมื่อค านวณรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมในการจัดจ าหน่าย (ถ้ามี) ท่ีเรียกเก็บจริง ต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทัง้หมดของกองทนุ 

- ผู้ลงทนุสามารถดขู้อมลูค่าธรรมเนียมย้อนหลงั 3 ปี ในหนงัสือชีช้วนแบบเต็มได้ท่ี www.scbam.com 
 

 
 

รายการ สูงสุดไม่เกนิ เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืน ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
- ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนเข้า      
- ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนออก    

 
ไม่มี 
ไม่มี 

  
ไม่มี 
ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการโอนหนว่ย 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทนุ 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทนุ 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนว่ย
ลงทนุ 

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 

ค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง 

 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือ้ขาย) 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 
 

ค่าธรรมเนียม 
 

http://www.scbam.com/
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หมายเหต:ุ  

- ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 
- ค่าธรรมเนียมการขาย / รับซือ้คืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราท่ีไม่เท่ากัน  
โดยบริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดและหลกัเกณฑ์ให้ทราบต่อไป 

- ผู้ลงทนุสามารถดขู้อมลูค่าธรรมเนียมย้อนหลงั 3 ปี ในหนงัสือชีช้วนแบบเต็มได้ท่ี www.scbam.com 

 

    

*ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต* 

ดัชนีชีว้ดั คือ  
1. ดชันีพนัธบตัรที่มีอายคุงที่ (ZRR) อายปุระมาณ 1 เดือน สดัส่วน 40% 
2. ดชันีพนัธบตัรทีม่ีอายคุงที่ (ZRR) อายปุระมาณ 3 เดือน สดัส่วน 40% 
3. อัตราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉล่ียของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลงัหกัภาษี สดัส่วน 20% 

ผลการด าเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทนิ 

 
* ในปีที่กองทนุจดทะเบยีน ผลการด าเนินงานจะแสดงตัง้แตว่นัท่ีจดทะเบยีนกองทนุจนถึงสิน้ปีปฏิทิน 

กองทุนนีเ้คยมีผลขาดทนุสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ 0.00% 
* กรณีกองทนุจดทะเบยีนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงคา่ที่เกิดขึน้ตัง้แตจ่ดทะเบียนกองทนุจนถึงวนัท่ีรายงาน 

ความผันผวนของผลการด าเนินงาน (Standard Deviation) คอื 0.06% ต่อปี 
* กรณีกองทนุจดทะเบยีนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงคา่ที่เกิดขึน้ตัง้แตจ่ดทะเบียนกองทนุจนถึงวนัท่ีรายงาน 

ประเภทกองทนุรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ณ จุดขาย คอื Money Market Government  
* คณุสามารถดขู้อมลูทีเ่ป็นปัจจบุนัได้ที่ www.scbam.com 

 

 

ผลการด าเนินงานในอดีต 
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ผลการด าเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด 

 

หมายเหต:ุ ส าหรับผลการด าเนินงานย้อนหลงัแบบปักหมดุตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป แสดงเป็น % ต่อปี 
* เป็นข้อมลู ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2562 คณุสามารถดขู้อมลูทีเ่ป็นปัจจบุนัได้ที่ www.scbam.com 

ตารางแสดงผลการด าเนินงานของกลุ่ม Money Market Government ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

Peer 
Percentile 

Return (%) Standard Deviation (%) 
3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 

5th Percentile 0.32 0.71 1.43 1.25 1.32 1.71 0.04 0.05 0.05 0.05 0.06 0.18 
25th Percentile 0.30 0.67 1.37 1.19 1.23 1.61 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.19 

50th Percentile 0.28 0.62 1.25 1.06 1.11 1.55 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.19 

75th Percentile 0.25 0.59 1.19 1.02 1.06 1.49 0.05 0.06 0.06 0.06 0.08 0.20 
95th Percentile 0.21 0.48 1.15 0.97 1.03 1.43 0.06 0.18 0.07 0.08 0.08 0.21 

 

    
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย  

ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ีจดทะเบียน 5 กนัยายน 2555 

อายโุครงการ ไม่ก าหนด    

ซือ้และขายคืนหน่วยลงทนุ 

 

วนัท าการซือ้: ทุกวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน ตัง้แต่เวลาเปิดท าการ – 
15.30 น.  

มลูค่าขัน้ต ่าของการซือ้ครัง้แรก: 1,000 บาท 

มลูค่าขัน้ต ่าของการซือ้ครัง้ถดัไป: ไม่ก าหนด 

วนัท าการขาย: ทกุวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตัง้แต่เวลาเปิดท าการ – 
15.30 น.  

มลูค่าขัน้ต ่าของการขายคืน:  ไม่ก าหนด 

ยอดคงเหลือขัน้ต ่า:  ไม่ก าหนด 

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน 5 วนัท าการนบัจากวนัค านวณ 
NAV (โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน 1 วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนนับ
จากวนัท ารายการขายคืน (T+1))  

 

ข้อมูลอื่น ๆ 
 

http://www.scbam.com/
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คณุสามารถตรวจสอบมลูค่าทรัพย์สินรายวนัได้ที:่  

- www.scbam.com ทกุวนัท าการ  

- Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6 

รายชื่อผู้จดัการกองทนุ นาย ยทุธพล วิทยพาณิชกร                                      5 กนัยายน 2555 

น.ส. มยรุา ถิ่นธนาสาร                                     22 สิงหาคม 2559 

นาง ธุวดารา อิศรางกรู ณ อยธุยา                        5 กนัยายน 2555 

น.ส. นภาพรรณ ลาภวรกิจชยั                        5 กนัยายน 2555 

นาย วรพจน์ คณุาประสิทธ์ิ                                    14 มิถนุายน 2561 

น.ส. วชัรา สถิตพรอ านวย                                13 พฤศจิกายน 2561 

น.ส. สินีนาถ ปอแก้ว                                                29 ตลุาคม 2561 

นาย เอกลกัษณ์ กระแสเศียร                                      5 กนัยายน 2555 

นาย ปิติภทัร เจริญสขุ                                     11 ธันวาคม 2561 

น.ส. กลัยดา ณ พทัลงุ                                    1 กรกฎาคม 2561 

นาย พฤทธ์ิ มงคลโกศล                                         19 กมุภาพนัธ์ 2559 

น.ส. กมลรัตน์ ตัง้ธนะวฒัน์                                        5 กนัยายน 2555 

น.ส. พิมพ์ประพนธ์ ทองประเสริฐ                        7 สิงหาคม 2561 

อตัราส่วนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (PTR)  0.93 

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตัง้ขึน้ 
(ที่มิใช่ธนาคารไทยพาณิชย์) 

ติดต่อสอบถาม 

รับหนงัสือชีช้วน 

ร้องเรียน 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 

ที่อยู่: ชัน้ 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า  

เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร 

เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท์: 0-2949-1500 หรือ 0-2777-7777 กด 0 กด 6 

website: www.scbam.com       

email: advisory.scbam@scb.co.th                                

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ได้ที่  www.scbam.com 

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียง
จากการลงทนุซึง่ผู้ลงทนุอาจไม่ได้รับเงินลงทนุคืนเต็มจ านวน 

▪ ได้รับอนมุตัิจดัตัง้ และอยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของส านกังาน ก.ล.ต 
▪ การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านกังาน ก.ล.ต. ได้รับรอง

ถึงความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้  
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ทัง้นี ้บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูส าคัญ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 แล้วด้วย
ความระมดัระวงัในฐานะผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมลูดงักล่าวถกูต้อง ไม่เป็นเท็จ และ
ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด 
 
 

 
ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญ 

ความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอนัดับความน่าเชื่อถือของ 
ตราสารที่ลงทุน (credit risk) ซึ่งเป็นข้อมลูบอกระดบัความสามารถในการช าระหนี ้โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา
และฐานการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดงัต่อไปนี ้

ระดับการลงทนุ TRIS Fitch Moody’s S&P ค าอธิบาย 
ระดบัท่ีน่าลงทนุ AAA AAA(tha) Aaa AAA อนัดบัเครดิตสงูที่สดุ มีความเส่ียงต ่าที่สดุที่จะ

ไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ตามก าหนด 
 AA AA(tha) Aa AA อนัดบัเครดิตรองลงมาและถือว่า มีความเส่ียง

ต ่ามากที่จะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ตามก าหนด 
 A A(tha) A A ความเส่ียงต ่าที่จะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ตาม

ก าหนด 
 BBB BBB(tha) Baa BBB ความเส่ียงปานกลางที่จะไม่สามารถช าระหนี ้

ได้ตามก าหนด 
ระดบัท่ีต ่ากวา่น่าลงทนุ ต ่ากว่า 

BBB 
ต ่ากว่า 
BBB(tha) 

ต ่ากว่า 
BBB 

ต ่ากว่า 
BBB 

ความเส่ียงสูงที่จะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ตาม
ก าหนด 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) : ความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ซึง่
ขึน้กับปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจยัทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนีจ้ะ
เปล่ียนแปลงในทิศทางตรงข้ามกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ เช่น หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตวัสงูขึน้ 
อตัราดอกเบีย้ของตราสารหนีท้ี่ออกใหม่ก็จะสงูขึน้ด้วย ดงันัน้ราคาตราสารหนีท้ี่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซือ้ขายในระดบัราคาที่
ต ่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉล่ียของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สงูจะมีโอกาสเผชิญกับการเปล่ียนแปลงของราคา
มากกว่ากองทนุรวมที่มี portfolio duration ต ่ากว่า 

ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) : ความเส่ียงที่เกิดจากผลการด าเนินงานของผู้ออกตราสารที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงความสามารถในการท าก าไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวการณ์แข่งขนั ความผิดพลาดของผู้บริหาร 
เป็นต้น ท าให้ ผู้ลงทนุในตราสารต้องสญูเสียเงินลงทนุได้ 

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) : ความเส่ียงที่เกิดจากการลงทนุในตราสารท่ีมีสภาพคล่อง
ในการซือ้ขายต ่า ทัง้นี ้สภาพคล่องดงักล่าวเกิดจากอปุสงค์และอปุทาน และคณุภาพของตราสาร ณ ขณะนัน้ ๆ 

ค าอธิบายเพิ่มเติม 
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ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) : ความเส่ียงจากการที่ราคาหลกัทรัพย์ที่อ้างอิงอยู่มี
ราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกนัข้ามกบัท่ีคาดการณ์ไว้ โดยอาจจะเกิดจากปัจจยัต่าง ๆ เช่น อตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปล่ียน หรือ
ปัจจยัทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งส่งผลให้ราคาของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้ามีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญัความเส่ียง
จากการลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 

 

ข้อมูลอื่น ๆ  

- เพือ่ประโยชน์สงูสดุของการบริหารจดัการกองทนุการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุหรือการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุ 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจดัการแต่เพียงผู้ เดียว โดยบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนหรือรับ/ปฏิเสธการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบคุคลที่บริษัทจดัการมีวตัถุประสงค์ที่จะไม่
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นัน้ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงพลเมืองสหรัฐอเมริกาผู้ที่มี
ถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนซึง่จดัให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา   

- ในกรณีที่บริษัทจดัการมีพนัธสญัญา หรือข้อตกลงกบัรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจ าเป็นจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น ด าเนินการตาม Foreign 
Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้
สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐ
ต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทุน 
ตลอดจนมีสิทธิด าเนินการอื่นใดเท่าที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิตามพนัธสญัญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ 
 


