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����������/	��!	�! (Benchmark)    

�����
�ก�*��� The Reserve Bank of Australia (RBA) Interbank Overnight Cash ��
�(+� (%):100.00 

���*
�+��������ก����(�� �1(�����*ก�*/(��ก����	�*�� � +����(/9�+�4���*���  

�)������: 

*�	8��3�
ก��,���+��	�=	��(3�����(��������+���+�
:�ก�������*����*��)��(*�	8��3�
ก����'�/+������)���) 07(���.(;��:��ก��*�2�*��
ก���������(ก9��
 2
�*�	8��3�
ก��3���	
�4�,��).�����3��:�� 4.���������*�(+�������(����
�3�<7�+����()�ก������(����+���+�
 /9�=	*��
�ก�(�+ก�*��+���+�
 �������4�:�ก������(����+���+�

��ก�(�+4(��ก�������ก�6:��+'*�0��,��*�	8��3�
ก�� ;��:��+����(4.��������)��<:��
���2����3�ก,��).�:�ก����
�	�:3������
�  

��(����ก'��) :�ก���ก������(��������+���+�
�1(�:����'�����)���ก�6 ��1(���,���,��ก9��
,���)�/)*�	8��3�
ก������� ���/��1� 
���ก�6 ,��ก9��
,���9��ก���/��ก��)ก�� ก.�.�. �ก� (�+ก�*)���T��ก��+�
4�ก��
9��	����,��ก������+) ���/��1� ก��
����(��������+���+�
:�ก��:�������*����*:�ก�����( 4.���ก��+
����,����+���+�
�)(�
�3�
�9��1���	
�4�,��).�/�����
��ก�(�+��ก�(��� 2
�*�	8��
3�
ก��3��3��ก������(������
��ก�(�+:��4.�<1���(+���������*�(+�����4(��ก�����ก�6:��+'*�0��,��*�	8��3�
ก�� ;��:��+����(4.������
��)��<:�����2����3�ก,��).�ก����
�	�:3������
� 
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A�)	�*�����A$��!���=
&��=�ก�!���!��� 
� 4.��������)��<ก��3��/+�)���(��,��ก�������������������������/��1���	���ก:��(�������6 
� 4.������)�2�ก����(3��
���*ก9��3�ก).�/(���(+��������(�	(),7�� (�(+��ก	����)  

� ��(����ก'��) ��1(��3�กก�����3�)�ก�������:�������	��ก����	�����������
������2
��)(�
��9ก������ก��/+�)���(��:�
���
�������ก����(�� 4���*���,��4.������:��.���	�*��37���3�	(),7 ����1��
���
�2
�,7 ����.(ก�*�������ก����(��,����	�
����������
�����������	�*��  

�
����� �����!#	!ก	!��� 
 

 
�����:���=*�����T*�� ���������������ก�� 2
�)������� non-investment grade / unrated �)(�ก	� 20% ,�� NAV 

�    /+�)���(��,��ก�����:��.��ก����	�����������
������ <1�+(�)�/+�)���(���(9 ��1(��3�ก�����������������������������()��;�
/�(���.� ��ก�������������:���=*�����T*������������  ����������;� Euro Commercial Paper 07(�4.���ก��'��<�*��ก����	�
��(�
���*ก��3�
���
�*/+�)�(���1(�<1� 2 ���
�*��ก 2
� International Credit Rating Agency ���/��1���(+������,��ก�����
�+)���
��	� ��1�ก������+)������������������ ���/��1���	���กก�*�<�*��ก����	���()�/+�))�(�/� ���������ก��	�:������6
��(���/��
���*ก��/�9���ก����	���ก3�ก��T*�� 

��ก�'
��������#	!ก	!����  

Q:      ก	!���� �����Q�ก	!���� ��� �ก��ก������
���#	!A$��!��� ��"	 �ก��*��!����#	!�����!�����"	& �	���!&�  

A:       ก����������'�ก������+)�9���*4.��������(+�� ���)�ก���*(���	
,����(+������ 
����� 

1) ��	
���)).�/(� (SCBAUD) : (��	
:��*�	ก��) 

��)���9���*4.��������(����ก�����)4����2����3�กก������� (Total return)  

2) ��	
��*01��/1����2�)��	 (SCBAUDR) : (����)(��	
:��*�	ก��) 

��)���9���*4.��������(����ก����*4���*���3�กก��,��/1���(+������2
����2�)��	  

3) ��	
3(����	����4� (SCBAUDD) : (����)(��	
:��*�	ก��) 

��)���9���*4.��������(����ก����*4���*���3�ก��	����4�  

4) ��	
4.������ก��()/*�//� (SCBAUDP) : (����)(��	
:��*�	ก��) 

��)���9���*4.����������;�*�//� ก��()*�//� �	�	*�//� �<�*����(*�	8��3�
ก��ก9��
��(����ก�����)4����2����3�กก������� 
(Total return) 2
�:��*1������*�	8��3�
ก��ก9��
:��*�	ก���f��4.������ก������9��������������/��1� ก������(+�*�//� 
;��:��ก��*�	���,��*�	8��3�
ก����(�����  

5) ��	
�(������	��'ก����	ก�� (SCBAUDE) : (����)(��	
:��*�	ก��) 

��)���9���*4.��������(�9���ก��4(���(������	��'ก����	ก�� ��(� scb easy , scbam fund click ��'���� ����(������	��'ก����	ก��
�1(�:
��(*�	8��3�
ก��ก9��
�	()��	) 
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*�	8��3�
ก��,���+��	�=	:�ก���	()��	) ����(��������	
��(+������,������:�;�������
� 2
�*�	8��3�
ก��3��3���(+�������(��
���� 30 +�� ��ก:�ก�����(��'����2�����(�4.�<1���(+������*�	8��3�
ก��3��3���(+�������(������ 1 +��ก(��ก������(������ 2
�
3����ก�64(������+'*�0��,��*�	8��3�
ก������+'*�0��,��4.����*����ก��,����1���*01��/1���(+������  (<��)�) 07(�ก��
9��	�ก��

��ก�(�+,������ *�	8��3�
ก��3�/9�7�<7����2����,��ก��������4.�<1���(+��������'��9/�M 

������� *�	8��3�
ก��3��3��:��4.�<1���(+���������*�(+�����ก(��ก����	
:��*�	ก����	
��(+������
��ก�(�+,������ 2
�3����ก�6
4(������+'*�0��,��*�	8��3�
ก������+'*�0��,��4.����*����ก��,����1���*01��/1���(+������ (<��)�)  

������� ก�����)�ก���*(���	
,����(+��������)��	
 
������ ).�/(���(+��������(����	
��3)�).�/(��)(��(�ก�� ).�/(�������	����=	
,����(����	
��(+�������+)ก��3���(�ก�*).�/(�������	����=	,��ก������+) 07(�4����2������(�ก	
3�กก�������3�<1���'�
���2����,��ก������+) ���3�<.ก����(+���)��
�(+�).�/(�������	����=	,����(+��������(����	
 

4.��������)��<
.���������
+	=�ก��/9�+�).�/(�������	����=	��ก��)�����	
,����(+�������
���( www.scbam.com 

Q:      ก	!���� ��� �=����!�����C��!ก������������>� 
A:        5,000 ����*�� 

Q:      ก	!���� ����� �
� ���=
��Q���!��"	ก�������!���!�����ก�'
>� *�
A$��!������!��� >��
�
�������>� 

A:        -  	
�����ก��	��������������������������ก��ก���� ก�������!" ��������
���#��	���$�ก%�����"��	�& ������'�������� #��
������������%���"�ก��	������	��	�� (�����) (AUD)  

-  4.������������)��<��*/+�)���(��3�กก������(�������������ก����(��,���ก����	��(�������6 ����*ก�*��	�*�� �
� 2
��f��
��	��ก������������
������ ����*ก�*��	�*�� (AUD/THB) 

Q:      ��==��>���� �A�ก�
��	���! ���������)�	�!���!���#	!A$��!���  

A:        ��33����()�4�ก���*��(��)�����9/�M�(���	������,��4.������ 

� ก��4	
��
�9������,��4.���ก�������)1(�������/�*ก9��
 07(�ก�����)�/+�)���(��:���1(������(9)�ก ��1(��3�กก����������         
������������������ �;�/�(���.� 2
��(+�:�M(:���=*�����T*������������  ����������;� Euro Commercial Paper   
07(�4.���ก��'��<�*��ก����	���(�
���*ก��3�
���
�*/+�)�(���1(�<1� 2 ���
�*��ก 2
� International Credit Rating Agency ���/
��1���(+������,��ก������+)���
��	� ��1�ก������+)������������������ ���/��1���	���กก�*�<�*��ก����	��� ()�/+�)
)�(�/� ���������ก��	�:������6��(���/��
���*ก��/�9���ก����	���ก3�ก��T*�� 

� �������ก����(��,����	��ก������������
�����������	�*��  

� ก������(������,�������
�ก�*�����3)�4�ก���*�(�ก���/�1(����+,��).�/(���(+������  

Q: ก	!���� �����Q�ก	!���� ��� �A$���
ก���!���!�����"	��Q�ก	!���� ��� ��!����=
��� ��	!�!��)����"	& � 	���!&�  

A: ก�������	
�����	��������������������������	���ก�ก����	����������� �)()�4.����ก����	��������1�/��)/�����	����:��.��ก��
��	�*��:���ก(4.������ ��(��(����ก'��) ก��������������:���������(�����;�/��T ����������;�/�<�*��ก����	�  ����������
;�/��ก�� ����
� ���/��1���	���ก�(�������6 ��()�/+�))�(�/�:���	����:��.�,����	��ก������������
������ ���)�2�ก����(3�
�
���*ก9��3�ก).�/(���(+��������(�	(),7�� (�(+��ก	����) 3�กก�������:������������(�������6
��ก�(�+   

Q: ก	!���� ��� ��	��
�
��������	���!&� 

A: +����(�	����
��**�M�� : �
1�� c8;�/) 
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#�	ก����>�ก��T"�	#��*�
C	������!��� 

Q:      ก	!���� ��� ��?�ก��#��*�
���T"�	�"������!���	���!&� 

A: ก�����	#�������!��� 

4.��������)��<��(�01����(+�������
� Q��ก+���9ก��01��,����(+������*R ������(�+����	
�9ก��3�<7��+����(*�	8��3�
ก��ก9��
 2
�
)�).�/(�,����(9,��ก����(�01��/������ก ���).�/(�,����(9,��ก����(�01��/����<�
�� 
����� 
).�/(�,����(9,��ก����(�01��/������ก 

�"�	��	 ����
�	��� 
1. SCBAUD 1,000.00 *�� 
2. SCBAUDR 1,000.00 *�� 
3. SCBAUDD 1,000.00 *�� 
4. SCBAUDP 1.00 *�� 
5. SCBAUDE 1.00 *�� 

).�/(�,����(9,��ก����(�01��/����<�
�� 
�"�	��	 ����
�	��� 

1. SCBAUD 1,000.00 *�� 
2. SCBAUDR 1,000.00 *�� 
3. SCBAUDD 1,000.00 *�� 
4. SCBAUDP 1.00 *�� 
5. SCBAUDE 1.00 *�� 

:���/���(+������ ��(+��� 10.00 *�� /9�+���'���(+�������
�2
��939�+���	���(��(�01����(+���������
�+���/�,����(+�
����� ��(� ��ก4.��������(�01����(+������,��ก�������	
�����	��������������������������	���ก�ก����	����������� ��(�ก�* 
10,000 *�� ��/�,����(+��������(�ก�* 10 *���(���(+� 4.������3��
���*39�+���(+��������(�ก�* 1,000 ��(+� (10,000 / 10) 

 4.��������)��<��(�01����(+�������
���( : 

•  =��/�������	��� 39ก�
 ()����)  ����9��ก�����,���ก��(� �+����	
�9ก�� - 15.30 �. 

�  *�	ก��=��/������	��������'� SCB EASY FUND ;��:�� SCB EASY NET www.scbeasy.com ���������	�/�� (� SCB 

EASY APP �+����	():��*�	ก�� -16.00 �. 

�  *�3. �����	��� 2��. 0-2777-7777 ก
 0 ก
 6 �+����	
�9ก�� k 15.30 �.. ������	�/��(� SCBAM Fund Click �+����	()
:��*�	ก�� -15.30 � 

� 4.����*����ก��,����1���*01��/1���(+��������(�
���*ก����(�����3�ก*�	8��3�
ก�� 07(�*�	8��3�
ก����3	3������(�����4.����*���� 
    ก��,����1���*01��/1�����1(��	()��	)��1�����(�������
�:�;������ 
������� '�/�ก��	����� 
��' ����� #�������� 
��' ����� 	"0�!"���
��ก	ก12) 	�3���!� #��'�/�ก�� �����������(ก��#��
�����������ก���� 
�3����43���3�ก5
�( 
��������(ก�����	����	���
�3�	"��� �#"��6������ก��%
����ก���������%��� 
���!(� 7( ��"��ก�&����	'0�!4�)�����������(ก�� 
#�� 	'0�!4�)��������������ก���� 
�3����43���3�
��' ����� (8����) %
���������������'�
���ก���ก��	����%
����ก�� 49��ก��
(5	���ก��(��ก���'��������(ก�����5�9�89�"��7 6�)���ก�����#�����83�
��' �����	"0��5��: 
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(������� *'���5ก��43���� 
��' ������������ 
�� 89� '��������"<�������	"0�'���5ก�����"ก�������������(ก�� #��/
�3�'���5ก��
�������"��	�&���ก���������� #��/
�3�'���5ก�����ก���������"��	�&���ก���������� #��/
�3�"��	�&���	ก�� '����ก��ก��
����� 
�3���������������(ก��"��ก�&ก5
�(	����	���) 
������������	!��!	���Qก��	��ก�( 

*�	8��3�
ก��,���+��	�=	��(3��S	��=/9��(�01�����/��1�/9��(���*����(����(+�������,�� ��ก).�/(���(+������/����1� ).�/(�ก��
��(�01����(+���������=	 ���).�/(�ก����*����(����(+�������,�����=	,����(��*�M��4.�<1���(+���������/��1�4.�<1���(+��������(��
��� :���ก��(+��������	
�(������	��'ก����	ก��  �����ก��(+��������	
�1(��	�=	���2�������;�8�4(���(������	��'ก����	ก�� )�
).�/(��+)ก��)�กก+(���7(�����*�� ().�/(��+)��(��7(�) ������� �9���*��(+��������	
�(������	��'ก����	ก��,��ก������+)�1(��	�=	
���2�������;�8�** �����(+��������	
�1(��	�=	���2�������;�8�4(���(������	��'ก����	ก�� ��3ก9��
).�/(��+)ก���)(�ก	�
������*�� ().�/(��+)��(���) 2
�).�/(��+)��(�����3��*��ก3�ก��1��+)��.(;��:�).�/(��+)��(��7(�ก'�
� ,7����.(ก�**�	8��3�
ก��
ก9��
 

*�	8��3�
ก��,���+��	�=	����(��������1(���,�(��Z:�+��/,��������)
���	�	3 2
�3����ก�6:��4.�<1���(+���������*�(+�����
4(������+'*�0��,��*�	8��3�
ก�� ����+'*�0��,��4.����*����ก��,����1���*01��/1���(+��������	
��� (<��)�) 

*�)��<7� ��	
�1(�ก����)4(���(������	��'ก����	ก�� �����	
�1(��	�=	���2�������;�8�4(���(������	��'ก����	ก���1(�Z��(��3)�
,7��:����/� 

**�)��<7� ก������+)�1(�ก���������� ���ก������+)�1(��	�=	���2�������;�8��1(�Z��(��3)�,7��:����/� 

ก��3�
�����(+������  

4.���(�01����(+������3��
���*ก��3�
�����(+��������)��(��(�01������3�ก��(*�	8��3�
ก���
���*�9����	�/(�01����(+��������')39�+����+  

:�ก�����(ก����(�01����(+����������)�4�:��39�+���(+������,��ก������+)�ก	�ก+(�39�+���(+��������(�
���*���)��	:��3�
����
2/��ก��3�
ก��ก������+)3�ก�9��ก���/��ก��)ก�� ก.�.�. *�	8��3�
ก��3�3�
�����(+������2
�:�����กก�� "��(�01��ก(�� �
�
ก(��" :�ก�����(��(�01�����)ก�����)���(+�������)(������(�ก��3�
��� 3���.(:�
���	�	3,��*�	8��3�
ก����(3�3�
���:��ก�*���
:
�����7(��
� ������� *�	8��3�
ก����+��	�=	��(3�3�
�����1��)(3�
�����(+��������(*���(+���1������)
ก'�
� 2
��)(39��'������3��
:�����*�(+�����  

:�ก�����(*�	8��3�
ก��	3������'�+(���'�ก����ก8�4����2����,��ก����� ��1�,��4.�<1���(+������ ��1��1(������ /+�)��*4	
��*
���กU�)��,��*�	8��3�
ก�� *�	8��3�
ก��,���+��	�=	��(3�3�
�����1��)(3�
�����(+������*���(+���1������)
�
� 2
��)(
39��'������3��:��4.���(�01����(+���������*�(+����� 

ก�����
�!�����T"�	�����!��� 

4.��������)��<�9����	�/(�01����(+������,��ก����� 2
�)����������

����� 

 � ก���4.�������9���ก��4(��=��/�������	��� 39ก�
 ()����) ����(�������(=��/��ก9��
  
� �9����'���'/ ��1�
��j����+����(�
��+ก�*+����(��(�01����(+���������,�
/�(�)�f����(�3(��:���)  

Q=��/�������	��� 39ก�
 ()����) �1(�ก�������	
,��*�	8�����ก�����3�
ก��ก����� �����	��� 39ก�
R 

� ก���4.�������9���ก��4(��*�	8��3�
ก�� ��1�4.����*����ก��,����1���*01��/1���(+����������1(���(�
���*ก����(����� 
� �9��'/��1���	��
�,�� Q*�M��01��ก����� *�3.�����	��� 39ก�
R 2
�)����������
=��/��
���(������ 

                                   ?����� ��#�������� 

=��/�������	��� 39ก�
 ()����) 049-3-13640-2 

=��/��ก�	ก���� 39ก�
 ()����) 745-1-03912-6 
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                                   ?����� ��#�������� 

=��/��ก����� 39ก�
 ()����) 129-3-16151-7 

=��/���������=���� 39ก�
 ()����) 001-1-53394-0 

=��/��ก���6�����=�� 39ก�
 ()����) 777-0-05844-9 

=��/�� �.2�*� 39ก�
 ()����) 739-3-63018-7 

=��/��ก������ 39ก�
 ()����) 039-6-03709-7 

=��/��0	����*�ก� �����6���  080-0-35101-4 

=��/����)�	� 000-0-43238-5 

=��/���	�2ก� 39ก�
 ()����) 0001-114-005054-9 

=��/���ก����	��/	� 39ก�
 ()����) 10-0000227-0 

=��/�����
� ���
� �{���� 39ก�
 ()����) 889-100822-9 

=��/����0�*�0� (���) 39ก�
 ()����) 101-1-00545-8 

=��/��{(��ก�����0�(���{��*�ก	��/���������(� 39ก�
 014-7-67600-1 

=��/�� 0�����')*� ��� 80-0026905-7 

*�	8��3�
ก����3	3������*�9��/(�01����(+������
�+�+	=�ก���1(�:
��(��ก���1�3�ก��(ก�(�+�+�,������2
�*�	8��3�
ก��3��3��:��4.�
��������*4(������+'*�0����1��(������1(���(��)���)  

#�	�!����?� 

� ก���4.��������(��'�*�//�=��)
����� 4.��������������
��+��)��<<1���(+�������
���1�4.������������( 2 /�,7������(�)(�ก	� 4 /�         
ก' ��)��<<1���(+�������(+)ก���
���(�9���*ก���4.��������(��'��	�	*�//�����  4.�������)(��)��<<1���(+�������(+)ก�*4.��1(��
� ������� 
��)���ก�ก�|� ��1(���,���+	=�ก����(*�	8��3�
ก��ก9��
 �+����(*�	8��3�
ก��3����M����'���(���1(�  

*�	8��3�
ก��,���+��	�=	:��*�	ก��*�M���(+)�f����(+��������	
���)).�/(� ��	
��*01��/1����2�)��	 �����	
4.������ก��()/
*�//���(����� �9���*ก����	
:��*�	ก��*�M���(+)�ก(��(+��������	
3(����	����4� ���� ��ก*�	8��3�
ก��3���	
:��*�	ก��3��3��:��4.�
<1���(+���������*�(+����� 2
�3����ก�64(������+'*�0��*�	8��3�
ก�� ����+'*�0��,��4.����*����ก��,����1���*01��/1���(+�
����� (<��)�) �+)<7�*�	8��3�
ก��,���+��	�=	�ก��	ก ����(������ก��:��*�	ก��*�M���(+)�9���*��(����	
��(+�������
�;������ 
2
�*�	8��3�
ก��3��3��:��4.�<1���(+���������*�(+����� 07(�3����ก�64(������+'*�0��*�	8��3�
ก�� ����+'*�0��,��4.����*����
ก��,����1���*01��/1���(+������ (<��)�) 

� *�	8��3�
ก��,���+��	�=	�S	��=��(3�����,����(+������,��ก�����:���ก(4.��������(��'�*�//�=��)
�������( 2 /�,7������(�)(�ก	� 
4 /� <1���(+�������(+)ก�� ������กS+(�4.������*��/���1������)
������+	� 

� 4.���(�01����(+��������(�
��9����	�/(�01����(+���������+ 3��	ก<��ก����(�01����(+������ ���,�/1���	�/(�01����(+�������)(�
� �+��
��(*�	8��3�
ก��3����M����'���(���1(� ������� ,7����.(ก�*
���	�	3,��*�	8��3�
ก�� 

� *�	8��3�
ก��,���+��	�=	:�ก������(������+	=�ก����*�9����	�/(�01����(+������:�+����
����,��ก������,����(+������/����
��ก (IPO) ���	 *�	8��3�
ก����3	3������*�9����	�/(�01����(+������:�+��
��ก�(�+2
�ก����*�9����'���	��
 ���/��1���	�2�� 
���/��1��/���������'/ ��(����� �������,7��ก�*
���	�	3,��*�	8��3�
ก��07(�ก��
9��	�ก��
��ก�(�+*�	8��3�
ก��3�/9�7�<7����2����,��
ก�������� 4.�<1���(+��������'��9/�M  
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� �1(����2�����.���
,��ก��*�	���3�
ก��ก����� ก������,����(+������,��ก�����:����.(:�
���	�	3,��*�	8��3�
ก����(����       
4.��
��+ 2
�*�	8��3�
ก��,���+��	�=	��(3���*/�S	��=��(3�����,����(+������,��ก�����:���ก(*�//�:
ก'�
� 2
�*�//���(*�	8��
3�
ก��)�+��<������/���(3��)(����,����(+������,��ก�����:������ �+)<7���(�)(39ก�
���� ��)1������T��)�	ก� 4.���()�<	(�T����.(
:�����T��)�	ก� *�//�07(��ก�	)�<	(���(��.(:�����T��)�	ก� �+)<7�ก��������	�,��*�//�
��ก�(�+ ���*�	8����1����������(+�07(�3�
:��
)�,7�����
9��	�ก	3ก��):�����T��)�	ก�  

� *�	8��3�
ก��,���+��	�=	�S	��=/9��(�01 ����(+������,��4.������ ��กก���� (�01 ��
��ก�(�+,�
ก�*���ก�ก�|�,���9��ก���
/��ก��)ก�� ก.�.�. ��1� )�4�ก���*�(�ก��*�	���3�
ก��ก����� ��1� �9:���ก	
/+�)���(�����กU�)����1��(��1(������,��
*�	8��3�
ก����1�ก����� 2
�*�	8��3�
ก��3�/9�7�<7����2����,��4.�<1���(+��������'��9/�M 

� *�	8��3�
ก��,���+��	�=	��(3�����(������+������+���9���ก����(�01����(+�������
� ก�������(�������+���9���ก����3��'�
�����+����()�กก+(���1�����ก+(��+����(��*��+�:������1�����+� ��(�������3��)(����ก+(��+�� 12.00 �. 07(�*�	8��3�
ก��3��3��:��4.�<1�
��(+���������4.��������(+�����*<7�ก������(������
��ก�(�+�(+�����ก(��ก������(������ 2
�3����ก�64(������+'*�0��,��
*�	8��3�
ก�� ����+'*�0��,��4.����*����ก��,����1���*01��/1���(+������ (<��)�) 07(�ก��
9��	�ก��
��ก�(�+*�	8��3�
ก��3�
/9�7�<7����2����,��ก��������4.�<1���(+��������'��9/�M 

� *�	8��3�
ก��,���+��	�=	��(3��	
��*/9��(�01����(+��������(+/��+/<�+���)��(*�	8��3�
ก����'��)/+� ������� *�	8��3�
ก��3��3��:�� 
4.���������*�(+������)(����ก+(� 3 +���9ก��ก(��ก��:���	�=	�	
��*/9��(�01����(+������ 2
�3����ก�64(������+'*�0��,��*�	8��
3�
ก������+'*�0��,��4.����*����ก��,����1���*01��/1���(+������ (<��)�) 

�?�ก�����T"�	�"� 

ก�'�ก�����T"�	�"������!���C��	�)C� �)� (�X��
�����!����������T"�	�"�	�)C� �)�) 
(1) *�	8��3�
ก��3�
9��	�ก����*01��/1���(+������2
����2�)��	:���ก(4.�<1���(+�������)(�ก	����� 12 /���� 2
�<1�+(�*�	8��
3�
ก���
���*/+�)��'���*3�ก4.�<1���(+������:����(�,��/1���(+���������)�*�)��:��*�	8��3�
ก��
9��	�ก����*01��/1���(+�
�����2
����2�)��	���+ ������� ก����*01��/1���(+������2
����2�)��	
��ก�(�+3��9:��39�+���(+������,��4.�<1���(+��������(��
����
�� 
(2) ก��	3����39�+���	����ก��3(����	�/(���*01��/1���(+������2
����2�)��	3�,7����.(ก�*
���	�	3,��*�	8��3�
ก�� 07(�
*�	8��3�
ก��3�
9��	�ก����*01��/1���(+������2
����2�)��	 3�ก4���*���3�กก������� ���/��1���	���� 
(3) *�	8��3�
ก��3���*01��/1���(+��������) (1) ,������2
��9��	�,��4.�<1���(+��������ก�����������(����ก�������	
���
��	��������������������� (SCBSFF) ��1� ก������+)����������/ก������+)���
��	���(*�	8��3�
ก��ก9��
  ��1�ก������+)
�1(���)/+�)�����/�,��4.�<1���(+������  2
�ก�������(�����*3���'�����)��(*�	8��3�
ก��ก9��
 
(4) *�	8��3�
ก��,���+��	�=	:�ก��
9��	�ก����*01��/1���(+������2
����2�)��	:��4.�<1���(+��������()�����1(���)���กT����(
���กU��.(:����*���4.�<1���(+������2
�,7����.(ก�*
���	�	3,��*�	8��3�
ก�� 
(5) *�	8��3�
ก��3�:��).�/(���(+��������(/9�+��
� � �	��+���9ก����*01��/1���(+���������2�)��	 ��'��ก�|�:�ก��/9�+� 
��/���*01��/1���(+������  
:�ก�����(4.�<1���(+�������(�/9��(�,��/1�/��*����(����ก��(+������:�+���9���ก����*01��/1����2�)��	 3��9:����(+��������( 
���1���.(�)(������(�ก���9���ก����*01��/1����2�)��	 *�	8��3�
ก��,���+��	�=	��(3��9���ก����*01��/1����2�)��	��(+������
/����1������)
 2
�<1�+(��
���*/+�)�	���)3�ก4.�<1���(+���������+ 
������� *�	8��3�
ก��,���+��	�=	��(3��)(
9��	�ก����*01��/1���(+������2
����2�)��	:�ก�����(�ก	
����ก������(��:
��(����7(���1�
������(��
����� 
(ก) ก�����(4.�<1���(+������<.ก/9��(��7
��1�����
��(+������2
�4.���()��9��3��)กU�)�� *�	8��3�
ก��3��)(
9��	�ก����*01��
/1���(+������2
����2�)��	 ��������f����(+������:��(+���(<.ก/9��(��7
��1�����

��ก�(�+��(����� 
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(,) ก�����(��(+������,��4.�<1���(+�������	
;���39�9��.( *�	8��3�
ก��3��)(
9��	�ก����*01��/1���(+������2
����2�)��	 
��������f����(+������:��(+���(�	
;���39�9
��ก�(�+��(����� 
(/) ก�����(*�	8��3�
ก��	3������'�+(�ก���)(��*01��/1���(+������2
����2�)��	/��������Z ��'����2�����(�4.�<1���(+������ 

4.�<1���(+�������)(��)��<�ก��	ก/+�)��'���*:����(�,��/1���(+��������) (1) ,�������
� �+����(*�	8��3�
ก����'�+(���)���)
������M����'�ก���	�68�9���*4.�<1���(+��������ก��� 

:�ก���+����(ก9��
��*01��/1���(+�������������ก�*+�����
�9ก��,��*�	8��3�
ก�� ���/��1����ก�*+�����
,�������6��(ก�����
����� (ก�����()�ก�������:��(�������6) ��1���'�+����(�9��ก���/��ก��)ก�� ก.�.�. )�/9��(�:��*�	8��3�
ก�����
��*/9��(�01��
��1�/9��(�,��/1���(+������,��ก�������	
 *�	8��3�
ก��3�
9��	�ก����*01��/1���(+������:�+���9ก��<�
�� 

ก�'����T"�	�"������!���*����������=#	!A$��!��� 

ก�����T"�	�"������!��� 
*�	8��3�
ก��3���	()��	
��*/9��(�,��/1���(+��������ก+���9ก��01��,����(+������* ������(�+����	
�9ก��3�<7��+����(*�	8��
3�
ก��ก9��
  

).�/(�,����(9,��ก����(�,��/1� 
�"�	��	 ����
�	��� 

1. SCBAUD 1,000.00 *�� 
2. SCBAUDR 1,000.00 *�� 
3. SCBAUDD 1,000.00 *�� 
4. SCBAUDP 1.00 *�� 
5. SCBAUDE 1.00 *�� 

).�/(���(+������/����1�:�*�M��,����(9 
�"�	��	 ����
�	��� 

1. SCBAUD 1,000.00 *�� 
2. SCBAUDR 1,000.00 *�� 
3. SCBAUDD 1,000.00 *�� 
4. SCBAUDP 1.00 *�� 
5. SCBAUDE 1.00 *�� 

������� *�	8��3�
ก��3��9����	�/1�:��4.������;��:� 5 +���9ก����*��(+��/9�+�).�/(�������	� ).�/(���(+������ ��/�,�����
��/���*01��/1���(+������,��+���9ก����*01��/1���(+������ 2
�)	:����*�+)+�����
�9ก��,��4.����ก�*=��ก	3ก��3�
ก��ก�����
�(�������6��()���ก8��:��9����
��+ก�*=��ก	3ก��3�
ก��ก������(�������6 ���4.����ก�*=��ก	3��(�ก�(�+,���:��(�������607(�3�
�(�4�����*�(�ก���9����/� 07(�*�	8��3�
ก��3����ก�6+�����
�9ก��:��(�������64(������+'*�0��*�	8��3�
ก�� ����+'*�0��
,��4.����*����ก��,����1���*01��/1���(+������ (<��)�) 2
�ก��2����	��,��*�M����	���ก,��4.�<1���(+��������(��	
�+�ก�*=��/��
�����	��� 39ก�
 ()����) ��1�=��/����	����1(� ��)��,��(*�M����(4.�<1���(+�������3���+�:�:*/9,�:��*�	ก��ก�������1�3�
�(�
��'���'/,�
/�(�)�f����(�3(��:���)4.�<1���(+������������8���������*���  
4.��������)��<��(�,����(+�������
���( 
� =��/�������	��� 39ก�
 ()����) ����f���(�������(=��/��ก9��
 �+����	
�9ก�� - 15.30 �. 
� *�	ก��=��/������	��������'� SCB EASY FUND ;��:�� SCB EASY NET www.scbeasy.com ������	�/��(� SCB EASY   
    APP �+����	():��*�	ก�� -16.00 � 
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� *�3. �����	��� 39ก�
 2��. 0-2777-7777 ก
 0 ก
 6 �+����	
�9ก�� - 15.30 �. 
� 4.����*����ก��,����1���*01��/1���(�
���*ก����(�����3�ก*�	8��3�
ก�� 

��7(� *�	8��3�
ก����3	3������(�����4.����*����ก��,����1���*01��/1�����1(��	()��	)��1�����(�������
�:�;������  

������� +	=�ก����*01��/1���(+������ �����/���*01��/1���(+������ ��'�����)���ก�ก�|� ��1(���, ���+	=�ก�� ��(*�	8��3�
ก�����
4.����*����ก��,����1���*01��/1�ก9��
 

(������� *'���5ก��43���� 
��' ������������ 
�� 89� '��������"<�������	"0�'���5ก�����"ก�������������(ก�� #��/
�3�'���5ก��
�������"��	�&���ก���������� #��/
�3�'���5ก�����ก���������"��	�&���ก���������� #��/
�3�"��	�&���	ก�� '����ก��ก��
����� 
�3���������������(ก��"��ก�&ก5
�(	����	���) 

�9���*ก���9���ก��4(��*�	ก��=��/������	��������'� *�	8��3�
ก��3�<1����กT��:�ก���9���ก����(���กS��.(ก�*=��/��
�����	��� 39ก�
 ()����) ��'����กT��:�ก���9���ก����(�)*.��� ���:�������	��
� 4.�<1���(+������3��	ก<�����ก����(�,��
/1���(+������4(��*�	ก��=��/������	��������'��)(�
� ��ก�
��9���ก��3����'3�)*.������+�)(+(�ก���:
 Z �����	�� �ก�+��ก�����(
	�.3���
�+(���'�/+�)4	
��
��(�ก	
3�ก��**�����(:��*�	ก��:���1(��
��ก�(�+ 2
����*�	8��3�
ก��3�
9��	�ก����*�+�
,��4	
��
����ก��,:�����'3�	��;��:� 30 +�� ��*��(+����(�
���*�3��3�ก4.�<1���(+������ ��)��+�����(=��/����(������6���
ก9��
 �+����(*�	8��3�
ก��3�	3����4(��4���
� 

ก��ก9��
�+�� �����/���*01��/1���(+������  

ก���9���ก����(�,��/1���(+������;��:�+������+���9���ก��01��,����(+��������)��(*�	8��3�
ก��ก9��
 :��<1�+(���'�
���ก����(�,��/1���(+������,��+���9ก��01��,����(+��������)��(*�	8��3�
ก��ก9��
 :���/���*01��/1���(+��������(/9�+�
�
� � �	��+���9ก��01��,����(+������ 07(���'���/���(��*���2
�4.�
.��4����2�������+ 

ก���9���ก����(�,��/1���(+������:�+���9���ก��01��,����(+��������(*�	8��3�
ก��ก9��
 ��(��'����ก����ก���1�3�ก
�(+��+����(*�	8��3�
ก��ก9��
 ��1�ก���9���ก��:�+�����
�9ก�� ��1�+���9ก����(*�	8��3�
ก���)(�
�ก9��
:����'�+���9
���ก��01��,����(+������:��<1���'����ก����(�,��/1���(+������,��+���9ก��01��,����(+������/����<�
�� :���/���*01��/1�
��(+��������(/9�+��
� � �	��+���9ก��01��,����(+������/����<�
������ 

*�	8��3�
ก��,���+��	�=	��(3�����(������+������+���9���ก��,��/1���(+�������
� ��(3��)(����ก+(��+�� 12.00 �. 07(�*�	8��
3�
ก��3��3��:��4.�<1���(+���������4.��������(+�����*<7�ก������(������
��ก�(�+�(+�����ก(��ก������(������ 2
�3����ก�6
4(������+'*�0��,��*�	8��3�
ก�� ����+'*�0��,��4.����*����ก��,����1���*01��/1���(+������ (<��)�) 07(�ก��
9��	�ก��
��ก�(�+
*�	8��3�
ก��3�/9�7�<7����2����,��ก��������4.�<1���(+��������'��9/�M 

*�	8��3�
ก����3�	()��	) �ก��	ก ����(������+	=�ก����1���1(���,ก����*01��/1���(+���������/��1�/+�)<�(:�ก����*01��/1���(+�
�����;�������
� ��)���ก�ก�|� ��1(���,���+	=�ก����(*�	8��3�
ก��ก9��
 2
�<1�+(��
���*/+�)��'���*3�ก4.�<1���(+����+ ������� 
*�	8��3�
ก��3����ก�64(������+'*�0��,��*�	8��3�
ก�� ����+'*�0��,��4.����*����ก��,����1���*01��/1���(+������ (<��)�) :��
4.�<1���(+���������*�(+�������(������ 1 +��ก(��ก������(������ 07(�ก��
9��	�ก��
��ก�(�+*�	8��3�
ก��3�/9�7�<7����2����
,��ก��������4.�<1���(+��������'��9/�M 

Q:      ก�'�>����������=��ก��ก	!���� �!����?�& �#�������!��� 

A:      *�	8��3�
ก�� ���/��1� 4.���(�
���*)�*�)��3�ก*�	8��3�
ก�� )��	�=	�S	��= ���/��1� ����* ���/��1� �ก��	กก���9=��ก��),��4.�<1�
��(+�����������)
��1�*���(+��
���)��(��'��)/+� 2
��)(39�����3��:�� 4.�<1���(+���������*�(+����� :�ก�����(�ก	
����ก����:

����ก������7(���1���������ก����
���(������  
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(ก)  4.���(�01����(+������ก��ก���������
:�:*/9,�:��*�	ก��ก����� ���/��1� :*��(�01����(+������ ���/��1� �**j���)��
���
,��4.���(�01����(+������ ���/��1� ��ก����1(�:
��)��(*�	8��3�
ก��ก9��
 �)(/�*<�+�������9���*ก���S	*��	��)กU�)��
+(�
�+�ก������ก��������*���)ก��j�ก��	� ���/��1� 4.���(�01����(+�������)(�1(���ก�����1����กT��:
Z 07(�)����������

��)��(*�	8��3�
ก��ก9��
  

(,)  *�	8��3�
ก����'�+(�ก����(�01����(+������
��ก�(�+��3)���ก8����'�ก��ก���9/+�)4	
��)กU�)��+(�
�+�ก������ก�����
���*���)ก��j�ก��	� ���/��1� :����'��(�����:�ก��j�ก��	� ���/��1� :����'��(�����:�ก�����*�������ก����	��ก(ก��
ก(�ก��������)กU�)��+(�
�+�ก������ก��������*���)ก��j�ก��	� ��1���3)���ก8����'�ก�����ก���(��กU�)����1�
,�
�����(�กU�)���(��Z  

(/)  *�	8��3�
ก����'�+(� ก����(�01����(+������
��ก�(�+��3)�4�ก���*�(�ก�������,��ก������+) 4.���(�01����(+����������1(� 
��1�/+�)�(���1(�<1���1�;���ก8��,��=��ก	33�
ก������� ��1��1(������,��*�	8��3�
ก��  

(�) *�	8��3�
ก��,���+��	�=	�S	��=��(3�����,����(+������,��ก�����:���ก(4.��������(��'�*�//�=��)
�������( 2 /�,7������(
�)(�ก	� 4 /�<1���(+�������(+)ก�� ������กS+(�4.������*��/���1������)
������+	� 

(3) �1 (����2�����.���
,��ก��*�	���3�
ก��ก�������	
�����	��������������������������	���ก�ก����	�����������
(Qก�����R) ก������,����(+������,��ก�������1�ก����*����(����(+������,��ก�����:����.(:�
���	�	3,��*�	8��3�
ก��
��(����4.��
��+ 2
�*�	8��3�
ก��,���+��	�=	��(3���*��1��S	��=��(3�����,����(+������,��ก�������1�ก����*����(����(+�
�����,��ก�����:���ก(*�//�:
ก'�
� 2
�*�//���(*�	8��3�
ก��)�+��<������/���(3��)(����,����(+������,��ก�������1��)(
��*����(����(+������,��ก�����:������ �+)<7���(�)(39ก�
���� ��)1������T��)�	ก� 4.���()�<	(�T����.(:�����T��)�	ก� *�//�
07(��ก�	)�<	(���(��.(:�����T��)�	ก� �+)<7�ก��������	�,��*�//�
��ก�(�+ ���*�	8����1����������(+�07(�3�
:��)�,7�����
9��	�
ก	3ก��):�����T��)�	ก� 

            (f)  *�	8��3�
ก��,���+��	�=	�S	��=/9��(�01����(+������,��4.������ ��กก����(�01��
��ก�(�+,�
ก�*���ก�ก�|�,���9��ก���   
/��ก��)ก�� ก.�.�. ��1� )�4�ก���*�(�ก��*�	���3�
ก��ก����� 2
�*�	8��3�
ก��3�/9�7�<7����2����,��4.�<1���(+�
�������'��9/�M 

Q:  ก	!���� ��� �#�	ก�����ก���ก��ก����"�	�ก����������
���#���"������!��� ก��& �#����"	& ���� T"�	�"�����
�!���)� �����!������&�*�� *�
ก��������������!T"�	��"	#���"������!��� &�	���!&� 

A:    ก����"�	�ก����ก�����
�!�����#���"������!����"�*ก�A$�Z"	�����!��� 

*�	8��3�
ก��3���1(��ก9��
ก���9����	�/(�,��/1���(+�������ก(4.�<1���(+��������()�/9��(�,��/1���(+������,��ก�������	
�+�
���+�
� �f��:�ก�����(ก9��
�+� 07(������)(�ก	�ก+(�ก���
���(������  

(1) *�	8��3�
ก��	3�������+ )�/+�)��1(�2
���3�	�����)�����)4�+(���'�ก�����(�,������:
������7(�
����� 2
��
���*/+�)��'���*
,��4.�
.��4����2�������+  

(ก) )�����39��'��9:���)(��)��<39��(�� 3(��2�� ���ก�������1�������	�,��ก������+)��	
�
���(���)�����)4�  

(,) )�������(�9:��ก������+)�)(�
���*�9����	�3�ก���ก�������1�������	���(������+���)ก9��
�+���ก�	 07(�����
��ก�(�+��.(
��ก���1�ก��/+*/�),��*�	8��3�
ก��  

(2) 4.�<1���(+������)�/9��(�,��/1���(+������ก(����1�:��(+������+����(*�	8��3�
ก��*+(���/���*01��/1���(+������,��ก�����
�+)��	
�)(<.ก����2
�)�).�/(�������( 1 ����/�,7���� ���/	
��'������������(������ 0.5 ,��).�/(���1���/���(<.ก���� ���4.�
.��
4����2��������)(�
���*���,��).�:�������ก���ก��,��/������������������ก���
�����/� 
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������� ก����1(��ก9��
�9����	�/(�,��/1�,������ *�	8��3�
ก��3�
9��	�ก����)��(��*�:����������
2/��ก��������ก�ก�|���(
�9��ก���/��ก��)ก�� ก.�.�. ก9��
 

ก��& �#����"	& ����T"�	�"���"	& ����������������!���)� ���! 

ก	!��� ����"�	! "	�������� �����!�������	!#	!ก	!����  ��!��� 

�/�1(��)1�ก��ก9��
:��4.��������'�4.���*;���/(�:��3(�� 

ก������ $���������(������?�����$)�ก�����'����
��	�)�����>�ก��T"�	#�������(���#	!ก	!����  (swing pricing) 
:ก������+)��(+�� 

������.���
�)(�ก	������� : 2.00 ,��).�/(���(+������ 


�+�+	=��S	*��	 : Partial swing pricing 

���������
�	()��	) : 

���ก�ก�|������1(���, 

1. swing factor )����กก��:�ก��	3������'�����)�2�*�������+�����(*�	8��3�
ก��ก9��
 2
�	3������33���(��Z��(
�ก�(�+,��� �
��ก( 

1) )�/+�)4��4+�:����
01��,��������	� 

2) �;�/�(��,�����
������	��
��3�ก;�+��ก�	 

3) �;�/�(��,��ก������+)4	
�ก�	 

4) ��1�����)	�+(��;�/�(��,��ก������+)3��)(��
/����ก�*��	)��ก���<(<��,��ก������+) 

5) ��1���33���1(� Z ��(��ก���1�ก��/+*/�),��*�	8��3�
ก�� ��(� ���
01��,��������	���(�ก�(�+,���ก�*ก�������ก�����07(�*�	8��
3�
ก����3	3����:��,��).����)��ก��;��:��,����'33�	���()���.(�����1��))�	T�������1�ก������)	�3�ก��33����(�ก�(�+,���
��(���(��)��<�9�
��1(�:����)��<
9��	�ก���
�;��:��+�������1(���, � ,������Z 

2. ก��ก9��
 Swing Thresholds )����กก��:�ก��	3������'�����)�2�*�������+�����(*�	8��3�
ก��ก9��
 2
�	3����
��33���(��Z��(�ก�(�+,��� �
��ก( 

1) )�/+�)4��4+�:����
01��,��������	� 

2) �;�/�(��,�����
������	��
��3�ก;�+��ก�	 

3) �;�/�(��,��ก������+)4	
�ก�	 

4) ��1�����)	�+(��;�/�(��,��ก������+)3��)(��
/����ก�*��	)��ก���<(<��,��ก������+) 

5) ��1���33���1(� Z ��(��ก���1�ก��/+*/�),��*�	8��3�
ก�� ��(� ���
01��,��������	���(�ก�(�+,���ก�*ก�������ก����� 

07(�*�	8��3�
ก����3	3����:��,��).����)��ก��;��:��,����'33�	���()���.(�����1��))�	T�������1�ก������)	�3�ก��33����(
�ก�(�+,�����(���(��)��<�9�
��1(�:����)��<
9��	�ก���
�;��:��+�������1(���, � ,������Z 

3. � ,��:
,����7(� *�	8��3�
ก�� 3��)(:�� Swing Pricing ���)ก�* Anti-dilution levies k ADL ��(��)��<:���(+)ก�*�/�1(��)1�
:�ก��*�	���/+�)���(���;�/�(���1(��
� 
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4. :�ก�����(��'����ก��:��.��** omnibus account *�	8��3�
9��	�ก����),��).���(�
���*3�ก4.����*����ก��,�������*01��/1�
��(���(��)��<�9�
� (best effort) ;��:���<��ก�������,��39ก�
:�,������ 

ก��	3����:���/�1(��)1� 

1. *�	8��3�
ก����3:�� Swing Pricing ��(��ก�(��ก���
�:���(��+���9ก����()�ก��:���/�1(��)1���� 

2. :�ก�����(*�	8��3�
ก��	3����:�� partial swing pricing 3���'�ก��:���f��+���9ก��01��,��:
��(��
�(+�,��).�/(�01��,��
��(+���������=	,��ก����� ����*ก�*).�/(�������	����=	�����)
,��ก����� )�/(��ก	�ก+(� swing threshold ��(*�	8��3�
ก��ก9��
 
2
���().�/(�01��,����(+���������=	,��ก����� /9�+�3�ก).�/(�ก��01����(+������ (subscription) *+ก).�/(�ก����*����(��
��(+�������,�� (switch in) ��ก
�+�).�/(�ก��,��/1���(+������ (redemption) �����ก
�+�).�/(�ก����*����(����(+��������ก 
(switch out) 

������� ���������
+	=�ก��/9�+���'�����)+	=���(*�	8��3�
ก��ก9��
 

,����+��	�=	 

1. :�ก�����(ก�����)�ก���*(���	
��(+������ *�	8��3�
ก��,���+��	�=	��(3��9,��).�,����(+��������ก��	
)�:��:�ก��	3����
�����1���
�	�:3��1(���(�� Z ��(�ก�(�+,���ก�*ก��:���/�1(��)1� Swing Pricing :�+���9ก������ 

2. *�	8��3�
ก��,���+��	�=	��(3����*�	()��1��
����� swing factor ��(�ก'*3�	� �
���)��(*�	8��3�
ก����'��)/+� 07(�3����*�	()�)(
�ก	�������.���
��(��*��+�:�2/��ก�� 

3. *�	8��3�
ก��,���+��	�=	��(3��9/(�01����(+��������(�9����	�
�+���'/ �+)�,����'���
01����(+������:�+���9ก����()�ก��:��
�/�1(��)1� swing pricing ���*�	8��3�
ก��3��9��
01����(+������
��ก�(�+��:��:�ก��	3���������1���
�	�:3��1(���(�� Z ��(
�ก�(�+,���ก�*ก��:���/�1(��)1� swing pricing :�+���9ก������ �������*�	8��3�
ก��,���+��	�=	��(3��)(����(������ก��
9��	�ก��:
 Z 
��(�
�
9��	�ก����1���
�	�:3�����+��(�ก�(�+,���ก�* 

ก��:���/�1(��)1� swing pricing :�+���9ก������ �)���ก;���������กS+(���'//(�01����(+�����������)
��1�*���(+�,��+���9ก��
�����)(��)��<����ก�ก'*��	��
�������ก��01����(+��������(�9��
�+���'/��(����ก�ก'*�)(�
����� �)(�
���*ก��3�
�����(+������ 

4. *�	8��3�
ก��,���+��	�=	��(3�����(��������+���
9��	�ก�����+(��ก��:���/�1(��)1� ��(� ก���ก��	กก(�������+����(ก9��
 
ก�����ก�6:���/�1(��)1��1(���������1��	()��	) ��'���� 07(�3���.(;��:�����ก�ก�|���(�9��ก��� ก.�.�. �����1��)�/)*�	8��
3�
ก������� �����1���(+������()��9��3�1(�ก9��
 

���?�� ���� ก��T"�	#�������!�������
��	�)�����>�ก��T"�	#�������(���#	!ก	!����  (Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

ก������+)��(+�� 

������.���
�)(�ก	������� : 2.00 ,��).�/(���(+������ 

���������
�	()��	) : 

���ก�ก�|������1(���, 

1. *�	8��3�
ก��3�	3��������ก�ก'* ADLs 2
�)����กก��:�ก��	3������'�����)�2�*�������+�����(*�	8��3�
ก��ก9��
 
07(�3���.(;��:��กU���*��*�����1����ก�6�����1���+����S	*��	,���9��ก���ก.�.�.�����1��)�/)*�	8��3�
ก����������
��1���(+������()��9��3�1(� ������� ก��ก9��
 ADLs factor 3�/9�7�<7���33����(�ก�(�+,���2
�	3������33���(��Z��(�ก�(�+,��� �
��ก( 

1) )�/+�)4��4+�:����
01��,��������	� 
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2) �;�/�(��,�����
������	��
��3�ก;�+��ก�	 

3) �;�/�(��,��ก������+)4	
�ก�	 

4) ��1�����)	�+(��;�/�(��,��ก������+)3��)(��
/����ก�*��	)��ก���<(<��,��ก������+) 

5) ��1���33���1(� Z ��(��ก���1�ก��/+*/�),��*�	8��3�
ก�� ��(� ���
01��,��������	���(�ก�(�+,���ก�*ก�������ก����� 

07(�*�	8��3�
ก����3	3����:��,��).����)��ก��;��:��,����'33�	���()���.(�����1��))�	T�������1�ก������)	�3�ก��33����(
�ก�(�+,�����(���(��)��<�9�
��1(�:����)��<
9��	�ก���
�;��:��+�������1(���, � ,������Z 

2. ก��ก9��
 ADLs threshold )����กก��:�ก��	3������'�����)�2�*�������+�����(*�	8��3�
ก��ก9��
 07(�*�	8��3�
ก��
3�/9�7�<7���33����(�ก�(�+,���ก�*�;�/�(��,��ก����� 2
�	3������33���(��Z��(�ก�(�+,��� �
��ก( 

1) )�/+�)4��4+�:����
01��,��������	� 

2) �;�/�(��,�����
������	��
��3�ก;�+��ก�	 

3) �;�/�(��,��ก������+)4	
�ก�	 

4) ��1�����)	�+(��;�/�(��,��ก������+)3��)(��
/����ก�*��	)��ก���<(<��,��ก������+) 

5) ��1���33���1(� Z ��(��ก���1�ก��/+*/�),��*�	8��3�
ก�� ��(� ���
01��,��������	���(�ก�(�+,���ก�*ก�������ก�����07(�*�	8��
3�
ก����3	3����:��,��).����)��ก��;��:��,����'33�	���()���.(�����1��))�	T�������1�ก������)	�3�ก��33����(�ก�(�+,���
��(���(��)��<�9�
��1(�:����)��<
9��	�ก���
�;��:��+�������1(���, � ,������Z 

3. � ,��:
,����7(� *�	8��3�
ก�� 3��)(:�� ADLs ���)ก�* Swing Pricing ��(��)��<:���(+)ก�*�/�1(��)1�:�ก��*�	���/+�)
���(���;�/�(���1(��
� 

4. :�ก�����(��'����ก��:��.��** omnibus account *�	8��3�
9��	�ก����),��).���(�
���*3�ก4.����*����ก��,�������*01��/1�
��(���(��)��<�9�
� (best effort) ;��:���<��ก�������,��39ก�
:�,������ 

ก��	3����:���/�1(��)1� 

1. *�	8��3�
ก����3����ก�ก'* ADLs ��(��ก�(��ก��:���(��+���9ก����()�ก��:���/�1(��)1���� 

2. *�	8��3�
ก����3	3��������ก�ก'* ADLs 2
�3���'�ก��:���f��+���9ก��01��,��:
��(��
�(+�,��).�/(�01��,����(+������
���=	,��ก����� ����*ก�*).�/(�������	����=	�����)
,��ก����� )�/(��ก	�ก+(� ADLs threshold ��(*�	8��3�
ก��ก9��
 2
���().�/(�
01��,����(+���������=	,��ก����� /9�+�3�ก).�/(�ก��01����(+������ (subscription) *+ก).�/(�ก����*����(����(+�������,�� 
(switch in) ��ก
�+�).�/(�ก��,��/1���(+������ (redemption) �����ก
�+�).�/(�ก����*����(����(+��������ก (switch out) 

������� ���������
+	=�ก��/9�+���'�����)+	=���(*�	8��3�
ก��ก9��
 

3. *�	8��3�
ก��ก9��
 ADLs Threshold 2
�:��,��).�
���(������ 

(1) ).�/(�ก��01����(+�����������*����(���,�� )�กก+(�).�/(�ก��,��/1���(+�����������*����(����ก 

(2) ).�/(�ก��01����(+�����������*����(���,�� ����ก+(�).�/(�ก��,��/1���(+�����������*����(����ก07(�*�	8��3�
ก����3
	3����ก9��
 (1) ��� (2) :���
�*��(�(��ก�� 

4. :�ก�����()�ก��:���/�1(��)1� ADLs ��� ADLs ��(����ก�ก'*�
�3��9ก��*�,��ก����� ��(����ก'��)ก��:���/�1(��)1����)�+��<������/��1(�
*�����4�ก���*����*��(��3�ก	
,7 ��ก�*4. �<1���(+���(���/������:�ก������(��� �/�1 (��)1��� ��)(�
�)�+��<������/��1 (������
4���*���:��ก�������(��(��:
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,����+��	�=	 

1. :�ก�����(ก�����)�ก���*(���	
��(+������ *�	8��3�
ก��,���+��	�=	��(3��9,��).�,����(+��������ก��	
)�:��:�ก��	3����
�����1���
�	�:3��1(���(�� Z ��(�ก�(�+,���ก�*ก��:���/�1(��)1� ADLs :�+���9ก������ 

2. *�	8��3�
ก��,���+��	�=	��(3��9/(�01����(+��������(�9����	�
�+���'/ �+)�,����'���
01����(+������:�+���9ก����()�ก��:��
�/�1(��)1� ADLs ���*�	8��3�
ก��3��9��
01����(+������
��ก�(�+��:��:�ก��	3���������1���
�	�:3��1(���(�� Z ��(�ก�(�+,���ก�*
ก��:���/�1(��)1� ADLs :�+���9ก������ �������*�	8��3�
ก��,���+��	�=	��(3��)(����(������ก��
9��	�ก��:
 Z ��(�
�
9��	�ก����1�
��
�	�:3�����+��(�ก�(�+,���ก�*ก��:���/�1(��)1� ADLs :�+���9ก������ �)���ก;���������กS+(���'//(�01����(+�����������)
��1�
*���(+�,��+���9ก�������)(��)��<����ก�ก'*��	��
�������ก��01����(+��������(�9��
�+���'/��(����ก�ก'*�)(�
����� �)(�
���*ก��
3�
�����(+������ 

3. *�	8��3�
ก��,���+��	�=	��(3�����ก�ก'* Anti-dilution levies k ADLs 3�ก4.���(�9���ก��01����(+�����������*����(����(+������
�,�� ��1�,��/1���(+�����������*����(����(+��������ก ������(�:
��(���7(���(�ก	� ADLs threshold ��(*�	8��ก9��
�+� �+)<7�
*�	8��3�
ก��,���+��	�=	��(3�	3����ก9��
�����ก������ก�ก'* ADLs ��(��ก�(��ก���
� ���,���+��	�=	��(3�)�,��ก9��
�	()��	)
:�ก������ก�ก'*�f�������(�9���ก��01����(+�����������*����(����(+�������,�� ��1�,��/1���(+�����������*����(����(+�
�������ก:���	)��)�ก��)��+�����(*�	8��3�
ก��3�ก9��
�
� 

4. *�	8��3�
ก��,���+��	�=	��(3����*�	()��1��
����� ADLs ��(����ก�ก'* 07(�3����*�	()�)(�ก	�������.���
��(��*��+�:�2/��ก�� 2
�
*�	8��3�
ก��3���	
�4�����+'*�0
�,��*�	8��3�
ก�����:������1�����+��(+�,��).�ก������+)��1�4(������(������1(���(*�	8��
3�
ก��ก9��
 

5. *�	8��3�
ก��,���+��	�=	��(3�����(��������+���
9��	�ก�����+(��ก��:���/�1(��)1� ��(� ก���ก��	กก(�������+����(ก9��
 
ก�����ก�6:���/�1(��)1��1(���������1��	()��	) ��'���� 07(�3���.(;��:�����ก�ก�|���(�9��ก��� ก.�.�. �����1��)�/)*�	8��
3�
ก������� �����1���(+������()��9��3�1(�ก9��
 

ก��ก�����!"�	�&#��"	#�	=�ก��>�ก����������!#���"������!��� 

�����ก��#���"������!��� (redemption gate) : 

ก������+)��(+�� 

�
��ก��,��/1���(+�������)(�~(�ก+(������� : 5.00 ,��).�/(�������	����=	,��ก������+) 

2
�*�	8��3�
ก��3�:���
��ก��,��/1���(+�������)(�ก	� : 5 +���9ก�� 

:���ก��*�+�� : 30 +�� 

���������
�	()��	) : 

���ก�ก�|������1(���, 

1. *�	8��3�
ก��3�ก9��
 Gate period ��)���������
+	=�ก��/9�+���(*�	8��3�
ก��ก9��
 ���/��1� �)1(�*�	8��3�
ก��ก�����
	3������'��)/+� 

2. :�ก�����(*�	8��3�
ก��ก9��
��1(���,�1(�*(�����<��ก������(�)(�ก�	
�+� Gate threshold :�ก���
��ก�(�+ Redemption Gate 3�
:���f��+���9ก��01��,��:
��( ��
�(+�,��).�/(�01��,����(+���������=	,��ก���������*ก�* ).�/(�������	����=	�����)
,��
ก����� )�/(���(�ก�*��1�)�กก+(� Gate threshold ��(*�	8��3�
ก��ก9��
 2
���().�/(�01��,����(+���������=	,��ก����� /9�+�
3�ก ).�/(�ก��01����(+������ (subscription) *+ก ).�/(�ก����*����(����(+�������,�� (switch in) ��ก
�+�).�/(�ก��,��/1���(+�
����� (redemption) �����ก
�+�).�/(�ก����*����(����(+��������ก (switch out) 
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3. *�	8��3�
ก��3�	3����ก9��
+	=�ก����*01��/1���(+��������) Redemption Gate 2
�ก���f��(���)��
�(+� (pro-rata basis) 
,��/9��(���*01��/1���(+�����������*����(����ก � +����(:�� Redemption Gate�9���*/9��(���*01��/1���(+�����������*����(��
��ก�(+���(���1� *�	8��3�
ก��3��9���9���ก��:�+���9ก����*01��/1���(+������<�
�� �+)ก�*/9��(���*01��/1���(+���������
��*����(����ก:�)(��)��
�(+� (pro-rata basis) 2
��)()�ก��3�
�9
�*ก(��-����,��/9��(���*01��/1���(+������ 

4. *�	8��3�
ก����3	3����ก9��
 Redemption Gate ��� gate period :���(��/������ก�(��ก���
� ��( Redemption Gate 3�
�)(�~(�ก+(� Redemption Gate ,����~(� ��� gate period 3��)()�กก+(���
�*�
����(��*��+�:�2/��ก�� 

5. *�	8��3�
ก��3��9ก����*01��/1���(+�����������*����(����ก �)(�ก	� Redemption Gate ��)��/���*01��/1���(+������ � +��
�9ก����*01��/1���(+������ ������� �+����(ก�����(ก�����)��;�/�(������� *�	8��3�
ก��,���+��	�=	��(3���*01��/1���(+������
��1���*����(����(+�������ก	�ก+(� Redemption Gate ��(���ก�6:�� 

6. *�	8��3�
ก��3��3��:��4.�<1���(+���������*�)1(�)�ก��:�� Redemption gate 2
��)(��ก��� 

7. :�ก�����()�ก��:���/�1(��)1� Redemption Gate ��� *�	8��3�
ก����3:���(+)ก�*�/�1(��)1�:�ก��*�	���/+�)���(���;�/�(���1(��
� 

8. :�ก�����(��'����ก��:��.��** omnibus account *�	8��3�
9��	�ก����),��).���(�
���*3�ก4.����*����ก��,�������*01��/1�
��(���(��)��<�9�
� (best effort) ;��:���<��ก�������,��39ก�
:�,������ 

ก��	3����:���/�1(��)1� 

1. Redemption Gate ��(��ก�(��ก��:���(��+���9ก����()�ก��:���/�1(��)1���� 

2. *�	8��3�
ก����3	3����:�� Redemption Gate �f��ก�����(�ก	
�<��ก�����)(�ก�	 ��1�����)	�+(��<��ก������33��)(�ก�	 
2
�*�	8��3�
ก����3ก9��
��1(���,�1(�*(�����<��ก������(�)(�ก�	
�+� Gate threshold �
� 2
�	3������33���(�� Z 
���(������ 

1) )�/+�)4��4+�:����
01��,��������	� 

2) �;�/�(��,�����
������	��
��3�ก;�+��ก�	 

3) �;�/�(��,��ก������+)4	
�ก�	 ��1�����)	�+(��;�/�(��,��ก������+)3��)(��
/����ก�*��	)��ก���<(<��,��ก������+) 

4) �ก	
ก���<(<��4	
�ก�	 

5) �ก	
ก���<(<��)�กก+(� Redemption Gate ��(ก9��
�+� 

6) ��1���33���1(� Z ��(��ก���1�ก��/+*/�),��*�	8��3�
ก�� ��(� ���
01��,��������	���(�ก�(�+,���ก�*ก�������ก����� 

,����+��	�=	 

1. *�	8��3�
ก��,���+��	�=	��(3����*�	()��1��
����� Gate threshold ��)��(*�	8��3�
ก����'��)/+� 2
�3����*�
�)(�~(�ก+(� 
Redemption Gate ,����~(���(��*�:�2/��ก�� ������� ���������
+	=�ก��/9�+���'�����)+	=���(*�	8��3�
ก��ก9��
 

2. *�	8��3�
ก��,���+��	�=	��(3���*01��/1���(+��������1���*����(����(+�������ก	�ก+(� Redemption Gate ��(���ก�6:�� 

3. *�	8��3�
ก��,���+��	�=	��(3�����(��������+���
9��	�ก�����+(��ก���9 Redemption Gate �
��ก(ก���ก��	ก Redemption 
Gate ก(�������+����(ก9��
 ก��:���/�1(��)1��1(���� Redemption Gate ��'����(<��)�) ������� :�ก�����(�)(��)��<�9��/(�,��/1�
��(+������:��(+���(���1��
� *�	8��3�
ก����3	3�����ก��	ก/9��(�,��/1���(+�����������)
��(/�����.(:����ก�� ����3��4.�<1�
��(+��������(<.ก�ก��	ก/9��(�2
��)(��ก��� 

4. :�ก�����(ก�����)�ก���*(���	
��(+������ *�	8��3�
ก��,���+��	�=	��(3��9,��).�,����(+��������ก��	
)�:��:�ก��	3����
�����1���
�	�:3��1(���(�� Z ��(�ก�(�+,���ก�*ก��:���/�1(��)1� Redemption Gate :�+���9ก������ 
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5. ก��,��/1���(+������ �)1(�ก�����)�ก��ก9��
 Redemption Gate ��	������:��(+���(��ก��3�
���:�)(��3�ก	
ก�����().�/(�
��(+�������
�~(��� 3��9:����	��������(���1���.(:�ก������~(�ก+(�).�/(�/����1�,����~(�,��ก����� ��3�9:��39�+���	������
/����1�
��ก�(�+<.ก,��/1���ก)�
�+� 

6. ก����*����(����(+������3�กก����������������ก������������ �)1(�ก�����)�ก��ก9��
 Redemption Gate ��3�ก	
ก���

����� 

- ��ก�ก	
ก�����	������3�กก�����������<.ก Redemption Gate 3��
�~(���ก+(�).�/(�,����~(�ก��01����(+������,��ก�����
������� ��3�9:��4.�<1���(+�������)(��)��<�����:�ก�������������
� 

- ��กก��������������'�ก�������(����,���(+� IPO ��	������3�กก�������������(<.ก Redemption Gate ��3)�).�/(��~(�ก+(�
).�/(�,����~(�ก��01����(+������,��ก������������ ��1���3<.ก��1(����3��	����
�(+��+�� IPO 07(���3�9:��4.�<1���(+�������)(
��)��<�����:�ก�������������
� 

- :�ก�����(��'�+�����
�9ก��,��ก������������ ��	������:��(+���(3�
���:�)(��3�)(��)��<��*����(���,��ก�������������
� 

������� :�ก�����(�)(��)��<��*����(���,��ก�������������
� *�	8��3�
ก��,���+��	�=	�ก��	ก���ก����1��9��	������
��ก�(�+�9��
/1�:��4.�<1���(+������2
�ก��2���,��*�M��=��/�� ��1���ก��'���'/,�
/�(�)��(�3(���1(�4.�<1���(+��������)��(4.�<1���(+�������
�
�3��/+�)�����/��+� 

*�	8��3�
ก��,���+��	�=	:��4.�<1���(+��������)��<�ก��	ก/9��(�,��/1���(+�������(+���(���1��
���)
���	�	3,��*�	8��3�
ก�� 

*�	8��3�
ก��,���+��	�=	ก9��
).�/(�,����~(�:�ก����(�01����1�,��/1���(+������ ��1�).�/(���(+������/����1�:�*�M��,����~(�����
ก+(���(��*��+�:������1�����+��
� �1(������*ก��ก9��
�
��ก��,��/1���(+������ (Redemption Gate) 2
�,7����.(ก�*
���	�	3
,��*�	8��3�
ก�� 

- ก��& �#����"	& ����T"�	�"������!���)� �����!�� �� ��&���"	=
������������!T" �	��"	���� �!#���"������!��� 
(suspension of dealings) 

*�	8��3�
ก��ก������+)��)��<
9��	�ก���
��.���
�)(�ก	� (+���9ก��) : 1 

�+����(3��
���*ก��4(��4���+��
��ก�(�+3�ก�9��ก��� ก.�.�. 2
�*�	8��3�
ก��ก������+)	3�������+ )�/+�)��1(�2
���3�	����
�)�����)4�+(� 39��'���������*ก��01��,����(+������2
��
���*/+�)��'���*3�ก4.�
.��4����2���� ก����ก	
������)���ก�6
/��ก��)ก��ก9ก�*���ก����� ������
���ก�����ก9��
 

*�	8��3�
ก��ก������+)3��)(,����1��)(��*01��/1���(+��������)/9��(���(��*�+����+��1�3����
��*/9��(�01����1�/9��(�,��/1���(+�
����� (suspension of dealings) �
�
�+������1(�:

���(������ 07(��)(�ก	�ก+(�ก�����(���ก�6/��ก��)ก��ก9ก�*���ก�����������

���ก�����ก9��
 

1. ��'�ก���)(,����(+��������)/9��(�01����(+��������(��*�+����+ ��1���'�ก�����
��*/9��(�01����(+�������ก(4.�������f����� 
��1(��3�ก���กS,����'33�	�
����� 

(ก) *�	8��3�
ก��ก������+))��������/+������+(�4.������������� Z )��(+��ก�(�+,���ก�*ก��ก���9��(��:
��(����7(�
����� 

(1) ก��ก���9��(��'�/+�)4	
).�T����1�/+�)4	
T��j�ก��	���)กU�)���ก�(�+ก�*ก������ก��������*���)ก��j�ก��	��)(+(�
3���'�กU�)����� ��1�กU�)���(�������6 

(2) ก��:��ก�����*�������ก����	��ก(ก��ก(�ก������ 

(3) ก��ก���9��(��'�ก���S	*��	��)/9��(��ก�(�+ก�*ก���7
��1�����
������	�2
�*�//�4.�)��9��3��)กU�)�� 



ก�������	
�����	��������������������������	���ก�ก����	�����������
 : SCBAUDFUND

 

                                                                                                             19                                          

(,) *�	8��3�
ก��ก������+)�)(��)��<
9��	�ก���.�3�ก�.ก/�� �����+3��*�1(����*,����'33�	��ก�(�+ก�*�.ก/���
�:������9/�M 

2.��.(:����+(��
9��	�ก������(��:��*�	8��3�
ก��ก������+)����1(��,��*�	���3�
ก��ก������+);��:��ก��3�
ก��,�������
��1(��)�3�ก ก����(*�	8��3�
ก��ก������+)����
	)�)(��)��<
9��/+�)�����,����	�ก������
���)���ก�6/��ก��)ก��
ก9ก�*���ก�����������
���ก����� +(�
�+�ก��
9����	�ก�����,��4.����ก�*=��ก	3ก��3�
ก��ก������+) ก��3�
ก��ก������(+�
*�//� ก����'��������01��,�����ก��������ก��/�����ก����� ���ก��3�
39��(�����ก�������(��'���(+������ ���ก����'�
4.�3�
ก����	������MM�01��,���(+����� 07(�:��ก���9�
��)(�ก	� 3 +���9ก�� 

3.��.(:����+(��
9��	�ก���1(���	กก������+) :�ก�����(���กS,����'33�	�07(�*�	8��3�
ก��ก������+)	3�������+)�/+�)��1(�2
�
��3�	�����)�����)4�+(�3�)�ก��,��/1���(+������ :�ก���:
ก�����7(� 
���(������ ���ก����	กก������+)3���'����2�����(�4.�
<1���(+������2
��+) 

(ก) )�ก��,��/1���(+���������=	 � +��:
+����7(��ก	�ก+(� 2 :� 3 ,��39�+���(+��������(39��(���
����+�����)
 

(,) )���
�+)ก��,��/1���(+���������=	:��(+������+�� 5 +���9ก�� 01��,����(+������:
�	
�(�ก��/	
��'�39�+��ก	�ก+(� 2 :� 
3 ,��39�+���(+��������(39��(���
����+�����)
 ������� ก�����(��'�ก������+)��()�ก9��
�����+��ก����*01��/1���(+��������'�
�(+� (interval fund) ก��	3���������+��ก��,��/1���(+������ :��	3����3�ก�f��:��(+������+���
��+ก�� 07(�ก������+)
��	
:����*01��/1���(+��������(����� 

������� *�	8��3�
ก��ก������+)3��)(
9��	�ก����),�� 3 +��/��7(� ��ก*�	8��3�
ก��ก������+)	3�������+ )�/+�)��1(�2
���3�	�
����)�����)4�+(�ก����	กก������+)3��)(��'����2�����(�4.�<1���(+��������(���1���.(��1(��3�กก������+)���/�)�������	�
/����1� ��()�/��;����)��;�/�(����(������� ���4.�<1���(+��������(���1���.(3��)(�
���*4�ก���*3�กก��,��/1����� 

ก���)(,���)(��*01 ��/1��)(��*����(����(+��������)��(� *�	8��3�
ก��3��S	*��	��)���ก�6�9��ก���/��ก��)ก��ก9ก�*
���ก�����������
���ก����� ��( ��. 9/2564 ��1(�� ���ก�ก�|� ��1(���, ���+	=�ก��3�
ก��ก������+)�1(�4.��������(+�� ก������+)
�1(�4.��������()	:�(����(�� ���ก������+)�1(�4.����������;��<�*�� ������ก�6/��ก��)ก��ก9ก�*���
�����( ��. 11/2564 
��1(�� ���ก�ก�|�ก��3�
ก��ก������+)�1(�4.��������(+�� ก������+)�1(�4.��������()	:�(����(�� ก������+)�1(�4.����������;�
�<�*�� ���ก������(+�*�//� 

ก��������������!T"�	��"	#���"������!��� 

�1(�/��)/������2����,��4.�<1���(+������ ��1�:�ก�����()�/+�)39��'��1(���ก8���<���;�����6�8Tก	3���ก����	�,�������6 
��1��1(���ก8���<���;�:���**���
ก����	� *�	8��3�
ก��3����
��*/9��(�01����1� /9��(�,��/1���(+������,��ก�������	
�
���'�
ก����(+/��+ ��)�����+����(�9��ก���/��ก��)ก�� ก.�.�. ���ก�6 ������� �)(�ก	� 20 +���9ก���	
�(�ก�� �+����(3��
���*/+�)��'�
��*3�ก/��ก��)ก�� ก.�.�. :��,��������+�����
��*/9��(�01����1�/9��(�,��/1���(+��������ก���
�  

Q: �?�ก�����������������!�����Q�	���!&� 
A: 4.�<1���(+��������)��<�9ก����*����(����(+�������,�������ก�
� ��)���ก�ก�|�/��1(���,��(*�	8��3�
ก��ก9��
 �+����(*�	8��

3�
ก��3����M����'���(���1(� 2
�4.�<1���(+���)��<�	
�(���(*�	8��3�
ก����1�4.����*����ก��,����1���*01��/1���(+��������(�
���*
ก����(�����3�ก*�	8��3�
ก�� (<��)�) 07(���)��<��*/9��(�01����1�,����(+������ ��1���'�4.��9������(:�ก������,�������*01��/1�
��(+������,��ก����� ��1�*�	ก��=��/������	��������'�,��=��/�� �����	��� 39ก�
 ()����) ��1��(�����:��*�	ก���1(�:
��(
*�	8��3�
ก��ก9��
 ��)ก9��
ก������(�������(��
/����ก�*ก���9���ก����(�01�� ���/��1�,��/1���(+������ 
:�ก�����(��'�ก����*����(����(+�����������ก������+)�1(�;��:��ก��*�	���,��*�	8��3�
ก�� (<��)�) ก���
39�+���(+������
,��ก����������� (<��)�) ��(��*����(����(+���������ก���	()39�+���(+������,��ก������������ (<��)�) 3��9;��:� 4 +��
�9ก��<�
3�ก+����(�9ก��01��,����1���*����(����(+������39�+�������1�+����(/9�+���/���*01��/1���(+������,��+���9ก����*
01��/1���(+�����������
� ���+��(ก��� 
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:�ก�����(��'�ก����*����(�����+(����	
��(+������ (<��)�) ก���
39�+���(+������,����	
��(+��������������(��*����(����(+�
��������ก���	()39�+���(+������,����	
��(+�������������3��9;��:�+���9ก��<�
3�ก+����(�9ก��01��,����1���*����(��
��(+������39�+����� 
������� *�	8��3�
ก������)(��	
:��4.�<1���(+�������9���ก����*����(�����+(����	
��(+������;��:�ก������
��+ก���
� ��ก*�	8��
3�
ก����	
:��*�	ก��
��ก�(�+ *�	8��3�
ก��3��3��:��4.�<1���(+���������*�(+�������(������ 7 +�� 2
�3����ก�64(������+'*�0��
*�	8��3�
ก�� ����+'*�0��,��4.����*����ก��,����1���*01��/1���(+������ (<��)�) 
4.�<1���(+������3��)(��)��<�	ก<��/9��(���*����(����(+������ ��ก*�	8��3�
ก���
��9ก����*����(����(+���������'3�)*.���
���+ �+����(�
���*/+�)��'���*3�ก*�	8��3�
ก�� 
��/�,�������*01��/1���(+������ก�����*����(����(+������ 
(ก) ก���ก����������� ก��/9�+���/���*����(����(+������3�:����/���*01��/1���(+������ � �	��+���9ก��01��,����(*�	8��
3�
ก���
���*/9��(���*����(����(+���������*�	8��3�
ก���
��9���ก����*����(����(+���������+ 07(���'���/���(��*���2
�4.�
.��
4����2�������+ ��ก
�+�/(�=��)����)��(����ก�ก'*3�ก4.�<1���(+������ (<��)�)  
(,) ก���ก������������ ก��/9�+���/���*����(����(+������3�:����/�,����(+������ � �	��+���9ก��01��,����(*�	8��3�
ก��
ก9��
 ������� +���9ก��01��,��
��ก�(�+3���'�+���9ก��ก(��+����(ก������
���*��	�3�กก����������� 07(���'���/���(��*���2
�4.�
.��
4����2�������+*+ก
�+�/(�=��)����)��(����ก�ก'*3�ก4.�<1���(+������ (<��)�)  
:�ก�����(��'�ก����*����(�����+(����	
��(+������ (<��)�)  
(ก) ก�����(+������������ ก��/9�+���/���*����(����(+������3�:����/���*01��/1���(+��������(/9�+��
� � �	��+���9ก����(
)�ก����*����(����(+���������� 07(���'���/���(��*���2
�4.�
.��4����2�������+  
(,) ก�����(+������������� ก��/9�+���/���*����(����(+������3�:����/�,����(+��������(/9�+��
� � �	��+���9ก����()�
ก����*����(����(+���������� 07(���'���/���(��*���2
�4.�
.��4����2�������+ 

*�	8��3�
ก����3�	()��	)��1�����(������+	=�ก����*����(����(+�������
���)��(��*��+�:������1�����+� 2
�*�	8��3�
ก��3��3��:��
�9��ก���/��ก��)ก�� ก.�.�. ���*������ก�64(������+'*�0��,��*�	8��3�
ก�� ����+'*�0��,��4.����*����ก��,����1���*01��
/1���(+������ (<��)�):��4.�<1���(+���������*�(+������)(����ก+(� 1 +���9ก��ก(��ก������(������ก��:��*�	ก��
��ก�(�+ 07(�ก��

9��	�ก��
��ก�(�+*�	8��3�
ก��3�/9�7�<7����2����,��ก��������4.�<1���(+��������'��9/�M 

,����+��	�=	  

*�	8��3�
ก��,���+��	�=	�S	��=��(3���*����(����(+������,��ก�����:���ก(4.��������(��'�*�//�=��)
�������( 2 /�,7������(�)(�ก	� 
4 /�<1���(+�������(+)ก�� ������กS+(�4.������*��/���1������)
������+	�  

�1(����2�����.���
,��ก��*�	���3�
ก��ก����� ก����*����(����(+������,��ก�����:����.(:�
���	�	3,��*�	8��3�
ก����(����4.�
�
��+ 2
�*�	8��3�
ก��,���+��	�=	��(3���*/�S	��=��(3���*����(����(+������,��ก�����:���ก(*�//�:
ก'�
� 2
�*�//���(*�	8��
3�
ก��)�+��<������/���(3��)(��*����(����(+������,��ก�����:������ �+)<7���(�)(39ก�
���� ��)1������T��)�	ก� 4.���()�<	(�T����.(
:�����T��)�	ก� *�//�07(��ก�	)�<	(���(��.(:�����T��)�	ก� �+)<7�ก��������	�,��*�//�
��ก�(�+ ���*�	8����1����������(+�07(�3�
:��
)�,7�����
9��	�ก	3ก��):�����T��)�	ก�  

*�	8��3�
ก��,���+��	�=	�S	��=/9��(���*����(����(+������,��4.������ ��กก����*����(��
��ก�(�+,�
ก�*���ก�ก�|�,���9��ก���
/��ก��)ก�� ก.�.�. ��1� )�4�ก���*�(�ก��*�	���3�
ก��ก����� ��1� �9:���ก	
/+�)���(�����กU�)����1��(��1(������,��
*�	8��3�
ก����1�ก����� 2
�*�	8��3�
ก��3�/9�7�<7����2����,��4.�<1���(+��������'��9/�M 

*�	8��3�
ก��,���+��	�=	��(3��	
��*/9��(���*����(����(+�������,����(+/��+/<�+� ��)��(*�	8��3�
ก����'��)/+� ������� *�	8��
3�
ก��3��3��:��4.���������*�(+�������(������ 3 +���9ก��ก(��ก��:���	�=	�	
��*/9��(���*����(����(+������ 2
�3����ก�64(��
����+'*�0��,��*�	8��3�
ก�� ����+'*�0��,��4.����*����ก��,����1���*01��/1���(+������ (<��)�) 
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Q:  ก	!���� ���ก�����?�ก��C	������!��� *�
#�	=�ก��ก��C	�&�	���!&� 

A:  1.  4.�<1���(+��������)��<2����(+�������
�:�ก���
���(������   

(ก)   ก��2����(+������:��*	
� )��
� *��� ���/.(�)��,��4.�<1���(+������ 
  (,)   ก��2����(+��������)/9��(�6����1�2
�4�,��กU�)��(07(��)(�+)<7�ก�����(4. ��������(��'�*�//�=��)
�������( 2 /�,7��  

    ����(�)(�ก	� 4 /� <1���(+�������(+)ก��������กS+(�4.������*��/���1������)
������+	� �+����(6��3�)�/9��(���'���(���1(�) 
            (/)  ก��2����(+������:�ก���	�68�1(� Z  ��(*�	8��3�
ก����'��)/+�������)��	:��2���
� 

������� 4.�2�����4.���*2��3�����)��1(�/9,�2����(+������
�+��������(�9��ก������*�����(+������ :�ก�����(4.���*2������)(�
���'�
4.�:��*�	ก��ก�����ก�**�	8��3�
ก�� 4.���*2��3�����ก��ก���������
:�:*/9,�:��*�	ก��ก���������1(��(�������*�����(+������
���)/9,�2����(+������ ����9��/(�=��)����)ก��2����)��+,��/(�=��)����)ก��2����(+��������(��*��+�:����������

2/��ก�� (<��)�)   

������*�����(+������3�*���7ก,��).�ก��2����(+������ �����ก:*�1����ก��2����(+������ ���)�����1���*����	�=	:�
��(+������:��4.���*2����(+������ �����ก:*�1����ก��2����(+������:���ก(4.�2����(+������;��:� 7 +����*������(+����(���
���*�����(+�������
���*/9,�2����(+������   
������� �	�=	,��4.�<1���(+������3��ก	
,7���(��)1(�������*�����(+�������
�*���7ก,��).���:����*���4.�<1���(+����������*�������+ 
2. �1(����2�����.���
,��ก��*�	���3�
ก��ก����� ก����*�����*���ก��2����(+������,��ก����� :����.(:�
���	�	3,��*�	8��
3�
ก����(����4.��
��+ 2
�*�	8��3�
ก��,���+��	�=	��(3���*/�S	��=�����*���ก��2����(+������,��ก�����:���ก(*�//�:
ก'�
� 
2
�*�//���(*�	8��3�
ก��)�+��<������/���(3��)(��*�����*���ก��2����(+������,��ก�����:������ �+)<7���(�)(39ก�
���� ��)1��
����T��)�	ก� 4.���()�<	(�T����.(:�����T��)�	ก� *�//�07(��ก�	)�<	(���(��.(:�����T��)�	ก� �+)<7�ก��������	�,��*�//�
��ก�(�+ ���
*�	8����1����������(+�07(�3�
:��)�,7�����
9��	�ก	3ก��):�����T��)�	ก�  

3.  *�	8��3�
ก��,���+��	�=	�S	��=ก�������*���2����(+������,��4.������ ��กก�������*���2����(+������
��ก�(�+,�
ก�*
���ก�ก�|�,���9��ก���/��ก��)ก�� ก.�.�. ��1� )�4�ก���*�(�ก��*�	���3�
ก��ก����� 2
�*�	8��3�
ก��3�/9�7�<7����2����
,��4.�<1���(+��������'��9/�M  

Q:  A$�Z"	�����!���=
����#�	 $��ก���ก�� $���������(������?�  $���������!��� *�
����#��*�
���T"�	�"������!��� 
&��=�ก��	!��!>� 

A: *�	8��3�
ก��3����ก�6).�/(�������	����=	 ).�/(���(+������ �����/���(+������ :��4.�<1���(+���������*4(�� Website ,��
*�	8��3�
ก��: www.scbam.com ��ก+���9ก�� 

���?�#	!A$�Z"	�����!��� 

Q:    ก	!���� ��� �ก��		ก*�
��! 	����กi��*��!���?�>������!�����"	& � 	���!&� 

A:  *�	8��3�
ก����1�������*���3���ก��ก�����
��	�=	:���(+������:��ก�*4.�<1���(+��������ก/������(4.�<1���(+������)�ก���9
���ก��01����1�,��/1���1���*����(����(+������ �1(���'�ก���1����ก���9���ก��01����1�,��/1���1���*����(����(+������,��4.�
<1���(+������  2
�:�ก�����(��'�ก����(�01��:����+(���(+�ก������,��/������ก ������*�����(+������ 07(��
���*)�*�)��3�ก
*�	8��3�
ก��3�3�
�(������1���*�����
��	�=	:���(+������/:*�1����ก��01����(+���������):*���'3��*��	����:*ก9ก�*;�8�
�9���*/(�=��)����)ก��,����(+������ (<��)�) :���ก(4.���(�01����(+������2
�������8�����	��'ก����	ก�� (E-Mail) (<��)�) ��1�2
�
������8����:�ก�����(�)(��*���(��.(���8�����	��'ก����	ก�� (E-Mail Address) ��)��(��.(��(��*��+�:�:*/9,�:��*�	ก��ก�����;��:� 7 
+���9ก����*��(+��3
���*���ก����� �(+�:�ก���ก���9���ก��;�������(+�����,��/������ก ������*�����(+���������/��1�
4.����*����ก��,����1���*01��/1���(+������ 07(��
���*)�*�)��3�ก*�	8��3�
ก��3�3�
�(���ก�����
��	�=	:���(+���������):*
�1����ก���9���ก��
��ก�(�+ :*ก9ก�*;�8��9���*/(�=��)����)ก��,��/��*01��/1�/��*����(����(+������ (<��)�) ���/��1�
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:*���'3��*��	� :���ก(4.�<1���(+������������8�����	��'ก����	ก�� (E-Mail) (<��)�) ��1�2
�������8����:�ก�����(�)(��*��� (��.(
���8�����	��'ก����	ก�� (E-Mail Address) ��)��(��.(��(��*��+�:�:*/9,�:��*�	ก��ก�����;��:� 7 +���9ก����*��(+��/9�+�).�/(�
������	� ).�/(���(+������ ��/�,�������/���*01��/1���(+������,��+���9ก��01��,����(+������ ������� �+����(*�	8��3�
ก��3�
���M��
9��	�ก����'���(���1(� 

Q:      A$�Z"	�����!���#	!ก	!���� ���	�=Z$ก=�ก�����?�>���"�	!>� ���>)��!"�	�&# 

A:        �	�=	:�ก����)�	�1(��ก��,�	()��	)2/��ก��3�
ก���������1��ก��,+	=�3�
ก��:   

 ��ก4.�<1���(+������<1���(+�������ก	�ก+(� 1 :� 3 ,��39�+���(+��������(39��(���
����+�����)
,��ก������+) *�	8��3�
ก��
ก������+)3��)(��*/����������(+���(�ก	�
��ก�(�+ �+����(��'�ก���ก������+)��()�ก���*(���	
��(+�����������(+��������	


��ก�(�+)�4.�<1���(+��������������
��+ 3���*/���������,��4.�<1���(+������
��ก�(�+�
���')��)39�+���(<1���.( 

Q:     ��	!��!*�
�?�ก�����A$�Z"	�����!����� ��Z)�=�	�*���!ก��>�����?�		ก����!*�
ก��������ก��>�����?�		ก
����!#	!������=��ก��ก	!���� ���� �)�  

A:     4.��������)��<��+3
.��+���:�ก��:���	�=	��ก����� ���
9��	�ก��:���	�=	��ก������
�2
�*�	8��3�
ก��3��9ก���	
���ก�6      
� ��(�9ก��,��*�	8��3�
ก�� ��1����ก�6:��+'*�0��,��*�	8��3�
ก�� 

Q:     ก	!���� ��� ���	!��!*�
�?�ก����	!�����#	!A$��!��� *�
�C����ก���
!��#�	�����C��ก�
��ก��
	����C))���ก��)�	�=��?��#���$�ก�
��ก����!ก�����"	& � 	���!&� 

A:     4.�<1���(+��������)��<�9�(�,�����������)��
���( 
• *�	8�����ก�����3�
ก��ก����� �����	��� 39ก�
 �(���.ก/����)��=� 2��.0-2777-7777 ก
 0 ก
 6  

• �9��ก���/��ก��)ก�� ก.�.�. (Help Center) 2��.0-2263-6000 

• 4.�
.��4����2���� : =��/��ก�	ก���� 39ก�
 ()����) 2��. 0-2470-1962 / 0-2470-1523 ���2����� 0-2470-1996-7 
ก���
!��#�	�����C��ก�
��ก��	����C))���ก�� 

:�ก�����(*�	8��3�
ก��ก������+)�(��1���1��)(�S	*��	��)���ก�ก�|��ก�(�+ก�*ก�����)��	:��3�
����ก������+)�**��'�ก����(+�� ���
ก���(��1���1�ก���)(�S	*��	����ก(�:���ก	
/+�)��������ก(ก������+)��1�4.������ *�	8��3�
ก��ก������+)3��ก��,����+��/+�)
�������2
��)(��ก��� 2
�:�ก�����(�ก	
,��	�����+(��*�	8��3�
ก��ก������+)���4.������ *�	8��3�
ก��ก������+)�	���):���9
,��	���,���.(ก��	3����,�����M�2�����ก�� 

Q: ก���
���$ ������>���
��j&�� ��"�	ก���!�����(������A$�Z"	�����!�����ก������& � ��$ ������>���
��j&�� 

A:  :�ก�����(4. �<1���(+�������)()�;.)	�9���:������6�������)(�
��3���+���'���(���1(� *�	8��3�
ก��3������	���(��.(,��*�	8��3�
ก����'�
;.)	�9����1(�ก��+�������:�ก�����(����)�ก��+������� 

���������ก���#�	!ก��ก��������ก��#	!ก	!����  
 

Q: #�	 $��ก���ก��������=��ก��ก	!����   

A:        *�	8�����ก�����3�
ก��ก����� �����	��� 39ก�
 3�
����,7���)1(�+����( 18 )���/) .6. 2535 ��'�*�	8��:��/�1�=��/�������	��� 
��(�
���*:*���M��3�กก����+�ก��/���:�����ก�*=��ก	3���ก���������;�=��ก	3ก��3�
ก��ก������+) ก������9����������� ��� 
ก������(+�*�//� ��33�*��*�	8��3�
ก�� )�ก������+);��:��ก��*�	���3�
ก��39�+������)
 415 ก����� ���).�/(�������	����=	
,��ก������+) ��(�ก�* 914,205,750,642.25  *�� (,��).� � +����( 31 c8;�/) 2565) 

�   ����1(�/��ก��)ก��3�
ก�� 
1. ������/�6�ก
	� ���
)���� ���=���3��������(*�	��� 
2. ��������)��� ���(�)�	��)��� Chief Investment Officer  



ก�������	
�����	��������������������������	���ก�ก����	�����������
 : SCBAUDFUND

 

                                                                                                             23                                          

3. ������+	� ��6+2;/	� Chief Marketing Officer  
4. ����	(���
� ;.(+	;�
�+��=�� Chief Operating Officer 
5. ������=	���� �	)���=� Executive Director ก��()3�
ก���������������� 
6. 
�..�6�ก
	� 2�(����� 
7. �����+)���� <	(�=���� 

Executive Director ก��()3�
ก������� Machine Learning  
Executive Director ก��()3�
ก����������������� 

8. ������=� +	����	�ก� 
9. ���+2�c�=	� 3����� 

Executive Director ก��()3�
����	���������ก������(�������6 
Executive Director ก��()+	�/�����ก������� 

10. �����+	��ก�+ �����ก�+ 
11. �����+��+� ��
)��	��� 
12. �����+6�;����� ������+�6� 

Executive Director ก��()=��ก	3�.ก/��*�//�����<�*�� 
Executive Director ก��()=��ก	3ก������9����������� 
Executive Director ก��()ก����=�ก�����
���4�	�;��|�ก������� 

13. ����)�8� �	��M,3�2�3�� Executive Director ก��()*�M������S	*��	ก��ก����� 
14. �����+/���ก� 3	����ก��ก�� Executive Director ก��()��/2�2����������6 
15. ����	���� ;���+	ก�) Executive Director ก��()ก��������������	)��������2/�������1��T�� 
16. �����+�;������ ก�M3��)+�6� 
17. ������2)��� �����)*.���  

Executive Director ก��()�����ก�*�//� 
Executive Director ก��()*�	���/+�)���(��  

18. �����+����)� ����'���, Executive Director ก��()ก����=����+���4� 

�     ����1(�/��ก��)ก��*�	8�� 
1. ���ก	��	�� 2�=���ก8) ���=��ก��)ก��*�	8�� 
2. ������	�� +����� ก��)ก�� 
3. 
�.����� ����3�	M 
4. �����	��	 ��1(��39��/� 

ก��)ก�� 
ก��)ก�� 

5. ������/�6�ก
	� ���
)���� ก��)ก�� 
6. ����S	;�� ��	6������	T6	�	 ก��)ก�� 

Q: ����"�	�'
ก�� ก��ก���!��� 

A:        1. ������/�6�ก
	� ���
)���� 
2. ��������)��� ���(�)�	��)��� 
3. ������=	���� �	)���=� 
4. 
�..�6�ก
	� 2�(����� 
5. �����+)���� <	(�=���� 
6. ������=� +	����	�ก� 
7. ���+2�c�=	� 3����� 
8. �����+3���;��� ������� 
9. �����T
��� ��������	�� 
10. ����<	����8� 3����3	�+�6� 
11. �����	��� �	�����;� 
12. �����+�;���� ��;+�ก	3���  
13. �����ก��ก8�� ก�����6��� 
14. ���+��� *�M�9�7ก<��) 
15. �����+�	������� �);.�8� 
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16. ���+	�� ����/��� 
17. �����+�	����� ;�ก
���� 
18. ����	��;���� ;���;.+
� 
19. �����+66		)� �
���3����� 

�)������ : 
* ,��).� � +����( 5 ก�กU�/) 2565 

Q: ����"�	A$�=��ก��ก	!��� ��
�)�ก��j@ก�� *�
��
��ก��'(ก����!������ก���#�	!ก��ก��������=��ก��ก	!����  

A:        ���,1(����,��).���(�ก�(�+,���ก�*4.�3�
ก��ก����� ��
��
�
����� 
ก��� =��ก���!���)��������� 

����� �"�	-�ก�� �������*�
�� ���A���	� �k�ก��j@ก�� ��
��ก��'(��!�� 

1 �����+)���� <	(�=����� *�	���ก�������:����������� 
�����+���2�ก��:�ก�������
4���*��� 3�กก�������:�
���������� 

- ��	MM�2� *�	���=��ก	3 
3�����ก���)��+	������ 

-   ��	MM���� *�	���=��ก	3 
)��+	������=��)6����� 

-   /��+��		�68 CFA Level III 
 

- Executive Director ก��()3�
ก��
��������������� *�3.�����	��� 

- Director ก��()3�
ก������� 
���������� *�3.�����	��� 

- Director �(��ก����=������������
���� *�3.�����	��� 

- 4.��9�+�ก�� �(+������ *)3.���
��	������ก����+	� 

- ��ก+	�/����� Investment Baking 
*�	8�� Access Capotal (Thailand) 

2 �����+�;����  ��;+�ก	3��� *�	���ก�������:����������� 
�����+���2�ก��:�ก�������
4���*��� 3�กก�������:�
���������� 

- ��	MM�2� �6�8T6�����
=��ก	3 �<�*�����*��|	�
*�	���6����� 

- ��	MM���� ก����	�ก��
=��/�� 
)��+	������=��)6����� 

- /��+��		�68 CFA Level I, 
Derivative License 

- Director �(��ก����=������������
���� *�3.�����	��� 

- Associate Director �(��ก����=�
��������������� *�3.�����	��� 

-  Director �(��ก����=���������������� 
 *�3.�����	���   

-  4.�3�
ก��ก����� �(��*�	���ก�����      
�9�����������                     
=��/�������	��� 39ก�
 ()����) 

-  4.�3�
ก��ก����� �(��*�	���ก�����
�9�����������                         
*�	8�� ������ก����+	� 39ก�
   

-  ��ก+	�/��������ก����� *��.0	�ก�� 
39ก�
 ()����) 

 
 

3 �����+=�+
��� �	6���ก.� � ���=�� *�	���ก�������:����������� 
�����+���2�ก��:�ก�������
4���*��� 3�กก�������:�
���������� 

- ��	MM�2� MBA Finance 
Middle Tennessee State 
University 

- ��	MM���� �6�8T6����� 
)��+	��������ก��/����� 

- /��+��		�68 Fund Manager 
License 

 

- Associate Director �(��ก����=�
��������������� *�3.�����	��� 

-   4.��9�+�ก�� �(��ก����=�ก������� 
*�3.�����	���  

- 4.�3�
ก��ก����� �(��ก������9���
�������� *�3.�����	���   

- 4.�3�
ก��ก������9�����������  
�(��4�	�;��|�ก�������      
=��/�������	��� 39ก�
 
()����) 
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����� �"�	-�ก�� �������*�
�� ���A���	� �k�ก��j@ก�� ��
��ก��'(��!�� 

- �3��������(ก������� Capital Market 
Department =��/�������	��� 
39ก�
 ()����) 

- Management Trainee        
=��/�������	��� 39ก�
 
()����) 

4 /��+���� �<	���9�+� *�	���ก�������:����������� 
�����+���2�ก��:�ก�������
4���*��� 3�กก�������:�
���������� 

- ��	MM���� �6�8T6����� 
    )��+	������=��)6����� 
-   ��	MM�2� ก����	�

3�����ก��� )��+	������ 
- /��+��		�68 CFA level I 

-   Associate Director �(��ก����=�
��������������� 

-  4.�3�
ก��ก���������������
�9��ก������ก�����/) 

-  ��ก+	�/��������ก�����  
   *)3. ก������-��ก0(� ���ก����+	� 
- 4.�3�
ก��ก��������������� 

*�3. ����0� ��� 39ก�
 
- ��ก+	�/�������������� 

*�	8�����ก����� �)���*�ก� ก	)��'� 
- 4.��(+�4.�3�
ก��ก����� 

*�3. j	���0(� 39ก�
 

5 �����+��M��� ��)+��	ก�� *�	���ก�������:����������� 
�����+���2�ก��:�ก��
�����4���*��� 3�กก��
�����:����������� 

-   ��	MM�2� M.S. Finance 
)��+	������=��)6����� 

-   ��	MM���� ก����	�ก��
=��/�� 
)��+	�����������)��M 

-   /��+��		�68 CFA 
Charterholder 

-   Principal �(��ก����=������������
���� *�3.�����	���   

-   4.��9�+�ก����+�2� �(��ก�������
���������� *�3. �.2�*� (�����6
���) 39ก�
 

-   4.�3�
ก��ก��������������� *�3. 
���=���3��j 39ก�
 

6 �����+	�M� �	�)�
����=� *�	���ก�������:����������� 
�����+���2�ก��:�ก�������
4���*��� 3�กก�������:�
���������� 

-   ��	MM�2� /�	�6�����
ก����	� University of Leeds 

-   ��	MM���� *�	���=��ก	3 
)��+	�����������)��M 

-   /��+��		�68 FRM 

- Associated Director ก��()3�
ก��
���������������  
*�3.�����	��� 

- 4.��9�+�ก�� �(����������������� 
*�3. ���
� ���
� �{���� 

- 4.��(+�4.��9�+�ก�� �(������� 
���������� *�3. ������� 

- 4.�3�
ก�� �(��*�	���/+�)���(�� 
*�3.����0���� 

- 4.��(+�4.�3�
ก�� �(��*�	���/+�)
���(�� *�3.������� 

7 �����ก��ก8�� ก�����6��� *�	���ก�������:����������� 
�����+���2�ก��:�ก�������
4���*��� 3�กก�������:�
���������� 

- ��	MM�2� *�	���=��ก	3��,�
ก����	� )��+	�������ก8�� 
6�����  

- ��	MM���� *�	���=��ก	3  
)��+	�����������)��M 

- /��+��		�68 CFA Level I, 
Single License 

- Director �(��ก����=�������/�
	� 
*�3.�����	���   

- 4.�3�
ก��ก����� �(�������������
���� ���*�	���ก����	�  
*�3.�����	��� 

- �3��������(��+�2� �(�������������
���� ���*�	���ก����	�  
*�3.�����	��� 

8 �����+ก���
� � ����� *�	���ก�������:����������� 
�����+���2�ก��:�ก�������
4���*��� 3�กก�������:�
���������� 

-   ��	MM�2� MS Finance 
3�����ก���)��+	������ 

-   ��	MM���� *�M��*��|	� 
3�����ก���)��+	������ 

-   Associate Director �(��ก����=�
������/�
	� 
*�3.�����	��� 

-   Senior Associate �(��ก����=�
���������������  
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����� �"�	-�ก�� �������*�
�� ���A���	� �k�ก��j@ก�� ��
��ก��'(��!�� 

-   /��+��		�68 CFA Level I, 
Single License, CPA 

*�3.�����	��� 
-   4.�3�
ก����+�2� �(��+	�/������/�
	�   

      *�3.�����	��� 
-   �3��������(*�M�� *�M��4�	�;��|�

*�	���ก����	� =��/�������	��� 
39ก�
()����) 

-   4.��(+�4.�3�
ก��4.���+3��**�M��   
*�	8�� ���0+�������{���/.������  
��*������ 39ก�
 

- 4.��(+�4.���+3��**�M��   
*�	8�� ���0+�������{���/.������  
��*������ 39ก�
 

9 �����+���;��� 2�;��,3��
� *�	���ก�������:����������� 
�����+���2�ก��:�ก�������
4���*���3�กก�������:�
���������� 

-   ��	MM�2� *�	���=��ก	3 
3�����ก���)��+	������ 

-   ��	MM���� �6�8T6����� 
)��+	������=��)6����� 

- /��+��		�68 CFA Level I, 
CISA Level I, Derivatives 
License 

- Associate Director �(��ก����=������
�/�
	� *�3.�����	���  

- 4.�3�
ก��ก���������������  
*�3.=����  

- 4.��(+�4.�3�
ก��ก���������������  
*�3.;���  

- 4.�3�
ก���(������4�	�;��|�  
*�3.;��� 

10 ���+��� *�M�9�7ก<��) *�	���ก�������:����������� 
�����+���2�ก��:�ก�������
4���*��� 3�กก�������:�
���������� 

-   ��	MM�2� +	���6�����
)��*��|	� ��,�ก����	� 
3�����ก���)��+	������ 

-   ��	MM���� +	6+ก��)6�����
*��|	� ��,�+	6+ก��)+��
� 
)��+	�������ก8��6����� 

-   /��+��		�68 CFA Level I 

- Director �(��ก����=������ 
���������������1�ก 
*�3.�����	��� 

- 4.�3�
ก��ก�������+�2�  
�(��ก����=�*�	���ก�������  
*�3.ก�	ก���� 

- 4.�3�
ก��ก����� �(��3�
ก��ก�����
�(�������6  
*�3.ก�	ก���� 

- Officer �(��ก��������(�������6���
4�	�;��|�ก������� *�3.�����	��� 

11 �����+ก)������  ����=��+���� *�	���ก�������:����������� 
�����+���2�ก��:�ก�������
4���*��� 3�กก�������:�
���������� 

- ��	MM�2� MBA 
)��+	������ =��)6����� 

- ��	MM���� /��
��	��6��������ก��*�M�� 
)��+	������=��)6����� 

- /��+��		�68 Fund 
Manager, Derivatives Fund 
Manager, CFA level II 
Candidate, CISA level 1 

- Associate Director �(��ก����=�
��������������������1�ก  

  *�3. �����	��� 39ก�
    
- �(��+	�/������/�
	�  
   *�3.�����	��� 39ก�
 
- �(��/�����ก�����  
   *�3.�����	��� 39ก�
 
- �(��3�
�����	� =��/��ก����� 

39ก�
 ()����) 

�)������ : 
* ,��).� � +����( 15 ก�กU�/) 2565 
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Q: ����"�	A$���������ก��#����"	���T"�	�"������!��� ����
����������!��� *�
A$��$*�A���
C���( 

A:        4.����*����ก��,����1���*01��/1���(+������ 

A$���������ก��#����"	���T"�	�"������!��� ��	�(C��j���( 

1 =��/�������	��� 39ก�
 ()����)  0-2777-7777 
2 *�	8�����ก����� �ก����	��/	�;��� 39ก�
 ()����) 0-2305-9000 
3 *�	8�����ก����� ก���6�� 39ก�
 ()����) 0-2659-7000 
4 *�	8�� ���
+��0� ��j� ���ก����+	� 39ก�
 ()����) 0-2648-3600 
5 *�	8�����ก����� �/��*������ 39ก�
 ()����) 0-2648-1777 
6 *�	8�����ก����� 2�).�� ����	� 39ก�
 ()����) 0-2638-5500 
7 *�	8�����ก����� �.2�*� �/���{��� (�����6���) 39ก�
 ()����) 0-2659-8000 
8 *�	8�����ก����� ก������ 0�)	2ก� 39ก�
 0-2695-5000 
9 *�	8�����ก����� ������ ��� 39ก�
 ()����) 0-2680-1234 

10 *�	8�����ก����� 
�*���� +	/�/���� (�����6���) 39ก�
 0-2857-7000 
11 *�	8�����ก����� j	���0(� 39ก�
 0-2697-3870 
12 *�	8�����ก����� *�+��+� 39ก�
 ()����) 0-2618-1111 
13 =��/����0�*�0� (���) 39ก�
 ()����) 0-2629-5588 
14 *�	8�� {�(+�0(��{� 2ก�
� j	+�3���� 39ก�
 0-2223-2288 
15 *�	8�����ก����� j	����0�� �0��� 39ก�
 ()����) 0-2649-9650 
16 *�	8�����ก����� ���(� 39ก�
 ()����) 0-2080-2888 
17 *�	8�����ก����� 2ก��*�'ก 39ก�
 0-2672-5999 
18 *�	8�����ก����� �������*� (�����6���) 39ก�
 ()����) 0-2088-9999 
19 *�	8�����ก����� ���
� ���
� �{���� 39ก�
 ()����) 0-2352-5131-4 
20 *�	8�����ก����� 0�3����-0�����')*� (�����6���) 39ก�
  0-2761-9100 
21 *�	8�����ก����� �����	��� 39ก�
 0-2949-1999 
22 *�	8�����ก�����3�
ก��ก����� �)�����(� ��������� 39ก�
  0-2660-6677 
23 *�	8�����ก����� ����	��� 39ก�
 0-2343-9532-33 
24 *�	8�����ก����� �)���*�ก� (�����6���) 39ก�
 ()����) 0-2658-6300 
25 *�	8�����ก����� �� +� 2ก�*�� 39ก�
 ()����) 0-2658-5800 
26 *�	8�����ก������������01��,����(+������ �+'�=� �)3	ก 39ก�
 0-2861-5508 
27 *�	8�����ก�����3�
ก��ก����� ������ �+��� 39ก�
 0-2207-2100 
28 *�	8�����ก������������01��,����(+������ �+��� ���**�	/ 39ก�
 0-2266-6697 
29 *�	8�����ก����� =���� 39ก�
 ()����) 0-2056-8888 
30 *�	8�����ก����� �/3��� (�����6���) 39ก�
 ()����) 0-2658-8888 
31 *�	8�����ก����� /�����( ก���� 39ก�
 ()����) 0-2205-7000 
32 *�	8�����ก����� *����
� 39ก�
 ()����) 0-2820-0000 
33 *�	8�����ก����� j	��	� (�����6���) 39ก�
 ()����) 0-2635-1700 
34 *�	8�����ก����� �)�����(� ��������� 39ก�
 ()����) 0-2117-7878 
35 *�	8�����ก����� ��+���� (�����6���) 39ก�
 0-2009-8000 
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A$���������ก��#����"	���T"�	�"������!��� ��	�(C��j���( 

36 *�	8�����ก��������*��� ��� ������� 39ก�
 0-2018-8666 
37 =��/���	�2ก� 39ก�
 ()����) 0-2633-6000 
38 =��/����)�	� 0-2614-9999 
39 *�	8�� ���ก������������01��,����(+������ j	�2�)��� 39ก�
 0-2026-5100 
40 *�	8�� ���ก������������01��,����(+������ 2�2*�+�=� 39ก�
 0-2026-6222 
41 *�	8�� �)1��������ก����+	� 39ก�
 ()����) 0-2274-9400 
42 *�	8�����ก����� ก�	ก���� 39ก�
 ()����) 0-2696-0011 
43 *�	8�����ก������������01��,����(+������ ����0�
� �+�=� 39ก�
 - 
44 *�	8�����ก������������01��,����(+������ �������	��� 39ก�
 0-2061-9621 
45 *�	8�����ก����� ��� �+��� 20�.��(� 39ก�
 0-2095-8999 
46 *�	8�����ก����� �������� 39ก�
 0-2508-1567 
47 *�	8�����ก����� ���)�+�=� 39ก�
 0-2430-6543 ก
 0 

*�	8��3�
ก����3	3������(�����4.����*����ก��,����1���*01��/1�����1(��	()��	)��1�����(�������
�:�;������ 

����
����������!��� 

 =��/�������	��� 39ก�
 ()����)  2��. 0-2128-2332-7 

 A$��$*�A���
C���( 

 =��/��ก�	ก���� 39ก�
 ()����) 2��. 0-2470-3207 

Q��ก3�ก������(��)��(ก9��
�+�:���MM���(����� 4.�
.��4����2�������)�������(��)กU�)��:�ก����ก8�4����2����,��4. �<1�
��(+������
�+�R 

Q: A$��	������#	!ก	!����  
A:  ����ก!���	������ �� &	 �	 

��� ��+	)� กc����ก����� 
��� +	������� 2�3���/�	���� 
�����+ �)3	���� ��	��M����� 
������ ��� 		��� =�ก�� 
��� ���
��� ��)��ก� 
�����+ �);.��� �0(��� 
��� ���+	��� +	+���=������� 
��� ��
) =�.������6� 
�����+ ���	)� +�8�6����=���� 
�����+ �T�;��� �	�)�ก�� 

*�	8��3�
ก����3�	()��	) �ก��	ก ����(������4.���**�M��:�;������ 2
�4.���**�M��
��ก�(�+������'�*�//���(�
���*/+�)��'���*
��)���ก�6+(�
�+�ก��:��/+�)��'���*4.���**�M�� 
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��	!��!���A$��!����� ��Z����#�	 $����� �)�  

A$��!����� ��Z����#�	 $����� �)� &��=�ก 

• *�	8�����ก�����3�
ก��ก����� �����	��� 39ก�
 
  ��(��.(:              �����	��� ����/ ��0(� ��/�� 1 ���� 7 - 8  
   ��,��( 18 <�����
�;	�8ก �,+�3��3�ก� 
             �,�3��3�ก� ก������ 10900 
 2��6��� 0-2777-7777 ก
 0 ก
 6 
 Website:  www.scbam.com 
�  Call Center 0-2777-7777 ก
 0 ก
 6 

•   4.����*����ก��,����1���*01��/1���(+��������(�
���*ก����(�����3�ก*�	8��3�
ก�� 

  ������� *�	8����3	3�����	()��	)/����(�������(�����ก�����*,��).��	()��	):�;�������
� 

��==���� �����!>�ก���!���#	!ก	!����  *�
*���!ก����������"�	���� �����! 

ก	!�������&����'���()����������
�
����*�
�!��+�ก�ก���!��		��)����� ���������:���������(�����������������;�/��T ���/��1�
;�/�<�*��ก����	� ���/��1�;�/��ก������
� ���/��1���(+������,��ก������+)���������� 07(�����,��:��(�������6 ���/��1���	�
��ก:��(�������6 :��.��ก����	�����������
������ ��1��ก����	��(�������6 �1(�:
2
�ก�����3��9ก������ก��/+�)���(��3�ก�����
��ก����(���ก����	��(�������6��������*ก�*�ก����	�����������
������ 07(�ก�������3��(�4�:��)� net exposure ��(�ก�(�+,���ก�*/+�)
���(���(�������62
��f��(�:���*��*�M���)(����ก+(������� 80 ,��).�/(�������	����=	,��ก�����  
� �� �����!=�กก��A��A�#	!	�)��*�ก��������!��)��)��!��
��j (Exchange Rate Risk) 

/1� /+�)���(��3�กก��4��4+�,���������ก����(����	�����(�������6 ก�������:��������(�������6��()��ก����	���ก�(����3�ก
�ก����	���(��
)���3�ก4.�<1���(+������ �����4���*���3�กก�������
��ก�(�+3�,7����.(ก�*ก������(������,���������ก����(��:�
�(+��+������ Z 
�+� 2
��������ก����(����3�	(),7����1��
���)1(������*����*ก�*�������(�������	()��ก 07(���3)�4��9:����+��,
������ ).�/(���(+������4��4+� �����3�ก	
ก9����1�,�
���3�กก��������
� 

 
� �� �����!����ก��=�กก���������*��!#	!	�)���	ก����� (Interest Rate Risk / Principal Risk) 

/1� /+�)���(����(�ก	
3�กก��/+�)4��4+�,����/���*��� �����1(��)�3�กก������(������,�������
�ก�*���:����
 ��ก�����

�ก�*����
 ��=*���ก'3�)���/��.�,7�� ก�����ก'3��
�4���*���:��.�,��ก9�� (Capital Gain) ��(��ก�����
�ก�*����	() ��/�,��
��=*���ก'3��
�� �����3�9:��ก������ก	
4�,�
���,7���
� �	(���=*���)�������+ 4�ก���*�(���/��������)1(�
�ก�*���)�ก��
����(������ก'3��	(�)�ก    

 

 
 
 

ก	!�������&����'���()����������
�
����*�
�!��+�ก�ก���!��		��)����� 07(����������:����ก�������1�������	���(��'��ก��
��	��(�������6  2
��f��:��ก����	�����������
������ �9:�������������*/+�)���(����(��	��ก���(�������6����(���������)1(�
����*ก�*��	�*�� ������� ��ก��'����ก�������1�������	�:��ก����	��(�������6�1(�Z ��(�)(:�(����������
������ ก�����3��9ก������ก��
/+�)���(��3�ก�������ก����(���ก����	��(�������6��������*ก�*�ก����	�����������
������ �9:���
/+�)4��4+�
��ก�(�+��*���  ��(�)(
��)��<�
/+�)���(��
����������ก����(���
������)
  ���)������� 07(�3��9:��4���*���,��ก�����2
��+)�
��3�ก/+�)���(��
���
��������(�	() ��(����ก'��) ก�����3��)(�9��MM�01��,���(+������1(�����ก��/+�)���(��3�ก�������ก����(����	����������� 
������
����*ก�**�� �9:��ก��������/�)�/+�)���(��3�กก������(������,��/(���	�����������
����������*ก�*��	�*����.( 
  

ก	!�������&����'���()����������
�
����*�
�!��+�ก�ก���!��		��)����� ���'��	��� ����	ก�(��กก��	"��� �#"����������
(�ก	��� ��5��ก 	�3�����ก���7 �� ก����������������:���������(������������� ���/��1���(+������,��ก������+)���
��	���1�
ก������+)  ������������������ :��.��ก����	�����������
������ ���/��1���	���ก�(�������6:��.��ก����	�����������
������ 37�
�9:��ก�����)�/+�)4��4+�,����/�����������)�ก    
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� �� �����!���������) (Default Risk / Credit Risk) 
/1� /+�)���(������ก	
3�กก���)(�
���*�9��/1���1��
���*�9��/1��)(�����)ก9��
�+��,����	�������/��1�4���*����1(�Z 3�ก
ก�������:����������� /+�)���(��
��ก�(�+)���+2��)����(��������)T���ก����	���1��;�/�(��,��*�	8��4.���ก������ ��'���� 

 
 
 
 

 

 

� �� �����!#	!��
��j���&��!��� (Country risk) 
/1� /+�)���(��:���1(��,����<���;�����+)<7�ก������(����������6�8Tก	3  ก���)1��  ก����	�  ���
3�;�+����
��	�  ���
���
,�������6�(�� Z  ��(ก���������� 

 

 
 
 
 

� �� �����!=�กก��#���������	!#	!���ก�����( (Liquidity risk) 
/1� /+�)���(��3�กก����(�ก	
3�กก����(ก������)(��)��<01��,�����ก�������1���������(<1�/�����.(:���/���(��)���)���;��:�
�����+������)/+��
� ��1(��3�ก2�ก��:�ก��01��,�����ก�������1�������)�39ก�
  

 

 

 

� �� �����!=�กก���#����?��ก�� T"�	#�������T"�	#����!���� 
:�ก���,���9=��ก��)01��,���(+����� �1(�����ก��/+�)���(��3�ก�������ก����(�� (Foreign Exchange Rate Risk) ก�������33�)�
/+�)���(��3�กก����(/.(��MM��)(�S	*��	��)��MM�
��ก�(�+  �9:��ก���
/+�)���(��
����������ก����(�� �)(��'�����)��(/�
ก�����+� 

������ �1(���'�ก���
/+�)���(��,��/.(��MM�  ก�����3��,���9=��ก��)
��ก�(�+ก�*�<�*��ก����	���(�
���*ก��3�
���
�*/+�)�(���1(�<1� 
3�ก�<�*��3�
���
�*/+�)�(���1(�<1���(�
���*ก����)��*3�ก�9��ก���/��ก��)ก�� ก.�.�. 
 
 
 
 
 

ก	!�������&����'���()����������
�
����*�
�!��+�ก�ก���!��		��)����� ��'�ก�������(�����:���������(����� ���/��1�
��(+������,��ก������+)���
��	���1�ก������+)������������������ ���/��1���	���ก�(�������6:��.��ก����	�����������
������ 

������ �1(�����ก��/+�)���(��,�������6��(����� �����������(�������6��(ก����������3�������'�������������(4.���ก ��*��� ��+�� /�9
���ก�� ��1����ก������.(:������6��(�
���*ก��3�
���
�*/+�)�(���1(�<1���������:�������
�*��ก3�ก�<�*��3�
���
�*/+�)�(���1(�<1�
���+(�������6��(�
���*ก����)��*3�ก�9��ก��� ก.�.�. ��(����� 

ก	!�������&����'���()����������
�
����*�
�!��+�ก�ก���!��		��)����� ก����(ก����������:������������(�������6�9:��
ก�������3)��;�/�(���(9��3�กก���9����	����+(�������6 ��(����ก'��) 4.�3�
ก��ก�����3�:��/+�)��)�
��+����(���.�:�ก��
��1�ก��������(����� 2
�3����������:�������������(4.���ก)�/+�)���(���(9 ������������:�������������������/(��,���)�ก �1(��

/+�)���(��:���1(��,���;�/�(��:��)�ก��(��
 

ก	!�������&����'���()����������
�
����*�
�!��+�ก�ก���!��		��)����� ���'��	��� �%�	�3����'�������8%�ก��65��
�����5
��ก ��1(��3�ก�����������������������������()��;�/�(���.� ��ก�������������:���=*�����T*������������  ����������;� Euro 
Commercial Paper 07(�4.���ก��'��<�*��ก����	���(�
���*ก��3�
���
�*/+�)�(���1(�<1� 2 ���
�*��ก 2
� International Credit Rating Agency 
���/��1���(+������,��ก������+)���
��	� ��1�ก������+)������������������ ���/��1���	���กก�*�<�*��ก����	���()�/+�))�(�/� ���
������ก��	�:������6��(���/��
���*ก��/�9���ก����	���ก3�ก��T*�� 
��ก3�ก���� ก�������	
�����	��������������������������	���ก (AUD)  ��33������:���������(�������()���ก8��/������	���ก ��1�
��������(�������(+�� ��1���	���ก:��<�*��ก����	���)กU�)����� ��()�����,����������1���MM� ��1������+��ก����ก��	� ���+��(
ก��� �(9ก+(� 1 �� 2
�)�+��<������/��1(�
9��	����,��ก����� ��ก�������:��(�������6 ��1���ก8��;�/�(��,��ก����� ��1���33�
�����:���	���ก��������:��<�*��ก����	���1���������(����*��(���	��
:��(�������6 2
�)�+��<������/��1(���ก������� ��1��1(�
�9��/(�:��3(��,��ก�������(����� 07(�4.�3�
ก��ก�����3�+	�/�������
�*/+�)�(���1(�<1�,���<�*��ก����	���(ก�����3������ก(��ก��
����� �1(��(+��
/+�)���(��
��ก�(�+ 
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� �� �����!#	!ก���!���>������!���#	!ก	!���� 	"�� 
 ก�������3	3���������:���(+������,��ก������+)���
��	� ��1�ก������+)������������������:��(�������6 07(���
�*/+�)

���(����1�4�ก��
9��	����,��ก������+)3�,7����.(ก�*/+�)��)��<,��4.�3�
ก��ก������+)����Z   

 

 

 

)���!����	�)�����ก���!���#	!ก	!����  

������ 1 : ������(+�ก���������(/9�+���)4.���ก������	���1�/.(��MM� (single entity limit) 

#�	 ��
��������(��� 	�)����� (% #	! NAV) 

1 ������;�/��T��� �)(39ก�
������(+� 

2 ������;�/��T�(�������6 
2.1 ก���)� credit rating ��.(:� 2 ���
�*��ก,7���� 

�)(39ก�
������(+� 

2.2 ก���)� credit rating ��.(:���
�* investment grade��(
�(9ก+(� 2 ���
�*��ก 

�)(�ก	� 35% 

3 ��(+� CIS ,�� 3.13.1 �(+���( 2 ,�� 1 ��1� ,�� 3.13.2 �(+���( 2 
,�� 1 

�)(39ก�
������(+� 

4 ��	���ก��1�����������*��(���	���ก��(4.���*��ก��1�4.���ก       
������)���ก8����(��:
��(����7(�
����� 
4.1 )� credit rating ��.(:���
�* investment grade  
4.2 ��'�=��/����)�	� ������� �f����	���ก��1���������(
��T*����'����ก��  

�)(�ก	� 20% 
��1��)(�ก	� 10% �)1(���'�ก�������:��(�������6��1�4.�)�;���
4.ก��)�;.)	�9�����.(�(�������6 2
���1�ก:�� credit rating �** 
national scale 07(���'�����)�ก�|���(�9��ก���/��ก��)ก�� 
ก.�.�. ���ก�6ก9��
 

5 ��������()���ก8��/�*<�+�
����� 
5.1 ��'����������� ������ก7(�����ก7(���� SN ��1�6�ก.ก ��(4.���ก
3�
����,7����)กU�)����� ��1���,�,�� =. �(�������6��(
�
���*���M��:�����ก�*=��ก	3 =. :������6��� 

�)(�ก	������
����� ���+��(�����:
3��.�ก+(� 
(1) 10% ��1� 
(2) ��9���ก,����������(�����:� benchmark + 5% 

ก	!�������&����'���()����������
�
����*�
�!��+�ก�ก���!��		��)����� ��3�,���9=��ก��)ก��01��,����MM�01��,��
�(+������1(�����ก��/+�)���(��
��ก�(�+,������ 07(���3)���������.(*��� 2
�3��9:��4���*���,��ก�����2
��+)�
����'ก���� 3�ก
/+�)���(��
�����������(�	() 
��7(� ก��ก9��
�������ก����(�� (:���MM�01��,���������(+�����) 3��(+��
/+�)�)(��(��� 3�กก������(������,�������
��ก����(��  ��(<����กก������(������������'����2�����(�ก����� ก'��3�(�4�:�� ก������)
2�ก����(3��
���*���2����
��ก�(�+
��(�ก�� 07 (�<1���'�ก������2�ก�� ,��ก����� ��1�����2�ก����(��33��
���*4���*�����(�.� ��กก�����<1�������3�/�*����       
��(����ก'
�  ก�������33�)�/+�)���(��3�กก����(/.(��MM��)(�S	*��	��)��MM�
��ก�(�+  
������ �1(���'�ก���
/+�)���(��,��/.(��MM�  
ก�����3��,���9=��ก��)
��ก�(�+ก�*�<�*��ก����	���(�
���*ก��3�
���
�*/+�)�(���1(�<1�3�ก�<�*��3�
���
�*/+�)�(���1(�<1���(�
���*ก��
��)��*3�ก�9��ก���/��ก��)ก�� ก.�.�  

ก	!�������&����'���()����������
�
����*�
�!��+�ก�ก���!��		��)����� 3�	3������1�ก�����:���(+������,��ก�����
�+)���
��	� ��1�ก������+)�������������������(�������6 ��(�
���*ก��3�
���
�*/+�)�(���1(�<1�:���
�* Internation Scale 2 ���
�*
��ก��1�����*��(�3�ก�<�*�����
�*/+�)�(���1(�<1����+(�������6��(�
���*ก����)��*3�ก�9��ก���/��ก��)ก�� ก.�.�. �1(��
/+�)
���(��3�กก������� 



ก�������	
�����	��������������������������	���ก�ก����	�����������
 : SCBAUDFUND

 

                                                                                                             32                                          

#�	 ��
��������(��� 	�)����� (% #	! NAV) 

5.2 ��'���������()���ก8����(��:
��(����7(�
����� 
5.2.1 4.���ก��'�*�	8��3
���*��� 
5.2.2 4.���ก)�ก����	
�4�,��).���'�ก����(+��2
�)�
���������
��) filing 
5.2.3 :�ก�����(��'���������()�ก9��
+���9������  < 397 +�� 
��*��(+����(����� ����)(�
�)���ก8����) 5.2.1 ��1�  
5.2.2 4.�)�;���4.ก����)������
��ก�(�+������'�*�//�
����� 
5.2.3.1 =. *�. ��1� */. ��)กU�)��+(�
�+�=��ก	3�<�*��
ก����	�  
5.2.3.2 =��/����)�	�  
5.2.3.3 =��/����/�����/�����  
5.2.3.4 =��/���1(�ก���ก8�������ก���ก���ก8��  
5.2.3.5 *��8�����
����	���1(���(��.(��6��  
5.2.3.6 =��/������+	���ก	3,��
ก������,��
�(�)
��(������6���  
5.2.3.7 =��/���1(�ก���(���ก����9�,����(������6���  
5.2.3.8 =��/���	���)��(������6��� 
5.2.3.9 *�. 
5.3 ����,��:������6���  
5.4 )� credit rating ��.(:���
�* investment grade 
5.5 :�ก�����(��'���������()�ก9��
+���9������ > 397 +�� 
��*��(+����(����� ����,7�����*�����1���.(:���**,�� 
regulated market 

6 ������	�
����� 
6.1 ��������()���ก8��/�*<�+�
�����  
6.1.1 ��'����������� ������ก7(�����ก7(���� SN ��1�6�ก.ก��(4.�
��ก3�
����,7����)กU�)����� �������,������������:�
�(�������6 ��1�4.���ก3�
����,7����)กU�)���(�������6 
(��(�)(�+)��,�,�� =.�(�������6��(�
���*���M��:��
���ก�*=��ก	3 =. :������6���) ��1���'������� Basel III 
6.1.2 )� credit rating ��.(:���
�* investment grade 
(ก�����'�ก�������:��(�������6��1�4.�)�;���4.ก��)�
;.)	�9�����.(�(�������6 ��)��<��1�ก:�� credit rating �** 
national scale 07(���'�����)�ก�|���(�9��ก���
/��ก��)ก�� ก.�.�. ���ก�6ก9��
) 
6.1.3 ��'���������()���ก8����(��:
��(����7(� 
����� 
6.1.3.1 4.���ก��'�*�	8��3
���*���:� SET ��1�:����
01��
,�����ก������(�������6 

�+)ก���)(�ก	������
����� ���+��(�����:
3��.�ก+(� 
(1) 10% ��1� 
(2) ��9���ก,��������	���(�����:� benchmark + 5% 



ก�������	
�����	��������������������������	���ก�ก����	�����������
 : SCBAUDFUND

 

                                                                                                             33                                          

#�	 ��
��������(��� 	�)����� (% #	! NAV) 

6.1.3.2 4.���ก)�ก����	
�4�,��).���'�ก����(+��2
�)�
���������
��)�** filing 
6.1.3.3 :�ก�����(��'���������()�ก9��
+���9������ < 397 
+�� ��*��(+����(����� ����)(�
�)���ก8����) 6.1.3.1 ��1� 
6.1.3.2 4.�)�;���4.ก����)������
��ก�(�+������'�*�//�

����� 
6.1.3.3.1 *�//���),�� 5.2.3.1 k 5.2.3.9 
6.1.3.3.2 �<�*��ก����	����+(�������6��(�����6�����'�
�)��	ก 
6.1.4.3.3 �<�*��ก����	��(�������6��()���ก8���9���
�
��+ก�**�//���),�� 6.1.3.3.1 k 6.1.3.3.2 
6.1.4 :�ก�����(��'���������()�ก9��
+���9������ > 397 +�� 
��*��(+����(����� ����,7�����*�����1���.(:���**,�� 
regulated market 
6.2 =��ก��)
����� ��(/.(��MM�)� credit rating ��.(:���
�* 
investment grade 
(ก�����'�ก�������:��(�������6��(/.(��MM�:�T���4.�)�;���
4.ก��)�;.)	�9�����.(�(�������6 ��)��<��1�ก:�� credit 
rating �** national scale 07(���'�����)�ก�|���(�9��ก���
/��ก��)ก�� ก.�.�. ���ก�6ก9��
) 
6.2.1 reverse repo 
6.2.2 OTC derivatives 
6.3 ��(+� CIS ��)��(��*�:�,�� 3.13.1 �(+���( 2 ,�� 2 ��1� 
,�� 3.13.2 �(+���( 2 ,�� 2 ��(3
���*���01��,����1���.(:�
���+(�� IPO �1(�ก��3
���*���01��,��:�ก��
��01��,��
���ก����� �9���*4.��������(+��,�� SET ��1�,�����
01��
,�����ก������(�������6 (��(�)(�+)<7���(+�
��ก�(�+��(
��.(���+(��
9��	�ก���ก��,������(��3�9:��)�ก���	ก<��
��(+�
��ก�(�+��ก3�กก��01��,��:� SET ��1�:����
01��
,�����ก������(�������6) 

7 ������	��1(���ก���1�3�ก��(��*�:�,�� 1 - ,�� 6 (SIP) �+)ก���)(�ก	� 5% 

�)������ : :�ก�����'�������	�
����� �)()�,��ก9��
�ก�(�+ก�* single entity limit ,��4.���*��ก 4.���ก��������1�/.(��MM� ���+��(ก��� 

1. ��	���ก��1�����������*��(���	���ก�1(�ก��
9��	����,�� MF 
2. derivatives on organized exchange 
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������ 2 : ������(+�ก���������(/9�+���)ก��()ก	3ก�� (group limit)*  

#�	 ��
��������(��� 	�)����� (% #	! NAV) 

1 ก�������:�������	�,��*�	8����ก*�	8����(��.(:�ก��()ก	3ก��
�
��+ก����1�ก���,����'�/.(��MM�:�=��ก��)���ก����	�ก�*
*�	8��
��ก�(�+  

�)(�ก	������:
�������7(� 
����� ���+��(�����:
3��.�ก+(� 
(1) 25% ��1� 
(2) ��9���ก,��������	���(�����:� benchmark + 10% 

�)������ : :�ก�����'�������	�
����� �)()�,��ก9��
�ก�(�+ก�* group limit  

1. ��	���ก��1�����������*��(���	���ก�1(�ก��
9��	����,�� MF 

2. derivatives on organized exchange 

������ 3 : ������(+�ก���������(/9�+���)����;�������	� (product limit)** 

#�	 ��
��������(��� 	�)����� (% #	! NAV) 

1 ��	���ก��1�����������*��(���	���ก B/E ��1� P/N ��(�	�	
*�//���)กU�)����� (�)(�+)<7���,�:��(�������6,��
�	�	*�//�
��ก�(�+) ��'�4.���ก 4.���(�3(�� ��1�/.(��MM� 
����� 
1.1 =��/����1��<�*��ก����	���()�กU�)���f��3�
����,7�� 
1.2 =. 
1.3 *�. 
1.4 */. 
1.5 *��8�����
����	���1(���(��.(��6�� 
(�)(�+)<7�������	���( MF�
���*2��ก��)�	�=	�)�3�ก/.(��MM�
��) reverse repo ��1� securities lending ��1� 
derivatives) 

- �+)ก���)(�ก	� 45% �f��(�:���*��*�M���+����(��'� MF ��()�
����2/��ก�� < 1 �� :���f��(���)��*����ก����� 
- �����,�������)(:��ก�* MF ��(����ก�����/����1� < 6 �
1�� 
������� �f�� MF ��()�����2/��ก�� > 1 ��  

2 ������	�
����� 
2.1 B/E P/N  ��()���1(���,���)����(��)1���( MF �
�
9��	�ก��:��
)�ก����*2���	�=	����ก����:��������
���)+	=�ก����(กU�)��
ก9��
 ��1�)���1(���,:�� MF ��)��<,��/1�4.���ก�������
�        
2.2 SN (��(�)(�+)<7� SN 07(�3
���*���ก�* TBMA���)�ก��
����,����)���ก�ก�|���(ก9��
�+�:����ก�6/��ก��)ก��
ก9ก�*���
���+(�
�+�ก��,����M�����ก�����M��:������
,��������������(��ก:�)() 
2.3  ��	���ก��1�����������*��(���	���ก��()������+��ก����ก
�ก	� 12 �
1��  
2.4 total SIP ��),�� 6 ,���(+����  
��(�)(�+)<7����������� ������ก7(�����ก7(���� SN 6�ก.ก ��1� 
������ Basel III ��()���ก8��/�*<�+� 
�����  
2.4.1 )���ก8����) 6.1.3 ��� 6.1.4 ,��,�� 6 ,���(+���( 1 : 
������(+�ก���������(/9�+���)4.���ก������	���1�/.(��MM� 
(single entity limit) 

�+)ก���)(�ก	� 25% 
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#�	 ��
��������(��� 	�)����� (% #	! NAV) 

2.4.2 )� credit rating ��.(:���
�*�(9ก+(� investment grade 
��1��)()� credit rating 
(,������)(:��ก�*ก�������,��ก������+)�	
 ���ก����� buy & 
hold ��(�����:� B/E P/N SN ��	���ก��1�����������*��(���	�
��ก ��()������)(�ก	�����ก����� ��1���*ก�������,��MF ��1�)�
ก�������:� derivatives �1(�:��������	�
��ก�(�+)�����
��
/����ก�*����ก�����) 

3 reverse repo  �)(�ก	� 25% 

4 securities lending  �)(�ก	� 25% 

5 ������
����� (total SIP)  
5.1 ������	���),�� 7 :� 
�(+���( 1 : ������(+�ก���������(/9�+���)4.���ก������	���1�
/.(��MM� (single entity limit)  
5.2 ���������� ������ก7(�����ก7(���� 6�ก.ก SN ��1������� 
Basel III ��()����
�*/+�)�(���1(���(��+���������/��1�4.���ก���
�����(�(9ก+(���(��)��<������
� (non-investment grade / 
unrated) 

�+)ก���)(�ก	� 15% 

6 derivatives 
����� 

6.1 ก���,���9=��ก��) derivatives ��()�+��<������/��1(�ก���

/+�)���(�� (hedging) 

�)(�ก	�).�/(�/+�)���(����()���.( 

6.2 ก���,���9=��ก��) derivatives ��()	:�(�1(�ก���
/+�)���(�� 
(non-hedging limit) 

global exposure limit 
6.2.1 ก��� MF �)()�ก��������**0�*0���1 
39ก�
 net exposure ��(�ก	
3�กก�������:� derivatives 2
�
�����)(�ก	� 100% ,�� NAV  

6.2.2 ก��� MF )�ก��������**0�*0���2 
39ก�
 net exposure ��(�ก	
3�กก�������:� derivatives 2
�
).�/(�/+�)��������.���
 (value-at-risk : VaR) ,�� MF 
������'�
�����  
(1) absolute VaR ≤ 20% ,�� NAV 
(2) relative VaR ≤ 2 ��(� ,�� VaR ,�� benchmark 
�)������ : Qก��������**0�*0���R �)��/+�)+(� ก��
�����:���MM�01��,���(+�������()�ก����=��**0�*0��� 
(complex strategic investment) ��1� ก�������:���MM�
01��,���(+�������()�/+�)0�*0��� (exotic derivatives) 

7 ������	� 
����� 
7.1 ������ก7(�����ก7(���� 
7.2 ������ Basel III 

��ก����;��+)ก���)(�ก	� 20% 
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#�	 ��
��������(��� 	�)����� (% #	! NAV) 

7.3 derivatives ��1� SN ��()� underlying ��'���������) ��)
,�� 7.1 k 7.2 

8 ��(+� CIS ��(3�
����,7����)กU�)����� (2
���(+� CIS 

��ก�(�+3�)��2�*����
/����ก�*ก������+) ����)(�9:��
/+�)���(��,��ก������+)����(����������(��)�����9/�M) 

�)(39ก�
������(+� 

** �)������ : �9���*ก�������:���	���ก��1�����������*��(���	���ก�1(�ก��
9��	����,��ก������)()�,��ก9��
�ก�(�+ก�* product limit 
1,2 ���������
,��ก��/9�+� :��	3������)���ก�ก�|���(�9��ก������ก�6ก9��
 

������ 4 : ������(+�ก���������(/9�+���)/+�))��(+��
��(+�����:�ก	3ก����(����� (concentration limit)  

#�	 ��
��������(��� 	�)����� (% #	! NAV) 

1 ���������� ������ก7(�����ก7(���� ������ Basel III ���6�ก.ก,��
4.���ก���:
�����7(�  
(�)(�+)<7�����������;�/��T�����1�����������;�/��T
�(�������6) 

1.1 �)(�ก	� 1 :� 3 ,��).�/(������	����ก����	� (financial 
liability)1 ,��4.���ก������������� ��)��(��	
�4��+�:��*
ก����	��9���*��*�����+��*�M���(���
 ������� :�ก�����(4.���ก
������)������	����ก����	���(��ก:�)(ก(��/�*��*�����+��
*�M��<�
�� �������)(���กS:��*ก����	��(���
 *�3. ��3�9
).�/(������	����ก����	�
��ก�(�+)��+)ก�*).�/(������	����
ก����	���)�*ก����	��(���

�+�ก'�
�2
�,��).������	����
ก����	�����3�������'�,��).���()�ก���4���(��'�ก����(+�� ���
:�ก�����(4.���ก�������)()������	����ก����	���)��(��	
�4��+�
:��*ก����	��9���*��*�����+��*�M���(���
2 :��:��������(+�
�)(�ก	� 1 :� 3 ,��).�/(�ก����ก�������,����������),��
���,��4.���ก���������'����/���� �+����(:�ก�����(4.���ก������
�
�)�ก���1(��** filing :���ก8����'�2/��ก�� (bond 
issuance program) :��	3������'����2/��ก�� 
1.2 :�ก�����(ก����������:���������),�����2
���'�������
��(��ก:�)(���)� credit rating ��.(:���
�*�(9ก+(� investment 
grade ��1��)()� credit rating :��*�3.������1(�ก�����;��:��
ก��3�
ก��,�� *�3.����
��+ก���+)ก���)(�ก	� 1 :� 3 ,��
).�/(�ก����ก�������,��������
��ก�(�+��'����/���� �+��
��(ก�����(4.���ก����
�)�ก���1(��** filing :���ก8����'�
2/��ก�� (bond issuance program) :��	3������'����
2/��ก�� 
(������(+���) 2.2 �)(:��ก�*ก�����'���������(��ก2
�*�//� 

����� 
1. =. *�. ��1� */. ��)กU�)��+(�
�+�=��ก	3�<�*��ก����	� 

2. =��/����)�	� 

3. =��/����/�����/����� 
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#�	 ��
��������(��� 	�)����� (% #	! NAV) 

4. =��/���1(�ก���ก8�������ก���ก���ก8�� 

5. *��8�����
����	���1(���(��.(��6�� 

6. =��/������+	���ก	3,��
ก������,��
�(�)��(�

�����6��� 

7. =��/���1(�ก���(���ก����9�,����(������6��� 

8. =��/���	���)��(������6��� 

9. *�. 

10. �<�*��ก����	����+(�������6��(�����6�����'��)��	ก 

11. �<�*��ก����	��(�������6��()���ก8���9����
��+ก�*

*�//���) 1.-9.) 

2 ��(+� CIS ,��ก�����:
ก�������7(� - �)(�ก	� 1 :� 3 ,��39�+���(+� CIS �����)
,�� MF ��1�
ก����� CIS �(�������6 ��(��ก��(+�����  
- �����,�������)(:��ก�*ก�������:�ก���
�����  
(1) ก�������:���(+� CIS ,��ก�������()���ก8��/�*<�+�

����� 2
��
���*/+�)��'���*3�ก�9��ก���  
(1.1) )�,��
��'ก  
(1.2) 3�
����,7��:�)(2
�)������)(�ก	� 2 ��  
(1.3) ����,���(�4.������:�+�ก+��� 

1   �����	����ก����	� (financial liability) :��	3������))���T��ก��*�M����(4.���ก������
��ก�(�+�
�3�
�9�*ก����	���))���T��ก��
*�M������ 2
���'�)���T��ก�����������ก����	���(ก9��
2
�/��ก��)ก��ก9��
)���T��ก��*�M����)กU�)��+(�
�+�+	����*�M�� 
��1�)���T��ก�����������ก����	��� (��'��� (��)��*:���
�*��ก� ��(� International Financial Reporting Standards (IFRS) ��1� 
United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) ��'���� 
2  �+)<7�ก�������)(/�*ก9��
ก��3�
�9�*ก����	�:�/������ก,��4.���ก������ 

Q������� ก��/9�+���
�(+���)�2�*��ก����������������(+�ก������� :����'�����)���ก�6/��ก��)ก��ก9ก�*���
���+(�
�+�ก��
�����,��ก����� ���/��1���(�ก��,�	()��	)R 
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)���!���?�� ����  �!��)	�*�� *�
���>��=������!� ��������ก�กQ�=�กก	!���� *�
A$�Z"	�����!���  

#	!�	��������)��!*)������ 1  �Z����� 2564 Z@!����� 31 ������  2565 
 

���ก���������ก�กQ�=�กก	!����   
(��	��
#	! $���������(������?�) 
(�X��
�����
�  $����) 

	�)��)� 
C��!ก��* 

����ก�กQ�=��!* 
(31 ������  2563) 

����ก�กQ�=��!* 
(31 ������  2564) 

����ก�กQ�=��!* 
(31 ������  2565) 

1. ���?�� ���� *�
���>��=���� ���!� ����
��
 �'ก��&��*****  

�)(�ก	� 3.21 1.26 1.26 1.26 

1.1 /(�=��)����)ก��3�
ก�� (Management fee) �)(�ก	� 1.177 
(������(+����( 26 ก..62 
��'������ ����(����'�  

�)(�ก	� 1.067) 

1.07 1.07 1.07 

1.2 /(�=��)����)4.�
.��4����2���� (Trustee fee) �)(�ก	� 0.0642 0.03 0.03 0.03 
1.3 /(�=��)����)������*��� (Registrar fee) :��������(*�	8��3�
ก��

ก9��
 (�+)��.(:�
/(�=��)����)ก��3�
ก��) 

(������(+����( 26 ก..62   
��'������ ����(����'� 

 �)(�ก	� 0.11)   

0.07 0.07 0.07 

1.4 /(���(��7ก8�ก������� (Advisory fee) �)()� �)()� �)()� �)()� 
1.5 /(�:��3(��:�ก��3�
:��)�4.����ก��  
(Cost of providing the insurance) 

�)()� �)()� �)()� �)()� 

1.6 /(�:��3(���1(� Z (Other expenses)** �)(�ก	� 1.177 0.09 0.09 0.09 
�/(���**�M�� (Auditing fee) ��)��(3(��3�	� 0.07 0.07 0.08 
�/(�=��)����)3(��=��/��  (Bank fee) ��)��(3(��3�	� 0.00 0.01 0.00 
� ก��2�8�� �������)��=� ����(����	)ก��
,��:��(+�����,����(+������/������ก 

�)(�ก	� 0.2675  
,��39�+���	����,��

2/��ก�� 
�)()� �)()� �)()� 

�ก��2�8�� �������)��=� ����(����	)ก��,��
;����������,����(+������/������ก 

�)(�ก	� 0.2675*** �)()� �)()� �)()� 

� /(�:��3(���1(� Z **** ��)��(3(��3�	� 0.02 0.01 0.01 

2. ���?�� ���� *�
���>��=��������
 �'ก��
& �&�� 

��)��(3(��3�	� �)()� �)()� �)()� 

� ���?�� ���� *�
���>��=����������ก�กQ�
=��!���!� �*****   

�)(�ก	� 3.21 1.26 1.26 1.26 

���>��=���>�ก��T"�	#�����ก�����(  
(Trading cost) 

��)��(3(��3�	� 0.01 0.00 0.00 

*      /(�=��)����) / /(�:��3(��
��ก�(�+�
��+);�8�).�/(��	()���+ 
**    �)1(�/9�+��+)ก�*/(�=��)����)��1�/(�:��3(���(��Z ��(����ก�ก'*3�	�3�กก������+)��),�� 1.1 k 1.5 3������)(�ก	�/(�=��)����)�+),��ก����� 

***   ������� �)(�ก	�ก+(������������ 0.2675 ,��).�/(�������	����=	,��ก������+):���(��+�� 

****  /(�:��3(���1(���(����ก+(���1���(�ก�*������ 0.01 ,��).�/(�������	����=	 
***** �)(�+)/(�;�8���	��
��	�	*�//��9���*��	��
���))���� 40 (4) (ก) ��(����)+���8U�ก� 
������� :�ก�����(�����;�8�).�/(��	() ;�8�=��ก	3�f�� ��1�;�8��1(�:
)�ก������(������ *�	8��3�
ก����+��	�=	:�ก�����*���������/(�=��)����)���/(�:��3(��
�����)
,��ก�����:����
/����ก�*ก������(������
��ก�(�+ ���:��<1�+(��
���*/+�)��'���*3�ก4.�<1���(+���������+ 
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*�	8��3�
ก����+��	�=	��(3��	()/(�=��)����)��1�/(�:��3(���(�� Z 
��ก�(�+,�������
��)(�ก	������� 5 ,�������/(�=��)����)��1�/(�:��3(�� �������*�	8��3�
ก��3��3��
:��4.���������*�(+������)(����ก+(� 60 +�� ก(��ก������ก�ก'*/(�=��)����)��1�/(�:��3(����(�	(),7��
��ก�(�+ 

 

���ก���������ก�กQ�=�กA$�T"�	��"	A$�Z"	�����!���  

(��	��
#	! $���������!���) 

(�X��
�����
�  $����) 

	�)��)� 
C��!ก��* 

����ก�กQ�=��!* 

(31 ������  2563) 

����ก�กQ�=��!* 

(31 ������  2564) 

����ก�กQ�=��!* 

(31 ������  2565) 

/(�=��)����)ก��,�� (Front-End Fee)** �)(�ก	� 1.07 0.535 0.535 0.535 

/(�=��)����)ก����*01��/1� (Back-End Fee)** �)(�ก	� 1.07 �ก�+���)(����ก�ก'* �ก�+���)(����ก�ก'* �ก�+���)(����ก�ก'* 

/(�=��)����)ก����*����(����(+������  
(Switching Fee)** 

    

(1)  /(�=��)����)ก����*����(����(+�������,�� 
(Switching In) 

 

�)(�ก	� 1.07 

 

0.535 

 

0.535 

 

0.535 

(2)  /(�=��)����)ก����*����(����(+��������ก 
(Switching Out)  

 

�)(�ก	� 1.07 

 

�ก�+���)(����ก�ก'* 

 

�ก�+���)(����ก�ก'* 

 

�ก�+���)(����ก�ก'* 

/(����*ก���,��/1���(+������ก(�������+��<1�
/�����(ก9��
�+�:�2/��ก�� (Exit Fee)  

�)()� �)()� �)()� �)()� 

/(�:��3(��:�ก��01����1�,�����ก����� �)1(�)�ก��
��(�01����1���(�,����1���*����(����(+������        
(�ก'*�,��ก�����) (Brokerage Fee)*** 

�)()� �)()� �)()� �)()� 

/(�=��)����)ก��2����(+������ :������ 10 *�� 
�(���(+������ 
1,000 ��(+� 

:������ 10 *�� 
�(���(+������ 
1,000 ��(+� 

:������ 10 *�� 
�(���(+������ 
1,000 ��(+� 

:������ 10 *�� 
�(���(+������ 
1,000 ��(+� 

*       /(�=��)����) / /(�:��3(��
��ก�(�+�+);�8�).�/(��	()���+ 
**     /(�=��)����)ก��,��/ก����*01��/1�/ก����*����(����(+��������3����ก�ก'*3�ก4.�<1���(+��������(��ก��()��1���(�����:��������(�)(��(�ก�� 2
�*�	8��3�
ก��3��3��
���������
������ก�ก�|�:�����*�(��� 
***   /(�=��)����) / /(�:��3(��
��ก�(�+�)()�;�8�).�/(��	() 
������� :�ก�����(�����;�8�).�/(��	() ;�8�=��ก	3�f�� ��1�;�8��1(�:
)�ก������(������ *�	8��3�
ก����+��	�=	:�ก�����*���������/(�=��)����)���/(�:��3(��
�����)
,��ก�����:����
/����ก�*ก������(������
��ก�(�+ ���:��<1�+(��
���*/+�)��'���*3�ก4.�<1���(+���������+ 
*�	8��3�
ก����+��	�=	��(3��	()/(�=��)����)��1�/(�:��3(���(�� Z 
��ก�(�+,�������
��)(�ก	������� 5 ,�������/(�=��)����)��1�/(�:��3(�� �������*�	8��3�
ก��3��3��
:��4.���������*�(+������)(����ก+(� 60 +�� ก(��ก������ก�ก'*/(�=��)����)��1�/(�:��3(����(�	(),7��
��ก�(�+ 
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����
�	���ก���!��� ก��ก$��" �!��*�
ก��ก�	���
A$ก��� 
' ����� 31 ������  2565 

 
   $���� ��	��
#	! $���� 

�"�	���ก�����( )� ����)��� �����(������?� 
  (���) (%) 

)��������� 12,829,535.68  23.99%  
  )���������>���
��j 2,005,139.96  3.75%  

  
 

����ก$� 2,005,139.96  3.75%  

  
  

����ก.�,��*�	8�� ��. ).j ��� �.�	�+����0� /�))	+�	�/��(� 39ก�
 /������( 2/2565 
(TUC235B) 

2,005,139.96  3.75%  

  )���������)��!��
��j 10,824,395.72  20.24%  

  
 

)�t�!�����! 3,413,292.72  6.38%  

  
  

��=*�����T*������T��)�	ก�(TB22881_USA) 3,413,292.72  6.38%  
  

 
���?��)���i��� 7,411,103.00  13.86%  

  
  

��=*�����T*�������6����������(LB22NA_AUD) 7,411,103.00  13.86%  
�!��+�ก?����� 40,853,154.99  76.38%  
  

  
QATAR NATIONAL BANK(QNB) 7,260,604.41  13.57%  

  
  

AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD., HONG KONG BRANCH(ABCHK) 6,417,718.16  12.00%  
  

  
CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA)(CCBASIA) 6,375,035.45  11.92%  

  
  

BANK OF CHINA, MACAU BRANCH(BOC MACAU) 5,480,553.13  10.25%  
  

  
AHLI BANK Q.S.C.(AHLIBANK) 4,763,764.00  8.91%  

  
  

COMMERCIAL BANK OF QARTAR INC.(CBQ) 4,581,153.89  8.56%  
  

  
*)3.=��/��ก�	ก����(KBANK) 5,974,325.95  11.17%  

�����T"�	#����!���� / FORWARD (42,029.29) (0.08%) 
  

  
��MM�01��,���(+�����/FORWARD(FWEURAUD22908A) 147,062.87  0.27%  

  
  

��MM�01��,���(+�����/FORWARD(FWUSDAUD22818A) 31,919.08  0.06%  
  

  
��MM�01��,���(+�����/FORWARD(FWEURAUD22629A) 16,316.30  0.03%  

  
  

��MM�01��,���(+�����/FORWARD(FWUSDAUD22727A) (5,595.60) (0.01%) 
  

  
��MM�01��,���(+�����/FORWARD(FWEURAUD22914B) (21,274.04) (0.04%) 

  
  

��MM�01��,���(+�����/FORWARD(FWEURAUD22914A) (32,452.87) (0.06%) 
  

  
��MM�01��,���(+�����/FORWARD(FWEURAUD22707A) (178,005.03) (0.33%) 

�������	"�� (151,286.80) (0.28%) 
 $���������(������?� 53,489,374.58  100.00%  
 $���������!��� (���) 10.6090 
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���!�������!���!��� 
' ����� 31 ������  2565 

 
ก��� #	!)�����    $����)� ����)���   %NAV  

(ก) ������;�/��T �
��ก( ���+��ก��	� ��=*�����T*�� ��=*���=��/����(������6���  
��=*��� ��1���������(�������(ก������1(�ก��j1��j.���������**�<�*��ก����	�  ��1�
ก����+�ก��/��� ��'�4.���ก 4.���*��� 4.���*��+�� ��1�4.�/�9���ก��                10,824,395.72  

     
20.24  

(,) ��������(=��/����()�กU�)���f��3�
����,7�� =��/����	���  ��1�*�	8����	������'�
4.���ก 4.���*��� 4.���*��+�� 4.����ก���� ��1�4.�/�9���ก��                40,853,154.99  

     
76.38  

(/) ��������()�*�	8����(�
���* rating :���
�* investment grade ��'�4.���ก 4.���*��� 4.���*
��+�� 4.����ก���� ��1�4.�/�9���ก��                  2,005,139.96  

     
3.75  

(�) ��������()�*�	8����(�
���*ก��3�
���
�*/+�)�(���1(�<1�:���
�*��(�(9ก+(� investment 
grade ��1��)()� rating  ��'�4.���ก 4.���*��� 4.���*��+�� 4.����ก���� ��1�4.�/�9���ก��  -   -   

��
�(+��.���
 (Upper Limit) ��(*�	8��3�
ก��/�
+(�3������:�ก��() (�) 15% NAV 

 

A�ก��������!��#	!ก	!����  

A�ก��������!��*�
������������	����!)� ���v���� 
(/9�+���)���S	�	� ������( )./. k =./. ,����(����) 

 

� ����)� : 4�ก��
9��	����:��
�� )	�
���'��	(��1����<7�4�ก��
9��	����:����/� 
4.������/+��9/+�)�,��:3��ก8���	�/�� ��1(���, 4���*��� ���/+�)���(��ก(����
�	�:3 
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A�ก��������!��*����ก� �� 

A�)	�*��=�กก���!��� 
% )� ��!��� % )�	�� 

YTD 3 ��"	� 6 ��"	� 1 �� 3 �� 5 �� 10 �� )��!*)�=��)��! 

SCBAUD 1.40% 4.53% 1.99% 0.97% 3.43% -0.47% -1.68% 0.46% 

�ก�|�)���T��1 4.01% 3.70% 4.62% 4.15% 4.93% 0.53% 0.97% 1.72% 

/+�)4��4+�,��4�ก��
9��	���� 6.68% 5.97% 6.97% 8.82% 9.15% 8.10% 8.21% 9.36% 

/+�)4��4+�,���ก�|�)���T�� 5.54% 4.92% 6.22% 8.41% 8.93% 8.17% 8.58% 7.52% 

� ����)� : ก��+�
4�ก��
9��	����,��ก������+)��� 3�
�9,7����))���T��ก��+�
4�ก��
9��	����,���)�/)*�	8��3�
ก������� 
1 �����
�ก�*��� The Reserve Bank of Australia (RBA) Interbank Overnight Cash ��
�(+� 100%  

���*
�+��������ก����(�� �1(�����*ก�*/(��ก��*�� � +����(/9�+�4���*��� 

� SCBAUD �/�)�4�,�
����.���
:��(+��+�� 5 �� (maximum drawdown) /1�  -28.12% 
 

#�	 $�	�)������ ������ก���!���#	!ก	!��� (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
    �	��
�
���)��!*)������ 1  �Z����� 2564 Z@!����� 31 ������  2565 

 
PTR = Min (01��������	�, ,��������	�) 

 Avg. NAV 

PTR = 23,172,516.07 

 66,276,626.67 

PTR = 0.35 

 

� ����)� : PTR /9�+�3�ก).�/(���(����ก+(����+(��4��+),��).�/(�ก��01��������	�ก�*4��+),��).�/(�ก��,��������	� ��(ก������+)�����:�
��*�����+��*�M����(4(��)� ���
�+�).�/(�������	����=	�f��(�,��ก������+):���*�����+��*�M���
��+ก��
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����
�	���)�)�����*�
	������� �����"�	Z"	#	!)�������ก)�>� PORT 
' ����� 31 ������  2565 

 
��
���  

  
 A$�		ก  

  
 A$����/A$�����	!/A$����ก���!  

  
�����ก����  	������� �����"�	Z"	#	!A$�		ก)�����   $��������)�t  

  
  $����)� ����)���  

  TRIS Rating FITCH Rating 

 ��=*���   ��T*�������6����T��)�	ก�    18/08/2022          100,000.00                 3,413,292.72  
   ��T*�������6����������    21/11/2022          300,000.00                 7,411,103.00  

 ����ก.�   *�	8�� ��. ).j ��� �.�	�+����0� /�))	+�	�/��(� 39ก�
    19/05/2023 BBB+      2,000,000.00                 2,005,139.96  

 ��	���ก=��/��   AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD., HONG KONG BRANCH    07/07/2022                       -                  6,417,718.16  
   AHLI BANK Q.S.C.    14/09/2022                       -                  4,763,764.00  

   BANK OF CHINA, MACAU BRANCH    27/07/2022                       -                  5,480,553.13  

   CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA)    29/06/2022                       -                  6,375,035.45  

   COMMERCIAL BANK OF QARTAR INC.    08/09/2022                       -                  4,581,153.89  
   QATAR NATIONAL BANK    14/09/2022                       -                  7,260,604.41  

   *)3.=��/��ก�	ก����      AA+(tha)                     -                  5,974,325.95  
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Fitch Ratings 
   

	������� �����"�	Z"	�
�
����������
��j&��  	������� �����"�	Z"	�
�
������������
��j&�� 

AAA (tha) 
AAA ��
�<7���
�*/+�)�(���1(�<1�,����.���
,����*
�*/+�)�(���1(�<1�
;��:������6���07(�ก9��
2
�j	��� 2
���*
�*/+�)�(���1(�<1����3�)�*
:��ก�*���
�*/+�)�(���1(�<1���()�/+�)���(�� Q������(��
R �)1(������*����*ก�*4.�
��ก��������1��������1(�:������6��� ���2
��ก�	���+3�ก9��
:���ก(
���������ก����	���(��ก��1�/�9���ก��2
���T*�� 

 F1 (tha) 
��
�<7���
�*/+�)��)��<,����.���
:�ก���9��������)��1(���,,��������
�����)ก9��
�)1(������*����*ก�*4.���ก��������1��������1(� Z :������6
���;��:�����
�*/+�)�(���1(�<1�;��:������6���07(�ก9��
2
�j	��� 2
�
���
�*/+�)�(���1(�<1����3�)�*:���9���*���
�*/+�)�(���1(�<1���()�/+�)���(�� 
Q������(��
R �)1(������*����*ก�*4.���ก�������1(�:������6�
��+ก�� ���2
�
�ก�	���+3�ก9��
:��ก�*���������ก����	���(��ก��1�/�9���ก��2
���T*�� 
:�ก�����()���
�*/+�)�(���1(�<1��.���'�	�683�)���M��ก8�� Q+R ��
��+�
�	()��	)3�ก���
�*/+�)�(���1(�<1���(ก9��
 

AA (tha) 
AA ��
�<7���
�*/+�)�(���1(�<1�,����.�)�ก�)1(������*����*ก�*4.���ก������
��1��������1(�:������62
���
�*/+�)�(���1(�<1�,�����������ก����	�,���
����(��3�ก4.���ก��������1��������1(���(�
���*ก��3�
���
�*/+�)�(���1(�<1�,���
�.���
,�������6���������'ก���� 

 F2 (tha) 
��
�<7���
�*/+�)��)��<:�ก���9��������)��1(���,���ก����	���)
ก9��
�+��:���
�*��(�(��:3�)1(������*����*ก�*4.���ก�����������1(�:�
�����6�
��+ก�� ��(����ก'
� ��
�*,��/+�)�(���1(�<1�
��ก�(�+����)(��3
����*��(�ก�*ก�����(�
���*ก��3�

��
�*/+�)�(���1(�<1���(�.�ก+(� 

A (tha) 
A ��
�<7���
�*/+�)�(���1(�<1�,����.��)1(������*����*ก�*4.���ก��������1�
�������1(�:������6��� ��(����ก'
� ก������(������,���<��ก������1�
�;�����6�8Tก	3��3)�4�ก���*�(�/+�)��)��<:�ก���9�������
����
��)ก9��
,�����������ก����	����(����)�กก+(��������1(���(�
���*ก��3�

���
�*/+�)�(���1(�<1�:�����;���(�.�ก+(� 

 F3 (tha) 
��
�<7���
�*/+�)��)��<:�ก���9��������)��1(���,,��������ก����	�
��)ก9��
�+��:���
�*���ก����)1(������*����*ก�*4.���ก�������1(���1�
�������1(�:������6�
��+ก�� ��(����ก'
� /+�)��)��<:�ก���9������

��ก�(�+3�)�/+�)�)(��(���)�ก,7������)/+�)����(������:�����*:�
��������)�กก+(���������(�
���*ก��3�
ก��3�
���
�*��(�.�ก+(� 

BBB (tha) 
BBB ��
�<7���
�*/+�)�(���1(�<1�,������ก����)1(������*����*ก�*4.���ก���
����1(�:������6��� ��(����ก'
� )�/+�)��'����
�)�กก+(�ก������(������
,���<��ก������1��;�����6�8Tก	33�)�4�ก���*�(�/+�)��)��<:�
ก���9�������
������)ก9��
�+��,�����������ก����	����(����)�กก+(�
�����������1(���(�
���*ก��3�
���
�*/+�)�(���1(�<1�:�����;���(�.�ก+(� 

 B (tha) 
��
�<7���
�*/+�)��)��<:�ก���9��������)��1(���,,��������ก����	�
��)ก9��
�+����(�)(��(����)1(������*����*ก�*4.���ก�������1(�:������6
��� /+�)��)��<:�ก���9������
��ก�(�+3��)(��(���)�ก,7����)ก��
����(����������6�8Tก	3���ก����	�:�����*�������� 

BB (tha) 
BB ��
�<7���
�*/+�)�(���1(�<1�/(��,����(9�)1(������*����*ก�*4.���ก ���
����1(�:������6��� ก���9��������)��1(���,,�����������(����
;��:������6���� Z )�/+�)�)(��(���:���
�*��7(����/+�)��)��<:�ก��
�9������/1���)ก9��
�+��3�)�/+�)�)(��(���)�ก,7����)ก������(������
,���6�8Tก	3:�����* 

 C (tha) 
��
�<7���
�*/+�)��)��<:�ก���9��������)��1(���,,��������ก����	�
��)ก9��
�+����(�)(��(����.� �)1(������*����*ก�*4.���ก�������1(�:�
�����6���/+�)��)��<:�ก���S	*��	��),��4.ก�����ก����	�,7����.(ก�*
�;�+���(��1���(�ก��
9��	�=��ก	3����;�ก��������6�8Tก	3��(����� 

B (tha) 
B ��
�<7���
�*/+�)����1(�<1�,����(9��(��)�����9/�M�)1(������*����*ก�*    
4.���ก�����������1(� Z :������6��� ก���S	*��	��)��1(���,,������������
���,��4.ก�����ก����	����/���'����
�:���33�*�� ��(/+�))�(�/����39ก�
��.(
:���
�*��7(���(����� ���/+�)��)��<:�ก���9��������)ก9��
��(��
�(���1(����(����� ���/+�)��)��<:�ก���9��������)ก9��
��(���(���1(������ 
�)(��(���,7����.(ก�*�;�+���(��1���(�ก��
9��	�=��ก	3����;�����6�8Tก	3 
 
 
 
 
 

 D (tha) 
��
�<7�ก��4	
��
�9��������(�
��ก	
,7�����+��1�ก9���3��ก	
,7�� 
 
� ����)���
ก	�ก��=��	������� �����"�	Z"	>��
�
��>��
�
����
��������
��j&��                                                                    
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Fitch Ratings 
   

	������� �����"�	Z"	�
�
����������
��j&��  	������� �����"�	Z"	�
�
������������
��j&�� 

CCC (tha), CC (tha), C (tha) 
���
�*/+�)�(���1(�<1����(������
�<7���
�*/+�)�(���1(�<1�,����(9)�ก�)1(�
�����*����*ก�*4.���ก��������1��������1(�:������6��� /+�)��)��<:�
ก���U	*��	��),��4.ก�����ก����	�,7����.(ก�*�;�+���(��1���(�ก��
9��	�=��ก	3
���ก����������6�8Tก	3������(���
��+ 

 �/�1(��*(����	�68�9���*�����6��� QthaR 3�<.ก��*��+��(�3�ก���
�*/+�)
�(���1(�<1���ก���
�* �1(���ก/+�)��ก�(����ก3�กก��3�
���
�*/+�)
�(���1(�<1���
�*��ก��/�1(���)�� Q+R ��1� Q-Q ��33�<.ก��*��+��	()��	)�(�3�ก
���
�*/+�)�(���1(�<1��9���*�����6��7(� Z �1(���
�<7��<����(��2
�
�����*����*ก��;��:����
�*/+�)�(���1(�<1�,������ก ������� 3��)()�ก����*�
��M��ก8�� �(�����
��ก�(�+�9���*���
�*/+�)�(���1(�<1����
�* QAAA(tha)R 
��1����
�*��(�(9ก+(� QCCC(tha)R �9���*���
�*/+�)�(���1(�<1�:�������+  
���3��)()�ก����*���M��ก8���(�����
��ก�(�+�9���*���
�*/+�)�(���1(�<1� 
:��������� ��ก���1�3�ก QF1(tha)R 

D (tha) 
���
�*/+�)�(���1(�<1����(���� 3�<.กก9��
:���9���*��/�ก���1�����������07(�
ก9�����.(:�;�+�4	
��
�9������:���33�*�� 

 ��MM��ก�����*���
�*/+�)�(���1(�<1� (Rating Watch) : ��MM��ก�����*
���
�*/+�)�(���1(�<1�3�<.ก:���1(��3��:����ก��������*+(�)�/+�)��'����
���( 
3�)�ก������(���������
�*/+�)�(���1(�<1�����3����+2��)�	6���,��ก��
����(������
��ก�(�+ ��MM��
��ก�(�+��3��*���'� Q��MM��*+กR 07(�*(����
��+2��):�ก�����*���
�*/+�)�(���1(�<1�:���.�,7�� Q��MM���*R 3�*(����
��+2��):�ก�����*���
�*/+�)�(���1(�<1�:���(9�� ��1� Q��MM��+	+����R  
:�ก�����(���
�*/+�)�(���1(�<1���33��
���*ก�����*,7�����*����1�/���(2
� 
�ก�	 ��MM��ก�����*���
�*/+�)�(���1(�<1�)�ก3�<.ก��*��+��9���*�(+�
�����+������ Z 

Tris Rating 
   
	����������))����������
�
ก��!*�
�
�
�� �	���)��!*)� 1 ��#@��  	����������))����������
�
����  �	���)��ก�� 1 ��  

AAA 
AAA ���
�*�/�
	��.���
 )�/+�)���(���(9��(��
 *�	8��)�/+�)��)��<:�ก��
�9��
�ก�*������/1���	����:��ก�|��.���
 ����
���*4�ก���*����)�ก3�ก
ก������(���������=��ก	3 �6�8Tก	3 ����	(��+
���)�1(�Z 

 T1 
T1 ��ก����������)��<����������
���ก�����
���ก����	���(�,'��ก�(�:�
��
�*
�)�ก )��;�/�(����(
�)�ก �����ก�����3��
���*/+�)/��)/���3�กก��
4	
��
�9��������(
�ก+(����
�*�/�
	�:���
�*�1(� 4.���ก��������(�
���*���
�*
�/�
	�:���
�*
��ก�(�+07(�)��/�1(���)�� "+" 
�+�3��
���*/+�)/��)/���
���
ก��4	
��
�9��������(�.��	(�,7�� 

AA 
AA )�/+�)���(���(9)�ก *�	8��)�/+�)��)��<:�ก���9��
�ก�*������/1� 
��	����:��ก�|��.�)�ก ��(��3�
���*4�ก���*3�กก������(���������=��ก	3 
�6�8Tก	3 ����	(��+
���)�1(�Z )�กก+(����
�*�/�
	���(��.(:���
�* AAA 

 T2 
T2 4.���ก����������)��<����������
���ก�����
���ก����	���(�,'��ก�(�:�
��
�*
� ���)�/+�)��)��<:�ก���9��������������:���
�*��(�(��:3 

A 
A )�/+�)���(��:���
�*�(9 *�	8��)�/+�)��)��<:�ก���9��
�ก�*������/1�
��	����:��ก�|��.� ��(��3�
���*4�ก���*3�กก������(���������=��ก	3 
�6�8Tก	3 ����	(��+
���)�1(�Z )�กก+(����
�*�/�
	���(��.(:���
�*�.�ก+(� 

 T3 
T3 4.���ก����������)�/+�)��)��<:�ก���9��������������:���
�*��(��)��*�
� 

BBB 
BBB )�/+�)���(��:���
�*���ก��� *�	8��)�/+�)��)��<:�ก���9��

�ก�*������/1���	����:��ก�|���(����� ��()�/+�)�(����+�(�ก��
����(���������=��ก	3 �6�8Tก	3 ����	(��+
���)�1(�Z )�กก+(� �����3)�
/+�)��)��<:�ก���9��������(�(�������)1(�����*ก�*���
�*�/�
	���(��.(:�
��
�*�.�ก+(� 
 
 
 
 

 T4 
T4 4.���ก����������)�/+�)��)��<:�ก���9����������������(/(��,����(���� 
���
�*�/�
	���ก����;���(3�
2
���	�����	����'����
�*�/�
	�����������:�
���ก.���	�*�� 07(�������/+�)��)��<:�ก���9������,��4.���ก������2
�
�)(�+)/+�)���(��:�ก������(������ก���9������3�ก�ก����	�*����'��ก��
��	�����(�������6 
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Tris Rating 
   
	����������))����������
�
ก��!*�
�
�
�� �	���)��!*)� 1 ��#@��  	����������))����������
�
����  �	���)��ก�� 1 ��  
BB 
BB /+�)���(��:���
�*�.� *�	8��)�/+�)��)��<:�ก���9��
�ก�*������/1�
��	����:��ก�|��(9ก+(���
�*���ก��� ���3��
���*4�ก���*3�กก��
����(���������=��ก	3 �6�8Tก	3 ����	(��+
���)�1(�Z /(��,�����
�3� 07(���3
�(�4�:��/+�)��)��<:�ก���9��������.(:��ก�|���(�)(����� 
 

 ��ก3�ก��� ��	�����	�����ก9��
 "��+2��)���
�*�/�
	�" (Rating Outlook)  
�1(�������/+�)��'����
�,��ก������(���������
�* �/�
	�,��4.���ก������
:��������ก�����1�������+ 
 2
���	�����	��3�	3����<7�2�ก����(3��ก	
ก������(������,��;�+�
������ก��)����;��+
���)���=��ก	3:����/�,�� 4.���ก��������(��3
ก���*�(�/+�)��)��<:�ก���9������ ������� ��+2��)���
�*�/�
	���(��ก:���ก(
��(+������7(�Z 3�����*��(�ก�*/+�)��)��<:�ก���9������,����(+����
����Z ��+2��)���
�*�/�
	��*(���ก��'� 4 ��
�* �
��ก( 

B 
B /+�)���(��:���
�*�.�)�ก *�	8��)�/+�)��)��<:�ก���9��
�ก�*������
/1���	����:��ก�|��(9 �����33��)
/+�)��)��<��1�/+�)����:3:�ก��
�9�������
���)ก������(������,���<��ก�������=��ก	3 �6�8Tก	3 ���
�	(��+
���)�1(�Z 

 Positive �)��<7����
�*�/�
	���3���*,7��  
Stable �)��<7����
�*�/�
	���3�)(����(������  
Negative �)��<7����
�*�/�
	���3���*�
��  
Developing �)��<7����
�*�/�
	���3���*,7�� ���*�
�� ��1��)(����(������  
 

C 
C )�/+�)���(��:�ก��4	
��
�9�������.���(��
 *�	8���)()�/+�)��)��<:�ก��
�9��
�ก�*������/1���	������)ก9��
��(����
�3� 2
�������6����1(���,��(
��1���9�+����=��ก	3 �6�8Tก	3 ����	(��+
���)�1(�Z ��(��)�ก37�3�)�
/+�)��)��<:�ก���9�������
� 

  

D 
D ��'���
�*��(��.(:��;�+�4	
��
�9������ 2
�4.���ก�����������)(��)��<
�9��
�ก�*������/1���	�����
���)ก9��
 

  

���
�*�/�
	�3�ก AA <7� C ��3)��/�1(���)��*+ก (+) ��1��* (-) �(����� 
�1(�39��ก/+�)��ก�(��,��/��;�,�����
�*�/�
	�;��:���
�*�
��+ก�� 

  

   
#�	ก����	"�� z 

� *�	ก��,��).�ก������+):��4.�<1���(+������ :  

*�	8��3�
ก��,���+��	�=	:�ก�����*���� �ก��,����(������ �	()��	) �.��**ก��*�	ก�� ���/��1�+	=�ก�� :�ก���9�(� �4���(,��).� 
,(�+��� �������(�� Z ���/��1������1�,��*�	8��3�
ก��<7�4.������/4.�<1���(+������ �+)<7���33�
:��)��.��**ก����*��*,��).��1(� (<��)�) 
��(� 4(���(������	��'ก����	ก�� ��'���� 2
�<1�+(��
���*/+�)��'���*3�ก4.�<1���(+���������+ 07(�*�	8��3�
ก��3��3��:��4.���������*
�(+�������(������ 30 +��ก(��+����	()
9��	�ก�����*��������(������ 2
�3����ก�64(������+'*�0��,��*�	8��3�
ก�� ����+'*�0��,��
4.����*����ก��,����1���*01��/1���(+������ (<��)�) 07(�ก��
9��	�ก���ก�(�+ก�*��1(��
��ก�(�+)�+��<������/��1(��
�����+�� /(�:��3(��:�ก��
�9�(� ���/��1�/(�:��3(���1(�:
:���ก8���9����
��+ก����� 07(�*�	8��3�
ก���
�/9�7�<7����2����,��ก��������4.�<1���(+������2
��+)
��'��9/�M ������� :�ก���9�(�3
�)��/�����1�<7�4.�<1���(+������ ���	 ก���ก���ก��,2/��ก�� ก��,�)�	 ก����	ก2/��ก��ก������+) 
*�	8��3�
ก��3�
9��	�ก��2
���'�����)���ก�ก�|���(�9��ก���/��ก��)ก�� ก.�.�. ก9��
 ���/��1����ก�6��()�ก���ก��,�	()��	):�
���/� 

� ก����*4����2������*�����1(��3�กก����(ก�����:��*�	ก��*�//��1(� (soft commission) :  

*�	8��3�
ก����3��*4����2������*����1(�ก�����3�ก*�//���(��'�4.�:��*�	ก�� �����1(��)�3�กก��:��*�	ก��,��*�//�
��ก�(�+:�ก��
3�
ก��ก������
� ��(������'�����)���ก�ก�|�
���(������  

(1) 4����2������*�����(��*�+�����������'�������	���()�).�/(�:�����6�8Tก	3��������ก�(�+ก�**�*��2
����,��/+�)��'�ก�������)
กU�)��+(�
�+����ก�����������
���ก����� ���  
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(2) �����)()�c�	ก��)��(��
�:����'�+(�*�	8��3�
ก��:��*�	ก��,��*�//�����*(��/�����ก	�/+�)39��'��1(�:��ก������
���*���2����3�ก
*�//�
��ก�(�+ (Churning)  

:�ก��3�
���4����2������)+��/��7(�:���ก(ก�������(��.(;��:��ก��*�	���3�
ก��,��*�	8��3�
ก�� *�	8������ก���9
�+�/+�)��'�=��)
���/9�7�<7���ก8���������;����ก�������(��3)��+��
�,��ก���������
�+�  

:�ก�����(*�	8��3�
ก��)�ก����*4����2������*����1(�ก����� *�	8��3�
ก��3���	
�4�,��).��ก�(�+ก�*ก����*4����2����
��ก�(�+�+�:�
��������*��*�M�������������*�����+���ก�
1��
�+�  

� ก���S	*��	��)กU�)��+(�
�+�ก������ก��������*���)ก��j�ก��	� ���/��1�กU�)���(�� Z :  

4.�<1���(+������)�������(:��/+�)�(+))1�ก�**�	8��3�
ก�� ���/��1� 4.���(�
���*)�*�)��3�ก*�	8��3�
ก�� :�ก���S	*��	��)���ก�ก�|�
�ก�(�+ก�*ก���.�3�ก�.ก/�� (Know Your Customer: KYC) ���ก����+3��*�1(����*,����'33�	��ก�(�+ก�*�.ก/�� (Customer Due Diligence: 
CDD) 07(��+)<7���(�)(39ก�
�f��ก��:��,��).� ���/��1� 3�
�(���ก�����1����กT��:
:���ก(*�	8��3�
ก�� ���/��1� 4.���(�
���*)�*�)��
3�ก*�	8��3�
ก�� �1(�:����'�����)กU�)��+(�
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รายละเอียดโครงการจัดการ 

1. ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะส้ันและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย 

ช่ือโครงการจัดการ (อังกฤษ) : SCB SHORT TERM AUD OPEN END FUND 

ช่ือย่อโครงการ : SCBAUDFUND 

ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด 

ประเภทการขาย : หลายคร้ัง 

การกำหนดอายุโครงการ : ไม่กำหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) : 

- 

ลักษณะโครงการ : กองทุนเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไป 

ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพ่ือระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนท่ัวไป ไปลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงตราสารหน้ีระยะส้ัน และ/หรือหน่วยลงทุนซ่ึงเสนอ
ขายในต่างประเทศ ที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่ดีเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง สภาพคล่องสูง และ/
หรือเงินฝากท้ังในประเทศและต่างประเทศ ในรูปสกุลเงินออสเตรเลียดอลลาร์ 

2. ประเภทกองทุน 

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารหน้ี 

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : ไม่กำหนด 

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : ไม่กำหนด 

ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยง
ต่างประเทศ 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ระยะสั้นท้ังภาครัฐ และ/หรือภาคสถาบนัการเงิน และ/หรือภาคเอกชนชั้นด ีและ/
หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหน้ี ซ่ึงเสนอขายในต่างประเทศ และ/หรือเงินฝากในต่างประเทศ ใน
รูปสกุลเงินออสเตรเลียดอลลาร์ หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่นใดโดยกองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศนั้นเทียบกับสกุลเงินออสเตรเลียดอลลาร์ ซึ่งการลงทุนจะส่งผลให้มี 
net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

ในส่วนที่เหลือจากการลงทุนบริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหน้ี ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
และ/หรือเงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ รวมถึงอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อ่ืน
หรือทรัพย์สินอื่น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ 

ท้ังนี้ กองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(efficient portfolio management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเส่ียง (Hedging) จากการลงทุน เช่น การทำ
สัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดท่ีอ้างอิงกับ 
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อัตราแลกเปล่ียน/ด้านราคาตราสาร/อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น อย่างไรก็ตามกองทุนจะไม่เข้าทำสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศท่ี
กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนเท่านั้น 

และกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดย
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment 
grade) และตราสารหน้ีที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) 

อนึ่ง กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ํากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment 
grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั ้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment 
grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่าน้ัน 

ในกรณีสถานการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศซ่ึงจะส่งผลให้มี net exposure ท่ีเก่ียวข้องกับความ
เสี่ยงต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไมน่้อยกวา่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตาม
อัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของ
กองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยได้ โดยต้อง
คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 

1. 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียน 

2. 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม 

3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพ่ือรอการลงทุน ท้ังน้ี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ 

อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสม 
เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่าง ๆ เป็นต้น และ/หรือ
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่กระทบต่อการลงทุน เช่นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ และ/หรือกรณีที่วงเงินลงทุนในต่างประเทศเต็มเป็นการชั่วคราว และ/
หรือในช่วงระหว่างรอการอนุมัติการเพ่ิ◌ ิมวงเงินลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือมี
เหตุผลท่ีจำเป็นและสมควร ส่งผลให้กองทุนอาจไม่สามารถนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้ทันที หรืออาจ
จำเป็นต้องชะลอการลงทุนในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว ดังนั้น จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถ
ลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการตามข้างต้นได้ ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะรายงาน
การไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ ในโครงการตามประกาศต่อสำนักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. 

ในการน้ี หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน และ/หรือ ผู้ออก หรือ
ผู้คํ้าประกันของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าว หรือกรณีอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาลดสัดส่วนการลงทุน หรือไถ่ถอนเงินลงทุนคืนทั้งหมด
ทันที โดยบริษัทอาจนำเงินลงทุนคงเหลือบางส่วน หรือทั้งหมด กลับมาลงทุนในประเทศเป็นการ 

ชั่วคราว ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินลงทุนดังกล่าวกลับไปลงทุนต่อในต่างประเทศโดยเร็วที่สุด ในโอกาสแรกท่ี
บริษัทสามารถทำได้ หรืออาจพิจารณาเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม หรือดำเนินการใดๆ ตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยบริษัทจะทำหนังสือ
แจ้งให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
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3. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินทุนโครงการ 

จำนวนเงินทุนโครงการเร่ิมต้น : 5,000,000,000,000.00 บาท 

นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี 

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่า
จำนวนเงินทุน : เป็นจำนวนร้อยละ 15.0 ของจำนวนเงินทุนโครงการ 

มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท 

จำนวนหน่วยลงทุนเร่ิมต้น : 500,000,000,000.0000 หน่วย 

ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายคร้ังแรก : 10.0000 บาท 

รายละเอียดเพิ่มเติม :- 

4. การบริหารจัดการกองทุน 

การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน 

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : 

- ท่ีมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) 

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน 

วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach 

อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ : 100.0 

- การลดความเส่ียง (Hedging) 

การลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน 

กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีช้ี
วัด (active management) 

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน 

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) 

ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน 

- สิทธิท่ีจะได้รับเงินปันผล 

รายการ class of unit : 

1. ช่ือย่อ : SCBAUD 

เป็นชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดสะสมมูลค่า 

คำอธิบาย : 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนผ่านการเพ่ิมมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก (Total return) 

2. ช่ือย่อ : SCBAUDR 

เป็นชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมัติ 
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คำอธิบาย : 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 

3. ช่ือย่อ : SCBAUDD 

เป็นชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดจ่ายเงินปันผล 

คำอธิบาย : 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล 

4. ช่ือย่อ : SCBAUDP 

เป็นชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล 

คำอธิบาย : 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล สถาบันที่บริษัทจัดการกำหนดที่ต้องการสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยในเบื้องต้นบริษัทจัดการกำหนดให้บริการเฉพาะผู้ลงทุน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและ/หรือ กองทุนส่วนบุคคล ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั้น 

5. ช่ือย่อ : SCBAUDE 

เป็นชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

คำอธิบาย : 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น scb easy , scbam fund click เป็นต้น 
และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม 

6. การจ่ายเงินปันผล 

ช่ือย่อ นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

SCBAUD ไม่จ่าย 

SCBAUDR ไม่จ่าย 

SCBAUDD จ่าย 

SCBAUDP ไม่จ่าย 

SCBAUDE ไม่จ่าย 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตาม
ช่วงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล
แล้วแต่กรณี และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลน้ัน โดยจะข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
และตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน ปันผล 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคม นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศ
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ไทย และตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลของกองทุนรวม ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะปฏิบัติ 
ดังนี้ 

1. ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ 
สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) พร้อมทั้งขึ้นเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื่นใดที่ผู้
ลงทุนท่ัวไปสามารถทราบได้ 

2.แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วย
ลงทุนท่ีถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุช่ือผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีที่ต่างกันสำหรับหน่วยลงทุนท่ี
ขายในช่วงระยะเวลาที่ต่างกันได้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนดำเนินการจ่ายเงินปัน
ผลในแต่ละครั้ง และจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกำหนด 

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อ
ประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ัน 

7. การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

รายการ class of unit : 

1. ช่ือย่อ : SCBAUD 

มูลค่าขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : 1000.00 บาท จำนวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไม่
กำหนด 

2. ช่ือย่อ : SCBAUDR 

มูลค่าขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : 1000.00 บาท จำนวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไม่
กำหนด 

3. ช่ือย่อ : SCBAUDD 

มูลค่าขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : 1000.00 บาท จำนวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไม่
กำหนด 

4. ช่ือย่อ : SCBAUDP 

มูลค่าข้ันตํ่าของการรับซ้ือคืน : 1.00 บาท จำนวนหน่วยลงทุนข้ันตํ่าของการรับซ้ือคืน : ไม่กำหนด 

5. ช่ือย่อ : SCBAUDE 

มูลค่าข้ันตํ่าของการรับซ้ือคืน : 1.00 บาท จำนวนหน่วยลงทุนข้ันตํ่าของการรับซ้ือคืน : ไม่กำหนด 

วิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

- แบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน 

- แบบอัตโนมัติ 
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ระยะเวลาในการรับซ้ือคืน : ทุกวันทำการ 

การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับลด ยกเว้นหรือเปล่ียนแปลงจำนวนหรือมูลค่าขั้นตํ่าข้างต้นในอนาคตได้
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่าง
น้อย 1 วันก่อนวันดำเนินการดังกล่าว โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

- ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืน
หน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้นมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการท่ี 

บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน
ท้ังหมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น 

ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนส่ังขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่บริษัทจัดการ และการขายคืนดังกล่าวเป็นผลใหห้น่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่าท่ี
บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดใน
รายการดังกล่าว 

- ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ย่ืนคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 
“เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอ
ยกเลิกคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนใดที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ผู ้ถือหน่วยลงทุนได้ยื ่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนจะ
สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน 

- การชำระเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุด
ทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องในต่างประเทศซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา 

บริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดดังกล่าวให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื่นตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยการชำระเงินจะโอน
เงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือธนาคาร
พาณิชย์อื่น ตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน หรือจ่ายเป็นเช็คธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ที่ระบุไว้ในคำขอใช้บริการกองทุน หรือวิธีอื่นใดท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

- การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ 

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
ไม่เกินปีละ 12 คร้ัง บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยจะนำเงินไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทย
พาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) หรือกองทุนรวมตราสารหนี้/กองทุนรวมตลาดเงินที่บริษัทจัดการ
กำหนด หรือกองทุนรวมอื่นตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยกองทุนที่รองรับจะเป็นไปตามท่ี
บริษัทจัดการกำหนด 
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เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

1. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน 

บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
ได้ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน หรือกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลง
รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้
ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ รวมถึงกรณีอื่นใดที่เป็นไปตาม
ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป ซึ่งขั้นตอนท่ี
กำหนดต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทุกราย 

2. การเล่ือนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้เฉพาะในกรณีท่ีกำหนดไว้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปน้ี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังน้ี 
โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล 

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ 
ซ่ึงเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ 

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในชว่งระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคารับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่รอ้ยละ 
0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา
ย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ 
ดังต่อไปน้ี 

(1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. 

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนท่ัวไปให้ทราบเร่ืองดังกล่าวด้วยวิธีการ
ใดๆ โดยพลัน 

(3) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการ
เลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยพลันทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง 

3. เง่ือนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน 

3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(ก) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ข) การโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย (ซึ่งไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคล
ธรรมดาตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปแต่ไม่เกิน 
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4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็น
อย่างอ่ืน) 

(ค) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้ 

ทั้งน้ี ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงานทะเบียนหน่วยลงทุน ใน
กรณีที่ผู้รับโอนยังไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอ
ใช้บริการกองทุนและย่ืนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคำขอโอนหน่วยลงทุน และชำระค่าธรรมเนียมการ
โอนตามหัวข้อค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุน พร้อม
เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอน
หน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับต้ังแต่วันท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุน 

ท้ังนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนต่อเม่ือนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว 

3.2 เพ่ือประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้
อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธลงทะเบียน
การโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่รับ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่น
ฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว 
และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

3.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการลงทะเบียนโอน
หน่วยลงทุนดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

เงื่อนไข ข้อจำกัด การไม่ขายไม่รับซ้ือคืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสั่ง : 

- การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 
และกองทุนส่วนบุคคล 

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าชั่วคราวตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจ้ง 

ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปล่ียนหน่วยลงทุน โดย
จะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน 
(ถ้ามี) 

8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด : 

1. ช่ือย่อ : SCBAUD 

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 3.21 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่ 
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เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม 

2. ช่ือย่อ : SCBAUDR 

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 3.21 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

3. ช่ือย่อ : SCBAUDD 

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 3.21 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

4. ช่ือย่อ : SCBAUDP 

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.14 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

5. ช่ือย่อ : SCBAUDE 

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 3.21 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมดดังกล่าวข้างต้นเปน็การประมาณ
การ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ขนาดของกองทุน จำนวนผู้ถือหน่วย
ลงทุน เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแต่ละรายการที่มีการปรับเพิ่มขึ้นหรือ
เปลี ่ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ ่มขึ ้นหรือเปลี ่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี 

1. ช่ือย่อ : SCBAUD 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 1.067 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหัก
ด้วยหนี้สินรวมก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ี
คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

2. ช่ือย่อ : SCBAUDR 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 1.067 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหัก
ด้วยหนี้สินรวมก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ี
คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
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3. ช่ือย่อ : SCBAUDD 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 1.067 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหัก
ด้วยหนี้สินรวมก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ี
คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

4. ช่ือย่อ : SCBAUDP 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.532 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหัก
ด้วยหนี้สินรวมก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ี
คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

5. ช่ือย่อ : SCBAUDE 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 1.067 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหัก
ด้วยหนี้สินรวมก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ี
คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี 

1. ช่ือย่อ : SCBAUD 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.0642 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี ้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

2. ช่ือย่อ : SCBAUDR 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.0642 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี ้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

3. ช่ือย่อ : SCBAUDD 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.0642 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี ้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

4. ช่ือย่อ : SCBAUDP 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.0642 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี ้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

5. ช่ือย่อ : SCBAUDE 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.0642 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี ้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
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ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี 

1. ช่ือย่อ : SCBAUD 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี ้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

2. ช่ือย่อ : SCBAUDR 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี ้ส ินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

3. ช่ือย่อ : SCBAUDD 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี ้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

4. ช่ือย่อ : SCBAUDP 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี ้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

5. ช่ือย่อ : SCBAUDE 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี ้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : มี 

ประมาณการค่า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.177 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหัก
ค่าธรรมเนียมการจัดการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ี
เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม) : 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 

เมื ่อคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที ่เร ียกเก็บจริงจากกองทุนรวมจะต้องไม่เกิน
ค่าธรรมเนียมรวมของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามจำนวนท่ี
จ่ายจริง ทั ้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 0.2675 ของจำนวนเงินทุนของโครงการและในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเฉลี่ยเท่ากันทุกวัน ภายในระยะเวลา 1 ปี ได้แก่ 
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(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การ
ส่งเสริมการขาย 

(ข) ค่าอบรมเผยแพร่ความรู้ และสัมมนาแนะนำกองทุนรวม 

(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามที่จ่ายจริง และในทางบัญชี
จะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเฉล่ียเท่ากันทุกวัน ภายในรอบปีบัญชีท่ีได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่าย
นั้น ได้แก่ 

(ก) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี 

(ข) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ทั้งส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควร
ทราบ และส่วนข้อมูลโครงการ 

(ค) ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปีของมูลค่าหลักทรัพย์ของแต่ละ
สกุลเงิน (ถ้ามี) 

(3) ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของกองทุนรวม ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ตามจำนวนท่ีจ่ายจริง และในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมคร้ังเดียวทั้งจำนวน ได้แก่ 

(ก) ค่าจัดทำและจัดส่งรายงานใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมโดยตรง 
หนังสือบอกกล่าวประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถึงค่าประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และหรือข่าวสารถึงผู้
ถือหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจัดทำ ตลอดจนข่าวสารที่บริษัทจัดการมีหน้าที่จัดทำขึ้นตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ กฎหมายกำหนด 

(ข) ค่าพิมพ์แบบฟอร์มใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และใบสั่งขายหน่วยลงทุน ใบยืนยันการซ้ือและขายหน่วยลงทนุ 
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และแบบฟอร์มอ่ืน ๆ เก่ียวกับกองทุนรวม 

(ค) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าท่ี
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อ
ได้รับคำส่ังจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(ง) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหรือการดำเนินคดีเพ่ือการรับชำระหนี้ใด ๆ ของกองทุน รวมทั้งค่าใช้จ่าย
ในการรับชำระหน้ีเป็นทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหน้ี เช่นค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าสืบทรัพย์และ/หรือบังคับคดี ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม 
ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับทางราชการ เป็นต้น 

(จ) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค และนำเงินเข้าบัญชีสำหรบัการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

(ฉ) ค่าอากรแสตมป์ต่าง ๆ และค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการ
กองทุนรวม 

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

(ซ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมท่ีเกิดขึ้นในช่วงการชำระบัญชีและเลิกกองทุนรวม เช่น ค่าตอบแทนผู้
ชำระบัญชี ฯลฯ 

(ฌ) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน
กองทรัพย์สินของโครงการจัดการเป็นกองทุนรวม ค่าไปรษณียากร เป็นต้น 

(ญ) ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากการรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นหลักประกันการลงทุนของกองทุนรวม 

(ฎ) ค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
จัดหา ได้มา รับมอบ ส่ง 



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้นและเงินฝากสกลุเงินออสเตรเลีย 

13 

 

มอบ ดูแลเก็บรักษา ปกป้องผลประโยชน์ ซ่ึงสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุนท่ีนอกเหนือไปจาก
ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 15.2.2 “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ รายปี” เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการชำระราคา
หลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ สำหรับกรณีการลงทุนในต่างประเทศ 

(ฏ) ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการผิดนัดชำระราคา (failed trade) 

(4) ค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย ตลอดจนการ
สัมมนาแนะนำกองทุน ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากการจัดตั้งกองทุนที่เรียกเก็บจากกองทุนตามจำนวนที่จ่ายจริง 
โดยในทางบัญชีบริษัทจัดการจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันภายในระยะเวลา 1 ปี 
นับจากวันที่บันทึกค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งนี้ จำนวนเงินที่ตัดจ่ายจะต้องไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 0.2675 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในแต่ละวัน โดยค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินอัตราที่กำหนดถือเป็นค่าใช้จ่าย
ดำเนินงานของบริษัทจัดการค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม 

ทั้งน้ี ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวน
สิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหัวข้อ “ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่าย” รายการใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการได้ ทั้งน้ี ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เพื่อ
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

8.3 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) 

1. ช่ือย่อ : SCBAUD 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าซื้อขาย 

2. ช่ือย่อ : SCBAUDR 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าซื้อขาย 

3. ช่ือย่อ : SCBAUDD 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าซื้อขาย 

4. ช่ือย่อ : SCBAUDP 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าซื้อขาย 

5. ช่ือย่อ : SCBAUDE 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าซื้อขาย 

ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) 
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1. ช่ือย่อ : SCBAUD 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าซ้ือขาย 

2. ช่ือย่อ : SCBAUDR 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าซ้ือขาย 

3. ช่ือย่อ : SCBAUDD 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าซ้ือขาย 

4. ช่ือย่อ : SCBAUDP 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าซ้ือขาย 

5. ช่ือย่อ : SCBAUDE 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าซ้ือขาย 

ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) 

1. ช่ือย่อ : SCBAUD 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ท้ังจากกองทุนรวม
ภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมท่ีกำหนด 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าซ้ือ
ขาย 

2. ช่ือย่อ : SCBAUDR 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ท้ังจากกองทุนรวม
ภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมท่ีกำหนด 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าซ้ือ
ขาย 

3. ช่ือย่อ : SCBAUDD 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ท้ังจากกองทุนรวม
ภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมท่ีกำหนด 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : ไม่มี 
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ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าซ้ือ
ขาย 

4. ช่ือย่อ : SCBAUDP 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ท้ังจากกองทุนรวม
ภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมท่ีกำหนด 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าซ้ือ
ขาย 

5. ช่ือย่อ : SCBAUDE 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ท้ังจากกองทุนรวม
ภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมท่ีกำหนด 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าซ้ือ
ขาย 

ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (Switching out) 

1. ช่ือย่อ : SCBAUD 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ท้ังกรณีสับเปล่ียน
ออกไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอ่ืน 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมท่ีกำหนด 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่า
ซ้ือขาย 

2. ช่ือย่อ : SCBAUDR 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ท้ังกรณีสับเปล่ียน
ออกไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอ่ืน 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมท่ีกำหนด 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่า
ซ้ือขาย 

3. ช่ือย่อ : SCBAUDD 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ท้ังกรณีสับเปล่ียน
ออกไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอ่ืน 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมท่ีกำหนด 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี 
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ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่า
ซ้ือขาย 

4. ช่ือย่อ : SCBAUDP 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ท้ังกรณีสับเปล่ียน
ออกไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอ่ืน 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมท่ีกำหนด 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่า
ซ้ือขาย 

5. ช่ือย่อ : SCBAUDE 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ท้ังกรณีสับเปล่ียน
ออกไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอ่ืน 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมท่ีกำหนด 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่า
ซ้ือขาย 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี 

ค่าธรรมเนียม : 10.0 บาท 

ต่อหน่วยลงทุน : 1000.0 หน่วย 

หรือเศษของ : 1000.0 หน่วย 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี 

ในอัตรา ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ 

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน : มี 

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : เช่น ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น 

ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ ของมูลค่าหน่วยลงทุน : - 

ตามที่จ่ายจริง 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) : 

1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) และรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) 

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่
ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถต่อรองอัตราค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวได้ โดยก่อนเปิดดำเนินการการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายใน
อัตราที่ไม่เท่ากัน หรือสามารถให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรองอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ บริษัท
จัดการจะประกาศรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

2. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching 
out) 
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อัตราค่าธรรมเนียมจะเท่ากับค่าธรรมเนียมในการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราท่ี
ไม่เท่ากัน ผู ้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถต่อรองอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ โดยก่อนเปิด
ดำเนินการการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน หรือ
สามารถให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรองอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ บริษัทจัดการจะประกาศ
รายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) 

3. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน อาจเป็นอัตราท่ีนายทะเบียนกำหนดเป็นการท่ัวไปในการใหบ้ริการ โดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันท่ียื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน 

4. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน จะเรียกเก็บในกรณีที่ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ 
การออกใบหน่วยลงทุน การออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีหาย
และอื่น ๆ ท่ีเกิดข้ึนจริง ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน 

5. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 

ค่าธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เม่ือทำการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุน ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.15 ของมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้คำนวณราคาขายหรือราคารับซื้อคืน เพ่ือนำเงินดังกล่าว
ไปชำระค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ท้ังน้ี ยกเว้นไม่เรียกเก็บในช่วงแรก 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเก็บ หรือเปลี่ยนแปลงอัตราธรรมเนียมข้างต้นได้โดยไม่ต้อง
ดำเนินการแจ้งผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้า ซ่ึงบริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน รวมภาษี มูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

ทั้งน้ี ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวน
สิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหัวข้อ “ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่าย” รายการใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการได้ ทั้งน้ี ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เพื่อ
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

8.4 วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม 

บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ทุกวันท่ีมีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินรวม หักด้วย
หนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และ
ค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันท่ี
คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในแต่ละวันเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียมและเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมเป็นรายเดือนหรือระยะเวลาอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
กองทุนตามหัวข้อรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม) ค่าธรรมเนียม
อื่น ๆ (1) – (4) จะเรียกเก็บตามท่ีจ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายท้ังจำนวน หรือทยอย
ตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉล่ียเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาท่ีจะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น และ
บริษัทจัดการอาจพิจารณาประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวอย่างสมเหตุสมผลเพ่ือทยอยรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายเป็น
รายวัน และจะปรับปรุงรายการดังกล่าวทันทีที่ได้รับหลักฐานอย่างแน่ชัด ทั้งน้ี ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่ใน
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเผยฐานการคำนวณอย่างชัดเจนในหนังสือช้ี
ชวนฉบับข้อมูลสำคัญท่ีผู้ลงทุนควรทราบและในรายงานรอบประจำปีอย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะพิจารณา
ตัดจ่ายค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชี และตามประกาศที่เก่ียวข้องกำหนด 
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อนึ่ง หากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี ่ยวข้องมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื ่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง
วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว 

8.5 การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดำเนินการของบริษัทจัดการ 

1. การเพิม่ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย   

1.1 ตามท่ีระบุไว้ในโครงการ   

1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทำการก่อน
การเรียกเก็บเพ่ิมข้ึน 

1.1.2 เกินอตัราที่ระบุไว้ในโครงการ1(มีการ
กำหนดอย่างชัดเจนไวใ้นโครงการแล้วว่า
สามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวได้) 

  

  

1.1.2.1 กรณีเกิน >5% ของอัตราที่ระบุไว้ใน
โครงการ 

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพเิศษ3 และแจ้งให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับแต่วันท่ีเปล่ียนแปลง 

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราท่ีระบุไวใ้น
โครงการ 

เปิดเผย2 ให้ผู้ถอืหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันกอ่น
การเรียกเก็บเพิ่มขึ้น และแจ้งให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันท่ี
เปลี่ยนแปลง 

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมติ3 เพ่ือแก้ไขโครงการ 

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย   
2.1 ตามท่ีระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2ให้ผูล้งทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่

วันท่ีมีการเรียกเก็บลดลง 
2.2 แตกต่างไปจากท่ีระบุไวใ้นโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือ

ว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ 
การแก้ไขโครงการในเร่ืองดงักล่าว 

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวเพ่ิมข้ึน 
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว
อย่างท่ัวถึง 
3 ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้
ถือหน่วยลงทุนและการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

9. เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนรวม 

1. ช่ือย่อ : SCBAUD 

- เคร่ืองมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของ
กองทุนรวม (swing pricing) : 
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กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดย
พิจารณาปัจจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

5) หรือปัจจัยอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนกองทุนซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและ
เง่ือนไข ณ ขณะน้ันๆ 

2. การกำหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท
จัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

5) หรือปัจจัยอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกบัการ
ลงทุนกองทุนซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและ
เง่ือนไข ณ ขณะน้ันๆ 

3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่
สามารถใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ 

4. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลท่ีได้รับจากผู้สนับสนุน
การขายและรับซ้ือคืนเท่าท่ีสามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะน้ัน 

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. บริษัทจัดการอาจใช้ Swing Pricing ท่ีแตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เคร่ืองมือน้ี 

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดท่ี
สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มี
ค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน 
คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) 
หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
(switch out) 

ท้ังนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 
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ข้อสงวนสิทธิ 

1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุก
ชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวัน
ทำการนั้น 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ซ่ึงจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดท่ีระบุไว้ในโครงการ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุน
ในวันทำการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ใน
การพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น 
ท้ังนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงการดำเนินการใด ๆ ท่ีได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้ว
ท่ีเกี่ยวข้องกับ 

การใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมด
หรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียก
เก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิก
ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื ่องมืออื ่นแทนและหรือเพิ ่มเติม เป็นต้น ซึ ่งจะอยู ่ภายใต้
หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอ่ืนกำหนด 

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม 
(Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ี
บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน
ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งน้ี การกำหนด ADLs factor 
จะคำนึงถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

5) หรือปัจจัยอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนกองทุนซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการ 

ประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนั้นๆ 
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2. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ
กำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆท่ี
เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

5) หรือปัจจัยอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนกองทุนซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและ
เง่ือนไข ณ ขณะน้ันๆ 

3. ณ ขณะใดขณะหนึ ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 

4. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลท่ีได้รับจากผู้สนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้นการ
พิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือน้ี 

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของ
มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า 
ADLs threshold ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่า
การซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลคา่การ
ขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

ท้ังนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

(1) มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออก 

(2) มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกซ่ึง
บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับท่ีต่างกัน 

4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้
เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุน
ต่อไป เคร่ืองมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุก
ชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวันทำการนั้น 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุน
ในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการ
พิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ท่ีได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วท่ีเกี่ยวข้อง
กับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือ
บางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บ
ไม่ได้น้ัน ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 
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3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซ้ือหน่วยลงทุน
และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งท่ี
เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการ
เรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำ
รายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออกในปริมาณมากตามแนวทางท่ีบริษัทจัดการจะกำหนดได้ 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ท่ีเรียกเก็บ ซ่ึงจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดท่ี
ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิก
ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื ่องมืออื ่นแทนและหรือเพิ ่มเติม เป็นต้น ซึ ่งจะอยู ่ภายใต้
หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอ่ืนกำหนด 

- การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 5 วันทำการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือ 
เมื่อบริษัทจัดการกองทุนพิจารณาเห็นสมควร 

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื ่อบ่งชี ้สถานการณ์ที ่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณี
ดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดท่ี สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ท่ี
บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วย
ลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วย
ลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตาม
สัดส่วน (pro-rata basis) ของคำส่ังรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันท่ีใช้ Redemption Gate
สำหรับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวนัทำ
การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำส่ังรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-
rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำส่ังรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

4. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ 
Redemption Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั้นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานท่ี
ระบุไว้ในโครงการ 

5. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate 
ท่ีประกาศใช้ 
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6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเม่ือมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า 

7. ในกรณีท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหารความ
เสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 

8. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลท่ีได้รับจากผู้สนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้นการ
พิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. Redemption Gate ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือน้ี 

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า
สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate 
threshold ได้ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับ
ปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

4) เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ 

5) เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ท่ีกำหนดไว้ 

6) หรือปัจจัยอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนกองทุน 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ข้ันต่ําท่ีระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไป
ตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption 
Gate ท่ีประกาศใช้ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่
การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาท่ีกำหนด การใช้เคร่ืองมืออ่ืนแทน Redemption Gate เป็นต้น
(ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณา
ยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดท่ีค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดย
ไม่ชักช้า 

4. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุก
ชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate 
ในวันทำการนั้น 

5. การขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate เงินลงทุนในส่วนที่รอการจัดสรร
ใหม่อาจเกิดกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนลดตํ่าลง จนทำให้เงินลงทุนท่ีเหลืออยู่ในกองทุนต่ํากว่ามูลค่าคงเหลือ
ขั้นตํ่าของกองทุน อาจทำให้จำนวนเงินลงทุนคงเหลือดังกล่าวถูกขายคืนออกมาด้วย 

6. การสับเปลี ่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื ่อกองทุนมีการกำหนด 
Redemption Gate อาจเกิดกรณีดังนี้ 

- หากเกิดกรณีเงินลงทุนจากกองทุนต้นทางถูก Redemption Gate จนลดตํ่าลงกว่ามูลค่าขั้นตํ่าการซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้ 
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- หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนที่เสนอขายช่วง IPO เงินลงทุนจากกองทุนต้นทางที่ถูก Redemption 
Gate อาจมีมูลค่าต่ํากว่ามูลค่าข้ันต่ําการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง หรืออาจถูกเลื่อนไปจนสิ้นสุด
ช่วงเวลา IPO ซ่ึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้ 

- ในกรณีท่ีเป็นวันหยุดทำการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนท่ีจัดสรรใหม่อาจไม่สามารถสับเปล่ียน
เข้ากองทุนปลายทางได้ 

ทั้งน้ี ในกรณีที่ไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิกรายการหรือ
นำเงินลงทุนดังกล่าวชำระคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีดคร่อมส่ัง
จ่ายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนส่วนที่เหลือได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าขั้นตํ่าในการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั้นตํ่าน้อยกว่าที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนได้ เพื่อรองรับการกำหนดเพดานการขายคืนหน่วย
ลงทุน (Redemption Gate) โดยข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1 

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มี
ความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
กำหนด 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ
หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีท่ี
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรับไวแ้ล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุน
แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเท็จจริงดังน้ี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใด
อย่างหนึ่งดังน้ี 

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตาม
กฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าได้ในสาระสำคัญ 

2.อยู่ในระหว่างดำเนินการเปล่ียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การ
จัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของ
เงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุน
ของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์
และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงนิทุนสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ 
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3.อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวม
พิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหน่ึง 
ดังต่อไปน้ี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้ว
ท้ังหมด 

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการ ซ้ือขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิด
เป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมด ท้ังน้ี กรณีท่ีเป็นกองทุนรวมท่ีมี
กำหนดระยะเวลาการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วย
ลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซ่ึงกองทุนรวมเปิดให้รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณา
แล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนท่ี
เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้
ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนน้ัน 

2. ช่ือย่อ : SCBAUDR 

- เคร่ืองมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของ
กองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดย
พิจารณาปัจจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

5) หรือปัจจัยอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนกองทุนซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและ
เง่ือนไข ณ ขณะน้ันๆ 

2. การกำหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท
จัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 
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5) หรือปัจจัยอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกบัการ
ลงทุนกองทุนซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและ
เง่ือนไข ณ ขณะน้ันๆ 

3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่
สามารถใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ 

4. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลท่ีได้รับจากผู้สนับสนุน
การขายและรับซ้ือคืนเท่าท่ีสามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะน้ัน 

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. บริษัทจัดการอาจใช้ Swing Pricing ท่ีแตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เคร่ืองมือน้ี 

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดท่ี
สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มี
ค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน 
คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) 
หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
(switch out) 

ท้ังนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุก
ชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวัน
ทำการนั้น 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ซ่ึงจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดท่ีระบุไว้ในโครงการ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุน
ในวันทำการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ใน
การพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวันทำการนั้น 
ท้ังนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงการดำเนินการใด ๆ ท่ีได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้ว
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วย
ลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระ
ด้วยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิก
ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื ่องมืออื ่นแทนและหรือเพิ ่มเติม เป็นต้น ซึ ่งจะอยู ่ภายใต้
หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอ่ืนกำหนด 

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม 
(Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ี
บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน
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ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งน้ี การกำหนด ADLs factor 
จะคำนึงถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

5) หรือปัจจัยอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนกองทุน 

ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนั้นๆ 

2. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ
กำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆท่ี
เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

5) หรือปัจจัยอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกบัการ
ลงทุนกองทุนซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและ
เง่ือนไข ณ ขณะน้ันๆ 

3. ณ ขณะใดขณะหนึ ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 

4. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลท่ีได้รับจากผู้สนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้นการ
พิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือน้ี 

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของ
มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า 
ADLs threshold ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่า
การซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลคา่การ
ขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

ท้ังนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

(1) มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออก 

(2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก 
ซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับท่ีต่างกัน 
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4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้
เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุน
ต่อไป เคร่ืองมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุก
ชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวันทำการนั้น 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุน
ในวันทำการที่มีการใช้เครื ่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการ
พิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ท่ีได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วท่ีเกี่ยวข้อง
กับการใช้เคร่ืองมือ ADLs 

ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทุน 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซ้ือหน่วยลงทุน
และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งท่ี
เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการ
เรียกเก็บ ADLs ที่ แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิท่ีจะมีข้อกำหนดเพ่ิมเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายท่ีทำ
รายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออกในปริมาณมากตามแนวทางท่ีบริษัทจัดการจะกำหนดได้ 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ท่ีเรียกเก็บ ซ่ึงจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดท่ี
ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิก
ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื ่องมืออื ่นแทนและหรือเพิ ่มเติม เป็นต้น ซึ ่งจะอยู ่ภายใต้
หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอ่ืนกำหนด 

- การกำหนดเง่ือนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือ 
เมื่อบริษัทจัดการกองทุนพิจารณาเห็นสมควร 

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื ่อบ่งชี ้สถานการณ์ที ่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณี
ดังกล่าว 
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Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ท่ีบริษัท
จัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน 
(subscription)บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน 
(redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตาม
สัดส่วน (pro-rata basis) ของคำส่ังรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันท่ีใช้ Redemption Gate
สำหรับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวนัทำ
การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำส่ังรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-
rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำส่ังรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

4. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ 
แต่Redemption Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ข้ันต่ํา และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดาน
ท่ีระบุไว้ในโครงการ 

5. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate 
ท่ีประกาศใช้ 

6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเม่ือมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า 

7. ในกรณีท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเคร่ืองมอืในการบริหารความ
เสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 

8. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลท่ีได้รับจากผู้สนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้นการ
พิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. Redemption Gate ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือน้ี 

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า
สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate 
threshold ได้ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับ
ปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

4) เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ 

5) เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ท่ีกำหนดไว้ 

6) หรือปัจจัยอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนกองทุน 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ข้ันต่ําท่ีระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไป
ตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption 
Gate ท่ีประกาศใช้ 
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3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่
การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาท่ีกำหนด การใช้เคร่ืองมืออ่ืนแทน Redemption Gate เป็นต้น
(ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณา
ยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดย
ไม่ชักช้า 

4. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุก
ชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate 
ในวันทำการนั้น 

5. การขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate เงินลงทุนในส่วนที่รอการจัดสรร
ใหม่อาจเกิดกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนลดตํ่าลง จนทำให้เงินลงทุนท่ีเหลืออยู่ในกองทุนต่ํากว่ามูลค่าคงเหลือ
ขั้นตํ่าของกองทุน อาจทำให้จำนวนเงินลงทุนคงเหลือดังกล่าวถูกขายคืนออกมาด้วย 

6. การสับเปลี ่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื ่อกองทุนมีการกำหนด 
Redemption Gate อาจเกิดกรณีดังนี้ 

- หากเกิดกรณีเงินลงทุนจากกองทุนต้นทางถูก Redemption Gate จนลดตํ่าลงกว่ามูลค่าขั้นตํ่าการซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้ 

- หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนที่เสนอขายช่วง IPO เงินลงทุนจากกองทุนต้นทางที่ถูก Redemption 
Gate อาจมีมูลค่าต่ํากว่ามูลค่าข้ันต่ําการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง หรืออาจถูกเลื่อนไปจนสิ้นสุด
ช่วงเวลา IPO ซ่ึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้ 

- ในกรณีท่ีเป็นวันหยุดทำการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนท่ีจัดสรรใหม่อาจไม่สามารถสับเปล่ียน
เข้ากองทุนปลายทางได้ 

ทั้งน้ี ในกรณีที่ไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิกรายการหรือ
นำเงินลงทุนดังกล่าวชำระคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีดคร่อมส่ัง
จ่ายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนส่วนที่เหลือได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าขั้นตํ่าในการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่าน้อยกว่าที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนได้ เพื่อรองรับการ
กำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1 

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มี
ความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
กำหนด 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ
หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีท่ี
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรับไวแ้ล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุน
แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเท็จจริงดังน้ี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใด
อย่างหนึ่งดังน้ี 
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(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตาม
กฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าได้ในสาระสำคัญ 

2.อยู่ในระหว่างดำเนินการเปล่ียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การ
จัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของ
เงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุน
ของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์
และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงนิทุนสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ 

3.อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวม
พิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหน่ึง 
ดังต่อไปน้ี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้ว
ท้ังหมด 

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการ ซ้ือขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิด
เป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมด ท้ังน้ี กรณีท่ีเป็นกองทุนรวมท่ีมี
กำหนดระยะเวลาการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วย
ลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซ่ึงกองทุนรวมเปิดให้รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณา
แล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนท่ี
เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้
ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนน้ัน 

3. ช่ือย่อ : SCBAUDD 

- เคร่ืองมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของ
กองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดย
พิจารณาปัจจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 
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3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

5) หรือปัจจัยอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนกองทุนซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและ
เง่ือนไข ณ ขณะน้ันๆ 

2. การกำหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท
จัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

5) หรือปัจจัยอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนกองทุนซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและ
เง่ือนไข ณ ขณะน้ันๆ 

3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่
สามารถใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ 

4. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลท่ีได้รับจากผู้สนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้นการ
พิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. บริษัทจัดการอาจใช้ Swing Pricing ท่ีแตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เคร่ืองมือน้ี 

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดท่ี
สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มี
ค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน 
คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) 
หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
(switch out) 

ท้ังนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุก
ชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวัน
ทำการนั้น 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ซ่ึงจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดท่ีระบุไว้ในโครงการ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุน
ในวันทำการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ใน
การพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น 
ท้ังนี้บริษัท 
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จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ท่ีได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วท่ีเกี่ยวข้อง
กับการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุนท้ังหมด
หรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียก
เก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิก
ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื ่องมืออื ่นแทนและหรือเพิ ่มเติม เป็นต้น ซึ ่งจะอยู ่ภายใต้
หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอ่ืนกำหนด 

ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution 
Levies - ADLs) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ี
บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน
ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งน้ี การกำหนด ADLs factor 
จะคำนึงถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

5) หรือปัจจัยอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนกองทุน 

ซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ 

ประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนั้นๆ 

2. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ
กำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆท่ี
เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

5) หรือปัจจัยอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนกองทุนซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและ
เง่ือนไข ณ ขณะน้ันๆ 

3. ณ ขณะใดขณะหนึ ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 
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4. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลท่ีได้รับจากผู้สนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้นการ
พิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือน้ี 

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของ
มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า 
ADLs threshold ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่า
การซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมลูค่าการ
ขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

ท้ังนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

(1) มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออก 

(2) มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกซ่ึง
บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับท่ีต่างกัน 

4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้
เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุน
ต่อไป เคร่ืองมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุก
ชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวันทำการนั้น 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุน
ในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการ
พิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ท่ีได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วท่ีเกี่ยวข้อง
กับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือ
บางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บ
ไม่ได้น้ัน ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซ้ือหน่วยลงทุน
และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งท่ี
เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการ
เรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำ
รายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออกในปริมาณมากตามแนวทางท่ีบริษัทจัดการจะกำหนดได้ 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ท่ีเรียกเก็บ ซ่ึงจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดท่ี
ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิก
ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื ่องมืออื ่นแทนและหรือเพิ ่มเติม เป็นต้น ซึ ่งจะอยู ่ภายใต้
หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอ่ืนกำหนด 

- การกำหนดเง่ือนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 
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กองทุนรวมท่ัวไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยบริษัท
จัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือ 
เมื่อบริษัทจัดการกองทุนพิจารณาเห็นสมควร 

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื ่อบ่งชี ้สถานการณ์ที ่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณี
ดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดท่ี สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ท่ี
บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วย
ลงทุน (subscription)บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วย
ลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตาม
สัดส่วน (pro-rata basis) ของคำส่ังรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันท่ีใช้ Redemption Gate
สำหรับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวนัทำ
การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำส่ังรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-
rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำส่ังรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

4. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ 
แต่Redemption Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ข้ันต่ํา และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดาน
ท่ีระบุไว้ในโครงการ 

5. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate 
ท่ีประกาศใช้ 

6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเม่ือมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า 

7. ในกรณีท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหารความ
เสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 

8. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลท่ีได้รับจากผู้สนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้นการ
พิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. Redemption Gate ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือน้ี 

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า
สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื ่อนไขเพื ่อบ่งชี ้สถานการณ์ที ่ไม่ปกติด้วย 
Gatethreshold ได้ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับ
ปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้นและเงินฝากสกลุเงินออสเตรเลีย 

36 

 

4) เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ 

5) เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ท่ีกำหนดไว้ 

6) หรือปัจจัยอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนกองทุน 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ข้ันต่ําท่ีระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไป
ตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption 
Gate ท่ีประกาศใช้ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่
การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาท่ีกำหนด การใช้เคร่ืองมืออ่ืนแทน Redemption Gate เป็นต้น
(ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณา
ยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดท่ีค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดย
ไม่ชักช้า 

4. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุก
ชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate 
ในวันทำการนั้น 

5. การขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate เงินลงทุนในส่วนที่รอการจัดสรร
ใหม่อาจเกิดกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนลดตํ่าลง จนทำให้เงินลงทุนท่ีเหลืออยู่ในกองทุนต่ํากว่ามูลค่าคงเหลือ
ขั้นตํ่าของกองทุน อาจทำให้จำนวนเงินลงทุนคงเหลือดังกล่าวถูกขายคืนออกมาด้วย 

6. การสับเปลี ่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื ่อกองทุนมีการกำหนด 
Redemption Gate อาจเกิดกรณีดังนี้ 

- หากเกิดกรณีเงินลงทุนจากกองทุนต้นทางถูก Redemption Gate จนลดตํ่าลงกว่ามูลค่าขั้นตํ่าการซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้ 

- หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนที่เสนอขายช่วง IPO เงินลงทุนจากกองทุนต้นทางที่ถูก Redemption 
Gate อาจมีมูลค่าต่ํากว่ามูลค่าข้ันต่ําการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง หรืออาจถูกเลื่อนไปจนสิ้นสุด
ช่วงเวลา IPO ซ่ึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้ 

- ในกรณีท่ีเป็นวันหยุดทำการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนท่ีจัดสรรใหม่อาจไม่สามารถสับเปล่ียน
เข้ากองทุนปลายทางได้ 

ทั้งน้ี ในกรณีที่ไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิกรายการหรือ
นำเงินลงทุนดังกล่าวชำระคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีดคร่อมส่ัง
จ่ายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนส่วนที่เหลือได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าขั้นตํ่าในการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั้นตํ่าน้อยกว่าที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนได้ เพื่อรองรับการกำหนดเพดานการขายคืนหน่วย
ลงทุน (Redemption Gate) โดยข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1 
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เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มี
ความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
กำหนดบริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุด
รับคำส่ังซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอ่ืนใดดังต่อไปน้ี ซึ่งไม่เกิน
กว่ากรณีท่ีประกาศคณะกรรมการกำกับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรับไวแ้ล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุน
แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเท็จจริงดังน้ี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใด
อย่างหนึ่งดังน้ี 

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตาม
กฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าได้ในสาระสำคัญ 

2.อยู่ในระหว่างดำเนินการเปล่ียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การ
จัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของ
เงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุน
ของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์
และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงนิทุนสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ 

3.อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวม
พิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหน่ึง 
ดังต่อไปน้ี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้ว
ท้ังหมด 

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการ ซ้ือขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิด
เป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมด ท้ังน้ี กรณีท่ีเป็นกองทุนรวมท่ีมี
กำหนดระยะเวลาการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วย
ลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซ่ึงกองทุนรวมเปิดให้รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณา
แล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนท่ี
เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้
ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนน้ัน 
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4. ช่ือย่อ : SCBAUDP 

- เคร่ืองมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของ
กองทุนรวม (swing 

pricing) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดย
พิจารณาปัจจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

5) หรือปัจจัยอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนกองทุน 

ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนั้นๆ 

2. การกำหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท
จัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

5) หรือปัจจัยอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนกองทุนซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและ
เง่ือนไข ณ ขณะน้ันๆ 

3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่
สามารถใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ 

4. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลท่ีได้รับจากผู้สนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้นการ
พิจารณาใช้เคร่ืองมือ 
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1. บริษัทจัดการอาจใช้ Swing Pricing ท่ีแตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เคร่ืองมือน้ี 

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดท่ี
สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มี
ค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน 
คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) 
หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
(switch out) 

ท้ังนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุก
ชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวัน
ทำการนั้น 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ซ่ึงจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดท่ีระบุไว้ในโครงการ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุน
ในวันทำการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ใน
การพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น 
ท้ังนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงการดำเนินการใด ๆ ท่ีได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้ว
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วย
ลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระ
ด้วยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิก
ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื ่องมืออื ่นแทนและหรือเพิ ่มเติม เป็นต้น ซึ ่งจะอยู ่ภายใต้
หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอ่ืนกำหนด 

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม 
(Anti-Dilution Levies- ADLs) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ี
บริษัทจัดการกำหนด ซ่ึงจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน 

ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งน้ี การกำหนด ADLs factor 
จะคำนึงถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

5) หรือปัจจัยอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนกองทุน 
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ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนั้นๆ 

2. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ
กำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆท่ี
เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

5) หรือปัจจัยอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนกองทุนซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและ
เง่ือนไข ณ ขณะน้ันๆ 

3. ณ ขณะใดขณะหนึ ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 

4. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลท่ีได้รับจากผู้สนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้นการ
พิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือน้ี 

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของ
มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า 
ADLs threshold ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่า
การซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมลูค่าการ
ขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

ท้ังนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

(1) มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออก 

(2) มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกซ่ึง
บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับท่ีต่างกัน 

4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้
เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุน
ต่อไป เคร่ืองมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุก
ชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวันทำการนั้น 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุน
ในวันทำการที่มีการใช้เครื ่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการ
พิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิท่ี 



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้นและเงินฝากสกลุเงินออสเตรเลีย 

41 

 

จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ 
ADLsในวันทำการน้ัน แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้น
ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทุน 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซ้ือหน่วยลงทุน
และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งท่ี
เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการ
เรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำ
รายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออกในปริมาณมากตามแนวทางท่ีบริษัทจัดการจะกำหนดได้ 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ท่ีเรียกเก็บ ซ่ึงจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดท่ี
ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิก
ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื ่องมืออื ่นแทนและหรือเพิ ่มเติม เป็นต้น ซึ ่งจะอยู ่ภายใต้
หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอ่ืนกำหนด 

- การกำหนดเง่ือนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : กองทุนรวมท่ัวไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือ 
เมื่อบริษัทจัดการกองทุนพิจารณาเห็นสมควร 

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื ่อบ่งชี ้สถานการณ์ที ่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณี
ดังกล่าว 

Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ท่ีบริษัท
จัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน 
(subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหนว่ยลงทุน 
(redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตาม
สัดส่วน (pro-rata basis) ของคำส่ังรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันท่ีใช้ Redemption Gate
สำหรับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวนัทำ
การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำส่ังรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-
rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำส่ังรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

4. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ 
Redemption Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั้นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานท่ี
ระบุไว้ในโครงการ 
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5. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate 
ท่ีประกาศใช้ 

6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเม่ือมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า 

7. ในกรณีท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเคร่ืองมอืในการบริหารความ
เสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 

8. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลท่ีได้รับจากผู้สนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้นการ
พิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. Redemption Gate ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือน้ี 

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า
สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate 
threshold ได้ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับ
ปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

4) เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ 

5) เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ท่ีกำหนดไว้ 

6) หรือปัจจัยอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนกองทุน 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ข้ันต่ําท่ีระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไป
ตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption 
Gate ท่ีประกาศใช้ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่
การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาท่ีกำหนด การใช้เคร่ืองมืออ่ืนแทน Redemption Gate เป็นต้น
(ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณา
ยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดท่ีค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดย
ไม่ชักช้า 

4. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุก
ชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate 
ในวันทำการนั้น 

5. การขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate เงินลงทุนในส่วนที่รอการจัดสรร
ใหม่อาจเกิดกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนลดตํ่าลง จนทำให้เงินลงทุนท่ีเหลืออยู่ในกองทุนต่ํากว่ามูลค่าคงเหลือ
ขั้นตํ่าของกองทุน อาจทำให้จำนวนเงินลงทุนคงเหลือดังกล่าวถูกขายคืนออกมาด้วย 
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6. การสับเปลี ่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื ่อกองทุนมีการกำหนด 
Redemption Gate อาจเกิดกรณีดังนี้ 

- หากเกิดกรณีเงินลงทุนจากกองทุนต้นทางถูก Redemption Gate จนลดตํ่าลงกว่ามูลค่าขั้นตํ่าการซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้ 

- หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนที่เสนอขายช่วง IPO เงินลงทุนจากกองทุนต้นทางที่ถูก Redemption 
Gate อาจมีมูลค่าต่ํากว่ามูลค่าข้ันต่ําการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง หรืออาจถูกเลื่อนไปจนสิ้นสุด
ช่วงเวลาIPO ซ่ึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้ 

- ในกรณีท่ีเป็นวันหยุดทำการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนท่ีจัดสรรใหม่อาจไม่สามารถสับเปล่ียน
เข้ากองทุนปลายทางได้ 

ทั้งน้ี ในกรณีที่ไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิกรายการหรือ
นำเงินลงทุนดังกล่าวชำระคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีดคร่อมส่ัง
จ่ายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนส่วนที่เหลือได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าขั้นตํ่าในการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั้นตํ่าน้อยกว่าที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนได้ เพื่อรองรับการกำหนดเพดานการขายคืนหน่วย
ลงทุน (Redemption Gate) โดยข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1 

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มี
ความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
กำหนด 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ
หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีท่ี
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรับไวแ้ล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุน
แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเท็จจริงดังน้ี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใด
อย่างหนึ่งดังน้ี 

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตาม
กฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าได้ในสาระสำคัญ 

2.อยู่ในระหว่างดำเนินการเปล่ียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การ
จัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของ
เงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ 
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กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการ
จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงให้กระทำได้
ไม่เกิน 3 วันทำการ 

3.อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวม
พิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหน่ึง 
ดังต่อไปน้ี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้ว
ท้ังหมด 

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการ ซ้ือขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิด
เป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมด ท้ังน้ี กรณีท่ีเป็นกองทุนรวมท่ีมี
กำหนดระยะเวลาการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วย
ลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซ่ึงกองทุนรวมเปิดให้รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณา
แล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนท่ี
เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้
ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนน้ัน 

5. ช่ือย่อ : SCBAUDE 

- เคร่ืองมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของ
กองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดย
พิจารณาปัจจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

5) หรือปัจจัยอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนกองทุนซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและ
เง่ือนไข ณ ขณะน้ันๆ 

2. การกำหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท
จัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 
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2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

5) หรือปัจจัยอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนกองทุนซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและ
เง่ือนไข ณ ขณะน้ันๆ 

3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่
สามารถใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ 

4. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลท่ีได้รับจากผู้สนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้นการ
พิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. บริษัทจัดการอาจใช้ Swing Pricing ท่ีแตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เคร่ืองมือน้ี 

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดท่ี
สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มี
ค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน 
คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) 
หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
(switch out) 

ท้ังนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุก
ชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวัน
ทำการนั้น 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ซ่ึงจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดท่ีระบุไว้ในโครงการ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุน
ในวันทำการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ใน
การพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น 
ท้ังนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงการดำเนินการใด ๆ ท่ีได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้ว
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วย
ลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระ
ด้วยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิก
ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื ่องมืออื ่นแทนและหรือเพิ ่มเติม เป็นต้น ซึ ่งจะอยู ่ภายใต้
หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอ่ืนกำหนด 

ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution 
Levies - ADLs) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
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หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ี
บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน
ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งน้ี การกำหนด ADLs factor 
จะคำนึงถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

5) หรือปัจจัยอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนกองทุนซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการ 

ประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนั้นๆ 

2. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ
กำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจยัต่างๆท่ี
เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

5) หรือปัจจัยอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนกองทุนซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและ
เง่ือนไข ณ ขณะน้ันๆ 

3. ณ ขณะใดขณะหนึ ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 

4. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลท่ีได้รับจากผู้สนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้นการ
พิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือน้ี 

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของ
มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า 
ADLs 

threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการ
ซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขาย
คืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

ท้ังนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
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(1) มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออก 

(2) มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกซ่ึง
บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับท่ีต่างกัน 

4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้
เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุน
ต่อไป เคร่ืองมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุก
ชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวันทำการนั้น 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุน
ในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการ
พิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ท่ีได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วท่ีเกี่ยวข้อง
กับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือ
บางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บ
ไม่ได้น้ัน ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุน
และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งท่ี
เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการ
เรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำ
รายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออกในปริมาณมากตามแนวทางท่ีบริษัทจัดการจะกำหนดได้ 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ท่ีเรียกเก็บ ซ่ึงจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดท่ี
ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิก
ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื ่องมืออื ่นแทนและหรือเพิ ่มเติม เป็นต้น ซึ ่งจะอยู ่ภายใต้
หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอ่ืนกำหนด 

- การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือ 
เมื่อบริษัทจัดการกองทุนพิจารณาเห็นสมควร 

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื ่อบ่งชี ้สถานการณ์ที ่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณี
ดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดท่ี สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
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ของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ท่ี
บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วย
ลงทุน (subscription)บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วย
ลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตาม
สัดส่วน (pro-rata basis) ของคำส่ังรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันท่ีใช้ Redemption Gate
สำหรับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวนัทำ
การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำส่ังรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-
rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำส่ังรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

4. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ 
แต่Redemption Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ข้ันต่ํา และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดาน
ท่ีระบุไว้ในโครงการ 

5. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate 
ท่ีประกาศใช้ 

6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเม่ือมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า 

7. ในกรณีท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหารความ
เสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 

8. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลท่ีได้รับจากผู้สนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้นการ
พิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. Redemption Gate ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือน้ี 

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า
สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate 
threshold ได้ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับ
ปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

4) เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ 

5) เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ท่ีกำหนดไว้ 

6) หรือปัจจัยอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนกองทุน 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ข้ันต่ําท่ีระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไป
ตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption 
Gate ท่ีประกาศใช้ 
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3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่
การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาท่ีกำหนด การใช้เคร่ืองมืออ่ืนแทน Redemption Gate เป็นต้น
(ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณา
ยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดท่ีค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดย
ไม่ชักช้า 

4. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุก
ชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate 
ในวันทำการนั้น 

5. การขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate เงินลงทุนในส่วนที่รอการจัดสรร
ใหม่อาจเกิดกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนลดตํ่าลง จนทำให้เงินลงทุนท่ีเหลืออยู่ในกองทุนต่ํากว่ามูลค่าคงเหลือ
ขั้นตํ่าของกองทุน อาจทำให้จำนวนเงินลงทุนคงเหลือดังกล่าวถูกขายคืนออกมาด้วย 

6. การสับเปลี ่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื ่อกองทุนมีการกำหนด 
Redemption Gate อาจเกิดกรณีดังนี้ 

- หากเกิดกรณีเงินลงทุนจากกองทุนต้นทางถูก Redemption Gate จนลดตํ่าลงกว่ามูลค่าขั้นตํ่าการซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้ 

- หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนที่เสนอขายช่วง IPO เงินลงทุนจากกองทุนต้นทางที่ถูก Redemption 
Gateอาจมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั้นตํ่าการซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง หรืออาจถูกเลื่อนไปจนสิ้นสุด
ช่วงเวลา IPO ซ่ึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้ 

- ในกรณีท่ีเป็นวันหยุดทำการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนท่ีจัดสรรใหม่อาจไม่สามารถสับเปล่ียน
เข้ากองทุนปลายทางได้ 

ทั้งน้ี ในกรณีที่ไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิกรายการหรือ
นำเงินลงทุนดังกล่าวชำระคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีดคร่อมส่ัง
จ่ายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนส่วนที่เหลือได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าขั้นตํ่าในการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั้นตํ่าน้อยกว่าที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนได้ เพื่อรองรับการกำหนดเพดานการขายคืนหน่วย
ลงทุน (Redemption Gate) โดยข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1 

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มี
ความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
กำหนด 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ
หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีท่ี
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรับไวแ้ล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุน
แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเท็จจริงดังน้ี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใด
อย่างหนึ่งดังน้ี 
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(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตาม
กฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าได้ในสาระสำคัญ 

2.อยู่ในระหว่างดำเนินการเปล่ียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การ
จัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของ
เงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุน
ของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์
และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงนิทุนสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ 

3.อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวม
พิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหน่ึง 
ดังต่อไปน้ี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้ว
ท้ังหมด 

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการ ซ้ือขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิด
เป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมด ท้ังน้ี กรณีท่ีเป็นกองทุนรวมท่ีมี
กำหนดระยะเวลาการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วย
ลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซ่ึงกองทุนรวมเปิดให้รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณา
แล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนท่ี
เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้
ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนน้ัน 

10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคา
หน่วยลงทุน : คำนวณของทุกสิ้นวันทำการและประกาศภายในวันทำการถัดไป 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

1. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนตาม
ข้างต้น เว้นแต่วันทำการนั้นตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือวันตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพ่ิมเติมในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ 

2. หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด/คำนวณมูลค่ายุติธรรมของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 
เช่น การใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนของตราสาร/หลักทรัพย์ 
หรือทรัพย์สินต่างประเทศ การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการท่ีเป็นไปตามกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง 
ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ในปัจจุบัน รวมถึงที่มี
การเปล่ียนแปลงในอนาคต 

ทั้งน้ี การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้แหล่งข้อมูลของ Bloomberg ประมาณ
เวลา 16.00 น. ณ วัน คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เป็นหลัก บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑ์และวิธีการ กำหนด/คำนวณมูลค่ายุติธรรมของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศใน
ภายหลังได้ เช่น เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการดำเนินงานในอนาคตเป็นต้น รวมถึงหากเกิดเหตุการณ์ไม่
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ปกติทางการเมืองหรือสภาวะตลาดมีความผันผวน หรือเหตุการณ์อื ่นใดอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้
แหล่งข้อมูลดังกล่าวได้ โดยการเปล่ียนแปลงดังกลา่วจะอยู่ภายใต้ความเหน็ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์และ
เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศของสำนักงานก.ล.ต. ในปัจจุบัน รวมถึงที่มีการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมูลข้างต้นได้ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์หรือระบบอื่นใดที่มีการ
เผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ เช่น Reuters หรือ APEX เป็นต้น 

3. บริษัทจัดการจะดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางท่ี
เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง และภายในเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ 

4. บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เม่ือมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 

- เม่ือบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 

- เม่ือมีเหตุท่ีบริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันท่ีปรากฎเหตุดังกล่าว 

การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุน ผู ้ลงทุนสามารถศึกษา
รายละเอียดได้ที่ : www.scbam.com 

ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ท่ี กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเร่ืองการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

ในกรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเก่ียวกับราคาของทรัพย์สิน
ที่กองทุนลงทุน หรือไม่สามารถคำนวณหรือประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซ้ือคืน หน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทางปฏิบัติให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ 
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ข้อผูกพัน 

1. บริษัทจัดการ 

ช่ือบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด 

ท่ีอยู่ (ภาษาไทย) : 

เลขท่ี 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชั ้น 7-8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

ท่ีอยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 

18 SCB PARK PLAZA 1,7-8TH FLOOR, RATCHADAPISEK ROAD, CHATUCHAK, CHATUCHAK, 
Bangkok 10900 

สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ : 

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) การบริหารกองทุนรวม 

(ก) ย่ืนคำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุต่อประชาชนคร้ัง
แรก 

(ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด 

(ค) นำเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่าง ๆ และซื ้อขาย จำหน่าย สั ่งโอน 
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุนภายใต้
หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตาม
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการท่ีได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(ง) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทุนรวมถือหุ้นอยู่เท่าท่ีจำเป็นเพ่ือรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

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

(ฉ) ดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทำ
การถัดจากวันที่ซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น หรือวันที่คำนวนราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
วันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนน้ันได้ แล้วแต่กรณี 

(ช) สงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม 

(ซ) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขโครงการจัดการกองทนุรวม หรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด 

(ฌ) ดำเนินการฟ้องร้องคดีในนามของบริษัทจัดการเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ในกรณีท่ีมีบุคคลใด ๆ รอนสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม 

(2) การรับ และการจ่ายเงินของกองทุนรวม 

(ก) จัดให้มีการรับ และจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
และกองทุนรวม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนรวมที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วน
โครงการหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย" 

(ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กำหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวนสว่น
โครงการหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย" 
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(3) การแต่งตั้งบุคคลที่เก่ียวข้องเพ่ือการจัดการกองทุนรวม 

(ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เรื ่อง "คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม" รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม และแต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์อ่ืนแทนตามเง่ือนไขในการเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีกำหนด
ไว้ในข้อ 2 

(ข) แต่งตั ้งผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื ่อนไข และ วิธีการท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

(ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี 

(ง) จัดให้มีผู ้ชำระบัญชีกองทุนรวมเมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวม ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(จ) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะบุคคลขึ้นทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ท่ี
ปรึกษากฎหมาย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

(ฉ) แต่งต้ังนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร 

(ช) แต่งต้ังทนายความ เพ่ือติดตาม ทวงถาม และดำเนินคดี รวมท้ังดำเนินการใด ๆ เพื่อการรับชำระหนี้ หรือ
เพ่ือปกป้องสิทธิประโยชน์อ่ืนใดของกองทุนรวม 

(4) การดำเนินการอื่น ๆ 

(ก) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(ข) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ ่งทะเบียนผู ้ถ ือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

(ค) จัดทำบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน 

(ง) จัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายในทุกส้ินวันทำการนั้น 

(จ) จัดทำรายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิ้น
วันทำการน้ัน 

(ฉ) จัดทำรายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนด ในกรณีที่มไิด้เกิดจาก
การลงทุน หรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกำหนด 

(ช) จัดทำรายงานทุกรอบปีบัญชีเพ่ือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชี และส่งรายงานดังกล่าว
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 
เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี โดยรายงานดังกล่าวต้องแสดงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
และการส่งรายงานให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดไว้ เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามหัวข้อเง่ือนไขในการเลกิกองทุนข้อ 
1. ก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีจัดทำรายงานตาม (ฐ) ตามปี
ปฏิทิน ให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชี ขยายเป็นภายใน 4 
เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

(ซ) จัดทำหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมที่ผู ้ลงทุนควรทราบใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื่อแสดงข้อมูล
เกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันส้ินปีบัญชีและส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับต้ังแต่วัน
ถัดจากวันสิ้นปีบัญชีนั้น ยกเว้นกองทุนรวมเปิดที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามคำสั่งล่วงหน้า ซ่ึงระบุเวลาไว้แน่นอน (Auto Redemption) ไม่ต้องจัดทำหนังสือชี้ชวนใหม่
ทุกรอบปีบัญชี 
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(ฌ) ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อให้ถึงซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน 

(ญ) ยกเลิกกองทุนรวมตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “การเลิกกองทุนรวม” 

(ฎ) จัดทำรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลา 6 เดือนนั้นและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว โดย
รายงานดังกล่าวจะแสดงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และการส่งรายงานให้แก่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.จัดไว้ เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามหัวข้อเงื่อนไขในการเลิกกองทุนข้อ 1. ก่อนหรือในวันที่ครบ
กำหนดจัดทำหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ทั้งน้ี ในกรณีจัดทำและส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปีบัญชี 
บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่จัดทำและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสำหรับปีบัญชีนั้น 

(ฏ) จัดส่งและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สำคัญที่ผู ้ลงทุนควรทราบ พร้อมใบสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้ท่ีสนใจจะลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี้ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

(ฐ) จัดทำและส่งข้อมูลการจัดการกองทุนรวมให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ท่ีสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

(ฑ) ชี้แจงและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมี
นัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลง
ในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

(ฒ) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินท่ีรวบรวมได้ตามข้อ “การเลิกกองทุนรวม” 

(ณ) ดำเนินการติดตามทวงถาม ดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ เพ่ือการรับชำระหน้ีหรือปกป้องสิทธิประโยชน์
อื่น ๆ ของกองทุนรวม 

(ด) ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอ่ืน ๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ ทั้งใน
ปัจจุบันและท่ีจะมีแก้ไขเพ่ิมเติมในอนาคต 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำส่ังท่ีออกโดยอาศัยอำนาจตลาดหลักทรัพย์แห่งกฎหมาย
ดังกล่าว ทั้งนี้ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ใน
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการ
จัดการกองทุนรวมแล้ว 

เงื่อนไขการเปล่ียนบริษัทจัดการ : - 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคำสั่งของสำนักงานหรือโดยเหตุอื ่นใดตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการตามท่ี
จำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทำหน้าที่ต่อไปได้ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่ 
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2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ช่ือ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

ท่ีอยู่ : เลขท่ี 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทำหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามอัตราท่ีกำหนดไวใ้นสัญญาแต่งต้ังผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราท่ีกำหนดไว้ในหัวข้อหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่าย" 

(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีแก้ไข
เพ่ิมเติมในอนาคต 

(2) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
ทรัพย์สินของลูกค้ารายอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายการลงทุนและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมจนกว่า ผู้
ชำระบัญชีจะดำเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยหรือ
จนกว่าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง 

(3) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญชีปฏิบติัตามพระราชบัญญติัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
และพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีกระทำการหรืองดเว้นกระทำการตาม
มาตรา 130 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะรายงานให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า 

(4) ตรวจตราและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สินต่างๆ ท่ี
กองทุนรวมได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าท่ีดูแลการเบิกจ่ายหรือได้รับฝากไว้ตามข้อ (2) 
ให้เป็นไปตามคำสั่งการจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวมหากมีเหตุอันควรสงสัยในขณะรับมอบ หรือส่งมอบ
เอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สินต่าง ๆ ดังกล่าวในวรรคหน่ึง ว่าไม่เป็นไปตามคำส่ังการ
จัดการทรัพย์สิน เป็นเอกสารหรือหลักฐานเท็จหรือปลอม ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ดำเนินการแจ้งเหตุ
ดังกล่าวแก่บริษัทจัดการทันที 

(5) เปล่ียนแปลง จำหน่ายและโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคำส่ังของบริษัทจัดการ 
เมื่อเห็นว่าการนั้นถูกต้องตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 

(6) จัดทำรายงานเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้น
กระทำการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามมาตรา 125 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ท้ังนี้ ภายใน 5 วันนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว 

(7) จัดทำรายงานถึงผลในการดำเนินการตามคำส่ังของบริษัทจัดการ ตลอดจนจัดทำบัญชีแสดงการรับจ่าย
ทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมท่ีฝากไว้ 

(8) รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหน่วย 
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ลงทุนท่ีบริษัทจัดการได้คำนวณตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกำหนด 

(9) พิจารณาเกี่ยวกับการที่จะให้ความเห็นชอบในการดำเนินการของบริษัทจัดการตามที่กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้เป็นหน้าท่ีของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น 

(ก) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อบริษัทจัดการมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถ
จำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล 

(ข) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำส่ัง
ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อมีเหตุจำเป็น ทำให้
ไม่สามารถ จำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถ
คำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครอง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

การดำเนินการให้ความเห็นชอบดังกล่าวข้างต้นผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องดำเนินการจัดทำการให้ความ 
เห็นชอบเป็นหนังสือ และส่งให้แก่บริษัทจัดการเพื ่อใช้เป็นหลักฐานโดยทันที และแจ้งให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบในทันทีทุกครั้งที่เกิดกรณีตาม (ก) โดยจัดทำรายงานในเรื ่องดังกล่าวเป็น
หนังสือ พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(10) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงประกาศหลักเกณฑ์ที่ออกโดยกฎหมายดังกล่าว 

(11) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเม่ือได้รับคำส่ัง
จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม 

(12) จัดทำความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการและจัดส่งให้บริษัทจัดการเพื่อใช้
ประกอบการจัดทำรายงานกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชี และทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปี
ปฏิทิน ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นรอบปีบัญชี และวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชี
หรือปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี 

(13) โอนเงินให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนตามคำสั่งของผู้ชำระบัญชีเพื่อเฉลี่ยจ่ายคืนค่าหน่วยลงทุนใหผู้้ถือ
หน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่คงเหลืออยู่หลังจากที่ผู้ชำระบัญชีชำระบัญชีโครงการจัดการกองทุน
รวมตามท่ีคณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

(14) ในกรณีที ่ผู ้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ่ลงตามเงื ่อนไขการเปลี ่ยนผู ้ด ูแลผลประโยชน์ ผู ้ด ูแล
ผลประโยชน์จะต้องทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมดของกองทุนรวม 
ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมดของ
กองทุนรวมให้ผู ้ด ูแลผลประโยชน์รายใหม่เสร็จสิ ้นสมบูรณ์ และ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ดำเนินการต่อได้ทันที 

(15) ในกรณีท่ีมีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และก่อนท่ีผู้ชำระบัญชีจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังคงต้องรับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจด
ทะเบียนเลิก กองทุนรวม 

(16) ดำเนินการอื ่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั ้งผู ้ดูแลผลประโยชน์ ตลอดจนหน้าที่และความ 
รับผิดชอบของผู ้ด ูแลผลประโยชน์ตามกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งที่มีในปัจจุบัน และที่มีแก้ไขเพิ่มเติม
ในอนาคต 
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(17) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะต้องจัดให้มีสถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม เช่น ที่ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ในต่างประเทศ หรือพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินอื่น เพื่อทำหน้าที่เก็บรักษา
ทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม 

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกดิความ
เสียหายแก่กองทุนรวมและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กองทุนรวม 
และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยส้ินเชิงภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นความผิดของผู้ดูแล 

คู่สัญญาตกลงเก็บรักษาข้อมูลท่ีได้ลว่งรู้มาเป็นความลบัและจะไม่เปิดเผยให้บุคคลใด ๆ ทราบ เว้นแต่จะเป็น
การเปิดเผยโดยอำนาจกฎหมายหรือโดยความยินยอมของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อประโยชน์ของ ผู้ถือ
หน่วยลงทุน 

ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึ้นเพราะความประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง 
หรือการไม่กระทำการตามหน้าท่ีโดยไม่มีเหตอัุนสมควรของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวาร หรือ
บุคคลอ่ืนใดที่ทำงานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามท่ีกำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแล
รักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
เดิมมีหน้าที่ดำเนินการตามท่ีจำเป็น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ สามารถปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปได้ 

ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้อง และครบถ้วนของสิ่งท่ี
ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ในกรณีที่ผู ้ดูแลผลประโยชน์กระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์
เพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทนุไม่
ว่าการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการ
เรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรม และ
ได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูล
ดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน 

ในกรณีท่ีการดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการขอ
มติให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามท่ีจำเป็น เพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ 

เงื่อนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใต้เง่ือนไขสัญญาแต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ เม่ือเกิดกรณี
ใดกรณีหนึ่งดังต่อไปน้ี ทั้งนี้บริษัทจัดการจะกระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก่อน 

(1) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์จะบอกเลิก โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน หรือตามแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 

(2) ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ี และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง
อาจบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน 

(3) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว หรือ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสำนักงาน 
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวให้
บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน 

(4) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่า
ด้วยเรื ่องคุณสมบัติของผู ้ด ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ ่งออกตามความในมาตรา 121 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู ้ด ูแล
ผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการ
ตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะส่ังการเป็นอย่างอื่น 
บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่
วันที่ได้แก้ไขเสร็จสิ้น หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัท
จัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่
วันที่ครบกำหนดเวลาให้แก้ไขเมื่อได้รับอนุญาตแล้วบริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนโดย
พลัน 

(5) ในกรณีที่มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
จำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลง
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวม หรือผู้ถือหน่วยลงทุนท่ี
ไม่เข้าข้อยกเว้นให้กระทำได้หากเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ 

สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมท่ี 

(1) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ 

เเขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 

โทรศัพท์ 02-470-3207 

(2) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ช้ัน 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท์ 0-2009-9999 

(3) ธนาคารแห่งประเทศไทย 

273 ถนนสามเสน เขตบางขุนพรหม 

กรุงเทพมหานคร 10200 

โทรศัพท์ 0-2283-5353 

และ/หรือท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์อ่ืนท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

และ/หรือศูนย์รับฝากต่างประเทศ หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที่ดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งเพื่อเก็บรักษาทรัพยสิ์น
ในต่างประเทศ 
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3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ช่ือ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

ท่ีอยู่ : ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย์ 2 

ช้ัน 15 ฝ่ังปีกเหนือ (North Wing) อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด ์พระราม 9 

เลขท่ี 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท์ 0-2128-2332-7 โทรสาร 0-2128-4625 

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะ 

กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

4. ผู้จัดจำหน่าย : - 

5. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) : - 

6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) : - 

7. ท่ีปรึกษาการลงทุน : - 

8. ท่ีปรึกษากองทุน : - 

9. ผู้ประกัน : - 

10. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : - 

11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน : - 

12. Prime Broker - 

13. สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน 

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ โดยผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง(ถ้ามี) ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ "การรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน" ท้ังน้ี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

สิทธิในการรับเงินปันผล : 

เป็นไปตามรายละเอียดข้อ “การจ่ายเงินปันผล” ในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการ 

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและ
การโอนหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม 

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามที่ระบุไว้ใน
หัวข้อ “เง่ือนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม 

สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดการทำการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการ
จัดการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกระทำการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ในข้อ "วิธีการแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ" 
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สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการ
ชำระบัญชี ตามหลักเกณฑ์และ 

วิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ : 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนท่ียังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ 

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าใน
ทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดย
ผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีได้รับการแต่งต้ังจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน และคืนเงินทุนได้ไม่
เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการ
ได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ
หน่วยลงทุนชนิดน้ัน ๆ ด้วย 

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

- ใบหน่วยลงทุน 

- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 

- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 

- อื่นๆ : 

เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

กองทุนจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย 
เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนรูปแบบอ่ืนเพ่ิมเติมได้ 

หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งท่ี
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุน เพ่ือเป็นการยืนยันการทำรายการ
ซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการ
นับแต่วันจดทะเบียนกองทุน ในกรณีท่ีเป็นการส่ังซ้ือในระหว่างช่วงการเสนอขายคร้ังแรก และ/หรือภายใน 7 
วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน 

ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทั้งน้ี นายทะเบียนหน่วยลงทุน
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนงัสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ 
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อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีท่ีไม่ระบุที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail 
Address) ตามท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในใบคำขอใชบ้ริการกองทุนหรือโดยวิธีอื่นใดตามท่ีบริษัทจัดการกำหนดเพ่ิมเติม
ตามวิธีการท่ีระบุในหนังสือชี้ชวน 

(4) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนท่ีส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการท่ีเป็นปัจจุบันและถูกต้อง 

สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) จะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซ้ือหรือ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพ่ือยืนยันการทำรายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ดำเนินการจัดสรร
หน่วยลงทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) จะดำเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทำรายการสั่งซื้อหรือขายคืน
หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือภายในวันทำการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนกำหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ท่ี
ทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน(ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) ที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนเปิดบัญชีหรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้ 

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมี
หน้าท่ีในการนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการใหเ้ปน็ปัจจุบันเสมอ ได้ ณ ท่ีทำการของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) หรือ ณ ที่ทำการท่ี
ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันทำการถัดจากวันทำการซ้ือหรือขาย
คืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

(5) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่มีการปรับรายการให้เป็นปัจจุบันครั้งล่าสุด เป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง 

(6) ผู ้สั ่งซื ้อหรือผู ้ถือหน่วยลงทุนที ่ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนรายอื่น สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซ่ึงบริษัทจัดการจะ
ปิดประกาศไว้ท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ โดยไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการท่ี
ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ 

ใบหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
เฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนเพื่อนำไปใช้เป็นหลักประกันใน
การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทั้งน้ี ในการออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทำเม่ือ
บริษัทจัดการเห็นสมควรเท่าน้ัน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซ่ึงขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

(2) ยื่นใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียน
หน่วยลงทุน 
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(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้
ถือหน่วยลงทุนตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคำขอ สำหรับกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
กรอกจำนวนหน่วยลงทุนในใบคำขอมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนสำหรับหน่วย
ลงทุนจำนวนเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น 

(4) ใบหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีข้อความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนด ซึ่งจะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสำคัญ หรือลายมือช่ือนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้เคร่ืองจักรประทับ 
หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทำได้ จึงจะถือว่าใบ
หน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย 

(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนดังกล่าว จะต้องนำใบหน่วยลงทุน
มาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื่อโอนหน่วยลงทุนนั้น เข้าระบบไร้ใบหน่วย
ลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง
ให้กับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานการยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นต้น นอกจากน้ีบริษัทจัดการอาจพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิ 

ในหน่วยลงทุนในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากรูปแบบดังกล่าวข้างต้น เช่น เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือรูปแบบที่จะมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการตามที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมเป็นต้น และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
เปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ 
โดยไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้ 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุน
มอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลของกองทุนรวม ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะปฏิบัติ 
ดังนี้ 

1. ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ 
สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) พร้อมทั้งข้ึนเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื่นใดที่ผู้
ลงทุนท่ัวไปสามารถทราบได้ 

2.แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วย
ลงทุนท่ีถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุช่ือผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีที่ต่างกันสำหรับหน่วยลงทุนท่ี
ขายในช่วงระยะเวลาที่ต่างกันได้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนดำเนินการจ่ายเงินปัน
ผลในแต่ละครั้ง และจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกำหนด 

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อ
ประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ัน 
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16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น 

วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
ได้ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน หรือกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลง
รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้
ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ รวมถึงกรณีอื่นใดที่เป็นไปตาม
ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป ซึ่งขั้นตอนท่ี
กำหนดต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทุกราย 

การชำระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ท่ีปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาท่ีกำหนด เท่าน้ัน 

วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่บุคคลท่ีเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) : - 

17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน : - 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิ
หรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทำ
ตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจ
หน้าท่ีแล้ว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำนำหน่วย
ลงทุน ในกรณีดังนี้ 

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนด
ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ 
และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามท่ี
กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุน ดังน้ี 

1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณี
เป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดต้ังขึ้นก่อนวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 

3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของ
กองทุน 

ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) : 

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
กองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มี
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียง
ของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนท่ีถืออยู่ 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน: - 

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวม หรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ 
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ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังปวงเห็นชอบ
ให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ 

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือ
ว่ามติน้ันเสียไป 

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 
ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในส่ี
ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือ
ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน นอกจากจะต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กำหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติม
ดังต่อไปน้ีด้วย 

(1) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบตอ่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผูถื้อ
หน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับ
ผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติ
เสียงข้างมากหรือ มติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษของ จำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน : - 

การแก้ไขเพิ ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที ่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมี
สาระสำคัญที่เป็นไปตาม และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ตลอดจนหลักเกณฑ์ท่ีออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพ่ิมเติมนั้น
มีผลผูกพันคู่สัญญาการแก้ไขเพิ ่มเติมข้อผูกพันในเรื ่องที ่กระทบต่อสิทธิของผู ้ถือหน่วยลงทุนอย่างมี
นัยสำคัญ ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอยา่งมี
นัยสำคัญ ให้รวมถึง 

(ก) ข้อกำหนดเก่ียวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของ
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทน. 19/2554 

(ค) ข้อกำหนดเก่ียวกับการรับชำระหน้ีด้วยทรัพย์สินอื่น 

(ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554 
กรณีกองทุนรวมมีประกันและข้อกำหนดเกี่ยวกับ การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์ 

(จ) เร่ืองที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 

การแก้ไขเพิ ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะ ดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ก) เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันใหม้ีสาระสำคญัสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 
แล้วแต่กรณี หรือ 

(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจำเป็นหรือสมควร 
และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 
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การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด 

ต้องกระทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ พร้อมท้ังประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว ้ณ ท่ี
ทำการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูด้ รวมท้ังจัดส่งสรุป
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน พร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมกับการส่งรายงาน
ประจำปีของกองทุนรวม 

18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม
แบบเป็นการทั่วไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่าง
บริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ 

19. การเลิกกองทุนรวม 

เง่ือนไขในการเลิกกองทุน : 

กองทุนจะเลิกเม่ือครบกำหนดอายุ หรือกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปน้ี 

1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังน้ี 

(1) มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วท้ังหมด โดยคำนวณตามมูลค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่า 
50 ล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนั้น 

(2) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันทำการใด 

(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังน้ี 

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้ว
ท้ังหมด 

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิด
เป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมด ทั้งนี้ ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวม
ที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืน
หน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
เท่านั้น 

ความใน (3) วรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความ
เชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ 
เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วย
ลงทุนท่ีเหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนน้ัน 

(4) กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตสุมผล
ว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม 

ความในวรรคหน่ึง (3) และ (4) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังนี้ 

(ก) กองทุนรวมตลาดเงิน 

(ข) กองทุนรวมดัชนี 

(ค) กองทุนรวมอีทีเอฟ 
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(ง) กองทุนรวมหน่วยลงทุน 

(จ) กองทุนรวมฟีดเดอร์ 

2. เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วย
ลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของโครงการจัดการ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเลิกโครงการ หรือดำเนินการอ่ืนใด ในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนท่ี
จำหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการลงทุน โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

4. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนท่ัวไป 
หากปรากฏว่า 

(1) มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวมที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือ
คำสั่งท่ีออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว 

(2) มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปตามที่กำหนดในประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขาย
หน่วยลงทุน 

5. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอัน
ควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนท่ัวไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลใด และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ดำเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือ
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องทำการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซ่ึงในกรณีท่ีไม่มีการชี้แจง หรือช้ีแจง
แล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทำให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
อย่างแท้จริง และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ส่ังให้บริษัทจัดการกองทนุรวมทำการแก้ไข หรือดำเนินการ
ใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งได้ หรือ
ดำเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทำให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนท่ัวไปอย่างแท้จริง 

6. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. มีคำสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุน 

7. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันเหตุของการสิ้นสุดลงของการ
อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมหรือดำเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน 

การดำเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือเลิกกองทุนรวม : 

1. เมื่อปรากฏกรณีตามหัวข้อเง่ือนไขในการเลิกกองทุนข้อ 1. บริษัทจัดการจะดำเนินการเพ่ือเลิกกองทุนรวม 
ดังต่อไปน้ี 

(1) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต้ังแต่วันท่ีเกิดเหตุการณ์ให้เลิกกองทุน 

(2) แจ้งให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันท่ีเกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี้ 

1. แจ้งผู้ถือหน่วยท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใด ๆ ท่ีมีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วย
ได้ 

2. แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 

3. แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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(3) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์
ให้เลิกกองทุน เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติ 

(4) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (3) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 
วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ให้เลิกกองทุน และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้
ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมเปิดนั้น 

2. กรณีการเลิกกองทุนรวม เพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการหรือเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุน
รวมล่วงหน้าบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ 

การดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 

1 แจ้งให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผูดู้แลผลประโยชน์ 
1.2 แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบท่ีจดัไวบ้นเว็บไซต์
ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีท่ีหน่วยของกองทุนน้ันเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

≥ 5 วันทำการ 
ก่อนวันเลิกกองทุน 

2 ดำเนินการดว้ยวธีิการใด ๆ ใหผู้้ถือหน่วยและผู้ลงทุนท่ัวไปทราบเร่ือง
ดังกลา่ว  

≥ 5 วันทำการ 
ก่อนวันเลิกกองทุน 

3 จำหนา่ยทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทุนเพ่ือรวบรวมเป็นเงินสด เงิน
ฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัว๋สัญญาใช้
เงินท่ีมีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม 

ใหเ้สร็จส้ินก่อนวันเลิก
กองทุน 

20. การชำระบัญชีเม่ือเลิกกองทุน 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี โดยจะแต่งต้ังผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบ เพื่อทำหน้าที่รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชำระหนี้สินของกองทุนรวมแล้ว
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งทำการอย่างอื่นตามแต่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งน้ี ตาม
หลักเกณฑ์ เงื ่อนไข และวิธ ีการที ่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดสำหรับค่าใช้จ่ายและเงิน
ค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม และผู้ชำระบัญชีจะ
ดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจำนวน
หน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยถืออยู่ตามหลักฐานท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ 

เมื่อได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู ้ชำระบัญชีจะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้วหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่
ให้ผู้ชำระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุน
รวม 
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