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หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่า อิควิต้ี 

SCB All China Equity Fund 

จัดต้ังและจัดการโดย 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 

SET UP AND MANAGED BY SCB ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED 

เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป 

มูลค่าโครงการ 3,000,000,000 บาท จำนวนหน่วยลงทุน 300,000,000 หน่วย  

ณ เวลาทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนว่ยลงทุน 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จำกัด (มหาชน) 
และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทนุทีไ่ด้รับแตง่ตัง้ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จำกัด (มหาชน) 

 
 

 

 

 
 

หนังสือช้ีชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 



สารบัญ 

ส่วนท่ี 1 : รายละเอียดหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 

ส่วนท่ี 2 : รายละเอียดโครงการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่า อิควิต้ี 

คำจำกัดความ / คำนิยาม 1 

1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 1 

2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จำนวน ประเภท และราคาของ 1 

 หน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 4 

              ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วน   

 การลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน 

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) 10 

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก   11 

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก 11 

7. การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 11 

8.  การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 18 

9.  การชำระค่ารับซ้ือคืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน 18 

10. การเล่ือนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 18 

11. การไม่ขายไม่รับซ้ือคืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง 19 

12. การหยุดขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 21 

13. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน 21 

14. การจ่ายเงินปันผล 21 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 22 

16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน  32 

  และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  

17. ช่ือผู้เก่ียวข้อง 42 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม 42 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม  42 

  หรือแก้ไขวิธีการจัดการ  

20. ข้อกำหนดอ่ืน ๆ 42 

21.   การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศกำหนด 43 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม 43 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

ส่วนท่ี 3 : ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ  

1. บริษัทจัดการ 1 

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ 4 

3. ผู้สอบบัญชี 8 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน 8 

5. ผู้จัดจำหน่าย 8 

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 8 

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) 10 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF)  10 

(เฉพาะรายท่ีไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) 

9. ท่ีปรึกษา  10 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) 10 

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) 10 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) 10 

13. สิทธิหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน 10 

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 11 

15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 13 

16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 14 

17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน 15 

18. ข้อจำกัดการถือหน่วย  16 

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 16 

20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน 16 

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 17 

22. การเลิกกองทุนรวม 17 

23. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน 20 
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SCB All China Equity Fund (SCBCHEQ) 
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������<���	 `P��������$�����!�ก�����$�%�%_��%����%�#��!K!����%�@���#��@<cc�N_��#�����"���(�&`P��������$�
K�$�����%
�"%�&@%#��ก�$����� E��b�[�Z[�	$&@Dก�$��ก�$����� �<�Z�	$&@���ก�$����� (�&A��&ก�$��
�#��`P��������� 

� ก�������K�#���b@<cc�N_��#�����"�����_��	���ก<����%�@���K�ก�<�$�(�ก�	������%���%�"%�&@%@b"$<D@L��ก�$��!�(��
�&#�& #[���P�ก<D����
�
K#��`P�K<�ก�$ก����� E�`P�K<�ก�$ก�����K&�
K�$��K�ก	<KK<����ก���#��� ���� 	<KK<����'$YAก
K 
ก�$��
� ก�$��<� �	O���� ��_�����ก�$���
'����<�$�(�ก�	���� ��_���K�กก������%����	���ก<����%�@����<�$�(�ก�	�����<��
Kb��� `P��������KK&#�����"$_����$<Dกb�$K�ก�<�$�(�ก�	����/"$_����$<D��
��_���bก�����
�������$
�%($ก��� (�&ก�$�bU�$ก$$%
	���ก<����%�@�����K%������� N[���b!"�`���D(��#��ก�����$�%E�$�%����K�ก�����������
�%#[�� 

� ก�����@�%�$Z�����!��$�@�$"������%��<��<D���%�����_��Z_���bก������@�%�$Z�������� (Non-investment grade) (�&�$�@�$"���
����%����$<Dก�$K<��<��<D���%�����_��Z_� (Unrated Securities)  $�%�<���$�@�$�������%����K��&�D��!�����"�<ก�$<�� (Unlisted) 
 `P��������K%����%�@���K�กก�$`
��<��b$&"���#��`P���ก�$�@�$ N[��@��`�!"�`P������#�����K�กก�$�����D��@���"$_��<��Kb������  
 

 



 

     2                                ก������	
������
�� ��� ����� �
��
��� : SCBCHEQ                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

�8���9�	9�:�:���9�;
������ 5 ������������ 30 ��?��� 2566 
         

� ก������b��
��	�����!�����	$&��' E������ก$&K�ก�<�!�	$&��'K�� �b!"�ก�����%����%�@���#��	$&��'�������� (Country 
Risk) �_� ���%�@����������ก�$�%_�� �'$YAก
K @<��% @L��&���� @L������� %��$ก�$���ก�$��
�!�L��&����ก
��"��ก�$�����
�%�	ก�
 $�%Z[�#��Kbก<�����a  !�	$&��'���ก������	����� �b!"�%�`�ก$&�D���%P�����$<��@
�@��U
#��ก����� "$_���KK&�b!"�
ก������%�@�%�$Z�b��
�ก�<D�#��%�!�	$&��' N[����K@��`�!"�`P�������%����$<D�_���
���%$&&�������กb"�� 

� !�ก$�����ก������%�@�%�$Z�b$�@
��$<��@L������������%���@b�<ก�����&ก$$%ก�$ ก.�.�. กb"�� `P��������K�%�@�%�$Z
#��_�"�������������%���%��b@<����� 

� `P��������$'[กY�#��%P�!�"�<�@_�������!"��#��!K(�&��$�กOD"�<�@_�����������	O�#��%P���_��!�������
�!������ (�&�%_��%�#��@�@<
!"�@�DZ�%`P��
����ก<D`P������!"��#��!Kก���N_��"�������� 

� ก�$�����!�"��������%
!��ก�$f�ก��
� (�&%����%�@���#��ก�$����� `P��������$�����!�ก������%_���"O����ก�$�����!�
ก�����$�%�"%�&@%ก<D�<�Z�	$&@���ก�$�����#���� (�&`P�������%$<D���%�@��������K�ก
�#[��K�กก�$������<�ก������� 

� !�ก$�����%��"��ก�$���%�	ก�
 `P��������K���$<D�b$&��
����#��_�"��������������ก���$&&�������กb"�����!�"�<�@_������� 
� ก�$�����!�"����������%$P	(DD#��ก$%U$$%�	$&ก<����
���Dก�$�����%����%�@��� `P����	$&ก<�L<��K���$<D��
�������_�

%�กก���"$_����ก�����
�������������	 �<����� `P��������$'[กY�$��&����!���ก@�$	$&ก�Dก�$#�ก$%U$$%�	$&ก<����
���D
"��������ก���ก�$�<�@
�!K�����  

� D$
Y<�K<�ก�$ก�����$�%!��#��%P�!�����!�ก�$�b������@<%DP$��#�����@<%	$&@
�U
�@"@<%�<�U� (absolute correlation 
coefficient) ก�����$�%K[�%����%�@��� "�ก@
����"$_��<�(	$���@<cc�N_��#�����"��������
� (underlying) (�&�$<��@
����
����ก�$�����%�@������_����"�!��
'�������%��	O��	��%#��%P�!�����N[����K@��`�!"�ก�$�#���b@<cc�N_��#�����"����%�
@�%�$Z�����%�@������������O%	$&@
�U
L�� 

� ��_��	$&E���@P�@��#��ก�$D$
"�$K<�ก�$ก�����ก�$�@��#�"��������#��ก�����"$_�ก�$@<D�	����"��������#��ก�����
"$_�ก�$$<D���&�D��ก�$E��"��������#��ก����� !"��P�!�����
�
K#��D$
Y<�K<�ก�$(������`P����� E�D$
Y<�K<�ก�$#�
@���@
�U
���K&$<D/	j
�@U���K&�@��#�"��������#��ก�����"$_�$<D/	j
�@U@<D�	����"��������#��ก�����"$_�$<D/	j
�@U
���&�D��ก�$E��"��������#��ก�����!"�(ก�D����!�กO��� E�D�������D$
Y<�K<�ก�$%��<�Z�	$&@������K&�%��@��#�"���
�����#��ก�����"$_��%�$<D@<D�	����"��������#��ก�����"$_��%�$<D���&�D��ก�$E��"��������#��ก�����!"��<�� $�%Z[�(��
�%�Kbก<����� ���%_��@"$<A��%$
ก� `P����%�Z
��A���P�!�@"$<A��%$
ก� D����N[��	ก�
%�Z
������P�!�@"$<A��%$
ก� $�%Z[�ก���$<��@
�
#��D�����<�ก���� (�&D$
Y<�"$_�"���"���@���N[��K<�!"�%�#[��(�&�b��
�ก
Kก$$%!�@"$<A��%$
ก� 

� !�ก$�����D$
Y<�K<�ก�$%��<�U@<cc� "$_�#���ก��ก<D$<A����	$&��' "$_�"������#��$<A����	$&��' "$_�%����%Kb�	O�K&����
	j
D<�
��%กM"%�#��$<A����	$&��' �%��������ก
�#[��(���!�#�&���"$_�K&�ก
�#[��!������ ���� �b��
�ก�$��% Foreign Account 
Tax Compliance Act (FATCA) #��	$&��'@"$<A��%$
ก� �	O���� `P�Z_�"�����������$<D�$�D(�&�ก��
��%!"�@
�U
(ก�
D$
Y<�K<�ก�$���K&	j
D<�
ก�$(�&�b��
�ก�$����a ��_��!"��	O��	��%�<�U@<cc� "$_�#���ก�� "$_�กM"%�#��$<A����	$&��'�<�� 
N[��$�%Z[�ก�$�	
��`#��%P�����a #��`P�Z_�"�������� ก�$"<กL�Y� � ���K��K�ก��
����#��`P�Z_�"�������� ����K�%�@
�U
�b��
�ก�$
�_��!��������Kb�	O�@b"$<Dก�$	j
D<�
��%�<�U@<cc� "$_�#���ก��"$_�กM"%�#��$<A����	$&��' 
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����:�	���ก	������ 


��	A!��ก�� : ก������	
������
�� ��� ����� �
��
��� 
 SCB All China Equity Fund (SCBCHEQ) 

	���A!��ก��   : �%�กb"�����E�$�ก�$  

����������9	����"�C��D��"���/D��ก��ก	������   : �<���� 2 �mYL��% 2561 

�����D��:�9���ก	���� : �<���� 30 �mYL��% 2561 

��:�F�G�:�A�9��ก��������	�ก	������ 

��:�F��	�ก	���� 

� ก������$�@�$��� 

� ก�����$�%"��������	$&�L� Feeder (Feeder Fund)  

�A�9��ก��������	�ก	���� 

ก�����%��ED����������!�"��������#��ก�����$�%����	$&��'����ก��������� (Feeder Fund) ���(ก� Schroder International 
Selection Fund- All China Equity (ก�����"�<ก) ��
�"�������� (share class) C Accumulation @ก����
������$�@"$<A (USD) ก�����
"�<กD$
"�$E� Schroder Investment Management (Europe) S.A. K��&�D��L�!��กM"%�#��	$&��'�<ก�N%�D
$�ก (�&�	O�ก�� 
SICAV 

ก�����%�K��%���"%�!"���
��������
DE�%�กก����<��� MSCI China All Shares Net TR "�<�K�ก"<ก���U$$%���% !�$&&���� 3 W 5 	�E�
ก�$�����!�"���#��D$
Y<�K�� (�%����K&K��&�D�����!�กO��%) ก�����%�ก�$K<�ก�$(DD��
�$�ก (actively manage) (�&������������@��
!�@�%#��@
��$<��!�"���#��D$
Y<�K�� ก�������K�����E��$�!� China B-Shares (�& China H-Shares (�&��K��������Z[� 70% 
#��@
��$<�� (@��U
) E��$� "$_�E����%`����$�@�$����<�U�!� China A-Shares 

ก�������K����� �%��ก
�"�[��!�@�%#��@
��$<��E��$�"$_�E����%!�"�<ก�$<���_� a ($�%Z[�@
��$<��	$&�L��_�� a 	$&��' LP%
L��
���@�"ก$$% "$_�@ก����
� ก����� !D@b�<c(@��@
�U
 (�&ก�$�����!�������
� (�&��
�@� (��%#��Kbก<� ���$&D����!�"�<�@_�������) 

ก�������K�����!��$�@�$����<�U�E�%�K��%���"%�!�ก�$K<�ก�$���%�@���(�&D$
"�$��
������!"�%�	$&@
�U
L��%�ก#[�� 

ก�����%� net exposure !�"��������#��ก�����$�%����	$&��'�<�ก����E��p���!�$�D	�D<c���%����ก���$���& 80 #��%P����
�$<��@
�@��U
#��ก����� (�&%�ก�$��������@��`�!"�%� net exposure ����ก���#���ก<D���%�@�������	$&��'E��p���!�$�D	�D<c���%����
ก���$���& 80 #��%P�����$<��@
�@��U
#��ก����� 

@�������"�_� D$
Y<�K<�ก�$��K�����!�"$_�%����N[�� �$�@�$("����� �$�@�$("��"��� �$�@�$ก[��"���ก[����� (�&/"$_���
�f�ก (�&/"$_�D<�$��
�
f�ก�<��!�	$&��'(�&/"$_�����	$&��' $�%Z[���K%����N[��"�<ก�$<���_��"$_��$<��@
��_�� (�&/"$_�"���ก`�E��
U�ก�$�_������!� 

����"�[��"$_�"������ ��%�����&ก$$%ก�$ ก.�.�. "$_�@b�<ก�����&ก$$%ก�$ ก.�.�. 	$&ก�'กb"�� "$_��"O���D!"�ก����������
��� 

ก�������K�����!�@<cc�N_��#�����"��� (Derivatives) ��_����
�%	$&@
�U
L��ก�$D$
"�$ก�$����� (Efficient portfolio management) 
(�&/"$_�ก�$D$
"�$���%�@��� ��_��!"�@�%�$Z@$���`���D(��K�กก�$����������
�%#[�� (�&/"$_������!��K��#��ก����� $�%�<����K
�����!�@<cc�N_��#�����"�����_��	���ก<����%�@���K�กก�$����� ���� ก�$�b@<cc� @��	(�&/"$_�@<cc�r�$���
$�� 
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��������
�ก<D�<�$�(�ก�	���� ��%���@b�<ก�����&ก$$%ก�$ ก.�.�. 	$&ก�'กb"��"$_�!"����%�"O���D (�&��K�����!�@<cc�N_��#�
����"��� (Derivatives) ��_��	���ก<����%�@���K�ก�<�$�(�ก�	���� (Hedging) ��%���%�"%�&@%@b"$<D@L��ก�$��!�(���&#�& N[��
#[���P�ก<D����
�
K#��`P�K<�ก�$ก����� E�`P�K<�ก�$ก�����K&�
K�$��K�ก	<KK<����ก���#��� ���� 	<KK<����'$YAก
K ก�$��
� ก�$��<��	O�
��� ��_�����ก�$���
'����<�$�(�ก�	���� 

��กK�ก��� ก�������K�����"$_�%����N[���$�@�$���%�@<cc�N_��#�����"���(f� (Structured Note) (�&�$�@�$"������%��<��<D���%�����_��Z_�
�s��ก������@�%�$Z�������� (Non-investment grade) (�&�$�@�$"�������%����$<Dก�$K<��<��<D���%�����_��Z_� (Unrated) $�%�<���$�@�$������
�%����K��&�D��!�����"�<ก�$<�� (Unlisted) $�%Z[���K�bU�$ก$$%ก�$!"�_%"�<ก�$<�� "$_�U�$ก$$%ก�$N_��E�%�@<cc�#��_� 
(Reverse Repo) E��	O��	��%"�<ก�ก�t����@b�<ก�����&ก$$%ก�$ ก.�.�. กb"�� 

�<����� !�ก�$�b���@<�@���ก�$�����#��ก�������%ก�$K<�(D��	$&�L�#��ก����� D$
Y<�K<�ก�$��K�%��<D����$&&�����<����$�%���กO��� 

E������b�[�Z[�	$&E���#��`P�������	O�@b�<c 

1. 30 �<��<D(���<����K��&�D�� 

2. 30 �<�ก����$D���E�$�ก�$"$_�ก�����
กก�����$�% 

3. ����$&&�����������!��!�ก�$Kb"����$<��@
�#��ก�������_���K�ก���$<D�b@<��#��_�"$_�@<D�	����"�������� "$_�%�ก�$E����
ก�����Kb���%�ก "$_���_��$�ก�$����� �<����� �����%��ก
�ก��� 10 �<��bก�$ 

ก�������K�����!�"��������#��ก�����$�%N[���P�L�!��ก�$K<�ก�$#��D$
Y<�K<�ก�$ !�@<�@��� �%��ก
�$���& 20 #��%P�����$<��@
�
@��U
#��ก����� E�ก�$�����!�"���������<�ก���������P�L�!��ก$�D�ED�ก�$�����#��ก�����N[���	O��	��%"�<ก�ก�t���_����#���
@b�<ก�����&ก$$%ก�$ ก.�.�.กb"�� �<����� ก�����	������%�@�%�$Z��������ก�<D!�ก����������� (circle investment) (�&
ก�����	������%�@�%�$Z��������!�ก������_��L�!��D$
Y<�K<�ก�$����ก<���ก (cascade investment) 

��[�� "�ก!�ก$�����ก�$�����!�ก�����"�<ก����%��"%�&@%��ก����	 E���K@_D��_���K�กก�$���$<D`�ก$&�DK�ก�"��ก�$������ a "$_�%�ก�$
�	����(	����_����#�_��a #��ก�����"�<ก��� ���� ก�$�	����(	���ED�ก�$����� �<กY�&ก����� �<�$����U$$%���% ก�$�����"$_�%����
N[���$<��@
��_��!����#<����"�<ก�ก�t����@b�<ก�����&ก$$%ก�$ ก.�.�. กb"�� "$_�`���D(��/`�ก�$�b��
����#��ก���������	$&��'
�s��ก���`���D(��/`�ก�$�b��
����#��ก������_�� a ���%��ED�ก�$�����!ก������ก<� "$_��
����ก<��	O�$&&������� "$_�#���#��
ก���������	$&��'���� K���K%�`�ก$&�D���ก����� "$_�ก�$�����#��ก���������	$&��'�%��	O��	��%"�<�@_�������"$_�E�$�ก�$ "$_�
�%_��ก���������	$&��'ก$&�b���%`
���%���%�"O�#��"���������กbก<D�P(�ก���������	$&��' "$_��%_��%�ก�$�	����(	��กM$&�D�D
"$_�@
���_��!����@��`����ก�$�b��
����#��ก�����!�A��&`P������ "$_�ก�$�	����(	���_��!������K@��`�ก$&�D"$_���Kก��!"��ก
����%
�@�"����ก����� ก�����_� !�ก$������ก
�ก�$�	����(	��N[����K%�`����ก�����"�<ก (�&/"$_�D$
Y<�K<�ก�$ "$_�!�ก$�����%�ก������_�����%�
�ED�!ก������ก<� (�&D$
Y<��"O����ก�$���	�����!�ก������<�ก�����	O�`������`�ก�$�b��
����E�$�%#��ก�����"$_���_��
	$&E������ก�$�����!�����	$&��'#��ก����� (�&�	O�`�	$&E���#��`P�Z_�"�������� D$
Y<�K<�ก�$#�@���@
�U
���K&�
K�$��
�	����(	��ก�����$�%����	$&��'"$_�ก�����"�<ก�	O�ก���������	$&��'�_����� ��%����
�
K#��D$
Y<�K<�ก�$ N[��ก�$�b��
�ก�$
�<�ก����K&�%�#<�ก<D�<�Z�	$&@���(�&�ED�ก�$�����#��ก����� "$_�#�@���@
�U
���K&ก��
กก����� ��ก�<��D$
Y<�K<�ก�$#�@���@
�U
!�
ก�$�
K�$���	����(	����
�#��"�������� (class) $�%Z[��	����(	��@ก����
�������	O�@ก����
��_��!���ก�"�_�K�ก@ก����
������$�
@"$<A "$_��	����(	��ก�$N_��#�!�	$&��'�_��!���ก�"�_�K�ก	$&��'�<ก�N%�D
$�ก ��%����
�
K#��D$
Y<�K<�ก�$!�L�"�<���� E�Z_�
������$<D���%�"O���DK�ก`P�Z_�"���(��� N[��D$
Y<�K<�ก�$K&�b�[�Z[�`�	$&E���#��`P�Z_�"���������	O�@b�<c �<�����D$
Y<�K<�ก�$K&(K��
ก�$�	����(	��(�&$��&��������ก���#���!"�`P�Z_�"���������$�D����"���ก����b��
�ก�$�	����(	��"$_�ก����bก�$������<�ก���� 

!�ก$�����ก�����%�ก�$�����!�ก�����	������%����ก���$���& 5 #��%P�����$<��@
�@��U
#��ก�����	�����"�ก	$�กj���%P����
�$<��@
�@��U
#��ก�����	��������ก�����$�%�	�����%�%P�����$<��@
�@��U
����!��<กY�&!��<กY�&"�[���<�����	��� D$
Y<�K<�ก�$K&
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�b��
�ก�$��%"�<ก�ก�t� (�&�
U�ก�$���@b�<ก�����&ก$$%ก�$ ก.�.�. กb"��E�ก�����	������<�ก�����	O�ก���������	$&��'����%�%�
�<�Z�	$&@���ก�$�����!��b�������ก<Dก�����$�%�<���"$_�ก�����$�%������r 

(1) %P�����$<��@
�@��U
 � �<�!��<�"�[�������ก
�ก��� 2 !� 3 #��%P�����$<��@
�@��U
#��ก�����	������<�ก���� 

(2) ��$�%#��%P�����$<��@
�@��U
#��ก�����	������<�ก��������!�����$&&���� 5 �<��bก�$!��
����ก<��
��	O�Kb����ก
�ก��� 2 
!� 3 #��%P�����$<��@
�@��U
#��ก�����	������<�� 

!�ก$�����%P�����$<��@
�@��U
#��ก�����	��������ก������	���������!��<กY�&�<�ก���� D$
Y<�K<�ก�$K&�b��
�ก�$�<�����	��� 

(1) (K���"�����ก�����	�����%�%P�����$<��@
������$��%(�����ก�$�b��
�ก�$E��b�[�Z[�	$&E�����������@��#��`P�Z_�"��������
E�$�% !"�@b�<ก�����&ก$$%ก�$ ก.�.�. (�&`P�Z_�"���������$�DL�!� 3 �<��bก�$�<D(���<����%�ก�$�	
��`#��%P�#��ก�����
	��������	$�กj�"�� 

(2) 	j
D<�
��%(�����ก�$�b��
�ก�$��% (1) !"�(����@$OKL�!� 60 �<��<D(���<����%�ก�$�	
��`#��%P�#��ก�����	��������	$�กj�"�� 

(3) $����`�ก�$�b��
�ก�$!"�@b�<ก�����&ก$$%ก�$ ก.�.�. �$�DL�!� 3 �<��bก�$�<D(���<�����b��
�ก�$(����@$OK 

(4) �	
��`#��%P��ก���ก<Dก�$�b��
�ก�$#��ก�������% (1) ���`P����@�!KK&�������_��!"�`P����@�!KK&�����$<D$P�(�&�#��!K�ก���ก<D@Z��&#��
ก����� �<����� D$
Y<�K<�ก�$K&�b��
�ก�$!"�D����ก$����ก���#����	
��`#��%P��ก���ก<Dก�$�b��
�ก�$�<�ก������� 

$&&����!�ก�$�b��
�ก�$��%#�� (2) D$
Y<�K<�ก�$@�%�$Z#�`���`<����@b�<ก�����&ก$$%ก�$ ก.�.�.!�ก�$E����"$_�@<D�	����
"���������	<�ก���������	$&��'�_��#������ D$
Y<�K<�ก�$#�@���@
�U
!�ก�$�
K�$���b��
�ก�$�$<������"$_�"���$<��กO��� E�ก�$
��E������
��������K@��`�!"�����$&&�����<�ก���� ก�������K�����"$_�%����N[��"��������#��ก�����$�%����	$&��'%�กก��� 1 
ก����� ��%���$&D����!�E�$�ก�$#������ �����$กO��%"�กD$
Y<�K<�ก�$�%�@�%�$Z�����!�ก������_��!����%��ED�@�������ก<D
�<�Z�	$&@���#��E�$�ก�$ D$
Y<�K<�ก�$��K�
K�$���b��
�ก�$#�%�
`P�Z_�"����������_���	����(	���ED�ก�$����� "$_��b��
�ก�$
ก��
กE�$�ก�$K<�ก�$ก�����$�%��� 

I�"	9G�����I�������D:���D�ก��������� 

� `P������%�E�ก�@���K&���$<Dกb�$K�ก%P����"�������������
�%#[�� K�ก��ก�D��"$_�@�������#��$���"�<ก�$<�����ก������#������� $�%Z[�
E�ก�@@$���`���D(��K�ก(��E��%��
�D������������Dก<D��
�@ก������	$&��'���ก���������� �<�����  @b"$<D`P����������	O�D����U$$%��
��
�กb�$K�ก%P����"�������������
�%#[���<�ก����K&���$<Dก�����%������@�L�Y���
����D����U$$%�� 

� `P������%�E�ก�@���$<D`���D(��K�กก�$$<DN_���_�"���������<�E�%<�
 (�p��&��
�$<DN_���_��<�E�%<�
) 

� `P������%�E�ก�@���$<D`���D(��K�ก��
�	<�`� (�p��&��
�K����
�	<�`�) 

�:��9!���������	�ก	���� 

GI�F��G���"8G����!���������	�ก	������ 
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��ก?�:����8!�;�	�ก	������ 

Q: ก	�����������J�ก	�����������ก��ก8�����:�F��	�I������� ���	��ก��G9��
����	�������������	��� 	������  

A: ก���������	O�ก�����$�%@b"$<D`P�������<���	(�&%�ก�$(D����
�#��"�������� �<���� 

 ก�����$�%%�ก�$(D����
�#��"���������	O� 4 ��
� ���(ก� 

1) ��
�@&@%%P���� (SCBCHEQA) : (�	
�!"�D$
ก�$) 

�"%�&@b"$<D`P�������������ก�$`���D(��`���ก�$��
�%%P����#��"���������	O�"�<ก (Total return) 

2) ��
�$<DN_���_��<�E�%<�
 (SCBCHEQR) : (<��%��	
�!"�D$
ก�$) 

�"%�&@b"$<D`P�������������ก�$$<D`���D(��K�กก�$#��_�"��������E��<�E�%<�
 E�ก�����%���"�<����K&!"�`P������$<D$����
@%�b�@%�K�กก�$#��_�"��������E��<�E�%<�
 

3) ��
�K����
�	<�`� (SCBCHEQD) : (<��%��	
�!"�D$
ก�$) 

�"%�&@b"$<D`P�������������ก�$$<D`���D(��K�ก��
�	<�`�  

4) ��
�`P������ก���%/D���� (SCBCHEQP) : (�	
�!"�D$
ก�$) 

�"%�&@b"$<D`P������	$&�L�D���� ก���%D���� �
�
D���� @Z�D<����D$
Y<�K<�ก�$กb"���������ก�$@&@%`�	$&E���K�กก�$����� 
(Total return) E�!��D_������D$
Y<�K<�ก�$กb"��!"�D$
ก�$�p��&`P������ก�����@b$����������(�&/"$_� ก�����@���D���� L�!��
ก�$D$
"�$#��D$
Y<�K<�ก�$�����<�� 

�<�����ก�$�b���%P�����$<��@
�@��U
  
E�@%%�
!"�; 
�<���� 1  
1. %P�����$<��@
�@��U
���Kb"�������<��"%� 25,000,000 D�� %P��������$�������"��� 10 D�� (L�"�<�"�<ก���U$$%���%ก�$#�"���
�����(�&���U$$%���%N_��#�"�<ก�$<��) (D���	O�  
- "����������
�@&@%%P���� 25,000,000 D��  
2. ��ก�D������$<D!��<�($ก 100,000 D��  
                                                                                                                                                                                   "���:D��  

  ก	������ 
��������� 


����:�����!��  

���������

�����9K��	!��

	�"A���"� 

��������� 

���D������� 

���I� 

��������� 

���I�������
ก����/9�!!� 

���!������� ������L�
���D8������������
��ก!��L��������
ก�����G�:
!��L��������K��	���
���ก�����  (M����) 

25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

�	ก�9���!�����9
D8�� 100,000 9�� 

100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

���!������� ������L�
ก�	���ก!��C
�D���
ก	���� 

25,100,000.00 25,100,000.00 0.00 0.00 0.00 
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���ก��!��C
�D����	�ก	������"�	�� (��� 365 ��) 
!��L��������ก��9�����D��ก�� ("�	��) A����:����	�G"��:
������������ 

!��L��������ก��
D��ก�� = 1.00%  
(+VAT 7%)  (735.81) (735.81) 0.00  0.00  0.00  
!��L��������I����G�
I���:A�
�  = 
0.03% (+VAT 7%) (22.07) (22.07) 0.00  0.00  0.00  
!��L�����������
�:�9��� = 0.061% 
(+VAT 7%) (44.88) (44.88) 0.00 0.00 0.00 
!��L����������
"�	�� (802.76) (802.76) 0.00  0.00  0.00  
���!������� ������L� 
(NAV) 25,099,197.24  25,099,197.24 0.00  0.00  0.00  
D8����������� 
(����) 2,500,000.0000 2,500,000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
���!�����������  
(9��"�	����) 10.0396 10.0396 0.0000 0.0000 0.0000 

�<���� 2  
1. %�$�ก�$��
�%"���K�กก�$N_��"�������� ��
�$<DN_���_��<�E�%<�
 Kb��� 30,000,000 D�� ��
�K����
�	<�`� Kb��� 
2,000,000 D�� (�&��
�`P������ก���%/D���� 50,000,000 D�� 
2. %�$�ก�$��"���K�กก�$#��_�"�������� ��
�@&@%%P����Kb��� 1,500,000 D�� 
3. %�@�����
�%#��%P�����$<��@
�@��U
�ก
�#[�� 250,000 D��  

  ก	������ 
��������� 

����:��

���!�� 

���������

�����9K��	!��

	�"A���"� 

��������� 

���D������� 

���I� 

��������� 

���I�������
ก����/9�!!� 

���!������� ������L�
�	�ก	�����	���
ก�	����� (9��)  

25,099,197.24  25,099,197.24 0.00  0.00  0.00  

���ก������ก���	
��
ก�����	����� 
��������� 

          

1.K��	��������� 

�����9K��	!��
	�"A���"� 
���
D����������I� G�:

���I�������ก����/
9�!!� 

82,000,000.00  0.00 30,000,000.00  2,000,000.00  50,000,000.00  

2.���!����������� 

����:�����!�� 

(1,500,000.00) (1,500,000.00) 0.00 0.00 0.00 
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�����ก�����
�ก�����	�ก�9����
�����G"��:
��� 
(9��) 

80,500,000.00  (1,500,000.00) 30,000,000.00  2,000,000.00  50,000,000.00  

���!������� ������L�
F���������ก�����
�ก�����	�ก�9����
�����G"��:
��� 

  
105,599,197.24  

  

  
23,599,197.24  

  

  
30,000,000.00  

  

  
2,000,000.00  

  

  
50,000,000.00  

  
���������	����!��
����� ������L� 
D8�� 250,000 
9�� 

250,000 55,869.74 71,023.27 4,734.88 118,372.11 

���!������� ������L�
ก�	���ก!��C
�D���
ก	���� 

105,849,197.24  23,655,066.98  30,071,023.27 2,004,734.88  50,118,372.11 

�L�!��ก�����������!������� ������L�  
��
�@&@%%P���� = 105,849,197.24 x (23,599,197.24/105,599,197.24) 
��
�$<DN_���_�"���������<�E�%<�
 = 105,849,197.24 x (30,000,00.000/105,599,197.24) 
��
�K����
�	<�`� = 105,849,197.24 x (2,000,000.00/105,599,197.24) 
��
�`P������ก���%/D���� = 105,849,197.24 x (50,000,000.00/105,599,197.24) 

!��C
�D����	�ก	������"�	�� (��� 365 ��) 
!��L��������ก��9�����D��ก�� ("�	��) A����:����	�G"��:
���ก	���� 

!��L��������ก��
D��ก�� = 1.00% 
(+VAT 7%) 

(2,368.36) (693.45) (881.53) (58.77) (734.61) 

!��L��������I����G�
I���:A�
�   
= 0.03% (+VAT 7%) 

(93.09) (20.80) (26.45) (1.76) (44.08) 

!��L�����������
�:�9��� = 0.061% 
(+VAT 7%) 

(189.27) (42.30) (53.77) (3.58) (89.62) 

!��L����������"�	
�� 

(2,650.72) (756.55) (961.75) (64.11) (868.31) 

���!������� ������L� 
(NAV) 

105,846,546.52 23,654,310.43 30,070,061.52  2,004,670.77  50,117,503.80  

D8����������� 
(����) 
- "����������
�%#[��
K�กN_��"����������
�
$<DN_���_��<�E�%<�
 
Kb���  

10,518,166.3853 2,350,591.6570 2,988,137.0957 199,209.1397 4,980,228.4929 
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30,000,000 D��/
10.0397 
= 2,988,137.0957 
"��� 
-"����������
�%#[��
K�กN_��"����������
�
K����
�	<�`�  
Kb���  
2,000,000 D�� 
/10.0397  
= 199,209.1397 
"��� 
- "����������
�%#[��
K�กN_��"����������
�
`P������ก���%/D���� 
Kb���  
50,000,000 D��/
10.0397 = 
4,980,228.4929 
"��� 
���!�����������  
(9��"�	����) 

10.0632 10.0631 10.0631 10.0631 10.0632 

�<���� 3 
1. %�$�ก�$��
�%"���K�กก�$N_��"�������� ��
�@&@%%P���� Kb��� 3,000,000 D�� 
2. %�$�ก�$��"���K�กก�$$<DN_���_�"���������<�E�%<�
!"�`P��������
�$<DN_���_�"���������<�E�%<�
 Kb��� 1,000,000 D�� 
3. %�$�ก�$��"���K�กก�$#��_�"�������� ��
�`P������ก���%/D���� 500,000 D�� 
4. %�$�ก�$K����
�	<�`� !"�`P��������
�K����
�	<�`� Kb��� 80,000 D�� 
5. %�@�����
�%#��%P�����$<��@
�@��U
�ก
�#[�� 900,000 D�� 

  ก	������ 
��������� 


����:�����!�� 
  

��������� 

�����9K��	!��

	�"A���"� 

���������

���D�������

���I� 

��������� 

���I�������
ก����/9�!!� 

���!������� ������L�
�	�ก	�����	���
ก�	����� (9��)  105,846,546.52  23,654,310.43  30,070,061.52  2,004,670.77  50,117,503.80  
���ก������ก���	
��
ก�����	����� 
���������           
1. K��	���������
���
�:�����!�� D8�� 
3,000,000 9�� 

3,000,000.00  3,000,000.00  
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2. ��9K��	!������
�����	�"A���"� 
���
��9K��	!��	�"A���"� 
D8�� 1,000,000 
9�� G�:���!��
��������� 
���
9�!!�/ก����9�!!� 
D8�� 500,000 9�� 

(1,500,000.00)   (1,000,000.00)   (500,000.00) 

3.D����������I� 
D8�� 80,000 9�� 

(80,000.00)   
  

 
  

(80,000.00)   
  

�����ก������ก�����	�
ก�9���������G"��:

��� (9��) 

1,420,000.00  3,000,000.00  (1,000,000.00) (80,000.00) (500,000.00) 

���!������� ������L�
F���������ก�����
�ก�����	�ก�9����
�����G"��:
��� 107,266,546.52  26,654,310.43  29,070,061.52  1,924,670.77  49,617,503.80  
���������	����!��
����� ������L� 
D8�� 900,000 9�� 

900,000.00  223,638.03  
  

243,906.94  
  

16,148.59  
  

416,306.44  
  

���!������� ������L�
F���������ก�����
�ก�����	�ก�9����
�����G"��:
��� G�:
��������Y 108,166,546.52  26,877,948.46  29,313,968.46  1,940,819.36  50,033,810.24  
�L�!��ก�����������!������� ������L�  
��
�@&@%%P���� = 108,166,546.52 x (26,654,310.43/107,266,546.52) 
��
�$<DN_���_�"���������<�E�%<�
 = 108,166,546.52 x (29,070,061.52/107,266,546.52) 
��
�K����
�	<�`� = 108,166,546.52 x (1,924,670.77/107,266,546.52) 
��
�`P������ก���%/D���� = 108,166,546.52 x (49,617,503.80/107,266,546.52) 

!��C
�D����	�ก	������"�	�� (��� 365 ��) 

!��L��������ก��9�����D��ก�� ("�	��) A����:����	�G"��:
���ก	���� 
!��L��������ก��
D��ก�� = 1.00% 
(+VAT 7%) 

(2,437.54) (787.93) (859.34) (56.90) (733.37) 

!��L��������I����G�
I���:A�
�   
= 0.03% (+VAT 7%) 

(95.13) (23.64) (25.78) (1.71) (44.00) 

!��L�����������
�:�9��� = 0.061% 
(+VAT 7%) 

(193.42) (48.06) (52.42) (3.47) (89.47) 
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!��L����������
"�	�� 

(2,726.09) (859.63) (937.54) (62.08) (866.84) 

���!������� ������L� 
(NAV)  

108,163,820.43  26,877,088.83  29,313,030.92  1,940,757.28  50,032,943.40  

D8����������� 
(����) 
-"����������
�%#[��
K�กN_��"��������
��
�@&@%%P���� 
Kb��� 3,000,000 
D��/10.0632= 
298,115.9075 "��� 
- "������������
K�กก�$$<DN_���_�
"���������<�E�%<�

#����
�$<DN_���_�
"���������<�E�%<�

Kb��� 1,000,000 
D��/10.0632=  
99,371.9692 "��� 
- "������������
K�กก�$#��_�"���
����� ��
�`P������
ก���%/D���� 500,000 
D��/10.0633=  
49,685.4908 "��� 

10,667,223.3516 2,648,707.5645 2,888,764.1391 199,209.1397 4,930,542.5083 

���!�����������
(9��"�	����) 

10.1398 10.1472 10.1472 9.7423 10.1475 

Q: ก	�����������D8���������A!��ก������������C� 

A: 3,000 ����D��  

Q: ก	�������������:�����D:��J�������	ก�8���9�����������ก?�:C� G�:I�������!������ C��:�:�������C� 

A: �"%�&@%ก<D��
������#��`P�������������ก�$ก$&K�ก�$������	<�"�<ก�$<��!�����	$&��' E�@�%�$Z$<D���%�@�������ก���#���ก<Dก�$
�����!�����	$&��'��� $�%Z[�@�%�$Z�%$<D���%`<�`��#��%P����"��������(�&`���D(�����!�D������#��ก�$����� 

Q: ��DD��C������I�ก�:�9	����������8!�;"�	����������	�I�������  

A:  	<KK<���%�`�ก$&�D���@b�<c ���(ก� 
1. ก�����%��ED����������"��������#��ก�����$�%����	$&��' E�ก�����$�%����	$&��'���ก������
K�$��������<����K�����
!�"�<ก�$<��"$_��$<��@
����%����%�@���@P� "$_�%�E�ก�@���K&%����%`<�`��@P� �<��<�� ก�$�	����(	��	$<D�<���
�%#[��"$_�����#��$���
"�<ก�$<��"$_��$<��@
�กOK&@��`�!"�$���"��������#��ก�����	$<D�<���
�%#[��"$_������������ก<�   
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2. ก�����$�%����	$&��'���ก�����K&�	������<�� K��&�D��K<��<��#[��!�����	$&��' K[�����	j
D<�
��%"�<ก�ก�t�(�&กM"%����
�ก���#���#��	$&��'�<��a N[����K(�ก�����	K�ก"�<ก�ก�t�(�&กM"%�����ก���#���!�ก�$K<��<��ก�����$�%#��	$&��'��  
3.  ���%`<�`��#���<�$�(�ก�	������
��$�����	$&��' ��K@��`�!"�%P����"��������#��ก������	����(	��  N[����K�b!"���
����(�&
`���D(��!�$P	��
�D��`<�`����%�	��� 

Q: ก	�����������J�ก	�����������I����:ก��������������	��J�ก	�����������������D:!���!�	�����"�����	��� 	������  

A:  ก�����$�%����%�%�ก�$	$&ก<���
������(�&�%����%�$����
���� 

Q: ก	������������	9�:�:���9�;
�	������ 

A: �<����@
��@��$�DD<c��: ��_���%Y�� 

Q: ���������MK��	ก	�������!9ก�9ก��L��� ��:ก��
��" (Unit-Link) ������	��� 

A: !�����($กD$
Y<�K<�ก�$<��%��	
�!"�D$
ก�$N_��"����������Dก$%U$$%�	$&ก<����
���� �<����� "�กD$
Y<�K<�ก�$K&�	
�!"�D$
ก�$D$
Y<�
K<�ก�$K&(K��!"�`P�������$�D����"���E�	$&ก�'`��������OD�N��#��D$
Y<�K<�ก�$ 

Q: ก�������C����G99ก��K��	���������!9ก��L��� ��:ก��
��" (Unit-Link) !�		:�� 

A: ก�$�����!�$P	(DDก�$N_��"����������Dก$%U$$%�	$&ก<����
� �_� ก�$���`P������#��b	$&ก<����
�ก<DD$
Y<�	$&ก<����
� (�&D$
Y<�
	$&ก<����
�K&�b��
�����D��	$&ก<�@���"�[��"$_��<��"%��	�����!�ก�����$�%��%���`P��������_�กK�ก$��_��ก�����$�%���D$
Y<�	$&ก<�
���
�กb"����� E�@<�@���#����
�����D��	$&ก<����
����K&�b�	�����!�ก�����$�%K&�	O�����!�#[���P�ก<D"�<ก�ก�t�(�&��_����#���กb"��
���!�ก$%U$$%� �<����� ��
�����D��	$&ก<����
�����b�	�����!�ก�����$�%��K�	����(	����
�%#[��"$_������������������%`�	$&ก�Dก�$
#��ก�����$�%���`P��������_�ก��� 

Q: ก	�������ก���A�9��ก������� ��DD��!������������8!�; G�:I�ก���8�������	������ 

A: ก�����"�<ก���ก���������� ���(ก� Schroder International Selection Fund- All China Equity (ก�����"�<ก) ��
�"�������� (share 
class) C  Acc @ก����
������$�@"$<A (USD) 

 �A�9��ก�������  

ก�����%�K��%���"%�!"���
��������
DE�%�กก����<��� MSCI China All Shares Net TR "�<�K�ก"<ก���U$$%���% !�$&&���� 3 W 5 	� 
E�ก�$�����!�"���#��D$
Y<�K�� (�%����K&K��&�D�����!�กO��%) ก�����%�ก�$K<�ก�$(DD��
�$�ก (actively manage) (�&������������
@��!�@�%#��@
��$<��!�"���#��D$
Y<�K�� ก�������K�����E��$�!� China B-Shares (�& China H-Shares (�&��K��������Z[� 
70% #��@
��$<�� (@��U
) E��$� "$_�E����%`����$�@�$����<�U�!� China A-Shares  

ก�������K����� �%��ก
�"�[��!�@�%#��@
��$<��E��$�"$_�E����%!�"�<ก �$<���_�� a ($�%Z[�@
��$<��	$&�L��_�� a 	$&��' LP%
L�� 
���@�"ก$$% "$_�@ก����
� ก����� !D@b�<c(@��@
�U
 (�&ก�$�����!�������
� (�&��
�@� (��%#��Kbก<� ���$&D����!�"�<�@_�������) 
ก�������K�����!��$�@�$����<�U�E�%�K��%���"%�!�ก�$K<�ก�$���%�@���(�&D$
"�$��
������!"�%�	$&@
�U
L��%�ก#[�� 

 !��������C�ก��������	�ก	�������ก  

���%�@�������ก�$ก$&K�ก�<�  
ก�������Kก$&K�ก�<��P�!�	$&��' ���@�"ก$$% ���� (�&/"$_� D$
Y<�!�D$
Y<�"�[�� N[����K�b!"�%P����#��ก������	����(	���<��D�ก(�&
�D����%�ก  

���%�@���K�ก����<�U�  
ก�������K!������<�U���_��D$
"�$��$��ก�$�����!"�%�	$&@
�U
L�� `�#��ก�$!���$�@�$����<�U���K 
�%��	O��	��%��� N[����K#�����%�กก�����
������!��$�@�$����<�U���� N[����KK&@��`�!"�ก�����#�����  
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���%�@���K�กก�$�����!������ก
�!"%�(�&������#�D (Frontier Market)  
E��<���	ก�$�����!������ก
�!"%�(�&������#�D K&%����%�@�������ก�$�%_�� กM"%� �P�@<cc� ก�$�b��
����(�&���%�@�������
@L������� %�กก�����������<z��(���  

���%�@���K�กก�$�����!�������� Stock Connect  
ก�������K�����!�"���K�� "A" shares `������ Shanghai-Hong Kong Stock Connect (�& Shenzhen-Hong Kong Stock Connect N[����K
%����%�@����ก���#���ก<Dก�$"<ก(�&ก�$�b$&D<c�� กM$&�D�D ก�$�b��
���� (�&���%�@���#���P�@<cc�  

���%�@�������@L�������  
!�@L��&�������%����%`<�`�� ก�������K�%�@�%�$Z#�"�<ก�$<��!�$�������"%�&@%��� N[����K@��`����`���D(��#��ก����� (�&��K
�b!"�ก�������_���"$_�$&�<Dก�$�Z�Z��"�<ก�$<��  

���%�@���K�ก�<�$�(�ก�	���� Onshore renminbi  
ก�������K%����%�@���K�ก�<�$�(�ก�	����!�"��@ก����
� ก�$�	����(	��#���<�$�(�ก�	������
���K�b!"��ก
�ก�$#����� N[����KK&�ก
�
K�กก�$�<�@
�!K��D��%�����
�"��#��$<AD��K�� �����K@��`����%P�������ก�$����� (�&��K�b!"�ก�������_���"$_�$&�<D���ก�$�Z�Z��
"�<ก�$<��  

���%�@�������	j
D<�
ก�$  
ก$&D��ก�$	j
D<�
���$�%Z[�ก�$�กOD$<กY��$<��@
���K��%�"�� N[����K@��`�!"�ก�����#�����  

���%�@���K�กก�$�����  
�<�Z�	$&@���ก�$��������(@���	��"%�`���D(��(�&���%�	!"�Z[��	��"%�`���D(���<�� �����$กO��%ก������%�@�%�$Z$<D	$&ก<�
`���D(�����K&���$<D�	��"%� #[���P�ก<D@L��&���� �'$YAก
K%"L�� (�&�_��a ����b!"��<�Z�	$&@���ก�$�������K@b�$OK����ก#[��  

IBOR Risk  
ก�$�	����(	��#������ก�$��
� K�ก��
%���!���<�$���ก�D�� IBOR (interbank offered rates) E��	!���<�$���ก�D�������
��_��a%�ก#[���<�� 
��K@��`����ก�$	$&�%
�%P����"�<ก�$<�����Z_��$��D��$�ก�$(�&��K#��@L�������!��$�@�$D��	$&�L� N[����K@��`�ก$&�D���`�ก�$
�b��
����#��ก�����  

"%��"��:  
ก$�����#��%P����%�@���#��ก����� Schroder International Selection Fund- All China Equity ���$&D�!�"�<�@_�������pD<D��� %����%(�ก����
"$_��%�@�������ก<Dก�����"�<ก !"�Z_����#��%P����pD<D#��ก�����"�<ก�	O�"�<ก (�& `P��������$'[กY�#��%P����%�@�������$&%<�$&�<�ก���
�<�@
�!K����� 
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I�ก���8����������I������	�ก	���� 

`�ก�$�b��
����#��ก����� Schroder International Selection Fund- All China Equity (ก�����"�<ก) (@������<�����	��� 

 
"%��"�� : 
(1) ���%�: ��ก@�$ fact sheet #�� Schroder International Selection Fund- All China Equity (ก�����"�<ก) #��%P� � 30 �%Y�� 2565 
(2) `�ก�$�b��
����!�����/`�ก�$�	$�D���D`�ก�$�b��
��������ก���#���ก<D`�
�L<�t�!�������� %
����	O�@
��_�<�Z[�`�ก�$�b��
����!������ 
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Q:   !��I��I��	�I�ก���8��������	�ก	������"�����:��^������J�	������ 

A:  K�ก`�ก�$�b��
����#��ก�����"�<ก#������ �%_���	$�D���Dก<D�<�����<� (Benchmark) ��K�
K�$�����K�ก���%`<�`��/���%
���_����"�#��$���"$_�%P����"��������!�����$&&�������`���%������%$P	 (ก$�r) �<���� 

ก��_G���!���!���	����	���!����	���!������������	�ก	���� Schroder International Selection Fund- All China Equity 

 
"%��"�� : (1) ���%� Bloomberg �<��(���<���� 27 %
Z���� 2561 W 29 �%Y�� 2565 

     (2) `���D(��!����� / `�ก�$�	$�D���D`�ก�$�b��
��������ก���#���ก<D`�
�L<�t�!�������� %
����	O�@
��_�<�Z[� 
`���D(��!������ 
ก��_G���I�"	9G����	������	�ก	���� Schroder International Selection Fund- All China Equity  

�����9����9ก�9��
�� MSCI China All Shares Net Total Return Index (USD) 

 
"%��"�� :  (1) ���%� Bloomberg �<��(���<���� 27 %
Z���� 2561 W 29 �%Y�� 2565 

(2) `���D(��!����� / `�ก�$�	$�D���D`�ก�$�b��
��������ก���#���ก<D`�
�L<�t�!�������� %
����	O�@
��_�<�Z[�
`���D(��!������ 
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��	ก8���C�ก��K��	���G�:A	���������� 

Q: ก	������������L�ก�����G�:��9K��	!�����������	������ 

A: ก�����	������������ 
`P������@<��N_��"��������#<����b 1,000 D�� (ก���� ��
�`P������ก���%/D���� `P������@<��N_��"�������� �$<��($ก(�&�$<��Z<��	�%����ก��� 1 
D��) �b����	O�"����������� E��bKb�����
����@<��N_��"��������"�$���$���#�"�������� (%P����"�������� D�ก���
���U$$%���%ก�$#�"��������  (Z��%�) (�&L�Y�%P������
�% ���!��K��!�ก�$N_��"$_�#�"�<ก�$<�� (Z��%�)) ก�<����� ���� "�ก`P������
@<��N_��"��������!����������@��#�"���������$<��($ก (�&���U$$%���%@b"$<Dก�$@<��N_��"��������@b"$<D����ก�$�@��#��$<��
($ก ����ก<D$���& 0.535 #��%P����"�������� ($�%L�Y�%P������
�%) $����@��#�"���������$<��($ก����ก<D 10.0535 D�����"���  
E�"�ก`P������@<��N_��"������������ก<D 5,000 D�� !�����ก�$�@��#��$<��($ก�<�ก���� `P������K&���$<DKb���"������������ก<D 
497.3392 "��� (5,000/10.0535)  
`P������@�%�$Z@<��N_��"����������� ���ก�<��bก�$N_��#�"��������*� ������ : 
� U����$�����
�� Kbก<� (%"���) `P������@�%�$Z@<��N_��"�������������� 

o U����$�����
�� Kbก<� (%"���) (�&@b�<ก���@�#���ก("�� �����	
��bก�$ - 15.30 �. 
o D$
ก�$U����$����
����$���O� SCB EASY FUND L�!�� SCB EASY NET www.scbeasy.com (�&���(����
���<�� SCB EASY 

APP �����$
�%!"�D$
ก�$ - 16.00 �. 
� D�K. �����
�� E�$. 0-2777-7777 ก� 0 ก� 6 �����	
��bก�$ W 15.30 �. 
� `P�@�<D@���ก�$#�"$_�$<DN_���_�������$<Dก�$(����<��K�กD$
Y<�K<�ก�$ 

D$
Y<�K<�ก�$��K�
K�$��(����<��`P�@�<D@���ก�$#�"$_�$<DN_���_�$��_����
�%��
%"$_��	����(	�����!�L�"�<�  
D$
Y<�K<�ก�$��K��
�%��
%"$_��	����(	���������ก�$!"�D$
ก�$#������!�L�"�<���� E�K&	$&ก�'`�����OD�N��#��D$
Y<�K<�ก�$ 
(�& ��OD�N��#��`P�@�<D@���ก�$#�"$_�$<DN_���_�"�������� (Z��%�) !"�`P�������$�D����"���ก���ก�$�$
�%!"�D$
ก�$ N[��ก�$�b��
�ก�$
�<�ก����D$
Y<�K<�ก�$K&�b�[�Z[�	$&E���#��ก�����(�&`P�Z_�"���������	O�@b�<c 

(�<����� *�<��bก�$N_��#�"��������#������ "%�Z[� �<������%	j
�
�����	O��<��bก�$��%	ก�
#��D$
Y<�K<�ก�$ (�&/"$_��<��bก�$
#������	$&��'���ก���������� (�&/"$_��<��bก�$#��ก���������	$&��'���ก���������� (�&/"$_�	$&��'����ก���#���ก<Dก�$����� 
"$_���%���D$
Y<�K<�ก�$	$&ก�'กb"����
�%��
%) 

ก��D��������������  

`P�@<��N_��"��������K&���$<Dก�$K<�@$$"����������%���@<��N_��"�<�K�ก���D$
Y<�K<�ก�$���$<D�b$&��
����N_��"����������O%Kb���(���  

!�ก$�����ก�$@<��N_��"���������<��%�`�!"�Kb���"��������#��ก�����$�%�ก
�ก���Kb���"��������������$<D���%<�
!"�K<��<��E�$�ก�$
K<�ก�$ก�����$�%K�ก@b�<ก�����&ก$$%ก�$ ก.�.�. D$
Y<�K<�ก�$K&K<�@$$"��������E�!��"�<กก�$ "@<��N_��ก��� ���ก���" !�ก$�����
@<��N_���$��%ก<�(�&%�"���������%����������ก�$K<�@$$ K&�P�!�����
�
K#��D$
Y<�K<�ก�$���K&K<�@$$!"�ก<D$�!�$�"�[����� �<����� 
D$
Y<�K<�ก�$@���@
�U
���K&K<�@$$"$_��%�K<�@$$"��������(��D��@���"$_��<��"%�กO��� E��%�Kb�	O�����(K��!"��$�D����"���  

!�ก$�����D$
Y<�K<�ก�$�
K�$���"O�����	O�ก�$$<กY�`�	$&E���#��ก����� "$_�#��`P�Z_�"�������� "$_��_���@�� ���%$<D`
���D���
กM"%�#��D$
Y<�K<�ก�$ D$
Y<�K<�ก�$#�@���@
�U
���K&K<�@$$"$_��%�K<�@$$"��������D��@���"$_��<��"%���� E��%�Kb�	O�����(K��!"�
`P�@<��N_��"���������$�D����"��� 
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ก��
8�:����!��K��	��������� 

        `P������@�%�$Z�b$&��
����N_��"��������#��ก����� E�%�$��&���� �<����                 
� ก$��`P�������b$�ก�$`���U����$�����
�� Kbก<� (%"���) (�&����������U����$กb"��  

� �b$&�	O���O� "$_��$�r�����<��������ก<D�<����@<��N_��"��������(�&#���$��%�p��&@<��K��!���%  
�U����$�����
�� Kbก<� (%"���) ��_��ก������	
�#��D$
Y<�"�<ก�$<��K<�ก�$ก����� �����
�� Kbก<�� 

� ก$��`P�������b$�ก�$`���D$
Y<�K<�ก�$ "$_�`P�@�<D@���ก�$#�"$_�$<DN_���_�"��������$��_��������$<Dก�$(����<�� 
� �b��O�"$_���
�@��#�� �D<c��N_��ก����� D�K.�����
�� Kbก<�� E�%�$��&����U����$�<�����	��� 

                                   L��!�� ������9�;
� 

U����$�����
�� Kbก<� (%"���) 049-3-13640-2 

U����$ก@
ก$�� Kbก<� (%"���) 745-1-03912-6 

U����$ก$����� Kbก<� (%"���) 129-3-16151-7 

U����$�"�$��U���� Kbก<� (%"���) 001-1-53394-0 

U����$ก$��'$���U� Kbก<� (%"���) 777-0-05844-9 

U����$ PE�D� Kbก<� (%"���) 739-3-63018-7 

U����$ก$���� Kbก<� (%"���) 039-6-03709-7 

U����$N
���(D�ก� 	$&��'��  080-0-35101-4 

U����$��%@
� 000-0-43238-5 

U����$�
@Eก� Kbก<� (%"���) 0001-114-005054-9 

U����$�ก�$�
���
� Kbก<� (%"���) 10-0000227-0 

U����$(���� (���� ����@� Kbก<� (%"���) 889-100822-9 

U����$��N�D�N� (��) Kbก<� (%"���) 101-1-00545-8 

U����$����ก�(�&�N������(D�ก
����$�	��$�<�� Kbก<� 014-7-67600-1 

U����$ N�����O%D� �� 80-0026905-7 

D$
Y<�K<�ก�$��K�
K�$��$<D�b$&���N_��"������������
U�ก�$�_��!������ก�"�_�K�ก���ก�������#������E�D$
Y<�K<�ก�$K&(K��!"�`P������
�$�D`��������OD�N��"$_���������_������"%�&@% 

��	������L� 

� ก$��`P����������	O�D����U$$%���<�� `P����������$�����@�%�$ZZ_�"�����������"$_�`P�������<��(�� 2 ��#[���	(���%��ก
� 4 �� กO 
@�%�$ZZ_�"��������$��%ก<����(��@b"$<Dก$��`P����������	O��
�
D�����<��  `P�������%�@�%�$ZZ_�"��������$��%ก<D`P��_����� �<����� ��%
"�<ก�ก�t� ��_����#(�&�
U�ก�$���D$
Y<�K<�ก�$กb"�� ����(��D$
Y<�K<�ก�$K&���c���	O������_��  

D$
Y<�K<�ก�$#�@���@
�U
!"�D$
ก�$D<c��$��%�p��&"����������
�@&@%%P���� ��
�$<DN_���_��<�E�%<�
 (�&��
�`P������ก���%/D����
�����<�� @b"$<Dก�$�	
�!"�D$
ก�$D<c��$��%(ก�"����������
�K����
�	<�`� ��
���������
��Oก�$��
ก@� (�&��
���_��ก�$��% �<�� "�ก
D$
Y<�K<�ก�$K&�	
�!"�D$
ก�$K&(K��!"�`P�Z_�"���������$�D����"��� E�K&	$&ก�'`��������OD�N��D$
Y<�K<�ก�$ (�&��OD�N��#��
`P�@�<D@���ก�$#�"$_�$<DN_���_�"�������� (Z��%�) $�%Z[�D$
Y<�K<�ก�$#�@���@
�U
ก��
ก �	����(	��ก�$!"�D$
ก�$D<c��$��%@b"$<D
(���&��
�"�����������L�"�<� E�D$
Y<�K<�ก�$K&(K��!"�`P�Z_�"���������$�D����"��� N[��K&	$&ก�'`��������OD�N��D$
Y<�
K<�ก�$ (�&��OD�N��#��`P�@�<D@���ก�$#�"$_�$<DN_���_�"�������� (Z��%�) 
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� D$
Y<�K<�ก�$#�@���@
�U
	j
�@U���K&�@��#�"��������#��ก�����!"�(ก�`P����������	O�D����U$$%���<��(�� 2 ��#[���	(���%��ก
� 4 
�� Z_�"��������$��%ก<� (�&	$�กj���`P������D����"$_��<��"%��@����
� 

� ̀ P�@<��N_��"���������������b$&��
����N_��"��������(��� K&��
กZ��ก�$@<��N_��"�������� (�&#��_���
����N_��"���������%���� ����(��
D$
Y<�K<�ก�$K&���c���	O������_�� �<����� #[���P�ก<D����
�
K#��D$
Y<�K<�ก�$ 

� ��_��	$&E���@P�@��#��ก�$D$
"�$K<�ก�$ก����� ก�$�@��#�"��������#��ก�����!"��P�!�����
�
K#��D$
Y<�K<�ก�$(������`P�
���� E�D$
Y<�K<�ก�$#�@���@
�U
���K&$<D/	j
�@U���K&�@��#�"��������#��ก�����!"�(ก�D����!�กO��� E�D�������D$
Y<�K<�ก�$%�
�<�Z�	$&@������K&�%��@��#�"��������#��ก�����!"��<�� $�%Z[�(���%�Kbก<����� ���%_��@"$<A��%$
ก� `P����%�Z
��A���P�!�
@"$<A��%$
ก� D����N[��	ก�
%�Z
������P�!�@"$<A��%$
ก� $�%Z[�ก���$<��@
�#��D�����<�ก���� (�&D$
Y<�"$_�"���"���@���N[��K<�!"�%�#[��
(�&�b��
�ก
Kก$$%!�@"$<A��%$
ก�  

� D$
Y<�K<�ก�$#�@���@
�U
	j
�@U�b@<��N_��"��������#��`P������ "�กก�$@<��N_���<�ก����#<�ก<D"�<ก�ก�t�#��@b�<ก�����&ก$$%ก�$ 
ก.�.�. "$_� %�`�ก$&�D���ก�$D$
"�$K<�ก�$ก����� "$_� �b!"��ก
����%�@������กM"%�"$_�����_���@��#��D$
Y<�K<�ก�$"$_�ก����� 
E�D$
Y<�K<�ก�$K&�b�[�Z[�	$&E���#��`P�Z_�"���������	O�@b�<c 

� D$
Y<�K<�ก�$#�@���@
�U
���K&�	����(	���<�(�&�����b$�ก�$@<��N_��"����������� ก$���	����(	�������b$�ก�$��K�	O�
$&&�������%�กก���"$_����ก����������$&D����!�"�<�@_������� (���<�����K&�%����ก������� 12.00 �. N[��D$
Y<�K<�ก�$K&(K��!"�`P�Z_�
"��������(�&`P�������<���	�$�DZ[�ก�$�	����(	���<�ก��������"���ก���ก�$�	����(	�� E�K&	$&ก�'`��������OD�N��#��D$
Y<�
K<�ก�$ (�&��OD�N��#��`P�@�<D@���ก�$#�"$_�$<DN_���_�"�������� (Z��%�) N[��ก�$�b��
�ก�$�<�ก����D$
Y<�K<�ก�$K&�b�[�Z[�	$&E���
#��ก�����(�&`P�Z_�"���������	O�@b�<c 

� D$
Y<�K<�ก�$#�@���@
�U
���K&	
�$<D�b@<��N_��"���������<���$��/Z��$��%���D$
Y<�K<�ก�$�"O�@%��$ �<����� D$
Y<�K<�ก�$K&(K��!"�  `P�
������$�D����"����%����ก��� 3 �<��bก�$ก���ก�$!��@
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Y<�
K<�ก�$"$_�D$
Y<�"�<ก�$<������	O��K��#��D<c��(DD�%��	
��`�_��`P�Z_�"�������� (Omnibus account) K&�%��<D�&(���@��#��D����
"$_�ก���%D��������ก<��<��!�@�������ก
�ก���"�[��!�@�%#��Kb���"�����������Kb"������(����<��"%� 

Q: 
�	����G�:�L�ก�����I��M�	��������������M"�D�	9G����ก��C
����L�		ก�����G�:ก���8����ก��C
����L�		ก������	�
9��?��D��ก��ก	������������"�� 

A: `P������@�%�$Z�$�K�P(�����!�ก�$!��@
�U
��ก�@�� (�&�b��
�ก�$!��@
�U
��ก�@�����E�D$
Y<�K<�ก�$K&�bก�$�
�	$&ก�' � ����b
ก�$#��D$
Y<�K<�ก�$ "$_�	$&ก�'!���OD�N��#��D$
Y<�K<�ก�$ 

Q: ก	�����������
�	����G�:�L�ก����	�������	�I������� G�:�A�9��ก���:��9��	�����A��ก�:9�ก��	��;�A""���ก�� 
"�	�D��L��������ก�:9�ก�����ก������	��� 	������ 

A: `P�Z_�"��������@�%�$Z�b@��#��$����$��%������� 
• D$
Y<�"�<ก�$<��K<�ก�$ก����� �����
�� Kbก<� f���Pก���@<%�<�U� E�$.0-2777-7777 ก� 0 ก� 6  
• @b�<ก�����&ก$$%ก�$ ก.�.�. (Help Center) E�$.0-2263-6000 
• `P��P(�`�	$&E��� : U����$ก@
ก$�� Kbก<� (%"���) E�$. 0-2470-1962 / 0-2470-1523 E�$@�$ 0-2470-1996-7 
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ก�$$&�<D#���
���E�ก$&D��ก�$���c�E�����ก�$ 
!�ก$�����D$
Y<�K<�ก�$ก�����$�%f��f_�"$_��%�	j
D<�
��%"�<ก�ก�t��ก���ก<Dก�$���%<�
!"�K<��<��ก�����$�% (�&ก�$f��f_�"$_�ก�$�%�
	j
D<�
�<��ก��!"��ก
����%�@�"�(ก�ก�����$�%"$_�`P������ D$
Y<�K<�ก�$ก�����$�%K&(ก��#�������%�@�"�E��%��<ก��� E�!�
ก$������ก
�#���
���$&"����D$
Y<�K<�ก�$ก�����$�%(�&`P������ D$
Y<�K<�ก�$ก�����$�%
��%!"��b#���
����#��@P�ก�$�
K�$��#��
���c�E�����ก�$ 

Q: ก���:9�F����8���C���:��^��� ����	ก��������� �8���9I��M�	�����������ก�����������F����8���C���:��^��� 

A:  !�ก$�����`P�Z_�"���������%�%�LP%
�b���!�	$&��'��(�&�%����(K������	O������_�� D$
Y<�K<�ก�$K&�����
�����P�#��D$
Y<�K<�ก�$�	O�LP%
�b�����_��
ก�$����$<��!�ก$���������%�ก�$����$<�� 

9�!!�����ก�����	�ก�9ก���8����ก���	�ก	������ 

Q: ��	����ก���ก�99��?��D��ก��ก	������  
A:   D$
Y<�"�<ก�$<��K<�ก�$ก����� �����
�� Kbก<� K<��<��#[���%_���<���� 18 %����% �.'. 2535 �	O�D$
Y<�!���$_�U����$�����
��          

������$<D!D���c��K�กก$&�$��ก�$��<�!"�	$&ก�DU�$ก
K"�<ก�$<��	$&�L�U�$ก
Kก�$K<�ก�$ก�����$�% ก�����@b$���������� (�& 
ก�����@���D���� 	<KK�D<�D$
Y<�K<�ก�$ %�ก�����$�%L�!��ก�$D$
"�$K<�ก�$Kb����<��"%� 402 ก����� (�&%P�����$<��@
�@��U
#��
ก�����$�% ����ก<D 914,529,260,216.73 D�� (#��%P� � �<���� 29 �%Y�� 2565) 

�   $��_����&ก$$%ก�$K<�ก�$ 
1. ���$���'<ก�
� 	���%��< 	$&U���K��"������D$
"�$ 
2. ����<���%�<@ �	��%�
��%�<@ Chief Investment Officer  
3. ������
� �<'�EL�
� Chief Marketing Officer  
4. ���	
��@��� LP��
L����$$U�� Chief Operating Officer 
5. ���@��U
��� �
%	�<�U� Executive Director ก���%K<�ก�$������$�@�$��� 
6. �$.�P�'<ก�
� E��@���$ 
7. ���@��%�$� Z
��U�@�$ 

Executive Director ก���%K<�ก�$����� Machine Learning  
Executive Director ก���%K<�ก�$������$�@�$"��� 

8. ����U�� �
����
�ก$ 
9. ���E$m�U
� K�$&�� 

Executive Director ก���%K<�@$$@
��$<��(�&ก���������	$&��' 
Executive Director ก���%�
��$�&"�ก�$����� 

10. ���@���
�(ก�� �$�(ก�� 
11. ���@���$�� ���%���
�� 
12. ���@��'�L$<��� ��$����'� 

Executive Director ก���%U�$ก
K�Pก���D����(�&@Z�D<� 
Executive Director ก���%U�$ก
Kก�����@b$���������� 
Executive Director ก���%ก���U�ก�$����(�&`�
�L<�t�ก�$����� 

13. ��@%��Y� "
$<c#K$E$K�� Executive Director ก���%D<c��(�&	j
D<�
ก�$ก����� 
14. ���@������ก$ K
$���ก$@ก�� Executive Director ก���%���E�E��@�$@���' 
15. ����
���$$� L<�$�
ก$% Executive Director ก���%ก�$������@<�"�$
%�$<��(�&E�$�@$����_��A�� 
16. ���@���L�$<��� ก�cK�@%��'� 
17. ��	$�E%�� ����@%DP$��  

Executive Director ก���%�$<��ก$D���� 
Executive Director ก���%D$
"�$���%�@���  

18. ���@���$��%� ����	O�@�# Executive Director ก���%ก���U�(�&���(`� 
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�     $��_����&ก$$%ก�$D$
Y<� 
1. ���ก
��
� E�U�&�กY% 	$&U��ก$$%ก�$D$
Y<� 
2. ���@��
�� �<���� ก$$%ก�$ 
3. �$.$$� ���K$
c 
4. ����
��
 ��_���Kb���� 

ก$$%ก�$ 
ก$$%ก�$ 

5. ���$���'<ก�
� 	���%��< ก$$%ก�$ 
6. ��	j
L�� ��
'	$&�@$
A'
$
 ก$$%ก�$ 

Q: ���
��	!�:ก���ก��ก������� 

A:        1. ���$���'<ก�
� 	���%��< 
2. ����<���%�<@ �	��%�
��%�<@ 
3. ���@��U
��� �
%	�<�U� 
4. �$.�P�'<ก�
� E��@���$ 
5. ���@��%�$� Z
��U�@�$ 
6. ����U�� �
����
�ก$ 
7. ���E$m�U
� K�$&�� 
8. ���@��K�$�L<�$ ������ 
9. ���<A��< 	$&����$�
�� 
10. ��@Z
����Y� K<��$K
$��'� 
11. ����$
��� �
����L�� 
12. ���@���L��$$� ��L�$ก
K�<  
13. ����ก�<กY�� ก$&(@�'�$  
14. ���@���
@�$<��� �%LP��Y� 
15. ����
�� �����@� 
16. ���@���
@$�� L<ก���� 
17. ��	
&L<�$� L<�$LP��� 
18. ���@��''
�
%�� @�(@�K<��$� 

Q:    ���
��	I��D��ก��ก	���� ��:�"�ก�� k̂ก?� G�:��:�9ก��� ก���8�������ก�����	�ก�9ก��9�����D��ก��ก	������ 

A: $�#_��(�&#��%P�����ก���#���ก<D`P�K<�ก�$ก����� (@������<���� 

�8��9 
��	-�ก�� �������G�:!����9I��
	9 �l�ก��^kก?� ��:�9ก��� �8��� 

1 ����U�� �
����
�ก$ D$
"�$ก����� - 	$
cc�E� D$
"�$U�$ก
KD<c��(�&
ก�$��
� %"��
���< U$$%'�@�$� 
("�<ก@P�$�������
) 

- 	$
cc��$� D$
"�$U�$ก
K 
%"��
���<�������
%"
�� 

- �����z
�
�'Y CISA Level I, 

    Single License 

- Executive Director ก���%K<�@$$
@
��$<��(�&ก���������	$&��'  
D�K.�����
�� 

- Executive Director ก���%K<�ก�$�����
�$�@�$"��� D�K.�����
�� 

- ̀ P��b��ก�$����E@ f��ก�$����� 
�$�@�$"���(�&D$
"�$��
�  
D�K.�����
��  

- $��`P��b��ก�$ f��K<�@$$@
��$<��
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�8��9 
��	-�ก�� �������G�:!����9I��
	9 �l�ก��^kก?� ��:�9ก��� �8��� 

(�&ก���U�ก�$�����  
D�K.�����
�� 

- ̀ P����`P�K<�ก�$ ก�����Db�"�OKDb��c
#��$��ก�$ (กD#.) 

- `P�K<�ก�$f��D$
"�$���%�@���  
D�K.�����
�� 

2 ���@���
@�$<��� �%LP��Y� D$
"�$ก����� -   	$
cc�E� �
��'�@�$� (ก�$��
�) 
%"��
���< U$$%'�@�$� ("�<ก@P�$
�������
) 

-   	$
cc��$� D$
"�$U�$ก
K K�����ก$��
%"��
���< 

-   �����z
�
�'Y CFA Level 1, CISA 
Level 1 

-  Director, f��ก�$�����`���ก�����
����	$&��' 

D$
Y<�"�<ก�$<��K<�ก�$ก�����  
�����
�� Kbก<� 

- Senior Fund Manager, f��ก�$
K<�ก�$�����%<��
(�@�NO� 

D$
Y<�"�<ก�$<��K<�ก�$ก�����  
ก@
ก$�� Kbก<� 

- Senior Fund Manager, f��K<�ก�$
������$�@�$��� 

D$
Y<�"�<ก�$<��K<�ก�$ก�����  
��O%��rN� Kbก<� (%"���) 

- Fund Manager, f��K<�ก�$����� 
�$�@�$��� 

D$
Y<�"�<ก�$<��K<�ก�$ก����� ��
���
�� Kbก<� 

- Manager, f�����
�U�ก
K 

D$
Y<�"�<ก�$<�� ��K��� (	$&��'��) 
Kbก<� (%"���) 

- Assistant Manager, f�� Corporate 
Finance  

D$
Y<� ������O%K� LP%
�� ���	$[กY�U�$ก
K 
Kbก<� 

- Assistant Manager, f�����
�U�ก
K 

D$
Y<�"�<ก�$<�� ��K��� (	$&��'��) 
Kbก<� (%"���) 

- Assistant Fund Manager, f��K<�ก�$
������$�@�$��� 

D$
Y<�"�<ก�$<��K<�ก�$ก�����  
��O%��rN� Kbก<� (%"���) 
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�8��9 
��	-�ก�� �������G�:!����9I��
	9 �l�ก��^kก?� ��:�9ก��� �8��� 

3 ���@��	��
�� ��$_�E@L� D$
"�$ก����� -   	$
cc�E� D$
"�$U�$ก
K
K�����ก$��%"��
���< 
("�<ก@P�$�������
) 

-   	$
cc��$� �'$YA'�@�$�
%"��
���<U$$%'�@�$� ("�<ก@P�$ 
�������
) 

-   �����z
�
�'Y CFA Level I 

- Senior Associate, f��ก�$�����`���
ก���������	$&��' D�K.�����
�� 

- `P�K<�ก�$ก����� ก���������	$&��' 
D�K.�"�$�� 

- `P����`P�K<�ก�$ก����� ก�����
����	$&��' D�K.�"�$�� 

- �K��"������f��ก���U�(�&���(`�ก�$
����� U����$N�����O%D��� Kbก<� 
(%"�#�) 

4 ���
'$�� �@ก@$$���
� D$
"�$ก����� -   	$
cc��$� D$
"�$U�$ก
K K�����ก$��
%"��
���< 

-   �����z
�
�'Y CISA Level I, 

    IP License, Fund Manager 
License, Derivative Fund 
Manager License 

- Senior Associate f��ก�$�����`���
ก���������	$&��' D�K.�����
�� 

- `P�K<�ก�$ก����� f��ก�$K<�ก�$����� 
D�K.��OกN�@	$
�  

- `P����`P�K<�ก�$ก����� f��ก�$K<�ก�$
����� D�K.��OกN�@	$
� 

- `P����`P�K<�ก�$ก����� f��ก�$K<�ก�$
ก�����@���D���� D�.ก$���� N�%
Eก� 

- Wealth Management Trainee f�� 
Private Banking U����$�����
�� 

5 ���@���$
��$� �
�$<���@ก���< D$
"�$ก����� -   	$
cc�E� ก�$K<�ก�$ก�$�����
ICMA Centre, University of 
Reading 

-   	$
cc��$� �'$YA'�@�$� 
K�����ก$��%"��
���< 

-   �����z
�
�'Y CFA Level III, 

   Fund Manager License 

- Associate Director f��ก�$�����`���
ก���������	$&��' D$
Y<�"�<ก�$<��
K<�ก�$ก����� �����
�� Kbก<� 

- Manager, f������� D$
Y<� ��r
�<DD�
��� 	$&ก<����
� Kbก<� (%"���) 

- Assistant  Manager, f�������  
D$
Y<� ��r�<DD�
��� 	$&ก<����
� Kbก<� 
(%"���) 

- Fund Manager, f��K<�ก�$����� 
�$�@�$"�������	$&��'  
D$
Y<�"�<ก�$<��K<�ก�$ก�����  
��O%��rN� Kbก<� (%"���) 

- Assistant Fund Manager,  
f��K<�ก�$������$�@�$"�������	$&��' 
D$
Y<�"�<ก�$<��K<�ก�$ก�����  
��O%��rN� Kbก<� (%"���) 

- �<ก�
��$�&"�@
���_���Pก���D$$Y<�U�ก
K 
U����$ก@
ก$�� 
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�8��9 
��	-�ก�� �������G�:!����9I��
	9 �l�ก��^kก?� ��:�9ก��� �8��� 

6 ���@��ก<���$�� 	U��$�YM$� D$
"�$ก����� -   	$
cc�E� �'$YA'�@�$�U�$ก
K 
%"��
���<U$$%'�@�$� 

-   	$
cc��$� �'$YA'�@�$� 
%"��
���<U$$%'�@�$� 

-   �����z
�
�'Y CFA Level 1, CFP 
Module 1, CFP Module 2, Single 
license 

- Senior Associate f��ก�$�����`���
ก���������	$&��' D�K.�����
�� 

- `P�K<�ก�$ก����� D�K.���
@ 
- `P����`P�K<�ก�$ก����� f��ก�$�����
����	$&��' D�K.�"�$�� 

- �K��"������(�&�bก�$����� f��ก�$
���������	$&��' D�.�
@Eก� 

"%��"�� : 
* #��%P� � �<���� 7 %
Z���� 2565 

Q: ���
��	I�����9����ก��������	��9K��	!����������� ����:�9������������ G�:I����G�I���:A�
�  

A: `P�@�<D@���ก�$#�"$_�$<DN_���_�"�������� 

I�����9����ก��������	��9K��	!����������� �9	� A�� �̂��  

1 U����$�����
�� Kbก<� (%"���)  0-2777-7777 
2 D$
Y<�"�<ก�$<�� �ก�$�
���
�L<�$ Kbก<� (%"���) 0-2305-9000 
3 D$
Y<�"�<ก�$<�� ก$��'$� Kbก<� (%"���) 0-2659-7000 
4 D$
Y<� (������N� ��r� 	$&ก<����
� Kbก<� (%"���) 0-2359-0000 
5 D$
Y<�"�<ก�$<�� ����D���@�� Kbก<� (%"���) 0-2648-1777 
6 D$
Y<�"�<ก�$<�� E�%P$& �<z�@
� Kbก<� (%"���) 0-2648-1777 
7 D$
Y<�"�<ก�$<�� PE�D� ������� (	$&��'��) Kbก<� (%"���) 0-2638-5500 
8 D$
Y<�"�<ก�$<�� ก$���� N�%
Eก� Kbก<� 0-2659-8000 
9 D$
Y<�"�<ก�$<�� ����� ��<@ Kbก<� (%"���) 0-2695-5000 

10 D$
Y<�"�<ก�$<�� ��D���@ �
����$�@ (	$&��'��) Kbก<� 0-2680-1234 
11 D$
Y<�"�<ก�$<�� r
�<�N�� Kbก<� 0-2857-7000 
12 D$
Y<�"�<ก�$<�� D<�"��� Kbก<� (%"���) 0-2697-3870 
13 D$
Y<� �<���N����� Eก��� r
��K�$�@ Kbก<� 0-2223-2288 
14 D$
Y<�"�<ก�$<�� r
�<��N� �N$<@ Kbก<� (%"���) 0-26469-650 
15 D$
Y<�"�<ก�$<�� ��$�� Kbก<� (%"���) 0-2080-2888 
16 D$
Y<�"�<ก�$<�� Eก��D�Oก Kbก<� 0-2672-5999 
17 D$
Y<�"�<ก�$<�� ��$����D� (	$&��'��) Kbก<� (%"���) 0-2359-0000 
18 D$
Y<�"�<ก�$<�� (���� (���� ����@� Kbก<� (%"���) 0-2648-3600 
19 D$
Y<�"�<ก�$<�� N�K���@-N�����O%D� (	$&��'��) Kbก<�  0-2761-9100 
20 D$
Y<�"�<ก�$<�� �����
�� Kbก<� 0-2949-1999 
21 D$
Y<�"�<ก�$<��K<�ก�$ก����� �%�$��<�� ��$�����$� Kbก<�  0-2660-6677 
22 D$
Y<�"�<ก�$<�� �$��
��� Kbก<� 0-2343-9532-33 
23 D$
Y<�"�<ก�$<�� �%�(D�ก� (	$&��'��) Kbก<� (%"���) 0-2658-6300 
24 D$
Y<�"�<ก�$<�� �� �� Eก�D�� Kbก<� (%"���) 0-2658-5800 
25 D$
Y<�"�<ก�$<����"���N_��#�"�������� ��O�U� �%K
ก Kbก<� 0-2861-5508 
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I�����9����ก��������	��9K��	!����������� �9	� A�� �̂��  

26 D$
Y<�"�<ก�$<��K<�ก�$ก����� ����� ����� Kbก<� 0-2207-2100 
27 D$
Y<�"�<ก�$<����"���N_��#�"�������� ����� $��<DD�
� Kbก<� 0-2266-6697 
28 D$
Y<�"�<ก�$<�� U���� Kbก<� (%"���) 0-2056-8888 
29 D$
Y<�"�<ก�$<�� ��K��� (	$&��'��) Kbก<� (%"���) 0-2658-8888 
30 D$
Y<�"�<ก�$<�� �<��$�� ก$��	 Kbก<� (%"���) 0-2205-7000 
31 D$
Y<�"�<ก�$<�� D����� Kbก<� (%"���) 0-2820-0000 
32 D$
Y<�"�<ก�$<�� r
��
	 (	$&��'��) Kbก<� (%"���) 0-2635-1700 
33 D$
Y<�"�<ก�$<�� �%�$��<�� ��$�����$� Kbก<� (%"���) 0-2117-7878 
34 D$
Y<�"�<ก�$<�� "����� (	$&��'��) Kbก<� 0-2009-8000 
35 D$
Y<�"�<ก�$<����@D��� �� ������� Kbก<� 0-2018-8666 
36 D$
Y<� "�<ก�$<����"���N_��#�"�������� r
�E�%��� Kbก<� 0-2026-5100 
37 D$
Y<� "�<ก�$<����"���N_��#�"�������� E$ED���U� Kbก<� 0-2026-6222 
38 D$
Y<� �%_����	$&ก<����
� Kbก<� (%"���) 0-2274-9400 
39 D$
Y<�"�<ก�$<�� ก@
ก$�� Kbก<� (%"���) 0-2696-0011 
40 D$
Y<�"�<ก�$<����"���N_��#�"�������� (�@�N��� ���U� Kbก<� - 
41 D$
Y<�"�<ก�$<����"���N_��#�"�������� ��$���$
@�� Kbก<� 0-2061-9621 
42 D$
Y<�"�<ก�$<�� ���� ����� EN�P�<�� Kbก<� 0-2095-8999 
43 D$
Y<�"�<ก�$<�� ����@(�� Kbก<� 0-2508-1567 
44 D$
Y<�"�<ก�$<�� @�%���U� Kbก<� 0-2430-6543 ก� 0 
�<����� D$
Y<�K<�ก�$��K�
K�$��(����<��`P�@�<D@���ก�$#�"$_�$<DN_���_�$��_����
�%��
%"$_��	����(	�����!�L�"�<�  

����:�9������������ 
U����$�����
�� Kbก<� (%"���)  E�$. 0-2128-2332-7 

I����G�I���:A�
�  
U����$ก@
ก$�� Kbก<� (%"���)   E�$. 0-2470-3207     
���กK�ก"��������%���กb"�����!�@<cc�(����<�� `P��P(�`�	$&E���<�%�"��������%กM"%�!�ก�$$<กY�`�	$&E���#�� 
`P�Z_�"������������ 

Q: ���
��	I���	99�;
� 
A:  9��?�� ��� 		��� D8ก�� 

�� ������� ���%<�ก$ 

���@�� �%LP��� (N�(�� 

�� 	$&�
�� �
�$$�U�����$� 

���@�� ���
%� ��Y�'$��<�U��< 

�� ���% U�P$<�����'� 

���@�� $A�L<�$ �
�%@ก�� 

���	 
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9��?�� �	� �� 		��� D8ก�� 

���@�� NPN�� ����%��
��� 

�� @����
 ���
���K$
c 

���@�� �_���� �%�%
� 

���@�� �<��� ����%��
��� 

�� �ก�$�
'<ก�
� ���
��"����� 

���@���%$$<��� �K_����D$
@��U
� 
D$
Y<�K<�ก�$��K��
�%��
% ก��
ก �	����(	��`P�@�DD<c��!�L�"�<� E�`P�@�DD<c���<�ก���������	O�D����������$<D���%�"O���D��%
	$&ก�'������ก�$!"����%�"O���D`P�@�DD<c�� 


�	�������I������������M���9��	���������"�� 

•  D$
Y<�"�<ก�$<��K<�ก�$ก����� �����
�� Kbก<� 
  ����P�:    �����
�� 	�$�� ���N�� ����$ 1 �<�� 7 W 8  
 ��#��� 18 Z��$<���L
�Yก (#��K��K<ก$ 
 �#�K��K<ก$ ก$������ 10900 
 E�$. 0-2777-7777 ก� 0 ก� 6 
      Website: www.scbam.com 
�  U����$�����
�� Kbก<� (%"���) ��ก@�#� 
�  Call Center 0-2777-7777 ก� 0 ก� 6 
• `P�@�<D@���ก�$#�"$_�$<DN_���_�"��������������$<Dก�$(����<��K�กD$
Y<�K<�ก�$ 

�<����� D$
Y<���K�
K�$����
�%��
%/�	����(	���������ก�$�$�D#��%P���
�%��
%!�L�"�<���� 

��DD��!��������C�ก��������	�ก	������ G�:G����ก��9���������	��!�������� 

ก�����%��ED����������!�"��������#��ก�����$�%����	$&��'����ก��������� (Feeder Fund) ���(ก� Schroder International 
Selection Fund- All China Equity (ก�����"�<ก) ��
�"�������� (share class) C Accumulation @ก����
������$�@"$<A (USD) E�ก�����
%� net exposure !�"��������#��ก�����$�%����	$&��'�<�ก����E��p���!�$�D	�D<c���%����ก���$���& 80 #��%P�����$<��@
�@��U
#��
ก����� (�&%�ก�$��������@��`�!"�%� net exposure ����ก���#���ก<D���%�@�������	$&��'E��p���!�$�D	�D<c���%����ก���$���& 80 #��
%P�����$<��@
�@��U
#��ก�����E�ก�������K�����!�@<cc�N_��#�����"��� (Derivatives) ��_��	���ก<����%�@���K�ก�<�$�(�ก�	���� 
(Hedging) ��%���%�"%�&@%@b"$<D@L��ก�$��!�(���&#�& N[��#[���P�ก<D����
�
K#��`P�K<�ก�$ก����� K[�%����%�@����<�����	��� 

� !��������D�ก!��I��I��	���!�"����� ( Market Risk ) : ���%�@���K�ก���%`<�`��#��$����$�@�$ ����ก
�K�กก�$�	����(	��
!�@Z��ก�$������'$YAก
K @<��% (�&ก�$�%_��#��	$&��' N[���	O����%�@������D$
Y<�`P���ก�$�@�$�%�@�%�$Z��D��%���  

D$
Y<�K<�ก�$K&�
��$�&"�	<KK<���� a $�%�<���
���%@Z��ก�$��ก�$�	����(	�������K%�`�ก$&�D���$��� (�&<�@�%�$Z	$<D@<�@���ก�$��������
��%���%�"%�&@% N[��K&�	O�ก�$�����`�ก$&�D���$���%P�����$<��@
�@��U
#��ก����� 

� !��������D�กก���8��������	�I��		ก"����� (Business Risk) : ���%�@�������ก
�K�ก`�ก�$�b��
����#��`P���ก�$�@�$���
ก������	����� N[���ก
�K�กก�$�	����(	�����%@�%�$Z!�ก�$�bกb�$#��D$
Y<� E��p��&%�@��"��K�กL��ก�$��(#��#<� ���%`
�����
#��`P�D$
"�$ �	O���� �b!"�`P������!��$�@�$����@Pc�@���
��������� 

D$
Y<�K<�ก�$�
��$�&"�	<KK<���� a ���%�`�ก$&�D���$��� (�&�<���_�ก�$�@�$���%����L�� $�%�<��@�%�$Z�
K�$��	$<D@<�@���ก�$�����E�
�b�[�Z[�	$&E���#��`P�������	O�@b�<c 
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� !��������D�ก!�������MC�ก��
8�:�����	�I��		ก"����� (Credit Risk) : ���%�@���K�ก�$�@�$"������ก�����$�%�	��������
��KK&%�ก�$`
��<��b$&"��� �_�D$
Y<�`P���ก�$�@�$"����<�� a �%�@�%�$Z�b��
����/��ก�D��%�K���%_��Z[��<�����$Dกb"���������K�� E�%�
@��"��%�K�กD$
Y<�	$&@D@L��&#�����"$_��%�%�@L������������K&%�K���_� �	O����   

D$
Y<�K<�ก�$K&�
��$�&"�	<KK<���� a #��`P���ก�$�@�$ (�&�<���_�ก�$�@�$���%����L�� $�%�<��@�%�$Z�
K�$��	$<D@<�@���ก�$�����E�
�b�[�Z[�	$&E���#��`P�������	O�@b�<c 

� !��������D�กก�������C���;;�K��	���������� (Derivatives Risk) : ���%�@���K�กก�$���$���"�<ก�$<����������
��P�%�$���
���_����"�!��
'����$�ก<�#��%ก<D������ก�$����� E���KK&�ก
�K�ก	<KK<���� a ���� �<�$���ก�D�� "$_�	<KK<����'$YAก
K�_�� a ����ก���#��� 
N[��@��`�!"�$���#��@<cc�N_��#�����"���%�ก�$�	����(	������%��<@b�<c  

D$
Y<�K<�ก�$K&�
��$�&"�	<KK<���� a $�%�<���
���%@Z��ก�$��ก�$�	����(	�������K%�`�ก$&�D���$��� (�&%�ก�$	$<D�	����@Z��ก�$��
�����!�@<cc�N_��#�����"���!"��<��"��ก�$�� ��_��!"��"%�&@%ก<D@L��&����!�#�&�<��  

� !��������D�กก�������C�"������������;;�K��	����������Gn�  

- !��������D�กก���������G����	���!����	���!���	�"�G��	���	�� : �<���_���K�ก	<KK<���%�`�ก$&�D����<�(	$�����
��	�����	 
���� 	<KK<���%�`�ก$&�D����'$YAก
K ���� �<�$���ก�D�� �<�$�(�ก�	���� (�����
�) 	$
%����
��"��#��"$_���ก (Fund Flow) 	<KK<���
@<��% (�&	<KK<����ก�$�%_�� �	O���� �<��<��ก�������K%����%�@������K&���$<D`���D(������� "$_��@�E�ก�@!�ก�$���$<D
`���D(�������#[�� "�ก�<�(	$�����
��<��%�ก�$�	����(	���%��	O��	��%���ก�$�����  �<�����ก����
K�$������� ก�����K&���ก�$�� "$_�
�bก�$'[กY�(�&�
��$�&"��<�(	$�����
�#���$�@�$�<�ก��������$�D��D ��_��!"�ก�����%����%�	O��	������K&���$<D`���D(����%��_����#���กb"��
���E�%�$&�<D���%�@��� (�&`���D(������"%�&@% 

- !������������ก�������"�	 (Reinvestment Risk) : ���%�@����%_��ก���������ก�$�b`���D(�� ���� ��ก�D��$<D!�$P	ก$&(@��
�@�
������$<DK�ก�$�@�$ � ��������!�(���&���#��ก����� �	�������� (����%�@�%�$Z���$<D�<�$���ก�D��"$_�`���D(�����������
%!�
@Z��ก�$������<�$�`���D(��#�������$�@�$"��� %�(��E��%����  ��_���K�กก$&(@��
�@�������$<DK�ก��ก�D���	O���� a K&ZPก�b�	
�����!"%���ก�$<��!��$�@�$�_��!�$�������#�&�<��N[����K%��<�$���ก�D����b�� E�D$
Y<�K<�ก�$K&�bก�$�
��$�&"�@$$"��$�@�$��_��
�bก$&(@��
�@�������$<DK�ก��ก�D��!�(���&����	����������_����
�%�<�$�`���D(�� E��b�[�Z[���_��	$&E���@P�@��#��ก�����$�%
(�&`P�Z_�"�������� !"��"%�&@%!�(���&@Z��ก�$�� 

- !�������������!���"�	�!����;;� (Credit Risk) : !�ก$������P�@<cc��%�@�%�$Z	j
D<�
��%#���ก�����$&D����!�@<cc�N_��#�����"��� 
�<���_���K�กL�$&���%�@���K�กก�$�#���b@<cc�N_��#�����"���(f�#���P�@<cc�f��!�f��"�[����
�%#[������%�ก K��%�@�%�$Z	j
D<�

��%L�$&�������ก�����!�@<cc� (�������$กO�� D$
Y<�K<�ก�$K&�
K�$�������!�@<cc�N_��#�����"���(f� (structure note) ����P�@<cc�
���$<Dก�$K<��<��<D���%�����_��Z_�K�ก@Z�D<�K<��<��<D���%�����_��Z_� !�$&�<D Investment Grade K�ก@Z�D<�ก�$K<��<��<D���%�����_��Z_�
������$<Dก�$�%$<DK�ก@b�<ก�����&ก$$%ก�$ ก.�.�. 

-  !��������D�กก���M�M	�!��"�������������ก�	�!�9ก8��� (Call Risk)  : !�ก$������$�@�$�<�ก����%���_����#!"�%�ก�$�$�ก�Z�Z��
�_����ก���กb"�� Call option �������"��� `P���ก�$�@�$%�@
�U
���K&K���b$&"������ก���กb"�� @���!"c�K&�ก
�#[���%_���<�$���ก�D��!�
��������"$_�ก�$����<��<D���%�����_��Z_�#��`P����$�@�$��
�%#[�� "$_�`P���ก�$�@�$@�%�$Z"�("�����
�����_�����%���������bก���%�K��
�_� (Refinancing) �b!"�ก�����ZPกD<��<D!"��Z�Z�� (�&�@�E�ก�@!�ก�$���$<D�<�$�`���D(��!�$&�<D��
% E������b��
�������$<D�_��<��
�	�����!"%�!��$�@�$�_����(��N[����K%��<�$�`���D(����bก����<�$���
%��������$<D !�ก�$���D$
Y<�K<�ก�$K&�
K�$��������$�@�$���
%����L�� ����K����%�"%�&@%#����_����#ก�$�b$&��
��_�#���$�@�$�<�� a �$��%�<��กb"��(�&�K$K���_��!"�����<�$�`���D(�����
��#[����_���������%�@����<�ก������� 
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�  !��������D�กก�������C�"�����:��^ (Country and political risk) 
�_� ���%�@���!��$_���#���@Z�$L��(�&$�%Z[�ก�$�	����(	������'$YAก
K  ก�$�%_��  ก�$��
�  ����K�L��&������
�  ������� 
#��	$&��'���� a  ���ก���������� 

ก��������������!�"��������#��ก�����$�%����	$&��' E������ก$&K�ก�<�!�	$&��'K�� K[���K���$<D`�ก$&�D"�ก%�ก�$
�	����(	�����ก�$�%_�� #��กb"�� กM�ก�t�"$_��ED����� a #��$<AD��!�ก�$D$
"�$	$&��' ���
���� �ED����ก�$��
��$_���
#��Kbก<�#��ก�$���_�������
��$�����	$&��'�#��-��กE��@$� "�<ก�ก�t�(�&กM"%�����ก���#���!�ก�$K<��<��ก�����$�%�����K
(�ก����K�ก"�<ก�ก�t�(�&กM"%�����ก���#���!�ก�$K<��<��ก�����$�%#��	$&��'�� �	O����  �<�����  !�ก�$�
K�$�������D$
Y<�
K<�ก�$K&�
���%@Z��ก�$��ก�$�	����(	�����ก�$�%_�� L��&�'$YAก
K L��&������
�  �������  ����K�	<KK<�_��A������ a 
#��	$&��'���ก��������������!ก���
�  ��_��	$&�%
����%�@���K�กก�$�����!�	$&��'�<�� a N[����K��������%�@���!�@���#��  
Country risk �����D��� 

� !��������D�ก	�"��G�ก����������� (Exchange rate risk) 
�_� ���%�@���K�กก�$`<�`��#���<�$�(�ก�	������
��$�����	$&��' ก�$�����!�"�<ก�$<������	$&��'���%�@ก����
�(�ก�����	K�ก
@ก����
����$&�%���K�ก`P�Z_�"�������� �<�$�`���D(��K�กก�$������<�ก����K&#[���P�ก<Dก�$�	����(	��#���<�$�(�ก�	����!�
���������<�� a ��� E��<�$�(�ก�	������K��
�%#[��"$_������%_���	$�D���Dก<D�<�$�(�ก�	���� � #�&���������$
�%($ก N[����K%�`��b
!"��<���#$���� %P����"��������`<�`�� (�&��K�ก
�กb�$"$_�#�����K�กก�$�������� 

ก��������������!�"��������#��ก�����$�%����	$&��' N[����K�	O�@ก����
����� a ���(�ก����ก<�(�&ก�������K�#���b@<cc�N_��#�
����"�����_��	���ก<����%�@���K�ก�<�$�(�ก�	������%���%�"%�&@%@b"$<D@L��ก�$��!�(���&#�& #[���P�ก<D����
�
K#��
`P�K<�ก�$ก����� �%_��%�ก�$�	����(	��#��@ก����
�����	$&��'�<�� a ���Dก<D@ก����
�D�� �b!"�`P�Z_�"��������%�E�ก�@#�����"$_�
กb�$K�ก�<�$�(�ก�	�����p��&@���"�<ก�$<��"$_��$<��@
�!�@ก����
�����	$&��'����%�����bก�$	���ก<����%�@����<�ก���� ��ก�<��ก�$
�bU�$ก$$%	���ก<����%�@�����K%������� N[���b!"�`���D(��#��ก�����$�%E�$�%����K�ก�����������
�%#[�� 

� !������������ก��D�กก�������9
8�:����!�����!�����������ก	������"�����:��^���
�� 
�_� ���%�@�������ก
�K�ก�<�"���bก�$#��	$&��'���ก����������"$_�	$&��'����ก���#���ก<Dก�$�������K"���%��$�ก<D�<�"�� 
�bก�$#��	$&��'��  �b!"�ก�������K���$<D�b$&��
����#��_�"��������K�กก�����$�%����	$&��'���ก����������������  (�&@��`�
ก$&�D���ก�$�b$&��
����#��_�"��������!"�ก<D`P�Z_�"��������!�	$&��' 

ก��������������!�"��������#��ก�����$�%����	$&��' N[����K�ก
�	<c"��<��ก
�K�ก�<�"���bก�$#��	$&��'���ก����������"$_�
	$&��'����ก���#���ก<Dก�$�����(Z��%�) %��<�"���bก�$�%��$�ก<D�<�"���bก�$#��	$&��'�� ก�����K[���K	$&@D	<c"����%������
!�ก�$�b$&��
����#��_�"��������!"�ก<D`P�Z_�"�������� E�D$
Y<�K<�ก�$K&�b$&��
����#��_�"���������<�ก����!"�ก<D`P�Z_�"���
�����L�!� 5 �<��bก�$�<D(���<��b���%P�����$<��@
� %P����"�������� $���#�(�&$���$<DN_���_�"��������#���<��bก�$$<D
N_���_�"�������� E�%
!"��<D$�%�<�"���bก�$!�����	$&��' N[��D$
Y<�K<�ก�$K&	$&ก�'�<�"���bก�$!�����	$&��'`������
��OD�N��D$
Y<�K<�ก�$ (�&��OD�N��#��`P�@�<D@���ก�$#�"$_�$<DN_���_�"�������� (Z��%�)   

� !��������D�ก��	D8ก��ก���8���������ก��9��:��^ (Repatriation risk) 

�_� ���%�@�������ก
�K�กก�$�	����(	��L�!�	$&��'���ก������#���	����� ���� ก�$��ก%��$ก�$!�L��&����ก
��
กm�ก�$������%�	ก�
 �b!"�
ก������%�@�%�$Z�b��
������(�&`���D(��ก�<D	$&��'����$DZ�����%��������� @��`�ก$&�D���ก�$���ก�$��`���D(��ก�$�����
#��ก����� 

D$
Y<�K<�ก�$K&�
��$�&"�	<KK<���� a �����K%�`�ก$&�D������%@�%�$Z!�ก�$�b��
������ก�<D	$&��'#���<ก������������
#��
	$&��'���ก������#�����������Z��Z���$�D��D 
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"��������	�"�����ก��������	�ก	������ 

������ 1 : �<�$�@���ก�$���������b�����%`P���ก�$<��@
�"$_��P�@<cc� (single entity limit) 

��	 ��:�F������ ��� 	�"����� (% �	� NAV) 

1 �$�@�$L��$<A�� �%�Kbก<��<�$�@��� 
2 �$�@�$L��$<A����	$&��'  

2.1  ก$��%� credit rating �P�!� 2 �<��<D($ก#[���	 
�%�Kbก<��<�$�@��� 

2.2  ก$��%� credit rating �P�!�$&�<D investment grade (�� 
��bก��� 2 �<��<D($ก 

�%��ก
� 35% 

3 "��� CIS ��%���$&D�!�@���$��&����E�$�ก�$ #�� 3.13.1 
@������ 2 #�� 1 "$_� #�� 3.13.2 @������ 2 #�� 1 

�%�Kbก<��<�$�@��� 

 4 ��
�f�ก"$_��$�@�$���D������
�f�ก���`P� $<Df�ก"$_�`P���ก 
�$�@�$%��<กY�&����!�����"�[���<���� 
4.1  %� credit rating �P�!�$&�<D investment grade   
4.2  �	O�U����$��%@
�  �<����� �p��&��
�f�ก"$_��$�@�$���
$<AD���	O�	$&ก<�  

�%��ก
� 20% 
"$_��%��ก
� 10% �%_���	O�ก�$�����!�����	$&��'"$_�`P�%�
L�$&`Pก�<�%�LP%
�b����P�����	$&��' E���_�ก!�� credit 
rating (DD national scale N[���	O��	��%�ก�t����@b�<ก���
��&ก$$%ก�$ ก.�.�. 	$&ก�'กb"�� 

5 �$�@�$���%��<กY�&�$DZ����<���� 
5.1  �	O��$�@�$"��� �$�@�$ก[��"���ก[����� SN "$_� '�กPก ���`P���ก
K<��<��#[����%กM"%��� "$_�@�#�#�� U�. ����	$&��'������$<D
���c��!"�	$&ก�DU�$ก
K U�. !�	$&��'�� 
5.2  �	O��$�@�$���%��<กY�&����!�����"�[���<���� 
5.2.1  `P���ก�	O�D$
Y<�K��&�D�� 
5.2.2  `P���ก%�ก�$�	
��`#��%P��	O�ก�$�<���	E�%�$��&����
��%(DD filing 
5.2.3  !�ก$������	O��$�@�$���%�กb"���<��b$&"��� < 397 �<� �<D(��
�<��������� (�&�%����%��<กY�&��% 5.2.1 "$_� 5.2.2 `P�%�L�$&`Pก�<�
��%�$�@�$�<�ก���������	O�D�����<���� 
5.2.3.1  U�. D�. "$_� D�. ��%กM"%�������U�$ก
K@Z�D<�
ก�$��
�  
5.2.3.2  U����$��%@
�  
5.2.3.3  U����$����$@���$�&"�  
5.2.3.4  U����$��_��ก�$�กY�$(�&@"ก$��ก�$�กY�$  
5.2.3.5  D$$Y<�����$��@
���_������P���'<  
5.2.3.6  U����$�<z���
@�"ก
K#���ก���(�&#�����%("��
	$&��'��  
5.2.3.7  U����$��_��ก�$@����ก(�&�b�#��("��	$&��'��  
5.2.3.8  U����$�
@��%("��	$&��'�� 
5.2.3.9  D�. 

�%��ก
��<�$��<���� (���(���<�$�!�K&@P�ก��� 
(1) 10%  "$_� 
(2) ��b"�<ก#���$�@�$��������!� benchmark + 5% 
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��	 ��:�F������ ��� 	�"����� (% �	� NAV) 

5.3  �@��#�!�	$&��'��  
5.4  %� credit rating �P�!�$&�<D investment grade 
5.5  !�ก$������	O��$�@�$���%�กb"���<��b$&"��� > 397 �<� �<D
(���<��������� ����#[���&�D��"$_��P�!�$&DD#�� regulated 
market 

6 �$<��@
��<���� 
6.1 �$�@�$������K��&�D��N_��#�!�ก$&���N_��#�"�<ก�$<��
@b"$<D`P�������<���	#�� SET "$_�#������N_��#�"�<ก�$<��
����	$&��' ((���%�$�%Z[��$�@�$������`P���ก�$�@�$�P�$&"����
�b��
�ก�$(ก��#�"�������K�b!"�%�ก�$��
กZ��ก�$�	O�"�<ก�$<��
N_��#�!� SET "$_�!�����N_��#�"�<ก�$<������	$&��')  
6.2  �$�@�$��������กE�D$
Y<����K<��<��#[���%������%กM"%�
��"$_�กM"%�����	$&��' N[��"���#��D$
Y<��<�ก����N_��#�!�
ก$&���N_��#�"�<ก�$<��@b"$<D`P�������<���	#�� SET "$_�#��
����N_��#�"�<ก�$<������	$&��' ((���%�$�%Z[�D$
Y<�����P�
$&"�����b��
�ก�$(ก��#�"�������K�b!"�%�ก�$��
กZ��"�����กK�ก
ก�$N_��#�!� SET "$_�!�����N_��#�"�<ก�$<������	$&��') 
6.3 "�������P�!�$&"���� IPO ��_��ก�$K��&�D��N_��#���% 6.1 
6.4 �$�@�$���%��<กY�&�$DZ����<����  
6.4.1 �	O��$�@�$"��� �$�@�$ก[��"���ก[����� SN "$_�'�กPก ���`P���ก
K<��<��#[����%กM"%��� (�&�@��#��$�@�$�<��!�
����	$&��' "$_�`P���กK<��<��#[����%กM"%�����	$&��' ((���%�
$�%@�#�#�� U�.����	$&��'������$<D���c��!"�	$&ก�DU�$ก
K 
U�.!�	$&��'��) "$_��	O��$�@�$ Basel III 
6.4.2 %� credit rating �P�!�$&�<D investment grade 
(ก$���	O�ก�$�����!�����	$&��'"$_�`P�%�L�$&`Pก�<�%�LP%
�b���
�P�����	$&��' @�%�$Z��_�ก!�� credit rating (DD national 
scale N[���	O��	��%�ก�t����@b�<ก�����&ก$$%ก�$ ก.�.�. 
	$&ก�'กb"��) 
6.4.3 �	O��$�@�$���%��<กY�&����!�����"�[���<���� 
6.4.3.1 `P���ก�	O�D$
Y<�K��&�D��!� SET "$_�!�����N_��#�
"�<ก�$<������	$&��' 
6.4.3.2 `P���ก%�ก�$�	
��`#��%P��	O�ก�$�<���	E�%�$��&����
��%(DD filing 
6.4.3.3 !�ก$������	O��$�@�$���%�กb"���<��b$&"��� < 397 �<� �<D
(���<��������� (�&�%����%��<กY�&��% 6.4.3.1 "$_� 6.4.3.2 `P�%�
L�$&`Pก�<���%�$�@�$�<�ก���������	O�D�����<���� 

$�%ก<��%��ก
��<�$��<���� (���(���<�$�!�K&@P�ก��� 
(1) 10% "$_� 
(2) ��b"�<ก#���$<��@
���������!� benchmark + 5% 
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��	 ��:�F������ ��� 	�"����� (% �	� NAV) 

6.4.3.3.1 D������%#�� 5.2.3.1 W  5.2.3.9 
6.4.3.3.2 @Z�D<�ก�$��
�$&"����	$&��'���	$&��'���	O�
@%��
ก 
6.4.3.3.3 @Z�D<�ก�$��
�����	$&��'���%��<กY�&�b�������ก<D
D������%#�� 6.4.3.3.1 W 6.4.3.3.2 
6.4.4 !�ก$������	O��$�@�$���%�กb"���<��b$&"��� > 397 �<� �<D(��
�<��������� ����#[���&�D��"$_��P�!�$&DD#�� regulated market 
6.5 DW ���%� issuer rating �P�!�$&�<D investment grade 
6.6 U�$ก$$%�<���� ����P�@<cc�%� credit rating �P�!�$&�<D 
investment grade 
(ก$���	O�ก�$�����!�����	$&��'"$_�`P�%�L�$&`Pก�<�%�LP%
�b���
�P�����	$&��' @�%�$Z��_�ก!�� credit rating (DD national 
scale N[���	O��	��%�ก�t����@b�<ก�����&ก$$%ก�$ ก.�.�. 
	$&ก�'กb"��) 
6.6.1 reverse repo 
6.6.2 OTC derivatives 
6.7 "��� infra "$_�"��� property ���%��<กY�&�$DZ��� �<���� 
6.7.1 K��&�D��N_��#�"$_��P�!�$&"���� IPO ��_��ก�$K�
�&�D��N_��#�!�ก$&���N_��#�"�<ก�$<��@b"$<D`P�������<���	
#�� SET "$_�#������N_��#�"�<ก�$<������	$&��' ((���%�
$�%Z[�"����<�ก��������P�$&"�����b��
�ก�$(ก��#�"�������K�b!"�
%�ก�$��
กZ��"����<�ก������กK�กก�$N_��#�!� SET "$_�!�
����N_��#�"�<ก�$<������	$&��') 
6.7.2 �	O�"���#��ก���������%����%��<กY�&ก$&K�ก�$�����!�
ก
Kก�$E�$�@$����_��A�� �@<�"�$
%�$<�� "$_�@
�U
ก�$���� 
(���(��ก$�� (diversified fund) ��%(��������@b�<ก���กb"�� 
6.8 "��� private equity ���K��&�D��N_��#�"$_��P�!�$&"���� 
IPO ��_��ก�$K��&�D��N_��#�!�ก$&���N_��#�"�<ก�$<��
@b"$<D`P�������<���	#�� SET ((���%�$�%Z[�"��� private equity 
����P�$&"�����b��
�ก�$(ก��#�"�������K�b!"�%�ก�$��
กZ��"���
�<�ก������กK�กก�$N_��#�!� SET 
6.9 "��� CIS ��%���$&D�!�#�� 3.13.1 @������ 2 #�� 2 "$_� #�� 
3.13.2 @������ 2 #�� 2 ���K��&�D��N_��#�"$_��P�!�$&"���� IPO 
��_��ก�$K��&�D��N_��#�!�ก$&���N_��#�"�<ก�$<�� @b"$<D`P�
������<���	#�� SET "$_�#������N_��#�"�<ก�$<��
����	$&��' ((���%�$�%Z[�"����<�ก��������P�$&"�����b��
�ก�$
(ก��#�"�������K�b!"�%�ก�$��
กZ��"����<�ก������กK�กก�$N_��
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��	 ��:�F������ ��� 	�"����� (% �	� NAV) 

#�!� SET "$_�!�����N_��#�"�<ก�$<������	$&��') 

7 "��� infra "$_�"��� property #��ก��������%��<กY�&ก$&K�
ก�$�����!�ก
Kก�$E�$�@$����_��A�� �@<�"�$
%�$<�� "$_�@
�U

ก�$����(���(��ก$�� (diversified fund) ��%(��������@b�<ก���
กb"�� (�&%��<กY�&��% 6.7.1 

�%�Kbก<��<�$�@��� 

8 �$<��@
��_����ก�"�_�K�ก���$&D�!�#�� 1 - #�� 7 (SIP) - SCBCHEQ 
$�%ก<��%��ก
� 5% 

- ก����� Investec All China Equity Fund ��
�"�������� 
(share class) I (ก�����"�<ก) 
�%�%�ก�$$&D��ก���ก<D SIP ���!�"�<�@_������� 

"%��"�� : !�ก$���	O��$<��@
��<���� �%�%�#��กb"���ก���ก<D single entity limit #��`P�$<Df�ก `P���ก�$�@�$"$_��P�@<cc�(���(��ก$�� 
1. ��
�f�ก"$_��$�@�$���D������
�f�ก��_��ก�$�b��
����#�� MF 
2. derivatives on organized exchange 
������ 2 : �<�$�@���ก�$���������b�����%ก���%ก
Kก�$ (group limit)*  

��	 ��:�F������ ��� 	�"����� (% �	� NAV) 

1 ก�$�����!��$<��@
�#��D$
Y<���กD$
Y<�����P�!�ก���%ก
Kก�$
����ก<�"$_�ก�$�#���	O��P�@<cc�!�U�$ก$$%���ก�$��
�ก<DD$
Y<�
�<�ก����  

�%��ก
��<�$�!��<�$�"�[���<���� (���(���<�$�!�K&@P�ก��� 
(1)  25% "$_� 
(2)  ��b"�<ก#���$<��@
���������!� benchmark + 10%  

*"%��"�� : !�ก$���	O��$<��@
��<���� �%�%�#��กb"���ก���ก<D group limit  
1. ��
�f�ก"$_��$�@�$���D������
�f�ก��_��ก�$�b��
����#�� MF 
2. derivatives on organized exchange 

������ 3 : �<�$�@���ก�$���������b�����%	$&�L��$<��@
� (product limit)**  

��	 ��:�F������ ��� 	�"����� (% �	� NAV) 

 1 ��
�f�ก"$_��$�@�$���D������
�f�ก B/E "$_� P/N ����
�
D����
��%กM"%��� (�%�$�%Z[�@�#�!�����	$&��'#���
�
D����
�<�ก����) �	O�`P���ก `P�@<��K�� "$_��P�@<cc� �<���� 
1.1 U����$"$_�@Z�D<�ก�$��
����%�กM"%��p��&K<��<��#[�� 
1.2 U�. 
1.3 D�. 
1.4 D�. 
1.5 D$$Y<�����$��@
���_������P���'< 
(�%�$�%Z[��$<��@
����ก��������$<DE��ก$$%@
�U
�%�K�ก�P�@<cc�
��% reverse repo "$_� securities lending "$_� derivatives) 

- $�%ก<��%��ก
� 45% �p���!�$�D	�D<c������(���	O� MF ���%�
���E�$�ก�$ < 1 	� !"��p�����%$�D���ก����� 
- �<�$�#�������%�!��ก<D MF ������ก����� ���"�_� < 6 ��_�� 
�<����� �p��& MF ���%����E�$�ก�$ > 1 	�  

 2 �$<��@
��<���� 
2.1 B/E P/N ���%���_����#"��%�	����%_�(��ก���������b��
�ก�$!"�
%�ก�$$<DE��@
�U
�$�ก$���!��$�@�$�����%�
U�ก�$���กM"%�

$�%ก<��%��ก
� 25% 
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��	 ��:�F������ ��� 	�"����� (% �	� NAV) 

กb"�� "$_�%���_����#!"�ก�����@�%�$Z#��_�`P���ก�$�@�$��� 
2.2 SN ((���%�$�%Z[� SN N[��K��&�D��ก<D TBMA(�&%�ก�$
�@��#���%"�<ก�ก�t����กb"�����!�	$&ก�'��&ก$$%ก�$
กbก<D�������������ก�$#����c��(�&ก�$���c��!"��@��
#��$�@�$"��������ก!"%�) 
2.3 ��
�f�ก"$_��$�@�$���D������
�f�ก���%�$&&����ก�$f�ก
�ก
� 12 ��_��  
2.4 total SIP ��%#�� 5 #��@������ 
(#������%�!��ก<Dก�$�����#��ก�����$�%	
� (�&ก����� buy & 
hold ��������!� B/E P/N SN ��
�f�ก"$_��$�@�$���D������
�
f�ก ���%�����%��ก
����ก�����"$_�$�Dก�$�����#�� MF "$_�%�
ก�$�����!� derivatives ��_��!"��$<��@
��<�ก����%����
@�������ก<D���ก�����) 

 3 reverse repo �%��ก
� 25% 
 4 securities lending   �%��ก
� 25% 
 5 total SIP N[�����(ก� �$<��@
���%#�� 8 !�@������ 1 : �<�$�@���ก�$

���������b�����%`P���ก�$<��@
�"$_��P�@<cc� (single entity 
limit)  
(���%�$�%Z[��$�@�$"��� �$�@�$ก[��"���ก[����� SN '�กPก "$_� Basel 
III ���%��<กY�&�$DZ����<���� 
5.1  %��<กY�&��% 6.4.3 (�& 6.4.4 #��#�� 6 !�@������ 1 : 
�<�$�@���ก�$���������b�����%`P���ก�$<��@
�"$_��P�@<cc� 
(single entity limit)  
5.2  %� credit rating �P�!�$&�<D��bก��� investment grade 
"$_��%�%� credit rating 

$�%ก<��%��ก
� 15% 
 

6 derivatives �<���� 
6.1 ก�$�#���bU�$ก$$% derivatives ���%��<�Z�	$&@�����_��ก�$��
���%�@��� (hedging) 

�%��ก
�%P�������%�@������%��P�  

6.2 ก�$�#���bU�$ก$$% derivatives ���%
!����_��ก�$�����%�@���  
(non-hedging) 

global exposure limit 
6.2.1 ก$��ก����������ก�$�����(DDN<DN���1  
Kbก<� net exposure ����ก
�K�กก�$�����!� derivatives E�
�����%��ก
� 100% #�� NAV 
($��&����#��ก�$�b��� !"��
K�$����%"�<ก�ก�t����
@b�<ก���	$&ก�'กb"��) 
6.2.2 ก$��ก�������ก�$�����(DDN<DN���2  
Kbก<� net exposure ����ก
�K�กก�$�����!� derivatives E�
%P�������%�@�"�@P�@�� (value-at-risk : VaR) #��ก�����
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��	 ��:�F������ ��� 	�"����� (% �	� NAV) 

�����	O��<���� 
(1)  absolute VaR < 20% #�� NAV  
(2)  relative VaR < 2 ���� #�� VaR #�� benchmark 
"%��"��: �ก�$�����(DDN<DN����  "%����%���  ก�$
�����!�@<cc�N_��#�����"������%�ก���U�(DDN<DN��� 
(complex strategic investment) "$_�ก�$�����!�@<cc�N_��
#�����"������%����%N<DN��� (exotic derivatives) 
($��&����#��ก�$�b��� !"��
K�$����%"�<ก�ก�t����
@b�<ก���	$&ก�'กb"��) 

**"%��"�� : @b"$<Dก�$�����!���
�f�ก"$_��$�@�$���D������
�f�ก��_��ก�$�b��
����#��ก������%�%�#��กb"���ก���ก<D product limit 
1,2 $��&����#��ก�$�b��� !"��
K�$����%"�<ก�ก�t����@b�<ก���	$&ก�'กb"�� 

������ 4 : 	�"�����ก����������!8��"��!��������������C�ก�Dก���������� (concentration limit) 
��	 ��:�F������ ��� 	�"�����  
1 "���#��D$
Y<�$�!�$�"�[�� 

 
��ก MF $�%ก<�L�!��ก�$K<�ก�$#�� D�K. $�����ก<�����%�
Kb���"���#��D$
Y<�$�%ก<� < 25% #��Kb���@
�U
��ก�@��
�<��"%�#��D$
Y<��<��  

2 �$�@�$"��� �$�@�$ก[��"���ก[����� �$�@�$ Basel III (�&'�กPก 
#��`P���ก$�!�$�"�[��  
(�%�$�%Z[��$�@�$"���L��$<A�� "$_��$�@�$"���L��$<A
����	$&��') 

2.1 �%��ก
� 1 !� 3 #��%P����"���@
����ก�$��
� (financial 
liability)1 #��`P���ก�$�@�$$��<�� ��%����	
��`���!��D
ก�$��
�@b"$<D$�D$&&����D<c�����@�� �<����� !�ก$�����`P���ก
�$�@�$%�"���@
����ก�$��
������ก!"%�ก����$D$�D$&&����
D<c��Z<��	 (�&<��%�	$�กj!��Dก�$��
����@�� D�K. ��K�b
%P����"���@
����ก�$��
��<�ก����%�$�%ก<D%P����"���@
����
ก�$��
���%�Dก�$��
����@�����กO���E�#��%P�"���@
����
ก�$��
��<��K&�����	O�#��%P����%�ก�$�`(�$��	O�ก�$�<���	 (�&
!�ก$�����`P���ก�$�@�$�%�%�"���@
����ก�$��
���%����	
��`���
!��Dก�$��
�@b"$<D$�D$&&����D<c�����@��2 !"�!��
�<�$�@����%��ก
� 1 !� 3 #��%P����ก�$��ก(�&�@��#��$�
@�$��%#�����#��`P���ก$��<���	O�$��$<�� ����(��!�ก$�����`P�
��ก�$�@�$���%�ก�$_��(DD filing !��<กY�&�	O�E�$�ก�$ 
(bond issuance program) !"��
K�$���	O�$�E�$�ก�$ 
2.2 !�ก$�����ก����������!��$�@�$��%#�����E��	O��$�
@�$�����ก!"%�(�&%� credit rating �P�!�$&�<D��bก���
investment grade "$_��%�%� credit rating !"� D�K. �����
��_��ก�����L�!��ก�$K<�ก�$#�� D�K. $�����ก<�$�%ก<�
�%��ก
� 1 !� 3 #��%P����ก�$��ก(�&�@��#��$�@�$
�<�ก�����	O�$��$<�� ����(��ก$�����`P���ก�$�@�$���%�ก�$_��
(DD(@��$�ก�$#��%P�ก�$�@��#�"�<ก�$<��!��<กY�&
�	O�E�$�ก�$ (bond issuance program) !"��
K�$���	O�
$�E�$�ก�$ 
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��	 ��:�F������ ��� 	�"�����  

(�<�$�@�����% 2.2 �%�!��ก<Dก$���	O��$�@�$�����กE�D����
�<����  
1. U�. D�. "$_� D�. ��%กM"%�������U�$ก
K@Z�D<�

ก�$��
� 
2. U����$��%@
� 
3. U����$����$@���$�&"� 
4. U����$��_��ก�$�กY�$(�&@"ก$��ก�$�กY�$ 
5. D$$Y<�����$��@
���_������P���'< 
6. U����$�<z���
@�"ก
K#���ก���(�&#�����%("�� 

	$&��'��  
7. U����$��_��ก�$@����ก(�&�b�#��("��	$&��'��  
8. U����$�
@��%("��	$&��'�� 
9. D�. 
10. @Z�D<�ก�$��
�$&"����	$&��'���	$&��'���	O� @%��
ก 
11. @Z�D<�ก�$��
�����	$&��'���%��<กY�&�b�������ก<D

D������% 1. W 9.) 
2 "��� CIS #��ก�����!�ก�����"�[�� - �%��ก
� 1 !� 3 #��Kb���"��� CIS �<��"%�#�� MF "$_�

ก����� CIS ����	$&��' �����ก"����<��   
- �<�$�#�������%�!��ก<Dก�$�����!�ก$���<���� 
(1) ก�$�����!�"��� CIS #��ก��������%��<กY�&�$DZ���
�<���� E����$<D���%�"O���DK�ก@b�<ก��� 
(1.1) %�#�����Oก  
(1.2) K<��<��#[��!"%�E�%�����%��ก
� 2 	� 
(1.3) �@��#����`P������!���ก���� 
(2) ก�$�����!�"��������#�� MF �_����� D�K.����ก<��	O�
`P�$<D`
���D!�ก�$�b��
�ก�$ 

3 
 

"��� infra #��ก�����!�ก�����"�[�� �%��ก
� 1 !� 3 #��Kb���"��� infra �<��"%�#��ก����� 
infra �����ก"����<�� ����(���	O�"��� infra #��ก��������%�
�<กY�&�$DZ����<���� E����$<D���%�"O���DK�ก@b�<ก��� 
(1) %�#�����Oก  
(2) K<��<��#[��!"%�E�%�����%��ก
� 2 	� 
(3) �@��#����`P������!���ก���� 

4 
 

"��� property #��ก�����!�ก�����"�[�� �%��ก
� 1 !� 3 #��Kb���"��� property �<��"%�#��ก����� 
property �����ก"����<�� ����(���	O�"��� property #��
ก��������%��<กY�&�$DZ����<���� E����$<D���%�"O���DK�ก
@b�<ก��� 
(1) %�#�����Oก  
(2) K<��<��#[��!"%�E�%�����%��ก
� 2 	� 
(3) �@��#����`P������!���ก���� 
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��	 ��:�F������ ��� 	�"�����  
 5 "��� private equity  �%��ก
� 1 !� 3 #��Kb���"��� private equity �<��"%�#��

ก����� private equity   
"%��"�� : 1 "���@
����ก�$��
� (financial liability) !"��
K�$����%%��$A��ก�$D<c�����`P���ก�$�@�$�<�ก�������K<��b�Dก�$��
���%%��$A��ก�$D<c��

�<�� E��	O�%��$A��ก�$$�������ก�$��
����กb"��E���&ก$$%ก�$กb"��%��$A��ก�$D<c����%กM"%��������
�����D<c�� "$_�
%��$A��ก�$$�������ก�$��
�����	O�����%$<D!�$&�<D@�ก� ���� International Financial Reporting Standards (IFRS) "$_� United 
States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) �	O���� 

2 $�%Z[�ก$��<��%��$Dกb"��ก�$K<��b�Dก�$��
�!��$<��($ก#��`P���ก�$�@�$ 
 

 

SCBCHEQ Schroder International Selection Fund- All China Equity 
(ก	�������ก) 

	$&�L�ก�������%�ED�ก�$����� : ก�����$�%�$�@�$���   
(%��ED�ก�$�����N[��K&@��`�!"�%� net exposure !��$�@�$���E�
�p���!�$�D	�D<c���%����ก���$���& 80 #��%P�����$<��@
�@��U
#��
ก�����) ก�����%��ED������!�"��������#��ก�����$�%
����	$&��'����ก��������� (Feeder Fund) E�ก�����%�  net 
exposure !�"��������#��ก�����$�%����	$&��'�<�ก����E�
�p���!�$�D	�D<c���%����ก���$���& 80 #��%P�����$<��@
�@��U
#��
ก����� (�&%�ก�$��������@��`�!"�%� net exposure ��� �ก���#���ก<D
���%�@�������	$&��'E��p���!�$�D	�D<c���%����ก���$���& 80 
#��%P�����$<��@
�@��U
#��ก����� 

ก�����"�<ก%�K��%���"%�!"���
��������
DE�%�กก����<��� MSCI 
China All Shares Net TR "�<�K�ก"<ก���U$$%���% !�$&&���� 3 
W 5 	� E�ก�$�����!�"���#��D$
Y<�K�� (�%����K&K��&�D�����!�กO
��%) E�������������@��!�@�%#��@
��$<��!�"���#��D$
Y<�
K�� ก�������K�����E��$�!� China B-Shares (�& China H-
Shares (�&��K��������Z[� 70% #��@
��$<�� (@��U
) E��$� "$_�
E����%`����$�@�$����<�U�!� China A-Shares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"���������9����9	�"�����ก��������	������ ������ก	�����������������"�����ก�ก�r ก	�������ก�9ก	�������ก 
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"����!��L�������� ����"	9G�� G�:!��C
�D�����������������ก�กJ9D�กก	������G�:I��M�	���������  
�	��	9��9�;
�"���G"������ 1 �s?F�!� 2564 Mk������ 30 ��?��� 2565 

 

���ก���������ก�กJ9D�กก	������  
(��	��:�	����!������� ������L�) 

	�"��"��A!��ก��* ����ก�กJ9D���* 
(30 ��?��� 2563) 

����ก�กJ9D���* 
(30 ��?��� 2564) 

����ก�กJ9D���* 
(30 ��?��� 2565) 

1. !��L��������G�:!��C
�D���������������
��:���ก�����***** 

- ��
�@&@%%P���� 
- ��
�`P������ก���%/D���� 

 
 

�%��ก
� 3.21 
�%��ก
� 3.21 

 
 

1.72 
0.12 

 
 

1.72 
0.12 

 
 

1.73 
0.12 

1.1 ���U$$%���%ก�$K<�ก�$ (Management fee) 
- ��
�@&@%%P���� 
- ��
�`P������ก���%/D���� 

 
�%��ก
� 2.68 
�%��ก
� 1.61 

 
1.60 

ก�����%��$�ก�กOD 

 
1.60 

ก�����%��$�ก�กOD 

 
1.61 

ก�����%��$�ก�กOD 
1.2 ���U$$%���%`P��P(�`�	$&E���  
(Trustee fee) 

�%��ก
� 0.11 0.04 0.04 0.04 

1.3 ���U$$%���%���&�D��  
(Registrar fee) 

�%��ก
� 0.11 0.07 0.07 0.07 

1.4 ������	$[กY�ก�$����� (Advisory fee) �%�%� �%�%� �%�%� �%�%� 
1.5 ���!��K��!�ก�$K<�!"�%�`P�	$&ก<�  
(Cost of providing the insurance) 

�%�%� �%�%� �%�%� �%�%� 

1.6 ���!��K���_�� a (Other expenses)** �%��ก
� 2.68 0.01 0.01 0.01 

� ก�$E�Y�� 	$&��@<%�<�U� (�&@���@$
%ก�$
#�!������@��#�"���������$<��($ก 

�%��ก
� 0.27 #��
Kb�����
���� 
#��E�$�ก�$ 

�%�%� �%�%� �%�%� 

�ก�$E�Y�� 	$&��@<%�<�U� (�&@���@$
%ก�$
#�L�"�<��@��#�"���������$<��($ก 

�%��ก
� 0.27*** �%�%� �%�%� �%�%� 

� ���!��K���_�� a **** ��%���K��K$
� 0.01 0.01 0.01 

2. !��L��������G�:!��C
�D��������:���
ก�������� 

��%���K��K$
� �%�%� �%�%� �%�%� 

��!��L��������G�:!��C
�D����������ก�กJ9
D����������***** 

- ��
�@&@%%P���� 
- ��
�`P������ก���%/D���� 

 
 

�%��ก
� 3.21 
�%��ก
� 3.21 

 
 

1.72 
0.12 

 
 

1.72 
0.12 

 
 

1.73 
0.12 

!��C
�D���C�ก��K��	������ก�����   
(Trading cost) 

��%���K��K$
� �%�%� �%�%� �%�%� 

*      ���U$$%���% / ���!��K���<�ก�������$�%L�Y�%P������
�%(��� 
**    �%_���b���$�%ก<D���U$$%���%"$_����!��K������a ����$�ก�กODK$
�K�กก�����$�%��%#�� 1.1 W 1.5 K&�����%��ก
����U$$%���%$�%#��ก����� 
***  �<����� �%��ก
�ก����<�$�$���& 0.27 #��%P�����$<��@
�@��U
#��ก�����$�%!�(���&�<� 
**** ���!��K���_��������ก���"$_�����ก<D$���& 0.01 #��%P�����$<��@
�@��U
 
***** �%�$�%���L�Y���
�����
�
D����@b"$<D��
������%%��$� 40 (4) (ก) ("��	$&%��$<YM�ก$ 
�<����� ���U$$%���% "$_� ���!��K����%������$&D����!�E�$�ก�$ ��K%�ก�$�	����(	����
�%#[��E��%��ก
�$���& 5 #���<�$����U$$%���% "$_� ���!��K�� 
��%������$&D����!�E�$�ก�$ 
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���ก���������ก�กJ9D�กI��K��	���	I��M�	���������  

(��	��:�	����!�����������) 

	�"��"��
A!��ก��* 

����ก�กJ9D���* 

(30 ��?��� 2563) 

����ก�กJ9D���* 

(30 ��?��� 2564) 

����ก�กJ9D���* 

(30 ��?��� 2565) 

���U$$%���%ก�$#� (Front-End Fee)** 

(1) ��
�@&@%%P���� 
(2) ��
�`P������ก���%/D���� 

 

�%��ก
� 3.21 

�%��ก
� 3.21 

 

1.605 

ก�����%��$�ก�กOD 

 

1.605 

ก�����%��$�ก�กOD 

 

1.605 

ก�����%��$�ก�กOD 

���U$$%���%ก�$$<DN_���_� (Back-End Fee)** 

(1) ��
�@&@%%P���� 

(2)  ��
�`P������ก���%/D���� 

 

�%��ก
� 3.21 

�%��ก
� 3.21 

 

ก�����%��$�ก�กOD 

ก�����%��$�ก�กOD 

 

ก�����%��$�ก�กOD 

ก�����%��$�ก�กOD 

 

ก�����%��$�ก�กOD 

ก�����%��$�ก�กOD 

���U$$%���%ก�$@<D�	����"��������  
(Switching Fee)** 

    

(1)  ���U$$%���%ก�$@<D�	����"���������#�� 
(Switching In) 

• ��
�@&@%%P���� 

• ��
������ก���%/D���� 

 

 

�%��ก
� 3.21 

�%��ก
� 3.21 

 

 

1.605 

ก�����%��$�ก�กOD 

 

 

1.605 

ก�����%��$�ก�กOD 

 

 

1.605 

ก�����%��$�ก�กOD 

(2)  ���U$$%���%ก�$@<D�	����"����������ก 
(Switching Out)  

• ��
�@&@%%P���� 

• ��
������ก���%/D���� 

 

 

�%��ก
� 3.21 

�%��ก
� 3.21 

 

 

ก�����%��$�ก�กOD 

ก�����%��$�ก�กOD 

 

 

ก�����%��$�ก�กOD 

ก�����%��$�ก�กOD 

 

 

ก�����%��$�ก�กOD 

ก�����%��$�ก�กOD 

���	$<Dก$��#��_�"��������ก���$&&����Z_�
�$�����กb"�����!�E�$�ก�$ (Exit Fee)  

�%�%� �%�%� �%�%� �%�%� 

���!��K��!�ก�$N_��"$_�#�"�<ก�$<�� �%_��%�ก�$
@<��N_��"$_�@<��#�"$_�@<D�	����"��������  
(�กOD�#��ก�����) (Brokerage Fee)*** 

�%��ก
� 0.75 ก�����%��$�ก�กOD ก�����%��$�ก�กOD ก�����%��$�ก�กOD 

���U$$%���%ก�$E��"�������� !��<�$� 10 D��  
���"��������  
1,000 "��� 

!��<�$� 10 D�� 
���"�������� 
1,000 "��� 

!��<�$� 10 D�� 
���"�������� 
1,000 "��� 

!��<�$� 10 D�� 
���"�������� 
1,000 "��� 

*       ���U$$%���% / ���!��K���<�ก����$�%L�Y�%P������
�%(��� 
**     ���U$$%���%ก�$#� / @<D�	����"����������K�$�ก�กODK�ก`P�@<��N_��"��������(���&ก���%"$_�(���&$�!��<�$�����%�����ก<�  E�D$
Y<�K<�ก�$

K&(K��  $��&����(�&"�<ก�ก�t�!"��$�D����	 
***   ���U$$%���% / ���!��K���<�ก�����%�%�L�Y�%P������
�% 
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����:�	���ก������� ก��ก���������G�:ก��ก�	F��:I�ก��� 
� ����� 30 ��?��� 2565 

 

  ���!�� ��	��:�	����!�� 

��	���ก�����  "����!�"��� ����� ������L� 

  (9��) (%) 
��������� 1,052,981,082.47  101.06%  
  ���������"�����:��^ 1,052,981,082.47  101.06%  

  
  

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - ALL CHINA EQUITY- C 
USD(SCHACECLX) 

1,052,981,082.47  101.06%  

����n�กL��!�� 9,286,444.98  0.89%  
  

  
D%K.U����$ก@
ก$��(KBANK) 9,286,444.98  0.89%  

��;;�K��	���������� / FORWARD (28,551,759.76) (2.74%) 
  

  
@<cc�N_��#�����"���/FORWARD(FWTHBUSD22624FQ) 2,290,875.00  0.22%  

  
  

@<cc�N_��#�����"���/FORWARD(FWTHBUSD22624EO) 1,537,625.00  0.15%  
  

  
@<cc�N_��#�����"���/FORWARD(FWTHBUSD22624EX) 1,430,275.00  0.14%  

  
  

@<cc�N_��#�����"���/FORWARD(FWTHBUSD22624FO) 623,700.00  0.06%  
  

  
@<cc�N_��#�����"���/FORWARD(FWTHBUSD22624EL) 499,897.50  0.05%  

  
  

@<cc�N_��#�����"���/FORWARD(FWTHBUSD22819A) 376,188.00  0.04%  
  

  
@<cc�N_��#�����"���/FORWARD(FWTHBUSD22624HF) 3,250.00  0.00%  

  
  

@<cc�N_��#�����"���/FORWARD(FWTHBUSD22624HM) (291,362.50) (0.03%) 
  

  
@<cc�N_��#�����"���/FORWARD(FWUSDTHB22624IH) (358,812.50) (0.03%) 

  
  

@<cc�N_��#�����"���/FORWARD(FWUSDTHB22624HB) (741,625.00) (0.07%) 
  

  
@<cc�N_��#�����"���/FORWARD(FWUSDTHB22N18L) (1,162,254.80) (0.11%) 

  
  

@<cc�N_��#�����"���/FORWARD(FWUSDTHB22819C) (1,221,096.40) (0.12%) 
  

  
@<cc�N_��#�����"���/FORWARD(FWUSDTHB22624IG) (1,751,654.44) (0.17%) 

  
  

@<cc�N_��#�����"���/FORWARD(FWUSDTHB22819B) (2,034,876.00) (0.20%) 
  

  
@<cc�N_��#�����"���/FORWARD(FWUSDTHB22N18A) (3,110,306.22) (0.30%) 

  
  

@<cc�N_��#�����"���/FORWARD(FWUSDTHB22624AB) (10,739,256.85) (1.03%) 
  

  
@<cc�N_��#�����"���/FORWARD(FWUSDTHB22N18I) (13,902,325.55) (1.33%) 

�������� 	��� 37,917,000.00  3.64%  
�������	��� (29,675,773.17) (2.85%) 
���!������� ������L� 1,041,956,994.52  100.00%  
���!����������� (9��) 8.0882 

 
 
 
 
 
 
 



 

     45                                ก������	
������
�� ��� ����� �
��
��� : SCBCHEQ                

������������������� 
� ����� 30 ��?��� 2565 

 
ก�����	�"�����   ���!��"����!�"���   %NAV  

(ก) �$�@�$L��$<A ���(ก� �<��(�ก��
� �<�UD<�$$<AD�� �<�UD<�$U����$("��	$&��'
�� �<�UD<�$ "$_��$�@�$("��"������ก�������_��ก�$r_��rP(�&�<z��$&DD@Z�D<�
ก�$��
� "$_�ก$&�$��ก�$��<� �	O�`P���ก `P�$<D$�� `P�$<D���<� "$_�`P���b	$&ก<�  -   -   
(#) �$�@�$���U����$���%�กM"%��p��&K<��<��#[�� U����$���
�� "$_�D$
Y<�
��
�����	O�`P���ก `P�$<D$�� `P�$<D���<� `P�@�<ก"�<� "$_�`P���b	$&ก<�                   9,286,444.98                     0.89  
(�) �$�@�$���%�D$
Y<�������$<D rating !�$&�<D investment grade �	O�`P���ก `P�$<D$�� 
`P�$<D���<� `P�@�<ก"�<� "$_�`P���b	$&ก<�  -   -   
(�) �$�@�$���%�D$
Y<���� ���$<Dก�$K<��<��<D���%�����_��Z_�!�$&�<D�����bก��� 
investment grade "$_��%�%� rating �	O�`P���ก `P�$<D$�� `P�$<D���<� `P�@�<ก"�<� "$_�  
`P���b	$&ก<�  -   -   

@<�@���@P�@�� (Upper Limit) ���D$
Y<�K<�ก�$������K&�����!�ก���% (�) 15 %NAV 
 

I�ก���8��������	�ก	������ 

I�ก���8�������G�:��
��
������	�����"�����w���� 
(�b�����%	�	j
�
� �<��(�� %.�. W U.�. #��(���&	�) 

SCBCHEQA 

 
SCBCHEQP 

 

������"� : `�ก�$�b��
����!����� %
����	O�@
��_�<�Z[�`�ก�$�b��
����!������ 
`P��������$�b���%�#��!K�<กY�&@
���� ��_����# `���D(�� (�&���%�@���ก����<�@
�!K 
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I�ก���8�������G99��ก���� 

I�"	9G��D�กก������� 
% "��
����� % "�	�� 

YTD 3 ���	� 6 ���	� 1 �� 3 �� 5 �� 10 �� "���G"�D��"��� 

SCBCHEQA -18.15% -14.71% -24.24% -28.71% -3.07% n.a. n.a. -5.27% 

�ก�t�%��$A��1 -17.60% -13.94% -22.74% -27.47% -7.49% n.a. n.a. -7.14% 

���%`<�`��#��`�ก�$�b��
���� 18.91% 17.64% 19.93% 26.44% 25.05% n.a. n.a. 24.88% 

���%`<�`��#���ก�t�%��$A�� 19.36% 18.44% 20.18% 26.76% 19.69% n.a. n.a. 20.22% 
 

I�"	9G��D�กก������� 
% "��
����� % "�	�� 

YTD 3 ���	� 6 ���	� 1 �� 3 �� 5 �� 10 �� "���G"�D��"��� 

SCBCHEQP -18.00% -14.56% -24.02% -28.36% n.a. n.a. n.a. -2.19% 

�ก�t�%��$A��1 -17.60% -13.94% -22.74% -27.47% n.a. n.a. n.a. -5.83% 

���%`<�`��#��`�ก�$�b��
���� 18.91% 17.64% 19.93% 26.44% n.a. n.a. n.a. 25.24% 

���%`<�`��#���ก�t�%��$A�� 19.36% 18.44% 20.18% 26.76% n.a. n.a. n.a. 19.57% 

������"� : ก�$�<�`�ก�$�b��
����#��ก�����$�%��� K<��b#[����%%��$A��ก�$�<�`�ก�$�b��
����#��@%��%D$
Y<�K<�ก�$����� 
1 �<��� MSCI All China Index NET (USD) @<�@��� (%) : 100.00 

	$<D���������ก�$	���ก<����%�@����<�$�(�ก�	������_���b���`���D(���	O�@ก����
�D�� � �<��������� (!��<�$�@��� 50%)  
(�&	$<D����<�$�(�ก�	������_�����Dก<D���@ก����
�D�� � �<�����b���`���D(�� (!��<�$�@��� 50%) 
�<��(���<���� 27 �m'K
ก�� 2562 �	�����	O� 
�<���  MSCI China All Shares Net Total Return Index (USD) @<�@��� (%) : 100.00 
	$<D���������ก�$	���ก<����%�@����<�$�(�ก�	������_���b���`���D(���	O�@ก����
�D�� � �<��������� (!��<�$�@��� 50%)  
(�&	$<D����<�$�(�ก�	������_�����Dก<D���@ก����
�D�� � �<�����b���`���D(�� (!��<�$�@��� 50%) 

�SCBAM �	O�`P��b���`���D(���<�������<�E�!��#��%P��<��� � @
���<�� 

� SCBCHEQA ��%�`�#�����@P�@��!��������� 5 	� (maximum drawdown) �_� -42.49% 
� SCBCHEQP ��%�`�#�����@P�@��!��������� 5 	� (maximum drawdown) �_� -42.40% 
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��	���	�"�������������ก��������	�ก	���� (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
      �	9�:�:���"���G"������ 1 �s?F�!� 2564 Mk������ 30 ��?��� 2565 

 

PTR = Min (N_���$<��@
�, #��$<��@
�) 

 Avg. NAV 

PTR = 1,793,870,908.00 

 1,167,512,211.23 

PTR = 1.54 

 

������"� : PTR �b���K�ก%P����������ก���$&"����`�$�%#��%P����ก�$N_���$<��@
�ก<D`�$�%#��%P����ก�$#��$<��@
� ���ก�����$�%�����!�$�D
$&&����D<c�����`���%� "�$���%P�����$<��@
�@��U
�p���#��ก�����$�%!�$�D$&&����D<c������ก<� 
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����:�	���"�"�����G�:	����9!������
��	M�	�	�"�������ก"�C� PORT 
� ����� 30 ��?��� 2565 

 
��:�F�  

  
 I��		ก  

  
 I��!�8/I����9�	�/I�����ก����  

  
��!�9ก8��� 

  
 	����9!������
��	M�	�	�I��		ก"�����   ���!������"�{  

  
 ���!��"����!�"���  

   TRIS Rating   FITCH Rating  

 ��
�f�กU����$   D%K.U����$ก@
ก$��        AA+(tha)                       -                  9,286,444.98  
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Fitch Rating 
   

	����9!������
��	M�	�:�:���8���9��:��^���  	����9!������
��	M�	�:�:�����8���9��:��^��� 

AAA (tha)   
AAA (@��Z[�$&�<D���%�����_��Z_�#<��@P�@��#���<D�<D���%�����_��Z_�
L�!�	$&��'��N[��กb"��E�r
��� E��<D�<D���%�����_��Z_����K&%�D
!"�ก<D�<��<D���%�����_��Z_����%����%�@��� �������@��� �%_���	$�D���Dก<D    

P̀���ก�$�@�$"$_��$�@�$�_��!�	$&��'�� (�&E�	ก�
(���K&กb"��
!"�(ก��$�@�$���ก�$��
������ก"$_���b	$&ก<�E�$<AD�� 

 F1 (tha) 
(@��Z[�$&�<D���%@�%�$Z#<��@P�@��!�ก�$�b$&"�����%��_����##���$�@�$
�$���%กb"���%_���	$�D���Dก<D P̀���ก�$�@�$"$_��$�@�$�_�� a !�	$&��'
��L�!���<��<D���%�����_��Z_�L�!�	$&��'��N[��กb"��E�r
��� E�
�<��<D���%�����_��Z_����K&%�D!"�@b"$<D�<��<D���%�����_��Z_����%����%�@��� 
�������@��� �%_���	$�D���Dก<D P̀���ก�$�@�$�_��!�	$&��'����ก<� (�&E�
	ก�
(���K&กb"��!"�ก<D�$�@�$���ก�$��
������ก"$_���b	$&ก<�E�$<AD�� 
!�ก$�����%�$&�<D���%�����_��Z_�@P��	O��
�'YK&%�@<c�<กY�� �+� (@�����
��
�%��
%K�ก�<��<D���%�����_��Z_����กb"�� 

AA (tha) 
AA (@��Z[�$&�<D���%�����_��Z_�#<��@P�%�ก�%_���	$�D���Dก<D P̀���ก�$�
@�$"$_��$�@�$�_��!�	$&��'E�$&�<D���%�����_��Z_�#���$�@�$���
ก�$��
�#<���������K�ก P̀���ก�$�@�$"$_��$�@�$�_��������$<Dก�$K<��<��<D���%
�����_��Z_�#<��@P�@��#��	$&��'��������Oก��� 

 F2 (tha) 
(@��Z[�$&�<D���%@�%�$Z!�ก�$�b$&"�����%��_����#���ก�$��
���%
กb"������!�$&�<D��������!K�%_���	$�D���Dก<D P̀���ก�$�@�$"����_��!�
	$&��'����ก<� �����$กO�� $&�<D#�����%�����_��Z_��<�ก����<��%���K
���D����ก<Dก$��������$<Dก�$K<��<��<D���%�����_��Z_����@P�ก��� 

A (tha) 
A (@��Z[�$&�<D���%�����_��Z_�#<��@P��%_���	$�D���Dก<D P̀���ก�$�@�$"$_�
�$�@�$�_��!�	$&��'�� �����$กO�� ก�$�	����(	��#��@Z��ก�$��"$_�
@L������'$YAก
K��K%�`�ก$&�D������%@�%�$Z!�ก�$�b$&"�������$�
��%กb"��#���$�@�$���ก�$��
��"������%�กก����$�@�$�_��������$<Dก�$K<�
�<��<D���%�����_��Z_�!�	$&�L����@P�ก��� 

 F3 (tha) 
(@��Z[�$&�<D���%@�%�$Z!�ก�$�b$&"�����%��_����##���$�@�$ก�$��
���%
กb"������!�$&�<D	��ก����%_���	$�D���Dก<D P̀���ก�$�@�$�_��"$_��$�
@�$�_��!�	$&��'����ก<� �����$กO�� ���%@�%�$Z!�ก�$�b$&"����<�ก����K&
%����%�%�(�����%�ก#[���	��%���%�	����(	��!�����D!�$&&@<��
%�กก����$�@�$������$<Dก�$K<�ก�$K<��<��<D���@P�ก��� 

BBB (tha) 
BBB (@��Z[�$&�<D���%�����_��Z_�#<��	��ก����%_���	$�D���Dก<D P̀���ก
�$�@�$�_��!�	$&��'�� �����$กO�� %����%�	O��	���%�กก���ก�$
�	����(	��#��@Z��ก�$��"$_�@L������'$YAก
KK&%�`�ก$&�D���
���%@�%�$Z!�ก�$�b$&"�������$���%กb"������#���$�@�$���ก�$��
�
�"������%�กก����$�@�$"����_��������$<Dก�$K<��<��<D���%�����_��Z_�!�	$&�L�
���@P�ก��� 

 B (tha) 
(@��Z[�$&�<D���%@�%�$Z!�ก�$�b$&"�����%��_����##���$�@�$ก�$��
���%
กb"����������%�(������%_���	$�D���Dก<D P̀���ก�$�@�$�_��!�	$&��'�� 
���%@�%�$Z!�ก�$�b$&"����<�ก����K&�%�(�����%�ก#[����%ก�$
�	����(	������'$YAก
K(�&ก�$��
�!�����D$&&@<�� 

BB (tha) 
BB (@��Z[�$&�<D���%�����_��Z_�����#�����b�%_���	$�D���Dก<D P̀���ก�$�
@�$�_��!�	$&��'�� ก�$�b$&"�����%��_����##���$�@�$�"������
L�!�	$&��'�<�� a %����%�%�(�����!�$&�<D"�[��(�&���%@�%�$Z!�
ก�$�b$&"����_���%กb"������K&%����%�%�(�����%�ก#[����%ก�$
�	����(	��#���'$YAก
K!�����D 

 C (tha) 
(@��Z[�$&�<D���%@�%�$Z!�ก�$�b$&"�����%��_����##���$�@�$ก�$��
���%
กb"����������%�(�����@P� �%_���	$�D���Dก<D P̀���ก�$�@�$�_��!�	$&��'��
���%@�%�$Z!�ก�$	j
D<�
��%#�� P̀ก�<����ก�$��
�#[���P�ก<D@L��&�����_�����
ก�$�b��
�U�$ก
K(�&@L��ก�$������'$YAก
K�����<�� 

B (tha) 
B (@��Z[�$&�<D���%����_��Z_�#<����b����%��<@b�<c�%_���	$�D���Dก<D  

P̀���ก�$�@�$"����_�� a !�	$&��'�� ก�$	j
D<�
��%��_����##���$�@�$
"���(�&#�� P̀ก�<����ก�$��
�<����	O��	���!�	<KK�D<� (�����%%<����<�
Kbก<��P�!�$&�<D"�[�������<�� (�&���%@�%�$Z!�ก�$�b$&"�����%กb"��
���������_��������<�� (�&���%@�%�$Z!�ก�$�b$&"�����%กb"������
�����_����<�� �%�(�����#[���P�ก<D@L��&�����_�����ก�$�b��
�U�$ก
K(�&@L��
����'$YAก
K 
 

 D (tha) 
(@��Z[�ก�$ 
̀��<��b$&"����������ก
�#[��(���"$_�กb�<�K&�ก
�#[�� 
 
������"���:ก	9ก��D��	����9!������
��	M�	C��:�:��C��:�:����
�8���9��:��^���                                                                    
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Fitch Ratings 
   

	����9!������
��	M�	�:�:���8���9��:��^���  	����9!������
��	M�	�:�:�����8���9��:��^��� 

CCC (tha), CC (tha), C (tha) 
�<��<D���%�����_��Z_��"������(@��Z[�$&�<D���%�����_��Z_�#<����b%�ก�%_��
�	$�D���Dก<D P̀���ก�$�@�$"$_��$�@�$�_��!�	$&��'�� ���%@�%�$Z
!�ก�$	M
D<�
��%#�� P̀ก�<����ก�$��
�#[���P�ก<D@L��&�����_�����ก�$�b��
�
U�$ก
K(�&ก�$�<z������'$YAก
K������������ 

 ��$_���D������
�'Y@b"$<D	$&��'�� �tha� K&ZPก$&D�������K�ก�<��<D���%
�����_��Z_���ก�<��<D ��_��(ก���%(�ก������กK�กก�$K<��<��<D���%�����_��Z_�
$&�<D@�ก���$_���"%� �+� "$_� �-� ��KK&ZPก$&D������
�%��
%���K�ก�<��<D
���%�����_��Z_�@b"$<D	$&��'"�[�� a ��_��(@��Z[�@Z��&��E��	$�D���D
ก<�L�!��<��<D���%�����_��Z_�#<��"�<ก �<����� K&�%�%�ก�$$&D�@<c�<กY�� ������
�<�ก����@b"$<D�<��<D���%�����_��Z_��<��<D �AAA(tha)� "$_��<��<D�����bก��� 
�CCC(tha)� @b"$<D�<��<D���%�����_��Z_�!�$&&��  
(�&K&�%�%�ก�$$&D�@<c�<กY���������<�ก����@b"$<D�<��<D���%�����_��Z_� 
!�$&&@<�� ��ก�"�_�K�ก �F1(tha)� 

D (tha) 
�<��<D���%�����_��Z_��"������ K&ZPกกb"��!"�@b"$<D����ก$"$_��$�@�$"���
N[��กb�<��P�!�L��& 
̀��<��b$&"���!�	<KK�D<� 

 @<cc��ก�$	$<D�<��<D���%�����_��Z_� (Rating Watch) : @<cc��ก�$	$<D
�<��<D���%�����_��Z_�K&ZPก!����_��(K��!"��<ก������$�D���%����%�	O��	������ 
K&%�ก�$�	����(	���<��<D���%�����_��Z_�(�&(K��(��E��%�
'���#��ก�$
�	����(	���<�ก���� @<cc���<�ก������K$&D��	O� �@<cc��D�ก� N[��D�����
(��E��%!�ก�$	$<D�<��<D���%�����_��Z_�!"�@P�#[�� �@<cc���D� K&D�����(��E��%
!�ก�$	$<D�<��<D���%�����_��Z_�!"���b�� "$_� �@<cc���
�<z���  
!�ก$������<��<D���%�����_��Z_���KK&���$<Dก�$	$<D#[��	$<D��"$_������E� 
	ก�
 @<cc��ก�$	$<D�<��<D���%�����_��Z_�%<กK&ZPก$&D����@b"$<D����$&&����
@<�� a 

Tris Rating 
   
	����9�!���""����������:�:ก���G�:�:�:����	���"���G"� 1 ���k��  	����9�!���""����������:�:���� ��	���"�8ก�� 1 ��  
AAA 
AAA �<��<D��$�
�@P�@�� %����%�@�����b���@�� D$
Y<�%����%@�%�$Z!�ก�$
�b$&��ก�D��(�&�_���
����!��ก�t�@P�@�� (�&���$<D`�ก$&�D���%�ก
K�กก�$�	����(	�����U�$ก
K �'$YAก
K (�&@
��(�����%�_��a 

 T1 
T1 ��ก�$�@�$"���%�@Z��&�<���������ก�$����(�&ก�$��
����(#O�(ก$��!�$&�<D
��%�ก %�@L������������%�ก (�&�<ก�����K&���$<D���%���%�$��K�กก�$ 
̀��<�
�b$&"��������ก����<��<D��$�
�!�$&�<D�_�� P̀���ก�$�@�$������$<D 
�<��<D��$�
�!�$&�<D�<�ก����N[��%���$_���"%� "+" ���K&��� 
$<D���%���%�$������ก�$ 
̀��<��b$&"������@P�
��#[�� 

AA 
AA %����%�@�����b%�ก D$
Y<�%����%@�%�$Z!�ก�$�b$&��ก�D��(�&�_� 
��
����!��ก�t�@P�%�ก (����K���$<D`�ก$&�DK�กก�$�	����(	�����
U�$ก
K �'$YAก
K (�&@
��(�����%�_��a %�กก����<��<D��$�
�����P�!�$&�<D 
AAA 

 T2 
T2 P̀���ก�$�@�$"���%�@Z��&�<���������ก�$����(�& 
ก�$��
����(#O�(ก$��!�$&�<D�� (�&%����%@�%�$Z!�ก�$ 
�b$&"���$&&@<��!�$&�<D��������!K 

A 
A %����%�@���!�$&�<D��b D$
Y<�%����%@�%�$Z!�ก�$�b$&��ก�D��
(�&�_���
����!��ก�t�@P� (����K���$<D`�ก$&�DK�กก�$�	����(	��
���U�$ก
K �'$YAก
K (�&@
��(�����%�_��a %�กก����<��<D��$�
�����P�!�
$&�<D@P�ก��� 

 T3 
T3 P̀���ก�$�@�$"���%����%@�%�$Z!�ก�$�b$&"��� 
$&&@<��!�$&�<D����%$<D��� 

BBB 
BBB %����%�@���!�$&�<D	��ก��� D$
Y<�%����%@�%�$Z!�ก�$�b$&
��ก�D��(�&�_���
����!��ก�t���������� (��%����%�����"����ก�$
�	����(	�����U�$ก
K �'$YAก
K (�&@
��(�����%�_��a %�กก��� (�&��K%�
���%@�%�$Z!�ก�$�b$&"����������(����%_�����Dก<D�<��<D��$�
�����P�!�
$&�<D@P�ก��� 

 T4 
T4 P̀���ก�$�@�$"���%����%@�%�$Z!�ก�$�b$&"���$&&@<���������#�������(�
�<��<D��$�
���ก	$&�L����K<�E��$
@�$��
���	O��<��<D��$�
��$�@�$"���!�
�$&กP���
�D�� N[��@&�������%@�%�$Z!�ก�$�b$&"���#�� P̀���ก�$�@�$E� 
�%�$�%���%�@���!�ก�$�	����(	��ก�$�b$&"���K�ก@ก����
�D���	O�@ก��
��
��$�����	$&��'  
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Tris Rating 
   
	����9�!���""����������:�:ก���G�:�:�:����	���"���G"� 1 ���k��  	����9�!���""����������:�:���� ��	���"�8ก�� 1 ��  
BB 
BB ���%�@���!�$&�<D@P� D$
Y<�%����%@�%�$Z!�ก�$�b$&��ก�D�� 
(�&�_���
����!��ก�t���bก���$&�<D	��ก��� (�&K&���$<D`�ก$&�D 
K�กก�$�	����(	�����U�$ก
K �'$YAก
K (�&@
��(�����%�_��a  
����#����<��K� N[����K@��`�!"����%@�%�$Z!�ก�$�b$&"����P�!� 
�ก�t�����%������� 
 

 ��กK�ก��� �$
@�$��
��<�กb"�� "(��E��%�<��<D��$�
�"  (Rating Outlook)  
��_��@&�������%�	O��	���#��ก�$�	����(	���<��<D ��$�
�#�� P̀���ก�$�@�$!�
$&&	��ก���"$_�$&&�� E��$
@�$��
��K&�
K�$��Z[�E�ก�@���K&�ก
�ก�$
�	����(	��#��L��&���@�"ก$$%(�&@L��(�����%���U�$ก
K!������#�� 
 P̀���ก�$�@�$�����Kก$&�D������%@�%�$Z!�ก�$�b$&"��� �<����� (��E��%�<��<D
��$�
������ก!"�(ก�"������"�[��a K&���D����ก<D���%@�%�$Z!�ก�$�b$&"���
#��"�������<��a (��E��%�<��<D��$�
�(D����ก�	O� 4 $&�<D ���(ก� 

B 
B ���%�@���!�$&�<D@P�%�ก D$
Y<�%����%@�%�$Z!�ก�$�b$& 
��ก�D��(�&�_���
����!��ก�t���b (�&��KK&"%����%@�%�$Z 
"$_����%�<��!K!�ก�$�b$&"��������%ก�$�	����(	��#��@Z��ก�$�� 
���U�$ก
K �'$YAก
K (�&@
��(�����%�_��a 

 Positive "%�Z[� �<��<D��$�
���K	$<D#[��  
Stable "%�Z[� �<��<D��$�
���K�%��	����(	��  
Negative "%�Z[� �<��<D��$�
���K	$<D����  
Developing "%�Z[� �<��<D��$�
���K	$<D#[�� 	$<D����"$_��%��	����(	��  
 

C 
C %����%�@���!�ก�$ 
̀��<��b$&"���@P����@�� D$
Y<��%�%����%@�%�$Z 
!�ก�$�b$&��ก�D��(�&�_���
������%กb"�������<��K�  
E�������'<��_����#�����_���b�����U�$ก
K �'$YAก
K (�&@
��(�����%
�_��a ����%�กK[�K&%����%@�%�$Z!�ก�$�b$&"������ 

  

D 
D �	O�$&�<D����P�!�@L��& 
̀��<��b$&"��� E� P̀���ก�$�@�$"��� 
�%�@�%�$Z�b$&��ก�D��(�&�_���
���������%กb"�� 

  

�<��<D��$�
�K�ก AA Z[� C ��K%���$_���"%�D�ก (+) "$_��D (-) ������ 
��_��Kb(�ก���%(�ก����#�����L��#���<��<D��$�
�L�!�$&�<D
����ก<� 
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��	���	������D8��J�"�	ก��"�����CD�����C�����������	�ก	������ 

@$�	@�$&@b�<c#��ก����� Schroder International Selection Fund- All China Equity (ก�����"�<ก) 
(("������%�#��#��%P� : "�<�@_�������ก�����"�<ก #��%P� � ��_��@
�"��% 2564) 

�_��ก����� Schroder International Selection Fund- All China Equity  

�ED�ก�$�����  

  

ก�����%�K��%���"%�!"���
��������
DE�%�กก����<��� MSCI China All Shares Net 
TR "�<�K�ก"<ก���U$$%���% !�$&&���� 3 W 5 	� E�ก�$�����!�"���#��D$
Y<�K�� 
(�%����K&K��&�D�����!�กO��%) ก�����%�ก�$K<�ก�$(DD��
�$�ก (actively manage) 
(�&������������@��!�@�%#��@
��$<��!�"���#��D$
Y<�K�� ก�������K�����
E��$�!� China B-Shares (�& China H-Shares (�&��K��������Z[� 70% #��
@
��$<�� (@��U
) E��$� "$_�E����%`����$�@�$����<�U�!� China A-Shares  

ก�������K����� �%��ก
�"�[��!�@�%#��@
��$<��E��$�"$_�E����%!�"�<ก �$<��
�_�� a ($�%Z[�@
��$<��	$&�L��_�� a 	$&��' LP%
L�� ���@�"ก$$% "$_�@ก����
� 
ก����� !D@b�<c(@��@
�U
 (�&ก�$�����!�������
� (�&��
�@� (��%#��Kbก<� ���
$&D����!�"�<�@_�������) ก�������K�����!��$�@�$����<�U�E�%�K��%���"%�!�ก�$
K<�ก�$���%�@���(�&D$
"�$��
������!"�%�	$&@
�U
L��%�ก#[�� 

	$&��'���K��&�D�� �<ก�N%�D
$�ก 

�<�K<��<��ก�����  27 %
Z���� 2561 

ISIN LU1831875205 

Bloomberg Ticker SCHACEC LX 

�<��������
� (Index) MSCI China All Shares Net TR 

Index Ticker MXCNANM 

@ก����
� �����$�@"$<A (USD) 

`P�K<�ก�$ก����� (Manager) Schroder Investment Management (Europe) S.A. 

��OD�N�� (website) https://www.schroders.com/getfunddocument/?oid=1.9.1755 
 

���U$$%���%(�&���!��K������ a #��ก�����"�<ก % ���	� #���$<��@
�@��U
�p���#��ก����� 

Maximum Entry charge 1.00% (ก�����%��$�ก�กOD) 

Ongoing charge 1.08% (30 U<����% 2563)  

�<����� "�กก�����"�<ก%�ก�$�	����(	��#��%P�#������!�a N[��D$
Y<�K<�ก�$�"O�����%�%��<@b�<c D$
Y<�K<�ก�$#�@���@
�U
�	����(	��#��%P�
�<�ก������_��!"�@�������ก<Dก�����"�<ก N[��Z_�������$<D���%�"O���DK�ก`P�Z_�"���(��� E�K&(K��!"�`P�Z_�"���������$�D�����OD�N" #��
D$
Y<�K<�ก�$ 
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ก��K��	���������!9ก��L��� ��:ก��
��" 

`P������@�%�$ZN_��"��������#��ก����������Dก$%U$$%�	$&ก<����
� "$_�����$�ก��� ก$%U$$%�	$&ก<����
���D"�������������%��_����#���
D$
Y<�K<�ก�$กb"�� E��
����ก<DD$
Y<�	$&ก<����
� "$_� �<�(��"$_���"������D$
Y<�	$&ก<����
�กb"�� �<����� ก�$N_��#�"����������D
ก$%U$$%�	$&ก<����
���K%�#��กb"�� (�&�
U�	j
D<�
���(�ก�����	K�กก�$N_��#�ก����������������� `P���������N_��ก$%U$$%�	$&ก<����
���D
"��������K[���$'[กY�$��&����!���ก@�$	$&ก�Dก�$#�#��ก$%U$$%�	$&ก<����
���D"��������ก��� �<����� "�กD$
Y<�K<�ก�$K&�	
�
!"�N_��"����������Dก$%U$$%�	$&ก<����
���� K&(K��!"�`P�������$�D����"���`��������OD�N��#��D$
Y<�K<�ก�$  

D$
Y<�K<�ก�$#�@���@
�U
���K&ก��
กก�$N_��#�"����������Dก$%U$$%�	$&ก<����
���� E�Z_�������$<D���%�"O���DK�ก`P�Z_�"��������
(��� N[��D$
Y<�K<�ก�$K&(K��!"�`P�Z_�"��������(�&`P�������<���	�$�D����"���������� 7 �<� E�K&	$&ก�'`��������OD�N��#��D$
Y<�
K<�ก�$ ��ก�<��(K��!"�@b�<ก�����&ก$$%ก�$ ก.�.�. �$�DL�!� 15 �<��<D(���<��	����(	��  

#��กb"���ก���ก<Dก�$N_��"����������Dก$%U$$%�	$&ก<����
�%��<���� ��K%�ก�$�	����(	�����E�Z_�������$<D���%�"O���DK�ก`P�Z_�"���
�����(���  

%P����#<����b#��ก�$@<��N_��"�������� %P����#<����b#��ก�$#��_�"�������� %P����"�����������"�_�!�D<c��#<����b (�&Kb���"��������
���"�_�!�D<c��#<����b :  

��_���K�กก�$N_��#�"����������Dก$%U$$%�	$&ก<����
�%�#��กb"������ก���#���ก<Dก$%U$$%� ���� ก�$����_�ก$%U$$%� @<�@���ก�$��_�ก�����
(���&ก����� ก�$�b��
�ก�$@<D�	����ก����� ����K�ก�$"<ก���!��K������ก���#���ก<Dก$%U$$%� ���� ���ก�$	$&ก<�L< �	O���� �<��<�� ก�$
@<��N_��#�"����������Dก$%U$$%�	$&ก<����
�K[�%�#��กb"��!��$_���%P����#<����b#��ก�$@<��N_��"�������� %P����#<����b#��ก�$@<��#��_� 
Kb���"��������#<����b#��ก�$@<��#��_� %P����"�����������"�_�!�D<c��#<����b (�&Kb���"�����������"�_�!�D<c��#<����b N[����K
(�ก����K�กก�$N_��#�"�������������������� `P���������N_��ก$%U$$%�	$&ก<����
���D"��������@�%�$Z'[กY�#��กb"���<�ก������� ��%
��_����#���$&D����!�ก$%U$$%�  

ก�$�@��#�"����������Dก$%U$$%�	$&ก<����
� :  

`P������@�%�$ZN_��"��������#��ก�����!�$P	(DDก$%U$$%�	$&ก<����
���D"��������`���D$
Y<�	$&ก<����
� "$_��<�(��"$_���"������
D$
Y<�	$&ก<����
�กb"�� E��b$&�	O���
�@� (�����$���O� "$_���O�@���D���� ���@�%�$Z�$�ก�กOD��
����!��#�"<กD<c������ก<�ก<DU����$���
D$
Y<�	$&ก<����
�กb"��"$_��
U��_��!����D$
Y<�	$&ก<����
�กb"�� �<����� D$
Y<�	$&ก<����
���Kกb"��%P����#<����b!�ก�$@<��N_��"�������� �<�
(�&�����bก�$!�ก�$@<��N_��"�������� �
U�ก�$!�ก�$@<��N_�� �
U�ก�$�b$&��
���
�%��
% ��%���$&D����!�ก$%U$$%�	$&ก<����
� (�&/"$_���ก@�$ก�$
#����`P���������$<DK�กD$
Y<�	$&ก<����
� E�$&&����!�ก�$@<��N_��K&�����P�L�!��ก$�D$&&����ก�$�@��#�"�����������กb"�����!�
E�$�ก�$ E��b@<��N_��"��������K&%�`��%_��D$
Y<�K<�ก�$���$<D��ก@�$(�&���$<D�b$&��
��$DZ���K�กD$
Y<�	$&ก<����
�(���  

!�ก$��#��ก�$@<��N_��"����������Dก$%U$$%�	$&ก<����
� D$
Y<�K<�ก�$ "$_�D$
Y<�	$&ก<����
���K	j
�@U�b@<��N_��"��������#��`P���������N_��
ก$%U$$%�	$&ก<����
���D"�������� "�ก�b@<���<�ก������K�#��#���<กY�&ก�$�bU�$ก$$%r�ก��
� "$_�ก�$ก��ก�$$�� "$_��#��#��D�������
D$
Y<�	$&ก<����
�@���@
�U
!�ก�$�
K�$��$<D	$&ก<� $�%Z[��
K�$��(����"O����ก�$@<��N_��"���������<�ก����%�`�ก$&�D���ก�$�����#��
ก����� "$_����`P�Z_�"�������� "$_�����_���@�� "$_�������%$<D`
���D���กM"%�#��D$
Y<�K<�ก�$"$_�D$
Y<�	$&ก<����
�  

ก�$$<DN_���_�"��������  : 

`P�Z_�"��������L�!��ก$%U$$%�	$&ก<����
���D"��������@�%�$Z#��_�"��������#��ก�����!�$P	(DDก$%U$$%�	$&ก<����
���D"���
�����`���D$
Y<�	$&ก<����
� �<����� D$
Y<�	$&ก<����
���Kกb"��%P����#<����b!�ก�$#��_�"�������� ��_����#!�ก�$#��_�"�������� �<�
(�&����!�ก�$#��_�"�������� �
U�ก�$�b@����
����#��_�"����������
�%��
%��%���$&D����!�ก$%U$$%�	$&ก<����
�(�&/"$_���ก@�$ก�$
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#����`P�Z_�"�����������$<DK�กD$
Y<�	$&ก<����
� E�$&&����ก�$#��_�K&�����P�L�!��ก$�D$&&�������กb"�����!�E�$�ก�$ (�&�b@<��
#��_�"��������K&%�`��%_��D$
Y<�	$&ก<����
����$<D��ก@�$"�<กA���$DZ��� ��%กM�ก�t�#��D$
Y<�	$&ก<����
��<�� a  

�<����� `P�Z_�"�����������	$&@���K&#��_�"�������� @�%�$Z#��_�"�������� E�$&D��	O�Kb���"��������"$_��
U��_��!����D$
Y<�	$&ก<�
���
�กb"�� E�!��(DDr�$�%#��D$
Y<�	$&ก<����
� ��%Kb���#<����b (�&��_����#���$&D����!�ก$%U$$%�@b"$<D`P���������N_��ก$%U$$%�	$&ก<����
�
��D"�����������%��b@<��#��_�"�������� D$
Y<�K<�ก�$K&�b$&��
����#��_�"��������!"�ก<DD$
Y<�	$&ก<����
�L�!�$&&�������กb"��
!�"<�#�� �ก�$�b$&��
����$<DN_���_�"��������� �<����� ��_��!"��	O��	��%#��กb"��#��@b�<ก�����&ก$$%ก�$ ก.�.�. ��&ก$$%ก�$กbก<D
������� (�&/"$_�"����������ก���#���	$&ก�'กb"�� D$
Y<�	$&ก<����
�%�"�����������b$&��
����#��_�"��������������$<DK�กD$
Y<�K<�ก�$
!"�(ก�`P���������N_��	$&ก<����
���D"��������L�!�$&&�������กb"��!�"<�#�� �ก�$�b$&��
����$<DN_���_�"��������� E�%��
U�ก�$�b$&��
�
���#��_�"��������N[��K&�	O��	��%���D$
Y<�	$&ก<����
�กb"�����!�ก$%U$$%�	$&ก<����
���D"��������  

ก�$$<DN_���_�"���������<�E�%<�
 : D$
Y<�	$&ก<����
���K@���b@<��#��_�"���������<�E�%<�
�	O�	$&Kb��ก��_����_���b���#��_�"��������
%��b$&���!��K��(�&���U$$%���%����a ��%�<�$����กb"��!�ก$%U$$%� ($��&�����	O��	��%���$&D�!�ก$%U$$%�) N[��%P����!�ก�$#��_�
��K��bก���%P����#<����b���กb"��!�E�$�ก�$ E�D$
Y<�	$&ก<����
�K&@$�	���!��K���<�ก����(�&K<�@��!"�`P�Z_�"��������L�!��ก$%U$$%�
	$&ก<����
���D"����������%��_����#!�ก$%U$$%� 

ก�$��ก(�&@��%�D��ก@�$(@��@
�U
!�"�������� :  

ก$�����`P�Z_�"��������@<��N_��/#��_�"��������L�!��ก$%U$$%�	$&ก<����
���D"�������� D$
Y<�K<�ก�$"$_����&�D��K&�	O�`P���ก
��ก@�$$<D$��@
�U
!�"��������!"�(ก�D$
Y<�	$&ก<����
� (�&D$
Y<�	$&ก<����
�K&�	O�`P���ก!D_�<�ก�$@<��N_��/#��_�"��������!"�ก<D`P�Z_�
"��������L�!��ก$%U$$%�	$&ก<����
���D"�������� L�!� 30 �<��bก�$ �<D�<��(���<�Z<�K�ก�<�@<��N_��/#��_�"�������� �<����� D$
Y<�
K<�ก�$"$_����&�D��#�@���@
�U
���K&�%���ก��ก@�$$<D$��@
�U
!�"��������!"�ก<D`P�Z_�"��������L�!��ก$%U$$%�	$&ก<����
���D"���
�����E��$�  

ก�$@<D�	����"�������� :  

`P�Z_�"��������L�!��ก$%U$$%�	$&ก<����
���D"��������@�%�$Z@<D�	����"��������#��ก�����`���D$
Y<�	$&ก<����
� ��%��_����#���
$&D����!�ก$%U$$%� E�@���b@<����%(DDr�$�%���D$
Y<�	$&ก<����
�กb"��  

`P�Z_�"��������L�!��ก$%U$$%�	$&ก<����
���D"��������@�%�$Z@<D�	����"��������L�!��ก$%U$$%�	$&ก<����
���D"��������
$&"����ก�����$�%L�!��ก$%U$$%�	$&ก<����
���%���D$
Y<�	$&ก<����
�กb"����������<��E������	O�ก�$�b$�ก�$`���D$
Y<�	$&ก<����
� ก�$
@<D�	����ก�$Z_�"���������<�ก���� "%�Z[� ก�$���D$
Y<�	$&ก<����
�#��_�"��������#��ก������	
�"�[��"$_�"��ก����� (ก������	
�
������) ��_��N_��"��������#��ก������	
���กก��"�[��"$_�"��ก����� (ก������	
�	�����) !"�ก<D`P�Z_�"����������%��_����#���$&D����!�
ก$%U$$%�	$&ก<����
� (�&��ก@�$ก�$#�ก$%U$$%� E�D$
Y<�	$&ก<����
�K&�	O�`P��b��
�ก�$�b��
����#��_�"��������ก������	
������� 
N[�����"<ก���U$$%���%ก�$#��_�"�������� (Z��%�) ��_���b�	�b$&���N_��"��������ก������	
�	����� "$_��b��
�ก�$�_��!���_��!"��ก
�
$�ก�$�<�ก����!"�ก<D`P�Z_�"��������  

ก�$�b��
�ก�$@<D�	����"��������L�!��ก$%U$$%� %� 3 $P	(DD@$�	����<����  

(1) ก�$@<D�	����ก����� �_� ก�$@<D�	����K�กก������	
�������ก��"�[��"$_�"��ก������	ก������	
�	�����ก��"�[��"$_�"��
ก�������%���%	$&@���#��`P�Z_�"���������	O��$<���$��  

(2) ก�$@<D�	����ก������<�E�%<�
 �_� ก�$@<D�	����ก������	O�	$&Kb��%�b@<�����`P�Z_�"��������$&D�!"�%�ก�$#�"��������ก������	
����
���ก��"�[����_���	�����!�ก������	
�	�������กก��"�[��"$_�"��ก�������%��_����#���`P�Z_�"��������(@�����%	$&@���  
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(3) ก�$	$<D@<�@���ก������<�E�%<�
 �_� ก�$@<D�	����ก�����E��<�E�%<�
��%�b@<��!�(DDr�$�%���D$
Y<�	$&ก<����
�กb"�� !"�%�@<�@���ก�$
������	O��	��%���`P�Z_�"�����������(@�����%	$&@���  

�<����� $P	(DD (�&��_����#!�ก�$@<D�	����"��������#������ ��K�	����(	��#[���P�ก<DD$
Y<�	$&ก<����
�(���&("�� N[��K&(K��!"�`P�Z_�"���
������$�D E�Z_�������$<D���%�"O���DK�ก`P�Z_�"��������(�&/"$_�`P���������N_��ก$%U$$%�	$&ก<����
���D"��������(���  

D$
Y<�	$&ก<����
���K$&�<Dก�$@<D�	����ก�$Z_�"���������	O�ก�$�<���$�� (�&/"$_�Z��$ !�ก$�����D$
Y<�	$&ก<����
��"O�����%��	O�	$&E���
"$_�%�`�ก$&�D!�����D���`P�Z_�"��������"$_�ก$�����Kb������#��_�"����������������bก���Kb���#<����b���D$
Y<�	$&ก<����
�กb"��!�
ก�$@<D�	����"��������"$_�ก$�����ก��
ก��%��_����#���กb"�����!�ก$%U$$%�  

D$
Y<�	$&ก<����
�K&�	O�`P�K<�@��!D_�<�ก�$�b$�ก�$@<D�	����"��������!"�`P�Z_�"��������L�!� 30 �<��bก�$ �<D(���<��������b��
�ก�$
@<D�	����"�������� @b"$<Dก$��ก�$@<D�	����"���������<�E�%<�
 (�&ก�$	$<D@<�@���������<�E�%<�
 D$
Y<�	$&ก<����
� K&K<�@��$����
_�<�ก�$$<D�b@<���$<��($ก "$_� @$�	@���	O�$����$�	� (���(��ก$��  

ก�$K<�@����ก@�$!"�ก<D`P�Z_�"��������L�!��ก$%U$$%�	$&ก<����
���D"�������� :  

��ก@�$ก�����$�% ���� $����$�D$&&����"ก��_��($ก $����	$&Kb	� "$_���ก@�$�_��!� N[��D$
Y<�K<�ก�$K<�@��!"�ก<DD$
Y<�	$&ก<����
� 
(�&D$
Y<�	$&ก<����
�K&�b��
�ก�$K<�@��!"�(ก�`P�Z_�"��������L�!��ก$%U$$%�	$&ก<����
���D"������������	  

$����(@��A��&ก�$��
�#��`P�Z_�"��������L�!��ก$%U$$%�	$&ก<����
���D"�������� D$
Y<�	$&ก<����
�K&K<�@��$����(@��A��&
ก�$��
�!"�`P�Z_�"���������	O�$�	� �<����� `P�Z_�"��������@�%�$Z$���#�$����(@��A��&ก�$��
���
�%��
%�%��ก
���_���&"�[���$<��E��%��@�
���U$$%���%  

@
�U
	$&E���#��`P�Z_�"�������� :  

`P�Z_�"��������L�!��ก$%U$$%�	$&ก<����
���D"��������%�@
�U
	$&E������(�ก����K�ก`P�Z_�"��������	ก�
���N_��"��������#��ก��������
������������ �<�����#[���P�ก<D��_����#���D$
Y<�K<�ก�$ (�&D$
Y<�	$&ก<����
�กb"�� �<����  

1. `P�Z_�"��������L�!��ก$%U$$%�	$&ก<����
���D"���������%�%�@
�U
E���	����%_�"���������%����ก$��!��<��@
��   

2. `P�Z_�"��������L�!��ก$%U$$%�	$&ก<����
���D"���������%�%�@
�U
�b"���������	Kb�b�	O�"�<ก	$&ก<�  

3. `P�Z_�"��������%�@
�U
!�A��&`P����	$&ก<�L<!�ก�$ก��
กก�$�bก$%U$$%�	$&ก<����
���D"��������L�!�$&&���� 15 �<�"�<�K�ก
�<�������$<Dก$%U$$%�K�กD$
Y<�	$&ก<����
� E�D$
Y<�	$&ก<����
�K&�	O�`P��b��
�ก�$#�"��������ก<DD$
Y<�K<�ก�$!�@���#��ก�$�����!�
"�������� ��%$���#��_�"�������� � �<����D$
Y<�K<�ก�$���$<D�b@<��#��_�(�&����b$�ก�$#��_�"��������(��� 

4. @
�U
#��`P�Z_�"�����������(�ก�����%_��N_��"����������Dก$%U$$%�	$&ก<����
� ��_���K�กD$
Y<�	$&ก<����
�K&�b"�������	O��<�(��!�ก�$
$�D$�% (�&�b@���b@<��N_�� (�&#�"���������	<�D$
Y<�K<�ก�$!���%#��D$
Y<�	$&ก<����
� E��%��	
��`�_�����(��K$
�#��`P�Z_�"�������� 
(Omnibus Account) ���� ก�$���$<D#��%P�ก�������K%����%������ก������$<DK�กD$
Y<�K<�ก�$E��$� �	O����  

5. @
�U
!�ก�$$<D�$�Dก�$K<�@$$�D��	$&ก<�!�ก�$�����!�ก�����$�%  

6. @
�U
!�ก�$#�$<D"�<�@_�������@���#��%P�E�$�ก�$K�ก�<�(��#�"����������Dก$%U$$%�	$&ก<����
�  

7. @
�U
!�ก�$���$<D�$�D$��_��#��D$
Y<�K<�ก�$��ก("�����$<DK<�ก�$ก�����$�%��Dก$%U$$%�	$&ก<����
�����@��#�E�D$
Y<�	$&ก<����
��<��  

8. @
�U
!�ก�$$<D�$�D#��%P��ก���ก<D�_�� ����P� #��D$
Y<�K<�ก�$ D$
Y<�	$&ก<����
� $�%�<���_�� ����P� (�&��#	$&Kb�<�#���<�(��#�"��������
��Dก$%U$$%�	$&ก<����
�  
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9. @
�U
!�ก�$���$<D�$�D#��%P��ก���ก<D���%�@�������ก���#���ก<D"��������������$<D�b(�&�b��_��N_��"���������<�� ����K�$<D�$�D�b��_��
(�&�b�U
D��ก���ก<D���%�@���#��ก�$�����!�"��������  

10. @
�U
!�ก�$���$<D#����OKK$
����%�`�ก$&�D����%��<@b�<c���@
�U
	$&E���#��`P�Z_�"��������"$_����ก�$�<�@
�!K!�ก�$����� ���� ก�$
#�"��������#��ก�����$�%����P�!�#<�����ก�$�b��
�ก�$ ��_��ก�$��Dก�����$�%"$_�ก�$$�%ก�����$�% �	O����  

11. @
�U
!�ก�$���$<D�$�D#��%P��ก���ก<D���%#<�(�����`�	$&E��� ���� ���U$$%���%"$_�`���D(������<�(��#�"����������D
ก$%U$$%�	$&ก<����
���K���$<DK�กก�$N_��ก$%U$$%� $�%�<��ก�$N_��"$_�#��_�"�������� �	O����  

12. @
�U
!�ก�$(@���K�������%�����ก�$$<Dก�$�
������ก�	O�$&&���� 2 	� 

��[�� D$
Y<�K<�ก�$#�@���@
�U
!�ก�$�	����(	����_����# "$_�ก$���_��!�!�ก�$N_��#�"����������Dก$%U$$%�	$&ก<����
� E�Z_�������$<D
���%�"O���DK�ก`P�Z_�"��������(�&/"$_�`P���������N_��ก$%U$$%�	$&ก<����
���D"��������(��� �<����� ก$�����%�ก�$�	����(	����_����# D$
Y<�
K<�ก�$K&(K��!"�`P�Z_�"���������$�D����"���������� 15 �<� E�K&	$&ก�'`��������OD�N��#��D$
Y<�K<�ก�$ 

��	ก8���	��� } 

� D$
ก�$#��%P�ก�����$�%!"�`P�Z_�"�������� :  

D$
Y<�K<�ก�$#�@���@
�U
!�ก�$	$<D	$�� (ก��#�	����(	�� ��
�%��
% $P	(DDก�$D$
ก�$ (�&/"$_��
U�ก�$ !�ก�$�b@�� �`(�$�#��%P� #���@�$ 
$�������� a (�&/"$_�"�<�@_�#��D$
Y<�K<�ก�$Z[�`P������/`P�Z_�"�������� $�%Z[���KK<�!"�%�$P	(DDก�$��D$<D#��%P��_�� (Z��%�) ���� `���
��������
����$��
�@� �	O���� E�Z_�������$<D���%�"O���DK�ก`P�Z_�"��������(��� N[��D$
Y<�K<�ก�$K&(K��!"�`P�������$�D����"���������� 
30 �<�ก����<��$
�%�b��
�ก�$	$<D	$���	����(	�� E�K&	$&ก�'`��������OD�N��#��D$
Y<�K<�ก�$ (�&��OD�N��#��`P�@�<D@���ก�$#�"$_�$<D
N_���_�"�������� (Z��%�) N[��ก�$�b��
�ก�$�ก���ก<D�$_����<�ก����%��<�Z�	$&@�����_����$&&���� ���!��K��!�ก�$�b@�� (�&/"$_����!��K���_��
!�!��<กY�&�b�������ก<���� N[��D$
Y<�K<�ก�$����b�[�Z[�	$&E���#��ก�����(�&`P�Z_�"��������E�$�%�	O�@b�<c �<����� !�ก�$�b@��
K�"%�/"�<�@_�Z[�`P�Z_�"�������� ���
 ก$��ก�$(ก��#E�$�ก�$ ก�$#�%�
 ก�$��
กE�$�ก�$ก�����$�% D$
Y<�K<�ก�$K&�b��
�ก�$E��	O��	
��%"�<ก�ก�t����@b�<ก�����&ก$$%ก�$ ก.�.�. กb"�� (�&/"$_�	$&ก�'���%�ก�$(ก��#��
�%��
%!������ 

� ก�$$<D`�	$&E�����D(����_���K�กก�$���ก�����!��D$
ก�$D�����_�� (soft commission) :  

D$
Y<�K<�ก�$��K$<D`�	$&E�����D(����_��ก�����K�กD��������	O�`P�!"�D$
ก�$ �<���_���%�K�กก�$!��D$
ก�$#��D�����<�ก����!�ก�$K<�ก�$
ก�������� (�������	O��	��%"�<ก�ก�t��<�����	���  

(1) `�	$&E�����D(�����$<D����<�������	O��$<��@
����%�%P����!�����'$YAก
K(�&�����ก���ก<DD�D��E��$�#�����%�	O�ก�������%
กM"%�������"�<ก�$<��(�&����"�<ก�$<�� (�&  

(2) �����%�%��m�
ก$$%���(@��!"��"O����D$
Y<�K<�ก�$!��D$
ก�$#��D�����<��D���$<���ก
����%Kb�	O���_��!"�ก��������$<D	$&E���K�กD����
�<�ก���� (Churning)  

!�ก�$K<�@$$`�	$&E�����%�$$�"�[��!"�(ก�ก���������P�L�!��ก�$D$
"�$K<�ก�$#��D$
Y<�K<�ก�$ D$
Y<�����ก$&�b������%�	O�U$$%(�&
�b�[�Z[��<กY�&(�&	$&�L�"�<ก�$<�������K%�������#��ก������<�����  

!�ก$�����D$
Y<�K<�ก�$%�ก�$$<D`�	$&E�����D(����_��ก����� D$
Y<�K<�ก�$K&�	
��`#��%P��ก���ก<Dก�$$<D`�	$&E����<�ก�������!�
$����$�D	�D<c��(�&$����$�D$&&����"ก��_�����  

� ก�$	j
D<�
��%กM"%�������ก�$	���ก<�(�&	$�D	$�%ก�$r�ก��
� (�&/"$_�กM"%����� a :  

`P�Z_�"��������%�"������!"����%$��%%_�ก<DD$
Y<�K<�ก�$ (�&/"$_� `P�������$<D%�D"%�K�กD$
Y<�K<�ก�$ !�ก�$	j
D<�
��%"�<ก�ก�t��ก���ก<D
ก�$$P�K<ก�Pก��� (Know Your Customer: KYC) (�&ก�$�$�K@�D��_���$�D#����OKK$
��ก���ก<D�Pก��� (Customer Due Diligence: CDD) N[��
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$�%Z[�(���%�Kbก<��p��&ก�$!"�#��%P� (�&/"$_� K<�@����ก@�$"$_�"�<กA��!�!"�(ก�D$
Y<�K<�ก�$ (�&/"$_� `P�������$<D%�D"%�K�กD$
Y<�
K<�ก�$ ��_��!"��	O��	��%กM"%�������ก�$	���ก<�(�&	$�D	$�%ก�$r�ก��
� (�&/"$_�กM"%�����a  

�<����� D$
Y<�K<�ก�$ (�&/"$_� `P�������$<D%�D"%�K�กD$
Y<�K<�ก�$ %�@
�U
	j
�@U (�&/"$_� $&�<D (�&/"$_� ก��
กก�$�bU�$ก$$%#��`P�Z_�"���
����������%����"O�@%��$ E��%�Kb����(K��!"�`P�Z_�"���������$�D����"��� !�ก$������ก
��"��ก�$��!��"��ก�$��"�[��"$_�"���"��ก�$��
�<�����	���  

(ก) `P�Z_�"���������%�!"����%$��%%_�!�ก�$!"�#��%P� (�&/"$_� K<�@����ก@�$"$_�"�<กA��!�!"�(ก�D$
Y<�K<�ก�$ (�&/"$_� `P�������$<D%�D"%�
K�กD$
Y<�K<�ก�$ ��%���D$
Y<�K<�ก�$กb"�� "$_�!"�#��%P� (�&/"$_� K<�@����ก@�$"$_�"�<กA��!�!"�(ก�D$
Y<�K<�ก�$ (�&/"$_� `P�������$<D
%�D"%�K�กD$
Y<�K<�ก��%��$DZ���������@b"$<Dก�$	j
D<�
��%กM"%�������ก�$	���ก<�(�&	$�D	$�%ก�$r�ก��
�(�&/"$_�กM"%�
���� a �<����� ��%���D$
Y<�K<�ก�$กb"��  

(#) D$
Y<�K<�ก�$�"O����ก�$�bU�$ก$$%#��`P�Z_�"����������K%��<กY�&�	O�ก�$ก$&�b���%`
���%กM"%�������ก�$	���ก<�(�&
	$�D	$�%ก�$r�ก��
� (�&/"$_� !���	O��������!�ก�$r�ก��
� (�&/"$_� !���	O��������!�ก�$@�<D@������ก�$��
�(ก�ก�$ก��ก�$$����%
กM"%�������ก�$	���ก<�(�&	$�D	$�%ก�$r�ก��
� "$_���K%��<กY�&�	O�ก�$"��ก�����กM"%�"$_�#<�(�����กM"%�����a  

(�) D$
Y<�K<�ก�$�"O���� ก�$�bU�$ก$$%#��`P�Z_�"����������K%�`�ก$&�D���ก�$�����#��ก�����$�%`P�Z_�"��������$��_�� "$_����%
�����_��Z_�"$_�L���<กY��#��U�$ก
KK<�ก�$����� "$_��_���@��#��D$
Y<�K<�ก�$  

��กK�ก��� `P�Z_�"���������ก��
��%!"�D$
Y<�K<�ก�$ (�&/"$_�`P�������$<D%�D"%�K�กD$
Y<�K<�ก�$�	
��`#��%P� (�&/"$_�K<�@����ก@�$
"$_�"�<กA��!�#��`P�Z_�"��������!"�(ก�"������$��ก�$ "$_�"���������%��b��Kกbก<D�P(���%กM"%�����a "$_�D�����_��!� ��_��
	$&E���!�ก�$	j
D<�
��%กM"%�������ก�$	���ก<�(�&	$�D	$�%ก�$r�ก��
� (�&/"$_�กM"%�����a  

�<����� �b��� �กM"%�������ก�$	���ก<�(�&	$�D	$�%ก�$r�ก��
�� "$_� �b��� �กM"%�����a� �<�� !"�%����%"%�$�%Z[�กM"%�#��
	$&��'����a ���ก�����$�%���%�ก�$�����!�	$&��'�<��a ���  

� #��กb"���ก���ก<D FATCA (�&กM"%�L�Y�����	$&��'!��<กY�&����ก<� :  

!�	� �.'. 2553 	$&��'@"$<A��%$
ก������กกM"%�����$�ก��� Foreign Account Tax Compliance Act (N[������	K&�$�ก��� FATCA) E�%�
`�D<��<D!���<���� 1 ก$กM��% �.'. 2557 กM"%�pD<D�<�ก����กb"��!"�@Z�D<�ก�$��
�����%�!��@<c���
��%$
ก<���ก	$&��'@"$<A��%$
ก� 
(Foreign Financial Institution "$_� FFI) $����#��%P��ก���ก<DD<c��#��D��������P�!�D<��<D�����@�L�Y�!"�ก<D	$&��'@"$<A��%$
ก� (N[��
$�%Z[�D����U$$%��/�
�
D���� @<c���
��%$
ก<� `P�N[��%�Z
������P�Z��$!�@"$<A��%$
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รายละเอียดโครงการจัดการ 

 
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่า อิควิต้ี



กองทนุเปิดไทยพาณิชย ์ออล ไชนา่ อคิวติ ี ้
 

1 

คาํจํากดัความ / คาํนยิาม :  

เป็นไปตามประกาศ  

1. ชือ่ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม :  

1.1. ชือ่โครงการจัดการ (ไทย) :  กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์ออล ไชน่า อคิวติี ้ 

1.2. ชือ่โครงการจัดการ (อังกฤษ) :  SCB All China Equity Fund  

1.3. ชือ่ยอ่ :  SCBCHEQ  

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทนุเปิด  

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครัง้  

1.6. การกําหนดอายโุครงการ :  ไมก่ําหนด  

1.7. อายโุครงการ : -  ปี -  เดอืน -  วัน  

1.8. อายโุครงการถงึวันที ่(กรณีกําหนดอายเุป็นชว่งเวลา) : -  

1.9. เงือ่นไข (อายโุครงการ) :  

บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใหโ้ครงการจัดการกองทนุรวมทีไ่ดร้ับอนุมัตสิ ิน้สดุลง โดยจะไม่นํากองทรัพยส์นิ
ไปจดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม หรอือาจพจิารณาเลกิโครงการ โดยไม่ตอ้งขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ 
บรษัิทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานงึถงึผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็น
สําคัญในกรณีดังตอ่ไปนี ้ 

(1) กองทนุรวมมจํีานวนเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทนุไมเ่พยีงพอตอ่การจัดตัง้กองทนุ  

(2) กองทนุไมส่ามารถลงทนุไดต้ามวัตถปุระสงคข์องกองทนุอยา่งเหมาะสม อันเนือ่งจากปัจจัยอืน่ใดทีทํ่าให ้
ผลตอบแทนของตราสารทีก่องทนุจะเขา้ไปลงทนุปรับตัวลดลงอยา่งมนัียสําคัญ ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของ
บรษัิทจัดการ  

(3) มกีารเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบเกีย่วกบัวงเงนิรับอนุญาตใหนํ้าเงนิไปลงทนุในตา่งประเทศ  

(4) ผูจ้ัดการกองทุนพจิารณาแลว้เห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในและ/หรอืตา่งประเทศไม่เหมาะสม และ/
หรือมเีหตุใหเ้ชือ่ไดว้่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่อาจส่งผล
กระทบตอ่ผลตอบแทนของกองทนุทีไ่มเ่ป็นไปตามทีบ่รษัิทจัดการคาดหวัง  

(5) ไม่สามารถสรรหาหรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคลอ้งกับ
วตัถปุระสงค ์และ/หรอืนโยบายการลงทนุของโครงการ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเลกิกองทนุไดโ้ดยถอื
วา่ไดร้ับความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายแลว้  

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทนุเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป  

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย  

2. จํานวนเงนิทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลคา่ทีต่ราไว ้จํานวน ประเภท ราคาของหนว่ย
ลงทนุทีเ่สนอขาย :  

2.1. จํานวนเงนิทนุของโครงการ : 3,000,000,000.00 บาท  

2.1.1. จํานวนเงนิทนุของโครงการเริม่ตน้ : 3,000,000,000.00 บาท  

2.2. เงือ่นไข (จํานวนเงนิทนุของโครงการ) :  

1) ในระหวา่งระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บรษัิทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกนิจํานวน
เงนิทุนของโครงการไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของจํานวนเงนิทุนโครงการหรือไม่เกนิ 450 ลา้นบาท (คดิเป็น
จํานวนหน่วยลงทุนไม่เกนิ 45,000,000 หน่วย) ทัง้นี้ หากบรษัิทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจํานวน
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เงนิทนุของโครงการ (ใช ้green shoe option) แตไ่มเ่ต็มจํานวนทีเ่พิม่อกีรอ้ยละ 15 ของจํานวนเงนิทนุของ
โครงการ (green shoe) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธดํิาเนนิการปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุ และดําเนนิการ
จดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทุนรวมกอ่นครบกําหนดสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้
โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้  

2) ขอสงวนสทิธใินการเพิม่เงนิทุนจดทะเบยีนของโครงการไดโ้ดยไม่ตอ้งขอมตคิวามเห็นชอบจากผูถ้อื
หน่วยลงทนุ  

อนึง่ การเพิม่หรอืลด และ/หรอืการโอนหรอืรับโอนวงเงนิรับอนุญาตใหส้ามารถไปลงทนุในตา่งประเทศตาม
เงือ่นไขตา่งๆ ดังกลา่วขา้งตน้ จะสง่ผลกระทบถงึจํานวนเงนิทนุของโครงการซึง่บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่
จะดําเนนิการโดยไมข่อมตคิวามเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

2.3. มลูคา่ทีต่ราไวต้อ่หน่วย : 10.0000 บาท  

2.4. จํานวนหน่วยลงทนุ : 300,000,000.0000 หน่วย  

2.5. ราคาของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท  

2.6. มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้แรก :  

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด 

1. SCBCHEQA มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้แรก 1,000.00 บาท 

2. SCBCHEQR มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้แรก 1,000.00 บาท 

3. SCBCHEQD มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้แรก 1,000.00 บาท 

4. SCBCHEQP มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้แรก 1.00 บาท 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิขอ้ 2.12  

2.7. มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป :  

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด 

1. SCBCHEQA มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป 1,000.00 บาท 

2. SCBCHEQR มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป 1,000.00 บาท 

3. SCBCHEQD มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป 1,000.00 บาท 

4. SCBCHEQP มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป 1.00 บาท 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิขอ้ 2.12  

2.8. มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ขายคนื :  

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด 

1. SCBCHEQA มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ขายคนื 1,000.00 บาท 

2. SCBCHEQR มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ขายคนื 1,000.00 บาท 

3. SCBCHEQD มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ขายคนื 1,000.00 บาท 

4. SCBCHEQP มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ขายคนื 1.00 บาท 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิขอ้ 2.12  
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2.9. จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ตํา่ของการสัง่ขายคนื :  

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด 

1. SCBCHEQA จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ตํา่ของการสัง่ขายคนื ไมก่ําหนด 

2. SCBCHEQR จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ตํา่ของการสัง่ขายคนื ไมก่ําหนด 

3. SCBCHEQD จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ตํา่ของการสัง่ขายคนื ไมก่ําหนด 

4. SCBCHEQP จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ตํา่ของการสัง่ขายคนื ไมก่ําหนด 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

2.10. มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ตํา่ :  

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด 

1. SCBCHEQA มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ตํา่ 1,000.00 บาท 

2. SCBCHEQR มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ตํา่ 1,000.00 บาท 

3. SCBCHEQD มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ตํา่ 1,000.00 บาท 

4. SCBCHEQP มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ตํา่ 1.00 บาท 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิขอ้ 2.12  

2.11. จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ตํา่ :  

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด 

1. SCBCHEQA จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ตํา่ ไมก่ําหนด 

2. SCBCHEQR จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ตํา่ ไมก่ําหนด 

3. SCBCHEQD จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ตํา่ ไมก่ําหนด 

4. SCBCHEQP จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ตํา่ ไมก่ําหนด 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

1. เพิม่เตมิขอ้ 2.5 ราคาของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท (บวก ค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี บวกภาษีมลูคา่เพิม่ (ถา้ม)ี บวกคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(ถา้ม)ี)  

2. เพิม่เตมิ  

หวัขอ้ 
ปจัจบุนักําหนดข ัน้ตํา่ 

(บาท) 
สงวนสทิธปิรบัเพิม่ได้
สงูสดุไมเ่กนิ (บาท) 

2.6. มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้แรก 
1,000 

(ยกเวน้ SCBCHEQP : 1 บาท) 
50,000  

2.7. มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป 
1,000 

(ยกเวน้ SCBCHEQP : 1 บาท) 
50,000 
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หวัขอ้ 
ปจัจบุนักําหนดข ัน้ตํา่ 

(บาท) 
สงวนสทิธปิรบัเพิม่ได้
สงูสดุไมเ่กนิ (บาท) 

2.8. มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ขายคนื 
1,000 

(ยกเวน้ SCBCHEQP : 1 บาท) 
50,000 

2.10 มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ตํา่ 
1,000 

(ยกเวน้ SCBCHEQP : 1 บาท) 
50,000 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับลด ยกเวน้หรอืเปลีย่นแปลงจํานวนหรอืมูลคา่ขัน้ตํ่าขา้งตน้ในอนาคตได ้
(ทั ้งนี้ บริษัทจัดการสามารถเปลี่ยนแปลงจํานวนหรือมูลค่าสูงสุดดังกล่าวไดห้ากประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิในภายหลัง) โดยไดร้ับความเห็นชอบ
จากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ซึง่บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นวัน
ดําเนนิการดังกลา่ว (ทัง้นี้ หากในกรณีทีเ่ป็นประโยชนต์อ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทนุทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 1 วันกอ่นวันดําเนนิการดังกลา่ว) โดยจะประกาศผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิท
จัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

อยา่งไรก็ตาม บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธกิําหนดมลูคา่ขัน้ตํ่าในการสัง่ซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทนุนอ้ยกวา่ที ่
ระบุไวข้า้งตน้ได ้เพื่อรองรับรายการส่งเสรมิการขายหรือบรกิารต่างๆ ของบรษัิทจัดการ เช่น กรณีการทํา
รายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุโดยการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัตจิากกองทนุรวมอืน่ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับดลุย
พนิจิของบรษัิทจัดการ  

3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทนุรวม ชนดิกองทนุรวม ประเภทกองทนุรวม นโยบายการ
ลงทุน ลกัษณะพเิศษ การลงทุนในตา่งประเทศ การลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ประเภทและ
อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่ทีจ่ะลงทนุ :  

3.1. วัตถปุระสงคข์องโครงการ :  

เพือ่ระดมเงนิออมและเงนิลงทนุจากประชาชนทั่วไป นติบิคุคล และ/หรอืสถาบันตา่ง ๆ ทีมุ่ง่หวังผลตอบแทน
จากการนําเงนิไปลงทนุในตา่งประเทศ โดยกองทนุจะเนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ
เพยีงกองทนุเดยีว ทัง้นี้กองทนุรวมตา่งประเทศดังกลา่วมนีโยบายเนน้ลงทนุใน ตราสารทนุ หรอืหลักทรัพย์
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตราสารทนุทีอ่อกโดยบรษัิทสญัชาตจินี (Chinese Companies)  

3.2. ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุรวม :  ตราสารทนุ  

3.3. ประเภทกองทนุรวมตามลักษณะพเิศษ :  

- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดใหม้ีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต ้บลจ. เดียวกัน (Cross Investing 

Fund) 

- กองทนุรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund ) 

     ชือ่กองทนุหลัก (กรณี Feeder Fund) : Schroder International Selection Fund- All China Equity 

     กองทนุหลักจดทะเบยีนซือ้ขายในประเทศ : ลักเซมเบริก์ (LUXEMBOURG) 

เป็นกองทนุ UCITS  

3.4. ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตา่งประเทศ : กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวามเสีย่งตา่งประเทศ  

วงเงนิการลงทนุในตา่งประเทศบางสว่น ไมเ่กนิ  ลา้นเหรยีญ  

3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี :   

บรษัิทจัดการอาจกูย้มืเงนิหรอืทําธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซือ้คนืในนามกองทุนรวมไดต้าม หลักเกณฑ ์
เงือ่นไข และวธิกีารทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
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3.6. การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) :  ลงทนุ  

3.6.1 วัตถปุระสงคข์องการลงทนุในสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ : ทีม่ไิดม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่ลดความเสีย่ง (Non-

Hedging)  

มนีโยบายการลงทนุใน derivatives : แบบไมซ่บัซอ้น  

3.6.2 วธิกีารในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach  

อัตราสว่นการลงทนุใน derivatives สงูสดุ (Maximum Global Exposure) ไมเ่กนิ 100.00  

3.7. การลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) :  ลงทนุ  

3.8. กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ (Management Style) :  อืน่ ๆ  

- กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่า อิควิตี้ มุ่งหวังใหผ้ลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก 

 ส่วนกองทุน Schroder International Selection Fund- All China Equity (กองทุนหลัก) มุ่ งหวังให  ้ 
ผลประกอบการสงูกวา่ดัชนชีีว้ัด (Active Management)  

3.9. ดัชนชีีว้ัด/อา้งองิ (Benchmark) :   

1.MSCI China All Shares Net Total Return Index (USD) สดัสว่น (%):100.00 

หมายเหต:ุกองทนุจะใชต้ัวชีว้ัดผลการดําเนนิงาน (Benchmark) ตามกองทนุหลักวัดผลการดําเนนิงานของ
กองทุน ปรับดว้ยตน้ทุนการป้องกันความเสีย่งอัตราแลกเปลีย่นเพือ่คํานวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงนิบาท 
ณ วันทีล่งทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับดว้ยอัตราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบกับค่าสกุลเงนิบาท ณ วันที่
คํานวณผลตอบแทน (ในอัตราสว่น 50%) 

หมายเหต:ุ 

MSCI China All Shares Net Total Return Index  

ดัชนีประกอบดว้ยหลักทรัพย์จีนขนาดใหญ่และขนาดกลาง ไดแ้ก่ A‐shares, B‐shares, H‐shares, 

Redchips, P‐chips และทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในต่างประเทศ (เช่น ADRs) ดัชนีสะทอ้นผลการดําเนินงาน
ของหลักทรัพยจ์นีทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในประเทศจนี ฮอ่งกง เซีย่งไฮเ้สิน่เจิน้ และนอกประเทศจนี  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ัดในการเปรียบเทียบตามที่บรษัิทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึง่อยูภ่ายใตก้รอบนโยบายการลงทุนทีก่ําหนด โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจง้ใหผู้ ้
ลงทุนทราบล่วงหนา้อย่างชัดเจนถงึวันทีม่กีารเปลีย่นตัวชีว้ัด คําอธบิายเกีย่วกับตัวชีว้ัด และเหตุผลในการ
เปลีย่นตัวชีว้ัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใช ้
ประโยชนจ์ากขอ้มลูในการตัดสนิใจลงทนุได ้ 

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีการเปลีย่นแปลงตัวชีว้ัดเพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงือ่นไขและขอ้กําหนดของสมาคม
บรษัิทจัดการลงทุน และ/หรอื ประกาศ ขอ้กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่วกับมาตรฐาน
การวัดผลการดําเนนิงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตัวชีว้ัดในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณี  
ที ่ผูอ้อกตัวดัชนีของตัวชีว้ัดไมไ่ดจ้ัดทําหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อัตราดังกลา่วอกีตอ่ไป โดยบรษัิทจัดการจะแจง้
การเปลีย่นแปลงดังกล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ผ่านการประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 
ภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูการตัดสนิใจลงทนุได ้ 

3.10. ลักษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทนุ :  จา่ยผลตอบแทนแบบไมซ่บัซอ้น  

3.11. รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลักษณะพเิศษ :  

กองทนุรวมทีม่นีโยบายเปิดใหม้กีารลงทนุในกองทนุรวมอืน่ภายใต ้บลจ. เดยีวกนั 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
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กองทุนมนีโยบายเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว (Feeder Fund) 
ไดแ้ก ่Schroder International Selection Fund- All China Equity (กองทนุหลัก) ชนดิหน่วยลงทนุ (share 

class) C Accumulation สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักบริหารโดย Schroder Investment 
Management (Europe) S.A. จดทะเบยีนภายใตก้ฎหมายของประเทศลักเซมเบริก์ และเป็นกองทนุทีจ่ัดตัง้
ในรปูแบบ SICAV  

กองทุนหลักมจีุดมุ่งหมายใหเ้งนิลงทุนเตบิโตมากกว่าดัชนี MSCI China All Shares Net TR หลังจากหัก
ค่าธรรมเนียม ในระยะเวลา 3 – 5 ปี โดยการลงทุนในหุน้ของบรษัิทจีน (ไม่ว่าจะจดทะเบยีนที่ใดก็ตาม) 
กองทนุมกีารจัดการแบบเชงิรกุ (actively manage) และลงทนุอยา่งนอ้ยสองในสามของสนิทรัพยใ์นหุน้ของ
บรษัิทจนี กองทนุอาจลงทนุโดยตรงใน China B-Shares และ China H-Shares และอาจลงทนุไดถ้งึ 70% 

ของสนิทรัพย ์(สทุธ)ิ โดยตรง หรอืโดยออ้มผา่นตราสารอนุพันธใ์น China A-Shares  

กองทนุอาจลงทนุไมเ่กนิหนึง่ในสามของสนิทรัพยโ์ดยตรงหรอืโดยออ้มในหลักทรัพยอ์นื ๆ (รวมถงึสนิทรัพย์
ประเภทอืน่ ๆ ประเทศ ภูมภิาค อุตสาหกรรม หรอืสกุลเงนิ กองทุน ใบสําคัญแสดงสทิธ ิและการลงทุนใน
ตลาดเงนิ และเงนิสด (ตามขอ้จํากัด ทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วน) กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพันธโ์ดยมี
จดุมุง่หมายในการจัดการความเสีย่งและบรหิารเงนิลงทนุใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้  

กองทนุม ีnet exposure ในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศดังกลา่วโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ย
กวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ และมกีารลงทนุทีส่ง่ผลใหม้ ีnet exposure ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัความเสีย่งตา่งประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  

ส่วนทีเ่หลอื บรษัิทจัดการอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ ึง่ ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทุน 
และ/หรอืเงนิฝาก และ/หรอืบัตรเงนิฝากทัง้ในประเทศและ/หรอืตา่งประเทศ รวมถงึอาจมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยอ์ืน่
หรอืทรัพยส์นิอืน่ และ/หรอืหาดอกผลโดยวธิกีารอืน่อยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืหลายอยา่ง ตามทีค่ณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรอืเห็นชอบใหก้องทนุลงทนุได ้ 

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน 
(Efficient portfolio management) และ/หรอืการบรหิารความเสีย่ง เพือ่ใหส้ามารถสรา้งผลตอบแทนจาก
การลงทุนไดเ้พิม่ขึน้ และ/หรือลดค่าใชจ้่ายของกองทุน รวมทัง้อาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อ
ป้องกันความเสีย่งจากการลงทุน เช่น การทําสัญญา สวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวริ์ดที่อา้งองิกับอัตรา
แลกเปลีย่น ตามทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรอืใหค้วามเห็นชอบ และอาจลงทนุใน
สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพือ่ป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น (Hedging) ตามความ
เหมาะสมสําหรับสภาวการณ์ในแตล่ะขณะ ซึง่ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูจ้ัดการกองทนุ โดยผูจ้ดัการกองทนุจะ
พจิารณาจากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ปัจจัยทางเศรษฐกจิ การเงนิ การคลัง เป็นตน้ เพือ่คาดการณ์ทศิทาง
อัตราแลกเปลีย่น  

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารทีม่สีัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) และ
ตราสารหนี้ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืตํ่ากวา่ทีส่ามารถลงทนุได ้(Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่
ไม่ไดร้ับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated) รวมทัง้ตราสารทนุทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์
(Unlisted) รวมถงึอาจทําธุรกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์หรอืธุรกรรมการซือ้โดยมสีัญญาขายคนื (Reverse 
Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

ทัง้นี้ ในการคํานวณสัดสว่นการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบง่ประเภทของกองทุน บรษัิทจัดการอาจไม่
นับชว่งระยะเวลาดังนีร้วมดว้ยก็ได ้โดยตอ้งคํานงึถงึประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นสําคัญ 

1. 30 วันนับแตว่ันทีจ่ดทะเบยีน 

2. 30 วันกอ่นครบอายโุครงการหรอืกอ่นเลกิกองทนุรวม 

3. ชว่งระยะเวลาทีต่อ้งใชใ้นการจําหน่ายทรัพยส์นิของกองทุนเนื่องจากไดร้ับคําสั่งขายคนืหรอืสับเปลีย่น
หน่วยลงทนุ หรอืมกีารโอนยา้ยกองทนุจํานวนมาก หรอืเพือ่รอการลงทนุ ทัง้นี ้ตอ้งไมเ่กนิกวา่ 10 วันทําการ 

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึง่อยู่ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ ในสัดส่วน ไม่
เกนิรอ้ยละ 20 ของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวตอ้งอยู่ภายใต ้
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กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึง่เป็นไปตามหลักเกณฑเ์งื่อนไขทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด ทัง้นี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนยอ้นกลับในกองทุนตน้ทาง (circle investment) และ
กองทนุปลายทางไมส่ามารถลงทนุตอ่ในกองทนุอืน่ภายใตบ้รษัิทจัดการเดยีวกนัอกี (cascade investment)  

อนึ่ง หากในกรณีที่การลงทุนในกองทุนหลักนี้ไม่เหมาะสมอีกต่อไป โดยอาจสืบเนื่องจากการไดร้ับ
ผลกระทบจากเหตกุารณ์ตา่ง ๆ หรอืมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขอืน่ๆ ของกองทนุหลักนี ้เชน่ การเปลีย่นแปลง
นโยบายการลงทุน ลักษณะกองทุน อัตราค่าธรรมเนียม การลงทุนหรือมีไวซ้ ึง่ทรัพย์สนิอื่นใดที่ขัดต่อ
หลักเกณฑท์ี่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด หรือผลตอบแทน/ผลการดําเนินงานของกองทุน
ตา่งประเทศตํา่กวา่ผลตอบแทน/ผลการดําเนนิงานของกองทนุอืน่ ๆ ทีม่นีโยบายการลงทนุใกลเ้คยีงกัน หรอื
ตดิตอ่กนัเป็นระยะเวลานาน หรอืขนาดของกองทนุตา่งประเทศลดลง จนอาจมผีลกระทบตอ่กองทนุ หรอืการ
ลงทนุของกองทนุตา่งประเทศไมเ่ป็นไปตามหนังสอืชีช้วนหรอืโครงการ หรอืเมือ่กองทนุตา่งประเทศกระทํา
ความผดิตามความเห็นของหน่วยงานทีก่ํากับดแูลกองทนุตา่งประเทศ หรอืเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบ
หรอืสิง่อืน่ใดทีส่ง่ผลตอ่การดําเนนิงานของกองทุนในฐานะผูล้งทุน หรอืการเปลีย่นแปลงอืน่ใดทีอ่าจส่งผล
กระทบหรอือาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายต่อกองทุน กล่าวคอื ในกรณีทีเ่กดิการเปลีย่นแปลงซึง่อาจมผีลต่อ
กองทุนหลัก และ/หรอืบรษัิทจัดการ หรอืในกรณีทีม่กีองทุนอืน่ทีม่นีโยบายใกลเ้คยีงกัน และบรษัิทเห็นว่า
การยา้ยไปลงทนุในกองทนุดังกลา่วเป็นผลดตีอ่ผลการดําเนนิงานโดยรวมของกองทนุหรอืเอือ้ประโยชนต์อ่
การลงทนุในตา่งประเทศของกองทนุ และเป็นผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธิ
ทีจ่ะพจิารณาเปลีย่นแปลงกองทนุรวมตา่งประเทศหรอืกองทนุหลักเป็นกองทนุตา่งประเทศอืน่ได ้ตามดลุย
พนิจิของบรษัิทจัดการ ซึง่การดําเนนิการดังกลา่วจะไมข่ัดกับวัตถปุระสงคแ์ละนโยบายการลงทนุของกองทนุ 
หรอืขอสงวนสทิธทิีจ่ะยกเลกิกองทนุ อกีทัง้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเปลีย่นแปลงชนดิของ
หน่วยลงทุน (class) รวมถงึเปลีย่นแปลงสกุลเงนิลงทุนเป็นสกุลเงนิอืน่ใดนอกเหนือจากสกุลเงนิดอลลาร์
สหรัฐ หรอืเปลีย่นแปลงการซือ้ขายในประเทศอืน่ใดนอกเหนือจากประเทศลักเซมเบริก์ ตามดุลยพนิจิของ
บรษัิทจัดการในภายหลังได ้โดยถอืว่าไดร้ับความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ ซึง่บรษัิทจัดการจะคํานงึถงึ
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้การเปลีย่นแปลงและรายละเอยีดที่
เกีย่วขอ้งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้กอ่นดําเนนิการเปลีย่นแปลงหรอืกอ่นทําการลงทนุดังกลา่ว  

ในกรณีทีก่องทนุมกีารลงทนุในกองทนุปลายทางไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ
ปลายทางหากปรากฏว่ามูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนปลายทางทีก่องทุนรวมไปลงทุนมมีูลค่าทรัพยส์นิ
สุทธลิดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บรษัิทจัดการจะดําเนนิการตามหลักเกณฑ ์และวธิกีารที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยกองทุนปลายทางดังกล่าวเป็นกองทุนต่างประเทศที่ไม่มี
วัตถปุระสงคก์ารลงทนุในทํานองเดยีวกบักองทนุรวมดัชนหีรอืกองทนุรวมอทีเีอฟ 

(1) มูลค่าทรัพย์สนิสุทธ  ิณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุน
ปลายทางดังกลา่ว  

(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนปลายทางดังกล่าวลดลงในชว่งระยะเวลา 5 วันทําการใด
ตดิตอ่กนัคดิเป็นจํานวนเกนิกวา่ 2 ใน 3 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุปลายทางนัน้  

ในกรณีที่มูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนปลายทางที่กองทุนไปลงทุนลดลงในลักษณะดังกล่าว บรษัิท
จัดการจะดําเนนิการดังตอ่ไปนี ้ 

(1) แจง้เหตทุีก่องทนุปลายทางมมีลูคา่ทรัพยส์นิลดลงพรอ้มแนวทางการดําเนนิการโดยคํานงึถงึประโยชนท์ี่
ดทีีส่ดุของผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม ใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบภายใน 3 

วันทําการนับแตว่ันทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลูของกองทนุปลายทางทีป่รากฏเหต ุ 

(2) ปฏบัิตติามแนวทางการดําเนนิการตาม (1) ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 60 วันนับแตว่ันทีม่กีารเปิดเผยขอ้มูลของ
กองทนุปลายทางทีป่รากฏเหต ุ 

(3) รายงานผลการดําเนินการใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที่
ดําเนนิการแลว้เสร็จ  
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(4) เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกับการดําเนนิการของกองทนุตาม (1) ตอ่ผูท้ีส่นใจจะลงทนุเพือ่ใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทนุ
รับรูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกับสถานะของกองทุน ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะดําเนนิการใหบุ้คลากรทีเ่กีย่วขอ้งเปิดเผย
ขอ้มลูเกีย่วกบัการดําเนนิการดังกลา่วดว้ย  

ระยะเวลาในการดําเนนิการตามขอ้ (2) บรษัิทจัดการสามารถขอผอ่นผันตอ่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในการโอนยา้ยหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไปยังกองทนุตา่งประเทศอืน่ขา้งตน้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใิน
การพจิารณาดําเนินการครัง้เดียวหรือหลายครัง้ก็ได ้โดยการทยอยโอนยา้ยเงนิลงทุนอาจส่งผลใหช้่วง
ระยะเวลาดังกลา่ว กองทนุอาจลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศมากกวา่ 1 กองทนุ 
ตามที่ระบุไวใ้นโครงการขา้งตน้ อย่างไรก็ตามหากบรษัิทจัดการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดที่มี
นโยบายสอดคลอ้งกับวัตถุประสงคข์องโครงการ บรษัิทจัดการอาจพจิารณาดําเนินการขอมตผิูถ้ือหน่วย
ลงทนุเพือ่เปลีย่นแปลงนโยบายการลงทนุ หรอืดําเนนิการยกเลกิโครงการจัดการกองทนุรวมได ้ 

ขอ้มลูทั่วไปของ  Schroder International Selection Fund- All China Equity (กองทนุหลัก) 

(แหลง่ทีม่าของขอ้มลู : หนังสอืชีช้วนกองทนุหลัก ขอ้มลู ณ สงิหาคม 2564) 

ลักษณะทั่วไปของกองทนุ 

นโยบายการลงทนุ  

  

กองทุนมีจุดมุ่งหมายใหเ้งนิลงทุนเตบิโตมากกว่าดัชนี MSCI China All 
Shares Net TR หลังจากหักคา่ธรรมเนียม ในระยะเวลา 3 – 5 ปี โดยการ
ลงทุนในหุน้ของบรษัิทจนี (ไม่ว่าจะจดทะเบยีนทีใ่ดก็ตาม) กองทุนมกีาร
จัดการแบบเชงิรุก (actively manage) และลงทุนอย่างนอ้ยสองในสาม
ของสนิทรัพยใ์นหุน้ของบรษัิทจนี กองทนุอาจลงทนุโดยตรงใน China B-

Shares และ China H-Shares และอาจลงทุนไดถ้งึ 70% ของสนิทรัพย ์
(สทุธ)ิ โดยตรง หรอืโดยออ้มผา่นตราสารอนุพันธใ์น China A-Shares  

กองทุนอาจลงทุน ไม่เกนิหนึง่ในสามของสนิทรัพยโ์ดยตรงหรอืโดยออ้ม
ในหลัก ทรัพย์อืน ๆ (รวมถึงสนิทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ประเทศ ภูมิภาค 
อตุสาหกรรม หรอืสกลุเงนิ กองทนุ ใบสําคัญแสดงสทิธ ิและการลงทนุใน
ตลาดเงนิ และเงนิสด (ตามขอ้จํากัด ทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วน) กองทุน
อาจลงทุนในตราสารอนุพันธโ์ดยมีจุดมุ่งหมายในการจัดการความเสีย่ง
และบรหิารเงนิลงทนุใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

ประเทศทีจ่ดทะเบยีน ลักเซมเบริก์ 

วันจัดตัง้กองทนุ  27 มถินุายน 2561 

ISIN LU1831875205 

Bloomberg Ticker SCHACEC LX 

ดัชนอีา้งองิ (Index) MSCI China All Shares Net TR 

Index Ticker MXCNANM 

สกลุเงนิ ดอลลารส์หรัฐ (USD) 

ผูจ้ัดการกองทนุ (Manager) Schroder Investment Management (Europe) S.A. 

เว็บไซต ์(website) https://www.schroders.com/getfunddocument/?oid=1.9.1755  

คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ของกองทนุหลัก 

Maximum Entry charge 1.00%  

Ongoing charge 1.08% (ณ 30 ธันวาคม 2563)  
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ทัง้นี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลขา้งตน้ใดๆ ซึง่บรษัิทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บรษัิท
จัดการ ขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงขอ้มูลดังกล่าวเพื่อใหส้อดคลอ้งกับกองทุนหลัก ซึง่ถือว่าไดร้ับความ
เห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

ความเสีย่งของกองทนุหลัก  

ความเสีย่งดา้นการกระจกุตัว  

กองทนุอาจกระจุกตัวอยูใ่นประเทศ อตุสาหกรรม ตลาด และ/หรอื บรษัิทใดบรษัิทหนึง่ ซึง่อาจทําใหมู้ลคา่
ของกองทนุเปลีย่นแปลงทัง้บวกและลบอยา่งมาก  

ความเสีย่งจากอนุพันธ ์ 

กองทุนอาจใชอ้นุพันธ์เพื่อบรหิารพอร์ตการลงทุนใหม้ีประสทิธภิาพ ผลของการใชต้ราสารอนุพันธ์อาจ 

ไมเ่ป็นไปตามคาด ซึง่อาจขาดทนุมากกวา่เงนิลงทนุในตราสารอนุพันธไ์ด ้ซึง่อาจจะสง่ผลใหก้องทนุขาดทนุ  

ความเสีย่งจากการลงทนุในตลาดเกดิใหมแ่ละตลาดชายขอบ (Frontier Market)  

โดยท่ัวไปการลงทุนในตลาดเกดิใหม่และตลาดชายขอบ จะมคีวามเสีย่งดา้นการเมอืง กฎหมาย คู่สัญญา 
การดําเนนิงานและความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง มากกวา่ตลาดทีพ่ัฒนาแลว้  

ความเสีย่งจากการลงทนุในชอ่งทาง Stock Connect  

กองทนุอาจลงทนุในหุน้จนี "A" shares ผา่นทาง Shanghai-Hong Kong Stock Connect และ Shenzhen-
Hong Kong Stock Connect ซึง่อาจมีความเสีย่งเกีย่วขอ้งกับการหักและการชําระบัญช ีกฎระเบยีบ การ
ดําเนนิงาน และความเสีย่งของคูส่ญัญา  

ความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง  

ในสภาวะตลาดทีม่คีวามผันผวน กองทนุอาจไมส่ามารถขายหลักทรัพยใ์นราคาทีเ่หมาะสมได ้ซึง่อาจสง่ผล
ตอ่ผลตอบแทนของกองทนุ และอาจทําใหก้องทนุเลือ่นหรอืระงับการไถถ่อนหลกัทรัพย ์ 

ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น Onshore renminbi  

กองทนุอาจมคีวามเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นในหลายสกลุเงนิ การเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นเงนิ
อาจทําใหเ้กดิการขาดทนุ ซึง่อาจจะเกดิจากการตัดสนิใจควบคมุคา่เงนิหยวนของรัฐบาลจนี ทีอ่าจสง่ผลตอ่
มลูคา่ตอ่การลงทนุ และอาจทําใหก้องทนุเลือ่นหรอืระงับไดก้ารไถถ่อนหลักทรัพย ์ 

ความเสีย่งดา้นปฏบัิตกิาร  

กระบวนการปฏบัิตงิานรวมถงึการเก็บรักษาทรัพยส์นิอาจลม้เหลว ซึง่อาจสง่ผลใหก้องทนุขาดทนุ  

ความเสีย่งจากการลงทนุ  

วัตถุประสงค์การลงทุนไดแ้สดงเป้าหมายผลตอบแทนและพยายามไปใหถ้งึเป้าหมายผลตอบแทนนั้น 
อยา่งไรก็ตามกองทนุไมส่ามารถรับประกนัผลตอบแทนวา่จะไดร้ับเป้าหมาย ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาด เศรษฐกจิ
มหภาค และอืน่ๆ ทีทํ่าใหว้ัตถปุระสงคก์ารลงทนุอาจสําเร็จไดย้ากขึน้  

IBOR Risk  

การเปลีย่นแปลงของตลาดการเงนิ จากเดมิทีใ่ชอ้ัตราดอกเบีย้ IBOR (interbank offered rates) โดยไปใช ้
อัตราดอกเบีย้อา้งองิอืน่ๆมากขึน้นัน้ อาจส่งผลต่อการประเมนิมูลค่าหลักทรัพยท์ีถ่อืครองบางรายการและ
อาจขาดสภาพคลอ่งในตราสารบางประเภท ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนนิงานของกองทนุ  

หมายเหต:ุ  

กรณีทีข่อ้มูลความเสีย่งของ Schroder International Selection Fund- All China Equity ทีร่ะบุในหนังสอื
ชีช้วนฉบับนี้ มคีวามแตกตา่งหรอืไมส่อดคลอ้งกับกองทนุหลัก ใหถ้อืเอาขอ้มลูตน้ฉบับของกองทนุหลักเป็น
หลัก และ ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูความเสีย่งอยา่งระมัดระวังกอ่นตัดสนิใจลงทนุ  
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3.12. รายละเอยีดการลงทนุในตา่งประเทศ :  

มนีโยบายการลงทุนซึง่ส่งผลใหม้ ีnet exposure ทีเ่กีย่วขอ้งกับความเสีย่งต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปี
บัญชมีากกวา่หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  

3.13. ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุ :  

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในประเทศ :  

เป็นไปตามประกาศ  

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในตา่งประเทศ :  

เป็นไปตามประกาศ  

3.14. อัตราสว่นการลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวม :  

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวมในประเทศและ
ต่างประเทศ : เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้นี้จะดําเนินการใหเ้ป็นไปตามที่
ประกาศกําหนด  

4. การแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ (Class of Unit) :  

4.1. การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ : ม ี 

4.2. ประเภทการแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ :  

- คา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

- สทิธทิีจ่ะไดร้ับเงนิปันผล 

4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ) :  

รายละเอยีดแตล่ะชนดิ
หนว่ยลงทนุ 

ชือ่ยอ่ คาํอธบิายเพิม่เตมิ 

1. ชนดิสะสมมลูคา่  SCBCHEQA 
เหมาะสําหรับผูล้งทุนที่ตอ้งการผลตอบแทนผ่านการเพิ่ม
มลูคา่ของหน่วยลงทนุเป็นหลัก (Total return) 

2. ชนดิรับซือ้คนือัตโนมัต ิ SCBCHEQR 

เหมาะสําหรับผูล้งทนุทีต่อ้งการรับผลตอบแทนจากการขาย
คนืหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัต ิโดยกองทุนมุ่งหวังที่จะใหผู้ ้
ลงทุนรับรายไดส้มํ่าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัต ิ

3. ชนดิจา่ยเงนิปันผล  SCBCHEQD 
เหมาะสําหรับผูล้งทุนทีต่อ้งการรับผลตอบแทนจากเงนิปัน
ผล  

4. ชนดิผูล้งทนุกลุม่/บคุคล  SCBCHEQP 

เหมาะสําหรับผูล้งทุนประเภทบุคคล กลุ่มบุคคล นิตบิุคคล 
สถาบันทีบ่รษัิทจัดการกําหนดทีต่อ้งการสะสมผลประโยชน์
จากการลงทนุ (Total return) โดยในเบือ้งตน้บรษัิทจัดการ
กําหนดใหบ้รกิารเฉพาะผูล้งทนุกองทนุสํารองเลีย้งชพีและ/
หรอื กองทนุสว่นบคุคล ภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ
เทา่นัน้  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ทัง้นี้ ในชว่งการเสนอขายครัง้แรก บรษัิทจัดการจะเปิดเสนอขาย และ/หรอืใหบ้รกิาร
หน่วยลงทนุ ชนดิสะสมมลูคา่ (SCBCHEQA) (หากมกีารเปลีย่นแปลงชนดิหน่วยลงทนุทีเ่สนอขาย และ/หรอื
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ใหบ้รกิาร บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ก่อนการเปิดเสนอขายโดยจะระบุในหนังสอืชีช้วนในการ
เสนอขายครัง้แรก)  

ภายหลังการเสนอขายครัง้แรก หากบรษัิทจัดการจะเปิดเสนอขาย และ/หรอืใหบ้รกิารหน่วยลงทุนชนดิอืน่
เพิม่เตมิจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นการเปิดเสนอขาย และ/หรอืใหบ้รกิาร โดยจะระบใุนหนังสอืชีช้วน  

บรษัิทจัดการ ขอสงวนสทิธเิพิ่มเตมิ หรือเปลี่ยนแปลง ชนิดหน่วยลงทุนขา้งตน้ในภายหลังได ้โดยจะ
คํานงึถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ซึง่บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบถงึ
การเปลีย่นแปลงดังกล่าวล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน หากในกรณีทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุบรษัิท
จัดการจะแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 วันก่อนการเปลีย่นแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิท
จัดการและเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) ซึง่การดําเนินการดังกล่าว
ขา้งตน้ บรษัิทจัดการจะคํานงึถงึประโยชนข์องกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นสําคัญ  

5. การเสนอขายหนว่ยลงทนุคร ัง้แรก :  

5.1. ชอ่งทางการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

- Internet 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

- ชอ่งทางอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการจะกําหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืเว็บไซต ์บลจ.  

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ัง้แรก :  

6.1. ชอ่งทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  

- Internet 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

- ชอ่งทางอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการจะกําหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  

สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืเว็บไซต ์บลจ.  

6.3. การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ :  

ไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้  

7. การรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ :  

7.1. ชอ่งทางการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  

- Internet 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

- ชอ่งทางอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการจะกําหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

7.2. รายละเอยีดชอ่งทางการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  
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สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืเว็บไซต ์บลจ.  

7.3. วธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  

- แบบดลุยพนิจิของผูล้งทนุ 

- แบบอัตโนมัต ิ

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

- การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุแบบดลุยพนิจิของผูล้งทนุ  

• ชนดิสะสมมลูคา่ : ม ี 

• ชนดิรับซือ้คนือัตโนมัต ิ: ม ี 

• ชนดิจา่ยเงนิปันผล : ม ี 

• ชนดิผูล้งทนุกลุม่/บคุคล : ม ี 

วธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

7.4.1 บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

(1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไดใ้นวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
ทีบ่รษัิทจัดการกําหนด โดยใหถ้อืว่าเป็นรายการสั่งขายคนืหน่วยลงทุนของวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุที่
บรษัิทจัดการกําหนด ในราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ซึง่เป็น
ราคาทีร่ับรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  

(2) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนได ้
บันทกึขอ้มลูการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้  

(3) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีต่อ้งการขายคนืหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอยีดในใบคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุน
ของบรษัิทจัดการใหช้ัดเจนครบถว้นถูกตอ้ง โดยเป็นจํานวนเงนิหรือหน่วยลงทุนทีต่อ้งการขายคนืหน่วย
ลงทุน โดยมีมูลค่าขัน้ตํ่าในการขายคืนตามที่บริษัทจัดการกําหนด และนําไปยื่นที่บริษัทจัดการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ซึง่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื
หน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั่งขายคนืหน่วยลงทุนไวเ้พื่อเป็น
หลักฐาน  

(4) ในกรณีทีจํ่านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไดร้ับจากการขายคนืหน่วยลงทุนในคําสั่งขายคนืหน่วย
ลงทุนนัน้มากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักดว้ยคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ของ ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุน
ประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กบ่รษัิทจัดการ และการขายคนืดังกลา่วเป็นผลใหห้น่วย
ลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่าที่
บรษัิทจัดการกําหนด บรษัิทจัดการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนทัง้หมดใน
รายการดังกลา่ว  

(5) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนซึง่ไดร้ับมอบหมายจาก
บรษัิทจัดการจะส่งหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนทีค่งเหลอื ใบยนืยันการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน พรอ้ม
ใบเสร็จรับเงนิ และใบกํากบัภาษีสําหรับคา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
ทางไปรษณีย ์ภายใน 7 วันทําการนับแตว่ันคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับ
ซือ้คนืหน่วยลงทนุของวันทําการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

(6) บรษัิทจัดการจะดําเนนิการใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุภายใน 5 วันทําการนับแตว่ันคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิ มลูคา่หน่วยลงทนุ 
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ราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวันทําการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวันหยดุทําการ
ในตา่งประเทศ ซึง่บรษัิทจัดการจะประกาศวันหยดุทําการในตา่งประเทศผา่นทางเว็บไซตบ์รษัิทจัดการ และ
เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี โดยการโอนเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้อื
หน่วยลงทุนทีเ่ปิดไวก้ับธนาคารไทยพาณิชย ์จํากัด (มหาชน) หรอืธนาคารพาณิชยอ์ืน่ ตามเลขทีบั่ญชทีีผู่ ้
ถอืหน่วยลงทุนแจง้ไวใ้นใบคําขอใชบ้รกิารกองทุนหรือจัดส่งเป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะ สั่งจ่ายในนามผูถ้ือ
หน่วยลงทนุทางไปรษณียล์งทะเบยีน ทัง้นี ้ภายใตเ้งือ่นไขทีร่ะบใุนขอ้ 10  

(7) ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไดย้ื่นคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการยังไม่
สามารถรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุไดโ้ดยอยูใ่นระหวา่งการดําเนนิการของบรษัิทจัดการตาม
ขอ้ 10 ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจขอยกเลกิคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไดใ้นระหวา่งเวลาทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
ใดทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดย้ืน่คําสั่งขายคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ 
การยกเลกิคําสัง่ขายคนืจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่ไดร้ับการอนุมัตจิากบรษัิทจัดการกอ่น  

(8) การลดจํานวนหน่วยลงทนุทีร่ับซือ้คนืจะทําในวันทําการถัดจากวันทําการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ หรอืวันที่
คํานวนราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวันทําการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุนัน้ได ้แลว้แตก่รณี  

(9) ในกรณีทีก่องทนุรวมไมส่ามารถชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุได ้และผูถ้อืหน่วย
ลงทนุทีส่ัง่ขายคนืหน่วยลงทนุตกลงทีจ่ะรับชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทน
เงนิ บรษัิทจัดการอาจชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิอืน่ได ้โดยไดร้ับ
ความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี ้ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ําหนดไวใ้นขอ้ 9  

7.4.2 ATM  

บรษัิทจัดการอาจรับคําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางเอทเีอ็ม ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและ
วธิกีารทีบ่รษัิทจัดการกําหนด ซึง่บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ก่อนการเริม่ใหบ้รกิารโดย
ประกาศผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

7.4.3 Tele-bank  

บรษัิทจัดการอาจรับคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุผา่นบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและ
วธิกีารทีบ่รษัิทจัดการกําหนด ซึง่บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ก่อนการเริม่ใหบ้รกิารโดย
ประกาศผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

7.4.4 ไปรษณีย ์ 

บรษัิทจัดการอาจรับคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนทางไปรษณีย ์ตามหลักเกณฑ ์เงื่อนไขและวธิกีารทีบ่รษัิท
จัดการกําหนด ซึง่บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ก่อนการเริม่ใหบ้รกิารโดยประกาศผ่าน
เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

7.4.5 Internet  

บรษัิทจัดการอาจรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุทางบรกิารธนาคารทางอนิเตอรเ์น็ต ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและ
วธิกีารทีบ่รษัิทจัดการกําหนด  

(1) ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุทางอนิเตอรเ์น็ต สามารถขอใชบ้รกิารธนาคาร
ทางอนิเตอร์เน็ตกับธนาคารไทยพาณิชย ์จํากัด (มหาชน) และเมื่อไดร้ับอนุมัตแิลว้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนจะ
สามารถทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน โดยสามารถระบุเลขทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ (Client No.) ทีจ่ะใชซ้ือ้
ขายหน่วยลงทนุไดม้ากกวา่ 1 หมายเลข ตามเงือ่นไขและวธิกีารทีธ่นาคารกําหนดไวใ้นการใหบ้รกิาร  

(2) เมือ่ไดร้ับการอนุมัตใิหใ้ชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านอนิเตอรเ์น็ตจากธนาคารแลว้ ผูถ้อืหน่วยลงทุน
จะสามารถทําการสั่งขายหน่วยลงทุนไดโ้ดยปฏบัิตติามเงือ่นไขและวธิกีารซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านบรกิาร
ธนาคารทางอนิเตอรเ์น็ตของธนาคารไทยพาณิชย ์จํากัด (มหาชน) ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะถอืว่า ผูถ้อืหน่วย
ลงทนุยอมรับและผกูพันตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่ําหนดไวด้ังกลา่ว  

เนื่องจากบรกิารธนาคารทางอนิเตอรเ์น็ตเป็นบรกิารของธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด (มหาชน) ซึง่ผูถ้อืหน่วย
ลงทนุทีต่กลงใชบ้รกิารธนาคารทางอนิเตอรเ์น็ตกับธนาคารจะสามารถใชบ้รกิารอืน่ ๆ ทีธ่นาคารใหบ้รกิารอยู่
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แลว้นอกเหนือจากการสัง่ขายหน่วยลงทนุกองทนุเปิด ดังนัน้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีข่อใชบ้รกิารทางอนิเตอรเ์น็ต 
อาจมีภาระที่จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใชบ้ริการธนาคารทาง
อนิเตอรเ์น็ต ตามอัตราทีธ่นาคารกําหนด  

(3) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางอนิเตอรเ์น็ตของธนาคารไทย
พาณิชย ์จํากัด (มหาชน) ในวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนทีบ่รษัิทจัดการกําหนด ใหถ้อืว่าเป็นรายการสั่ง
ขายคนืหน่วยลงทนุของวันทําการซือ้ขายนัน้ ในราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้
ขาย ซึง่เป็นราคาทีร่ับรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  

ทัง้นี้ หากผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวทําการขายคนืหน่วยลงทุนในวันและเวลาทําการอืน่ๆ บรษัิทจัดการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

(4) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนได ้
บันทกึขอ้มลูการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้  

(5) ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นจํานวนเงนิทีม่มีลูคา่ขัน้ตํา่ตามทีบ่รษัิทจัดการกําหนด 
โดยไมจํ่ากดัจํานวนครัง้ในการทํารายการ  

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กบ่รษัิทจัดการและการขายคนืดังกลา่วเป็นผลใหห้น่วย
ลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุมมีลูคา่ตํ่ากวา่ตามที่
บรษัิทจัดการกําหนด บรษัิทจัดการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนทัง้หมดใน
รายการดังกลา่ว  

(6) ในกรณีทีจํ่านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการไดร้ับจากการขายคนืหน่วยลงทนุ โดยผา่นบรกิารธนาคาร
ทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) นั้น มากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักดว้ย
คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนาย
ทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่
ปรากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

(7) นายทะเบยีนหน่วยลงทนุและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ซึง่ไดร้ับมอบหมายจาก
บรษัิทจัดการจะจัดส่งหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนคงเหลอื ใบยนืยันการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนพรอ้ม
ใบเสร็จรับเงนิ และใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
ทางไปรษณีย ์ภายใน 7 วันทําการนับแตว่ันคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับ
ซือ้คนืหน่วยลงทนุของวันทําการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตดําเนนิการเป็นอยา่งอืน่ 
และชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุภายใน 5 วันทําการนับแตว่ันคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคา
ขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนของวันทําการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยมใิหนั้บรวมวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศ ซึง่บรษัิทจัดการจะประกาศวันหยุดทําการในต่างประเทศผ่านทางเว็บไซตบ์รษัิทจัดการ และ
เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี โดยการโอนเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้อื
หน่วยลงทุนทีเ่ปิดไวก้ับธนาคารไทยพาณิชย ์จํากัด (มหาชน) ตามเลขทีบั่ญชทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแจง้ไวใ้น
ใบคําขอใชบ้รกิารกองทนุ ทัง้นี ้ภายใตเ้งือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 10  

บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานในการทํารายการผา่นบรกิารธนาคารทางอนิเตอรเ์น็ตทีป่รากฏอยูก่ับธนาคารไทย
พาณชิย ์จํากดั (มหาชน) เป็นหลักฐานในการทํารายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้ 

(8) ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสั่งขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางอนิเตอรเ์น็ตไม่ได ้
หากไดทํ้ารายการจนเสร็จสมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ ยกเวน้กรณีทีพ่สิจูน์ไดว้า่เป็นความผดิพลาดที่
เกดิจากระบบงานทีใ่หบ้รกิารในเรือ่งดังกลา่ว โดยทางบรษัิทจัดการจะดําเนนิการสอบสวนขอ้ผดิพลาดและ
แกไ้ขใหเ้สร็จสิน้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ไดร้ับแจง้จากผูถ้ือหน่วยลงทุน ตามแนวทางที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกําหนด เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะพจิารณาผอ่นผันได ้ 

(9) การลดหน่วยลงทุนทีร่ับซือ้คนืจะทําในวันทําการถัดจากวันทําการคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนของวันทําการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยผูถ้อืหน่วยลงทุน
สามารถสอบถามผลการทํารายการสั่งขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางอนิเตอรเ์น็ตของธนาคาร
ไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) ไดใ้นวันทําการถัดไป  
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(10) ในกรณีทีก่องทุนรวมไม่สามารถชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้ือ
หน่วยลงทุนทีส่ั่งขายคนืหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรับชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ
อืน่แทนเงนิ บรษัิทจัดการอาจชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ได ้โดย
ไดร้ับความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี ้ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ําหนดไวใ้นขอ้ 9  

- การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุแบบอัตโนมัต ิ 

• ชนดิสะสมมลูคา่ : ไมม่ ี 

• ชนดิรับซือ้คนือัตโนมัต ิ: ม ี 

• ชนดิจา่ยเงนิปันผล : ไมม่ ี 

• ชนดิผูล้งทนุกลุม่/บคุคล : ไมม่ ี 

วธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

(1) บรษัิทจัดการจะดําเนนิการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัตใิหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไมเ่กนิปีละ 12 ครัง้ 
โดยถอืวา่บรษัิทจัดการไดร้ับความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุใหส้ั่งขายคนืหน่วยลงทนุและมอบหมายให ้
บรษัิทจัดการดําเนนิการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัตแิลว้ ทัง้นี้ การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัติ
ดังกลา่วจะทําใหจํ้านวนหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะรายลดลง  

(2) การพจิารณาจํานวนเงนิและการจ่ายเงนิคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัตจิะขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของ
บรษัิทจัดการ ซึง่บรษัิทจัดการจะดําเนนิการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัต ิจากผลตอบแทน จากการ
ลงทนุ และ/หรอืเงนิตน้  

(3) บรษัิทจัดการจะรับซือ้คนืหน่วยลงทนุตาม (1) ขา้งตน้โดยนําเงนิของผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทนุ
ตอ่ยังกองทนุเปิดไทยพาณิชยต์ราสารหนี้ระยะสัน้ (SCBSFF) หรอืกองทนุรวมตราสารหนี้/กองทนุรวมตลาด
เงนิทีบ่รษัิทจัดการกําหนด หรอืกองทนุรวมอืน่ตามความประสงคข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยกองทนุทีร่องรับ
จะเป็นไปตามทีบ่รษัิทจัดการกําหนด  

(4) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการดําเนนิการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ี
รายชือ่ตามหลักฐานทีป่รากฎอยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  

(5) บรษัิทจัดการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิเป็น
เกณฑใ์นการคํานวณราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุสง่คําสัง่ขายคนื/สบัเปลีย่นออกหน่วยลงทนุในวันทํารายการรับซือ้คนือัตโนมัต ิจน
ทําใหห้น่วยลงทนุทีเ่หลอือยูไ่มเ่พยีงพอตอ่การทํารายการรับซือ้คนือัตโนมัต ิบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
ทํารายการรับซือ้คนือัตโนมัตหิน่วยลงทนุคงเหลอืทัง้หมด โดยถอืวา่ไดร้ับความยนิยอมจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ
แลว้  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมดํ่าเนนิการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัตใินกรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์
อยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืหลายอยา่ง ดังนี ้ 

(ก) กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุถกูคําสัง่ยดึหรอือายัดหน่วยลงทนุโดยผูท้ีม่อํีานาจตามกฎหมาย บรษัิทจัดการจะ
ไม่ดําเนินการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัต ิทัง้นี้เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่ถูกคําสังยดึหรืออายัด
ดังกลา่วเทา่นัน้  

(ข) กรณีทีห่น่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทุนตดิภาระจํานําอยู ่บรษัิทจัดการจะไม่ดําเนนิการรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุโดยอัตโนมัต ิทัง้นีเ้ฉพาะหน่วยลงทนุในสว่นทีต่ดิภาระจํานําดังกลา่วเทา่นัน้  

(ค) กรณีทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาเห็นวา่การไมร่ับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัตคิรัง้นัน้ๆ เป็นประโยชนต์อ่
ผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถยกเลกิความเห็นชอบใหส้ัง่ขายคนืหน่วยลงทนุตาม (1) ขา้งตน้ได ้เวน้แตบ่รษัิท
จัดการเห็นวา่เหมาะสมและอนุญาตเป็นกรณีพเิศษสําหรับผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุราย  
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ในกรณีวันทีก่ําหนดรับซือ้คนืหน่วยลงทนุนัน้ตรงกับวันหยดุทําการของบรษัิทจัดการ และ/หรอืตรงกับวันหยดุ
ของประเทศทีก่องทนุลงทนุ (กรณีทีม่กีารลงทนุในตา่งประเทศ)หรอืเป็นวันทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
มีคําสั่งใหบ้รษัิทจัดการหยุดรับคําสั่งซือ้หรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษัิทจัดการจะ
ดําเนนิการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุในวันทําการถัดไป  

อนึง่ บรษัิทจัดการอาจเพิม่เตมิ ยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงวธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุและ/หรอื ความถีใ่นการ
รับซือ้คนืหน่วยลงทุน ตามขอ้ 7.3 และ ขอ้ 7.4 ได ้โดยบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื
หน่วยลงทุนทีไ่ดร้ับการแต่งตัง้จากบรษัิทจัดการภายหลังได ้ตามหลักเกณฑ ์เงื่อนไขและวธิกีารทีบ่รษัิท
จัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้จากบรษัิทจัดการกําหนด โดยถอื
วา่ไดร้ับความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 
(ถา้ม)ี ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเพิม่เตมิ ยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงวธิกีาร
รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ และ/หรอื ความถีใ่นการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ดังกลา่ว หากในกรณีทีเ่ป็นประโยชนต์อ่
ผูถ้ือหน่วยลงทุนบรษัิทจัดการจะแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง ซึง่การดําเนินการ
ดังกลา่วบรษัิทจัดการจะคํานงึถงึประโยชนข์องกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นสําคัญ  

7.5. ระยะเวลาในการรับซือ้คนื :  ทกุวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ  

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรับซือ้คนื :  

- การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุแบบดลุยพนิจิของผูล้งทนุ  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทนุไดท้กุวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุในชว่งเวลาทีบ่รษัิทจัดการ
กําหนด  

- การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุแบบอัตโนมัต ิ 

บรษัิทจัดการจะดําเนนิการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัตใิหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุชนดิรับซือ้คนือัตโนมัติ
ไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ การพจิารณาจํานวนเงนิและจ่ายเงนิค่ารับซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตจิะขึน้อยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จาก
ผลตอบแทนจากการลงทนุ และ/หรอืเงนิตน้ โดยบรษัิทจัดการจะประกาศวันรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอัตโนมัติ
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ในกรณีทีว่ันทําการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนอันโนมัตติรงกับวันหยดุของวันทํา
การของบรษัิทจัดการ หรือวันหยุดทําการของประเทศที่กองทุนลงทุน หรือวันหยุดทําการของประเทศที่
เกีย่วขอ้งกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถา้ม)ี ใหเ้ลือ่นวันทําการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ไปเป็นวันทําการ
ถัดไป การดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตใิหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนชนิดรับซือ้คืนอัตโนมัตทิี่มี
รายชือ่ตามหลักฐานทีป่รากฎอยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยขึน้อยู่กับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ ทัง้นี้ 
บรษัิทจัดการจะนําเงนิของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิรับซือ้คนือัตโนมัตทิุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทย
พาณิชยต์ราสารหนี้ระยะสัน้ (SCBSFF) หรือกองทุนรวมตราสารหนี้/กองทุนรวมตลาดเงนิที่บรษัิทจัดการ
กําหนด หรือกองทุนรวมอืน่ตามความประสงคข์องผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยกองทุนทีร่องรับจะเป็นไปตามที่
บรษัิทจัดการกําหนด  

7.6.1 การกําหนดเวลา และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

- การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุแบบดลุยพนิจิของผูล้งทนุ  

(ก) การทํารายการสั่งขายคนืหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาทํารายการซือ้ขายหน่วยลงทุนตามที่บรษัิท
จัดการกําหนด ใหถ้อืว่าเป็นรายการสั่งขายคนืหน่วยลงทุนของวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนตามทีบ่รษัิท
จัดการกําหนด ในราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่
รับรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  

(ข) การทํารายการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุในวันทํารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการกําหนด แตเ่ป็น
รายการนอกเหนือจากชว่งเวลาทีบ่รษัิทจัดการกําหนด หรอืการทํารายการในวันหยดุทําการ หรอืวันทําการที่
บรษัิทจัดการไม่ไดก้ําหนดใหเ้ป็นวันทํารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุใหถ้อืเป็นรายการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ
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ของวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนครัง้ถัดไป ในราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้
ขายหน่วยลงทนุครัง้ถัดไปนัน้  

- การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุแบบอัตโนมัต ิ 

บรษัิทจัดการจะดําเนนิการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัตใิหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุชนดิรับซือ้คนือัตโนมัติ
ไมเ่กนิปีละ 12 ครัง้ บรษัิทจัดการจะใชมู้ลคา่หน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ
อัตโนมัต ิเป็นเกณฑใ์นการคํานวณราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทํารายการได ้แต่ทัง้นี้จะไม่นอ้ยกว่าเวลา 
12.00 น. โดยถือว่าไดร้ับความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วย
ลงทุนและผูล้งทุนท่ัวไปทราบถงึการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน หากในกรณีที่เป็น
ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนบรษัิทจัดการจะแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 วันก่อนการเปลีย่นแปลง โดยจะ
ประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 
(ถา้มี) อกีทัง้แจง้ใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง ซึง่การ
ดําเนนิการดังกลา่วบรษัิทจัดการจะคํานงึถงึประโยชนข์องกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นสําคัญ 

7.7. การขายคนืหน่วยลงทนุ : ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้  

7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขหรือเปลี่ยนแปลง เกีย่วกับวัน/ระยะเวลาในการส่งคําสั่งขายคืน
ล่วงหนา้เพิม่เตมิในอนาคต โดยจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทั่วไปทราบถงึการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วัน โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี อกีทัง้แจง้ใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วันนับแตว่ันเปลีย่นแปลง 

สําหรับผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุ  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนใน
รปูแบบกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุผา่นบรษัิทประกนัชวีติ ทัง้นี ้บรษัิทประกนัชวีติอาจกําหนดมลูคา่
ขัน้ตํ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน เงือ่นไขในการขายคนืหน่วยลงทนุ วันและเวลาในการขายคนืหน่วยลงทนุ 
วธิกีารนําสง่เงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิตามทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกันชวีติและ/หรอืเอกสารการขาย
ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดร้ับจากบรษัิทประกันชวีติ โดยระยะเวลาการขายคนืจะตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบระยะเวลาที่
กําหนดไวใ้นโครงการ และคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนจะมผีลเมือ่บรษัิทประกันชวีติไดร้ับเอกสารหลักฐาน
ครบถว้น ตามกฎเกณฑข์องบรษัิทประกนัชวีตินัน้ ๆ  

ทัง้นี้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุน สามารถขายคนืหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจํานวน
หน่วยลงทนุหรอืวธิอีืน่ใดทีบ่รษัิทประกนัชวีติกําหนด โดยใชแ้บบฟอรม์ของบรษัิทประกนัชวีติ ตามจํานวนขัน้
ตํ่า และเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรมสํ์าหรับผูล้งทนุทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุทีม่คํีาสั่งขาย
คนืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหก้ับบรษัิทประกันชวีติภายในระยะเวลาที่
กําหนดในหัวขอ้ “การชําระเงนิค่ารับซือ้คนืหน่วยลงทุน” ทัง้นี้ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทนุ และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งประกาศกําหนด บรษัิท
ประกันชวีติมหีนา้ทีต่อ้งชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้ับจากบรษัิทจัดการใหแ้ก่ผูล้งทุนทีซ่ ือ้ประกัน
ชวีติควบหน่วยลงทนุภายในระยะเวลาทีก่ําหนดในหัวขอ้ “การชําระเงนิคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ” โดยมวีธิกีาร
ชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนซึง่จะเป็นไปตามทีบ่รษัิทประกันชวีติกําหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกันชวีติควบ
หน่วยลงทนุ  

การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิบรษัิทประกันชวีติอาจสง่คําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัตเิป็นประจําทกุ
เดอืนเพือ่นําคา่ขายคนืหน่วยลงทนุมาชําระคา่ใชจ้่ายและคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ตามอัตราทีก่ําหนดในกรมธรรม ์
(รายละเอียดเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์) ซึง่มูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขัน้ตํ่าที่กําหนดใน
โครงการ โดยบรษัิทประกันชวีติจะสรุปค่าใชจ้่ายดังกล่าวและจัดส่งใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรม์
ประกนัชวีติควบหน่วยลงทนุตามเงือ่นไขในกรมธรรม ์ 
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7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษัิทจัดการจะดําเนนิการใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทนุและ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ
ชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนของวันทําการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยมใิหนั้บรวมวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศ ซึง่บรษัิทจัดการจะประกาศวันหยุดทําการในต่างประเทศผ่านทางเว็บไซตบ์รษัิทจัดการ และ
เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี โดยการโอนเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้อื
หน่วยลงทุนทีเ่ปิดไวก้ับธนาคารไทยพาณิชย ์จํากัด (มหาชน) หรอืธนาคารพาณิชยอ์ืน่ ตามเลขทีบั่ญชทีีผู่ ้
ถอืหน่วยลงทนุแจง้ไวใ้นใบคําขอใชบ้รกิารกองทุน หรอืจ่ายเป็นเช็ค ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากัด (มหาชน) 
ขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผูถ้อืหน่วยลงทนุ และจัดสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยูท่ีร่ะบไุวใ้น
คําขอใชบ้รกิารกองทนุ หรอืวธิอีืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการกําหนด ทัง้นีภ้ายใตเ้งือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 10  

8. การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ :  

8.1. ชอ่งทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ :  

- Internet 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

- ชอ่งทางอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการจะกําหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

8.2. รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืเว็บไซต ์บลจ.  

9. การชําระคา่รบัซือ้คนื สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอืน่แทนเงนิ :  

บรษัิทจัดการจะชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ
ไดใ้นกรณีทีบ่รษัิทจัดการไม่สามารถชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นเงนิ หรอืกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตกลง
รับชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ และบรษัิทจัดการไดร้ับมตพิเิศษให ้
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงนิได ้รวมถงึกรณีอื่นใดที่เป็นไปตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด โดยบรษัิทจัดการจะกําหนดขัน้ตอนการดําเนนิการตอ่ไป ซึง่
ขัน้ตอนทีก่ําหนดตอ้งสามารถปฏบัิตไิดจ้รงิและเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุทกุราย  

10. การเลือ่นกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

บรษัิทจัดการอาจเลือ่นกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คํีาสั่งขายคนื
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่ําหนดไว ้ซึง่ตอ้งไมเ่กนิกวา่กรณีดังตอ่ไปนี ้ 

(1) บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีทีเ่ขา้เหตดุังตอ่ไปนี้ โดย
ความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  

(ก) มเีหตุจําเป็นทําใหไ้ม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่าง
สมเหตสุมผล หรอื  

(ข) มเีหตทุีทํ่าใหก้องทนุรวมไมไ่ดร้ับชําระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทนุไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิ
ซึง่เหตดุังกลา่วอยูน่อกเหนอืการควบคมุของบรษัิทจัดการ  

(2) มคํีาสั่งขายคนืหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ แตใ่นชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการยังไม่ไดช้ําระเงนิคา่ขายคนืหน่วย
ลงทุนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการพบว่าราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุดังกล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แล
ผลประโยชนย์ังไมไ่ดร้ับรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคา
รับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป 
และคดิเป็นอัตราตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  
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(3) มคํีาสั่งขายคนืหน่วยลงทุนในชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการพบว่าราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 
และผูด้แูลผลประโยชนย์ังไมไ่ดร้ับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา 
โดยราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งนัน้ตา่งจากราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางค์
ขึน้ไป และคดิเป็นอัตราตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  

การเลือ่นกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตาม (1) (2) หรอื (3) บรษัิทจัดการ
จะปฏบัิตติามหลักเกณฑ ์ดังตอ่ไปนี ้ 

(ก) เลือ่นกําหนดชําระค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วันทําการนับแต่วันทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคํีาสั่งขายคนืหน่วย
ลงทนุนัน้ เวน้แตไ่ดร้ับการผอ่นผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ข) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คํีาสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลือ่นกําหนดการชําระคา่ขายคนื
หน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุท่ัวไปใหท้ราบเรือ่งดังกลา่วดว้ยวธิกีาร
ใดๆ โดยพลัน  

(ค) แจง้การเลือ่นกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ พรอ้มทัง้จัดสง่รายงานทีแ่สดงเหตผุลของการ
เลือ่น และหลักฐานการไดร้ับความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรอืการรับรองขอ้มูลของ
ผูด้แูลผลประโยชนต์ามขอ้ (2) ตอ่สํานักงานโดยพลัน ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์
ดําเนนิการแทนก็ได ้ 

(ง) ในระหว่างการเลือ่นกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนื หากมีผูถ้ือหน่วยลงทุนสั่งขายคนืหน่วยลงทุนใน
ช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยชําระค่าขายคืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน
ตามลําดับวันทีส่ง่คําสัง่ขายคนืกอ่นหลัง  

11. การไมข่ายไมร่บัซือ้คนืไมส่บัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามส ัง่ :  

11.1 บรษัิทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุน ตามคําสั่งซือ้หรือคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนที่
ไดร้ับไวแ้ลว้หรอือาจหยดุรับคําสั่งซือ้หรอืคําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุได ้เฉพาะในกรณีทีก่ําหนดไว ้ซึง่ไมเ่กนิ
กวา่กรณีดังตอ่ไปนี ้ 

(1) ตลาดหลักทรัพยไ์มส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 

(2) บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีดังตอ่ไปนี ้โดยไดร้ับความ
เห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  

(ก) มีเหตุจําเป็นทําใหไ้ม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพยห์รือทรัพย์สนิของกองทุนเปิดไดอ้ย่าง
สมเหตสุมผล  

(ข) ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตจํุาเป็นอืน่ใดเพือ่คุม้ครองประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี้ การไม่ขาย หรอืไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคําสั่งทีไ่ดร้ับมาแลว้ หรอืการหยุดรับคําสั่งซือ้หรอืคําสั่ง
ขายคนืหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) สามารถกระทําไม่เกนิ 1 วันทําการ เวน้แต่ไดร้ับผ่อนผันจาก
สํานักงาน  

(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
เกดิขึน้ ซึง่กอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่กองทนุรวมดังกลา่วอยา่งมนัียสําคัญ  

(ก) ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยด์ังกลา่วไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้นี ้เฉพาะในกรณีทีก่องทนุ
รวมไดล้งทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลค่า
ทรัพยส์นิของกองทนุรวม  

(ข) มเีหตกุารณ์ทีทํ่าใหไ้มส่ามารถแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศไดอ้ยา่งเสร ีและทําใหไ้มส่ามารถโอนเงนิ
ออกจากประเทศหรอืรับโอนเงนิจากตา่งประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  
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(ค) มเีหตทุีทํ่าใหก้องทนุรวมไมไ่ดร้ับชําระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทนุไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิ
ซึง่เหตดุังกลา่วอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทจัดการและผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นชอบดว้ยแลว้  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนทีร่ับไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรับคําสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุ แกผู่ล้งทนุเฉพาะราย เนือ่งจากปรากฏขอ้เท็จจรงิ ดังตอ่ไปนี ้ 

(ก) บรษัิทจัดการมเีหตอุันควรสงสยัวา่ผูล้งทนุรายนัน้ๆมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการกระทําดังตอ่ไปนี ้ 

1. การกระทําที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับ การป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย หรอื  

3. การกระทําทีเ่ป็นการปฏบัิตติามคําสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายัดทรัพยส์นิโดยบคุคลผูม้อํีานาจตามกฎหมาย  

(ข) บรษัิทจัดการไม่สามารถดําเนนิการรูจ้ักลูกคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับลูกคา้ไดใ้น
สาระสําคัญ  

(5) อยู่ในระหว่างดําเนนิการเปลีย่นใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมรายอืน่เขา้บรหิารจัดการกองทุนรวมภายใต ้
การจัดการอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของ
เงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยการดํารงเงนิกองทนุ
ของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทนุรวม การจัดการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย์
และการคา้หลักทรัพยแ์ละการจัดจําหน่ายหลักทรัพยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ัดการเงนิทนุสัญญา
ซือ้ขายลว่งหนา้ ซึง่ใหก้ระทําไดไ้มเ่กนิ 3 วันทําการ  

(6) อยูใ่นระหวา่งดําเนนิการเพือ่เลกิกองทนุ ทีร่ะบไุวใ้นขอ้ผกูพันขอ้ 22.1.1 (2) 

11.2 เมือ่ปรากฏเหตตุามขอ้ 11.1 และบรษัิทจัดการประสงคจ์ะไมข่ายหรอืไมร่ับซือ้คนืหน่วยลงทนุ หรอืหยดุ
รับคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะปฏบัิตดิังตอ่ไปนี ้ 

(1) บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คํีาสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการ
ไมข่ายหรอืไมร่ับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยพลัน และหากเป็นเหตตุามขอ้ 11.1(1) (2) (3) หรอื (5) ใหเ้ปิดเผย
ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนทั่วไปใหท้ราบถงึการหยุดรับคําสั่งซือ้หรอืคําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ
ดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลัน  

(2) บรษัิทจัดการจะรายงานการไม่ขายหรอืไมร่ับซือ้คนืหน่วยลงทนุ หรอืการหยดุรับคําสั่งซือ้หรอืคําสั่งขาย
คนืหน่วยลงทุน พรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิดนั้นใหสํ้านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน  

(3) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไม่ขายหรอืไมร่ับซือ้คนืหน่วยลงทนุหรอืหยดุรับคําสั่งซือ้หรอืคําสั่งขายคนืหน่วย
ลงทุนตามขอ้ 11.1(1) (2) (3) และ (5) เกนิ 1 วันทําการ บรษัิทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการ
เปิดรับคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ  

(ก) บรษัิทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั่งซือ้หรอืคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุน
ของกองทนุเปิด ณ วันทําการสดุทา้ยกอ่นวันรายงานนัน้ใหส้ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวัน
ทําการกอ่นวันเปิดรับคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ  

(ข) บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คํีาสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการ
เปิดขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบถงึ
การเปิดรับคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลัน  

ในกรณีที่บรษัิทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซือ้หรือคําสั่งขายคนืหน่วย
ลงทนุ บรษัิทจัดการอาจหยดุคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคา
รับซือ้คนืหน่วยลงทนุก็ได ้ 

11.3 บรษัิทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หรอืหยุดรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุน ในชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิท
จัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งและผูดู้แลผลประโยชน์ยังไม่ไดร้ับรองขอ้มูลในรายงานการ
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แกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งนัน้ตา่งจากราคาขาย
หน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอัตราตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทนุที่
ถูกตอ้ง ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คํีาสั่งซือ้หน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการหยุดขาย
หน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุท่ัวไปใหท้ราบถงึการหยดุรับคําสั่งซือ้
หน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลัน  

12. การหยดุขายหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ :  

เป็นไปตามประกาศ  

13. เงอืนไขและขอ้จํากดัในการจดัสรรและการโอนหนว่ยลงทนุ :  

13.1 ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดใ้นกรณีดังตอ่ไปนี ้ 

(ก) การโอนหน่วยลงทนุใหบ้ดิา มารดา บตุร และคูส่มรสของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

(ข) การโอนหน่วยลงทุนตามคําสั่งศาลหรอืโดยผลของกฎหมาย (ซึง่ไม่รวมถงึกรณีทีผู่ล้งทุนทีเ่ป็นบุคคล
ธรรมดาตัง้แต ่2 คนขึน้ไปแตไ่ม่เกนิ 4 คน ถอืหน่วยลงทนุร่วมกัน และปรากฏวา่ผูล้งทนุบางคนหรอืทัง้หมด
เสยีชวีติ เวน้แตศ่าลจะมคํีาสัง่เป็นอยา่งอืน่)  

(ค) การโอนหน่วยลงทนุในกรณีพเิศษอืน่ๆ ทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควรและอนุมัตใิหโ้อนได ้ 

ทัง้นี้ ผูโ้อนและผูร้ับโอนจะตอ้งมายืน่คําขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองทีสํ่านักงานทะเบยีนหน่วยลงทนุ ใน
กรณีทีผู่ร้ับโอนยังไมไ่ดเ้ป็นผูใ้ชบ้รกิารกองทนุกับบรษัิทจัดการ ผูร้ับโอนจะตอ้งกรอกรายละเอยีดในใบคําขอ
ใชบ้รกิารกองทุนและยืน่ต่อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนพรอ้มคําขอโอนหน่วยลงทุน และชําระค่าธรรมเนียม 
การโอนตามหัวขอ้คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทนุทีร่ะบไุวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี  

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบันทกึขอ้มูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยนืยันการโอนหน่วยลงทุนพรอ้ม
หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุใหผู้ร้ับโอนหน่วยลงทนุ และออกใบยนืยันการโอนหน่วยลงทนุใหแ้กผู่โ้อน
หน่วยลงทนุภายใน 7 วันนับตัง้แตว่ันทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดร้ับคําขอโอนหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี้ สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิขึน้ตอ่เมือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบั้นทกึขอ้มลูลงในทะเบยีน ผูถ้อื
หน่วยลงทนุเรยีบรอ้ยแลว้  

13.2 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบรหิารจัดการโครงการจัดการกองทุนการรับลงทะเบยีนการโอนหน่วย
ลงทุนของกองทุนใหอ้ยู่ในดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการแต่เพยีงผูเ้ดยีว โดยบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
รับ/ปฏเิสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนใหแ้ก่บุคคลใดก็ได ้โดยบุคคลที่บรษัิทจัดการมี
วัตถุประสงคท์ีจ่ะไม่รับลงทะเบยีนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนใหนั้น้ รวมถงึแต่ไม่จํากัดเพยีง พลเมอืง
สหรัฐอเมรกิา ผูท้ีม่ถี ิน่ฐานอยูใ่นสหรัฐอเมรกิา บคุคลซึง่ปกตมิถีิน่ทีอ่ยูใ่นสหรัฐอเมรกิา รวมถงึกองทรัพยส์นิ
ของบคุคลดังกลา่ว และบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นซึง่จัดใหม้ขี ึน้และดําเนนิกจิกรรมในสหรัฐอเมรกิา  

13.3 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธปิฏเิสธการลงทะเบยีนโอนหน่วยลงทนุของผูล้งทนุ หากการลงทะเบยีนโอน
หน่วยลงทุนดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑข์องสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื มผีลกระทบต่อการบรหิาร
จัดการกองทนุ โดยบรษัิทจัดการจะคํานงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นสําคัญ  

14. การจา่ยเงนิปนัผล :  

14.1. นโยบายการจา่ยเงนิปันผล :  
ชือ่ยอ่ รายละเอยีด 

1. SCBCHEQA ไมจ่า่ย  

2. SCBCHEQR ไมจ่า่ย  

3. SCBCHEQD จา่ย  
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ชือ่ยอ่ รายละเอยีด 

4. SCBCHEQP ไมจ่า่ย  

14.2. หลักเกณฑก์ารจา่ยเงนิปันผล :  

บรษัิทจัดการจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดยพจิารณาจากผลการดําเนนิงานสิน้สดุตาม
ชว่งเวลาทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร จากกําไรสะสม หรอืกําไรสทุธใินรอบระยะเวลาบัญชทีีจ่ะจ่ายเงนิปันผล
แลว้แต่กรณี และการจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวจะตอ้งไม่ทําใหก้องทุนรวมมผีลขาดทุนสะสมเพิม่ขึน้ในรอบ
ระยะเวลาบัญชทีีม่กีารจา่ยเงนิปันผลนัน้ โดยจะขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะถอืปฏบัิตติามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
และตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกับการจ่ายเงนิ ปันผล 
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบัญชทีีก่ําหนดโดยสมาคม นักบัญชแีละผูส้อบบัญชรีับอนุญาตแหง่ประเทศ
ไทย และตามหลักเกณฑห์รอืวธิกีารทีส่ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยบรษัิทจัดการ
จะแจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิดังกลา่วใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหนา้
อยา่งนอ้ย 7 วัน โดยจะประกาศผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

14.3. กําหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จํากดัในการจา่ยเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ :  

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาใหม้กีารจ่ายเงนิปันผล บรษัิทจัดการจะประกาศการจ่ายเงนิปันผล วันปิด
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเพือ่จา่ยเงนิปันผล และอัตราเงนิปันผลของกองทนุรวม ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะปฏบัิต ิ
ดังนี ้ 

1. ปิดประกาศไวใ้นที่เปิดเผย ณ ที่ทําการทุกแห่งของบรษัิทจัดการ และจัดใหม้ีประกาศดังกล่าวไว ้ณ 
สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี พรอ้มทัง้ขึน้เว็บไซตข์อง
บรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี หรือวธิกีารอืน่ใดทีผู่ ้
ลงทนุทั่วไปสามารถทราบได ้ 

2.แจง้ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีชือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุน รวมถงึผูถ้ือหน่วย
ลงทนุทีถ่อืหน่วยลงทนุชนดิไมร่ะบชุือ่ผูถ้อืเมือ่ไดร้ับการรอ้งขอ 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีอ่าจจะจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดว้ยวธิทีีต่า่งกันสําหรับหน่วยลงทุนที่
ขายในชว่งระยะเวลาทีต่า่งกันได ้โดยไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. กอ่นดําเนนิการจ่ายเงนิปัน
ผลในแต่ละครัง้ และจะถือปฏบัิตเิพิ่มเตมิตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด  

ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ใชส้ทิธขิอรับเงนิปันผลจํานวนใดภายในอายุความใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรษัิทจัดการจะไมนํ่าเงนิปันผลจํานวนดังกลา่วไปใชเ้พือ่การอืน่ใด นอกจากเพือ่
ประโยชนข์องหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนัน้ 

15. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม
ทัง้หมด) :  

รายการคา่ธรรมเนยีม (ตาม 15.2)  

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา 

1. SCBCHEQA ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 

ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิรวม 
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2. SCBCHEQR ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 

ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิรวม 

3. SCBCHEQD ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 

ตอ่ปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิรวม 

4. SCBCHEQP ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 
ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิรวม 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

หักดว้ยหนี้สนิรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (ถา้ม)ี ค่าธรรมเนียม
นายทะเบยีน (ถา้ม)ี คา่ธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทนุ (ถา้ม)ี และคา่ธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม
ทีม่ฐีานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิ(ถา้ม)ี ณ วันทีคํ่านวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 
(รวมภาษีมลูคา่เพิม่)  

อยา่งไรก็ตาม คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมดังกลา่วขา้งตน้เป็นการประมาณ
การ อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยูก่ับปัจจัยตา่งๆ เชน่ ขนาดของกองทนุ จํานวนผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ เป็นตน้ รวมถงึสอดคลอ้งกับเพดานค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายแตล่ะรายการทีม่กีารปรับเพิม่ขึน้หรอื
เปลี่ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

15.2. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม :  

15.2.1. คา่ธรรมเนยีมการจัดการรายปี :  
ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา 

1. SCBCHEQA ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการจัดการรายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.68 ตอ่ปี ของมลูคา่
ทรัพยส์นิรวม 

2. SCBCHEQR ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการจัดการรายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.68 ตอ่ปี ของมลูคา่
ทรัพยส์นิรวม 

3. SCBCHEQD ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการจัดการรายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.68 ตอ่ปี ของมลูคา่
ทรัพยส์นิรวม 

4. SCBCHEQP ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการจัดการรายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 ตอ่ปี ของมลูคา่
ทรัพยส์นิรวม 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

หักดว้ยหนี้สนิรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (ถา้ม)ี ค่าธรรมเนียม
นายทะเบยีน (ถา้ม)ี คา่ธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทนุ (ถา้ม)ี และคา่ธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม
ทีม่ฐีานในการคํานวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(ถา้ม)ี ณ วันทีคํ่านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ (กองทุน
ปลายทาง) บรษัิทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนตน้ทางซํ้าซอ้นกับกองทุน
ปลายทาง เชน่ กองทุนตน้ทาง มมีูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิ1,000 ลา้นบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 100 
ลา้นบาท บรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการจัดการจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ900 ลา้นบาท ในอัตราที่
กองทุนตน้ทางกําหนด และเรียกเก็บจากมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิ100 ลา้นบาท ในอัตราทีก่องทุนปลายทาง
กําหนด เป็นตน้  

ในกรณีทีก่องทนุรวมตา่งประเทศคนืเงนิคา่ธรรมเนยีมการจัดการบางสว่นเพือ่เป็นคา่ตอบแทนเนื่องจากการที่
กองทุนนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนั้น (Loyalty Fee หรือ Rebate) บริษัทจัดการจะ
ดําเนนิการใหเ้งนิจํานวนดังกลา่วตกเป็นทรัพยส์นิของกองทนุ  
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15.2.2. คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี :  
ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา 

1. SCBCHEQA ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี 
ของมลูคา่ทรัพยส์นิรวม 

2. SCBCHEQR ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี 
ของมลูคา่ทรัพยส์นิรวม 

3. SCBCHEQD ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี 
ของมลูคา่ทรัพยส์นิรวม 

4. SCBCHEQP ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี 
ของมลูคา่ทรัพยส์นิรวม 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

หักดว้ยหนี้สนิรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (ถา้ม)ี ค่าธรรมเนียม
นายทะเบยีน (ถา้ม)ี คา่ธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทนุ (ถา้ม)ี และคา่ธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม
ทีม่ฐีานในการคํานวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(ถา้ม)ี ณ วันทีคํ่านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

15.2.3. คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี :  
ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา 

1. SCBCHEQA ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 

ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิรวม 

2. SCBCHEQR ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 
ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิรวม 

3. SCBCHEQD ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 
ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิรวม 

4. SCBCHEQP ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 
ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิรวม 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

หักดว้ยหนี้สนิรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (ถา้ม)ี ค่าธรรมเนียม
นายทะเบยีน(ถา้ม)ี คา่ธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทนุ (ถา้ม)ี และคา่ธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม
ทีม่ฐีานในการคํานวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(ถา้ม)ี ณ วันทีคํ่านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

15.2.4. คา่ธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทนุ :  

ไมม่ ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

15.2.5. คา่ธรรมเนยีมการจัดจําหน่าย :  

ไมม่ ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

15.2.6. คา่ธรรมเนยีมอืน่ ๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอืน่ๆ ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ2.68ต่อปีของมูลค่าทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหนี้สนิรวม 
กอ่นหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (ถา้ม)ี ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน(ถา้ม)ี 
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ค่าธรรมเนียมที่ปรกึษาการลงทุน (ถา้มี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการ
คํานวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(ถา้ม)ี ณ วันทีคํ่านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ทัง้นี้ เมือ่คํานวณรวมกับค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่รยีกเก็บจรงิจากกองทนุรวมตามขอ้ 15.2.1 - 
15.2.5 จะตอ้งไมเ่กนิคา่ธรรมเนยีมรวมของแตล่ะชนดิหน่วยลงทนุ  

(1) คา่ใชจ้่ายเพือ่วัตถุประสงคใ์นการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมตามจํานวนที่
จ่ายจรงิ ทัง้นี้ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.27 ของจํานวนเงนิทนุของโครงการและในทางบัญชจีะตัดจ่ายเป็นคา่ใชจ้่าย
ของกองทนุรวมเฉลีย่เทา่กันทกุวัน ภายในระยะเวลา 1 ปี เชน่ คา่ใชจ้่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ ์
ค่าสือ่โฆษณาประชาสัมพันธ ์ค่าใชจ้่ายดา้นการตลาด ค่าอบรมเผยแพร่ความรู ้และสัมมนาแนะนํากองทุน
รวม  

(2) คา่ใชจ้่ายในการสอบบัญช ีและคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ในการสอบบัญช ีซึง่รวมคา่ใชจ้่ายตรวจสอบทรัพยส์นิใน
ประเทศ และตา่งประเทศ  

(3) ค่าจัดทํา จัดพมิพ์ และจัดส่ง หนังสอืชีช้วนรายละเอยีดโครงการกองทุนรวม หนังสอืชีช้วนส่วนสรุป
ขอ้มลูสําคัญ สว่นขอ้มลูกองทนุรวม รวมถงึเอกสารประกอบการขายอืน่ ๆ  

(4) ค่าเก็บรักษาทรัพยส์นิในต่างประเทศ ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปีของมูลค่าหลักทรัพยข์องแตล่ะ
สกลุเงนิ (ถา้ม)ี  

(5) ค่าจัดทําและจัดส่งรายงานใดๆ แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือบุคคลที่เกีย่วขอ้งกับกองทุนรวมโดยตรง 
หนังสอืบอกกลา่วประกาศและรายงานตา่งๆ รวมถงึคา่ประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวันและ/หรอืขา่วสารถงึ ผู ้
ถือหน่วยลงทุนที่บรษัิทจัดการจัดทํา ตลอดจนข่าวสารที่บรษัิทจัดการมีหนา้ทีจ่ัดทําขึน้ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายกําหนด  

(6) คา่พมิพแ์บบฟอรม์ใบจองซือ้หน่วยลงทนุ ใบสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ใบสั่งขายหน่วยลงทนุ ใบยนืยันการซือ้
และขายหน่วยลงทนุ หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุและแบบฟอรม์อืน่ๆ เกีย่วกบักองทนุรวม  

(7) คา่ใชจ้่ายในการรับชําระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ คา่ใชจ้่ายในการออกเช็ค และนําเงนิเขา้บัญชสํีาหรับการ
รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

(8) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิาร SCB CASH MANAGEMENT ค่าสมุดเช็ค
คา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิระหวา่งบัญช ีเป็นตน้  

(9) คา่ใชจ้า่ยหรอืคา่ธรรมเนียมอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งในการจัดการกองทนุรวม เชน่ คา่ธรรมเนียมในการจดทะเบยีน
กองทรัพยส์นิของโครงการจัดการเป็นกองทุนรวม ค่าไปรษณียากร ค่าแปลเอกสารต่างๆ ที่เกีย่วกับการ
ลงทนุ คา่อากรแสตมป์ตา่งๆ คา่ดําเนนิงานอืน่ๆ เป็นตน้  

(10) คา่ใชจ้่ายในการตดิตามทวงถามหรอืการดําเนนิคดเีพือ่การรับชําระหนี้ใดๆของกองทนุรวมทัง้คา่ใชจ้่าย
ในการรับชําระหนีเ้ป็นทรัพยส์นิอืน่แทนการชําระหนีด้ว้ยเงนิสดตามตราสารแหง่หนี ้เชน่ คา่ทีป่รกึษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าสบืทรัพย์และ/หรือบังคับคดี ค่าใชจ้่ายในดา้นนิตกิรรม 
คา่ใชจ้า่ยหรอืคา่ธรรมเนยีมอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางราชการ เป็นตน้  

(11) คา่ใชจ้่ายและคา่ธรรมเนียมทีเ่กีย่วเนื่องกับการดําเนนิงานของกองทุนรวม ไดแ้ก ่คา่ใชจ้่าย (ถา้ม)ี ใน
การดําเนินคดีของผูดู้แลผลประโยชน์ที่ฟ้องรอ้งใหบ้ริษัทจัดการปฏิบัตติามหนา้ที่หรือเรียกค่าสนิไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือเมื่อไดร้ับคําสั่งจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(12) คา่ใชจ้า่ยตา่งๆทีเ่กดิขึน้จากการปฏบัิตติามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรอื กฎหมายกําหนด  

(13) คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากการรับจํานองอสงัหารมิทรัพย ์เพือ่เป็นหลักประกนัการลงทนุของกองทนุรวม  

(14) คา่ทีป่รกึษากฎหมาย (ถา้ม)ี ทีป่รกึษาการเงนิอืน่ ๆ (ถา้ม)ี  
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(15) คา่บรกิาร และ/หรอืคา่ธรรมเนียม และ/หรอืคา่ภาษีอากร และ/หรอืคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการ
จัดหา ไดม้า รับมอบ ส่งมอบ ดูแลเก็บรักษา ปกป้องผลประโยชน์ ซึง่สนิทรัพยห์รอืหลักทรัพยต์า่ง ๆ ของ
กองทนุทีน่อกเหนอืไปจากทีไ่ดร้ะบไุวใ้นขอ้ 15.2.2 “คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์รายปี”  

(16) คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการผดินัดชําระราคา (failed trade)  

(17) คา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ และคา่ธรรมเนียมทีเ่กดิขึน้ในชว่งการชําระบัญชแีละเลกิกองทนุรวม เชน่ คา่ตอบแทน
ผูช้ําระบัญช ีคา่ผูด้แูลผลประโยชนใ์นระหวา่งการชําระบัญชกีองทนุรวม เป็นตน้  

(18) คา่ใชจ้่ายดา้นโฆษณาประชาสมัพันธ ์เชน่ คา่ใชจ้่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสมัพันธ ์คา่สือ่โฆษณา
ประชาสมัพันธ ์การจัดอบรมเผยแพร่ความรู ้คา่ใชจ้่ายดา้นการตลาด ตลอดจนการสมัมนาแนะนํากองทนุ ซึง่
เกดิขึน้ภายหลังจากการจัดตัง้กองทุนทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนตามจํานวนทีจ่่ายจรงิ โดยในทางบัญชบีรษัิท
จัดการจะตัดจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่บันทกึ
คา่ใชจ้่ายดังกลา่ว ทัง้นี้ จํานวนเงนิทีต่ัดจ่ายจะตอ้งไมเ่กนิกวา่อัตรารอ้ยละ 0.27 ของมลูคา่ทรัพยส์นิรวม หัก
ดว้ยหนี้สนิรวม กอ่นหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (ถา้ม)ี ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบยีน (ถา้ม)ี และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพยส์นิ
สทุธ ิ(ถา้ม)ี ณ วันทีคํ่านวณมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม โดยคา่ใชจ้่ายสว่นทีเ่กนิอัตราทีก่ําหนดถอื
เป็นคา่ใชจ้า่ยดําเนนิงานของบรษัิทจัดการ  

(19) ค่านายหนา้ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ่งไดร้วม
ภาษีมลูคา่เพิม่ หรอืภาษีอืน่ๆตามทีก่องทนุจะถกูเรยีกเก็บเมือ่สัง่ซือ้หรอืสั่งขายหลักทรัพยแ์ละคา่ธรรมเนียม
การทํารายการในตา่งประเทศ  

(20) คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วกับความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทนุในหลักทรัพย ์เชน่ สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ และ
ค่าใชจ้่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆตามที่จ่ายจรงิรวมถงึค่าใชจ้่าย และค่าธรรมเนียมอื่นใดเพื่อใหก้องทุน
สามารถลงทนุในหลักทรัพยด์ังกลา่ว เป็นตน้  

ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายต่างๆทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมตามขอ้ 15.1 - 15.2 รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษี
ธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใด และภาษีดังกลา่วจะถอืเป็นภาระของกองทนุรวม  

ทัง้นี้ ในกรณีทีอ่ัตราภาษีมูลคา่เพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดมกีารเปลีย่นแปลง บรษัิทจัดการสงวน
สทิธใินการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทัง้หมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลง
ดังกลา่ว และใหถ้อืวา่ไดร้ับความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

15.3. คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ :  

15.3.1. คา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : ม ี 

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา 

1. SCBCHEQA ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ของมูลคา่
หน่วยลงทนุ 

2. SCBCHEQR ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ของมูลคา่
หน่วยลงทนุ 

3. SCBCHEQD ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ของมูลคา่
หน่วยลงทนุ 

4. SCBCHEQP ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ของมูลคา่
หน่วยลงทนุ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุจากผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่หรอืแตล่ะราย
ในอัตราทีไ่ม่เทา่กัน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเงือ่นไขการเรยีกเก็บหรอืเปลีย่นแปลงอัตรา
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยบรษัิทจัดการจะตดิประกาศรายละเอียด
ดังกลา่ว ณ สํานักงานของบรษัิทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้
คนืหน่วยลงทนุ เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

บรษัิทจัดการอาจยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนใหก้ับบรษัิทประกันชวีติที่เสนอขายกรมธรรม์
ประกนัชวีติควบการลงทนุ อยา่งไรก็ตาม บรษัิทประกนัชวีติอาจพจิารณาเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ย
อืน่ๆเพิม่เตมิจากผูถ้ือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นกรมธรรม์ประกันชวีติควบการลงทุนหรือตามที่
บรษัิทประกันชวีติกําหนดรวมถงึสงวนสทิธใินการพจิารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตรา
คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูล้งทนุทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ (กองทุน
ปลายทาง) บรษัิทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางซํ้าซอ้นกับ
กองทนุปลายทาง เชน่ กองทนุตน้ทาง มมีลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ1,000 ลา้นบาท ไปลงทนุในกองทนุปลายทาง 
100 ลา้นบาท กองทุนรวมตน้ทางจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากเงนิลงทุน 1,000 ลา้น
บาท ในอัตราทีก่องทุนตน้ทางกําหนดเท่านัน้ โดยกองทุนปลายทางจะไม่เรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทนุจากกองทนุรวมตน้ทางเพิม่เตมิอกี เป็นตน้  

อนึง่ การเปลีย่นแปลงหลักเกณฑ ์วธิกีารจัดเก็บและ/หรอือัตราคา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หรอื ผูถ้อื
หน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน หากในกรณีที่เป็น
ประโยชนต์อ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุบรษัิทจัดการจะแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 1 วันกอ่นการเปลีย่นแปลง โดยบรษัิท
จัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุ (ถา้ม)ี และแจง้ใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแตว่ันเปลีย่นแปลง  

15.3.2. คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : ม ี 

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา 

1. SCBCHEQA ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ของ
มลูคา่หน่วยลงทนุ 

2. SCBCHEQR ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ของ
มลูคา่หน่วยลงทนุ 

3. SCBCHEQD ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ของ
มลูคา่หน่วยลงทนุ 

4. SCBCHEQP ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ของ
มลูคา่หน่วยลงทนุ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจากผูส้ัง่ขายหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่หรอืแต่
ละรายในอัตราทีไ่มเ่ทา่กัน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเงือ่นไขการเรยีกเก็บหรอืเปลีย่นแปลง
อัตราคา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ัง่ขายหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดการจะตดิประกาศรายละเอยีด
ดังกลา่ว ณ สํานักงานของบรษัิทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้
คนืหน่วยลงทนุ เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

บรษัิทจัดการอาจยกเวน้คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุใหก้ับบรษัิทประกันชวีติทีเ่สนอขายกรมธรรม์
ประกนัชวีติควบการลงทนุ อยา่งไรก็ตาม บรษัิทประกนัชวีติอาจพจิารณาเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้่าย
อืน่ๆเพิม่เตมิจากผูถ้ือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นกรมธรรม์ประกันชวีติควบการลงทุนหรือตามที่
บรษัิทประกันชวีติกําหนดรวมถงึสงวนสทิธใินการพจิารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตรา
คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูล้งทนุทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ (กองทุน
ปลายทาง) บรษัิทจัดการจะไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางซํ้าซอ้นกับ
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กองทนุปลายทาง เชน่ กองทนุตน้ทาง มมีลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ1,000 ลา้นบาท ไปลงทนุในกองทนุปลายทาง 
100 ลา้นบาท กองทุนรวมตน้ทางจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนจากเงนิลงทุน 1,000 

ลา้นบาท ในอัตราทีก่องทนุตน้ทางกําหนดเทา่นัน้ โดยกองทนุปลายทางจะไม่เรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการรับ
ซือ้คนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิอกี เป็นตน้  

อนึง่ การเปลีย่นแปลงหลักเกณฑ ์วธิกีารจัดเก็บและ/หรอือัตราคา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ั่งขายหรอื ผู ้
ถอืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน หากในกรณีทีเ่ป็น
ประโยชนต์อ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุบรษัิทจัดการจะแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 1 วันกอ่นการเปลีย่นแปลง โดยบรษัิท
จัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุ (ถา้ม)ี และแจง้ใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแตว่ันเปลีย่นแปลง  

15.3.3. คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :  

15.3.3.1 คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (Switching In) : ม ี 

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา 

1. SCBCHEQA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 
ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

2. SCBCHEQR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 
ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

3. SCBCHEQD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 
ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

4. SCBCHEQP ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 
ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุจากผูส้ัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่
หรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือ
เปลีย่นแปลงอัตราคา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ั่งสับเปลีย่นหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดการจะตดิ
ประกาศรายละเอียดดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

อนึง่ การเปลีย่นแปลงหลักเกณฑ ์วธิกีารจัดเก็บและ/หรอือัตราคา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้บัเปลีย่นหรอืผู ้
ถอืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน หากในกรณีทีเ่ป็น
ประโยชนต์อ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุบรษัิทจัดการจะแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 1 วันกอ่นการเปลีย่นแปลง โดยบรษัิท
จัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุ (ถา้ม)ี และแจง้ใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแตว่ันเปลีย่นแปลง  

15.3.3.2 คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (Switching Out) :ม ี 

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา 

1. SCBCHEQA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 

ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

2. SCBCHEQR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 

ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

3. SCBCHEQD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 

ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 
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4. SCBCHEQP ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออก ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 

ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุจากผูส้ัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่
หรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือ
เปลีย่นแปลงอัตราคา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ั่งสับเปลีย่นหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดการจะตดิ
ประกาศรายละเอียดดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

อนึง่ การเปลีย่นแปลงหลักเกณฑ ์วธิกีารจัดเก็บและ/หรอือัตราคา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้บัเปลีย่นหรอืผู ้
ถอืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน หากในกรณีทีเ่ป็น
ประโยชนต์อ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุบรษัิทจัดการจะแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 1 วันกอ่นการเปลีย่นแปลง โดยบรษัิท
จัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุ (ถา้ม)ี และแจง้ใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแตว่ันเปลีย่นแปลง  

15.3.4. คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทนุ : ม ี 

ในอัตรา 10.00 บาท ตอ่หน่วยลงทนุ 1,000.00 หน่วย หรอืเศษของ 1,000.00 หน่วย 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

หรอืตามอัตราทีน่ายทะเบยีนกําหนดเป็นการทั่วไปในการใหบ้รกิาร โดยนายทะเบยีนจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม
จากผูโ้อนในวันทีย่ืน่คําขอโอนหน่วยลงทนุ  

15.3.5. คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเก็บ  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ตามอัตราทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุกําหนดเป็นการทั่วไปในการใหบ้รกิาร ในกรณีทีข่อเปลีย่นชือ่-สกลุ ทีอ่ยู ่
การออกใบหน่วยลงทนุ การออกหนังสอืรับรองสทิธใิหม่แกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในกรณีหายและอืน่ ๆ ทีเ่กดิขึน้
จรงิ ซึง่พสิจูนไ์ดว้า่เป็นความประสงคเ์ฉพาะตัวของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

15.3.6. คา่ปรับกรณีขายคนืหน่วยลงทนุกอ่นระยะเวลาถอืครองทีก่ําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

15.3.7. คา่ธรรมเนยีมอืน่ ๆ : ม ี 

ตามทีจ่า่ยจรงิ  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

- คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลักทรัพย ์เมือ่สัง่ซือ้หรอืสัง่ขายหน่วยลงทนุ  

(1) กรณีสั่งซือ้หน่วยลงทุน บรษัิทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้อัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วย
ลงทนุ  

(2) กรณีสั่งขายหน่วยลงทุน บรษัิทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้อัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วย
ลงทนุ  

ทัง้นี้ เพือ่นําเงนิดังกลา่วไปชําระเป็นคา่ใชจ้่ายในการซือ้ขายหลักทรัพยใ์นการสั่งซือ้หรอืสั่งขายหลักทรัพย ์
เชน่ ค่าธรรมเนียมนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย ์หรอือืน่ๆ ตามทีก่องทุนจะถูกเรยีกเก็บเมือ่สั่งซือ้หรอืสั่งขาย
หลักทรัพย ์เป็นตน้  
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- คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลักทรัพย ์เมือ่มกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  

(1) กรณีกองทนุนี้เป็นกองทนุตน้ทาง บรษัิทจัดการจะคดิคา่ใชจ้่ายในการซือ้ขายหลักทรัพยใ์นอัตราไม่เกนิ
รอ้ยละ 0.75 ของมลูคา่หน่วยลงทนุโดยคํานวณเขา้ไปในราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก  

(2) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง บรษัิทจัดการจะคดิค่าใชจ้่ายในการซือ้ขายหลักทรัพยใ์นอัตราไม่
เกนิรอ้ยละ 0.75 ของมลูคา่หน่วยลงทนุโดยคํานวณเขา้ไปในราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้  

ทัง้นี้ เพือ่นําเงนิดังกลา่วไปชําระเป็นคา่ใชจ้่ายในการซือ้ขายหลักทรัพยใ์นการสั่งซือ้หรอืสั่งขายหลักทรัพย ์
เชน่ ค่าธรรมเนียมนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย ์หรอือืน่ๆ ตามทีก่องทุนจะถูกเรยีกเก็บเมือ่สั่งซือ้หรอืสั่งขาย
หลักทรัพย ์เป็นตน้  

อนึง่ หากบรษัิทจัดการเปลีย่นแปลงอัตราคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลักทรัพยด์ังกลา่วขา้งตน้ใหส้อดคลอ้งกับ
อัตราค่านายหนา้ในการซือ้ขายหลักทรัพย์ของกองทุนที่กองทุนเขา้ลงทุนในภายหลัง บรษัิทจัดการจะ
ประกาศการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่าย หรอือัตราคา่ใชจ้่ายอัตราใหมใ่หผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้ผา่นทางเว็บไซตข์อง
บรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

บรษัิทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายอืน่ ๆ ที่ผูล้งทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนขอใหบ้รษัิท
จัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุดําเนนิการใหผู้ล้งทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นกรณีพเิศษนอกเหนือจาก
การดําเนนิการตามปกตขิองบรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุน และ/หรอื การดําเนนิการใด ๆ ซึง่
พสิจูนไ์ดว้า่เป็นความประสงคเ์ฉพาะตัวของผูล้งทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ เชน่ คา่ธรรมเนียมในการขอเปลีย่น
ชือ่-สกลุ การออกใบหน่วยลงทนุ การออกหนังสอืรับรองสทิธใิหมแ่ก ่ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีหายและอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิ ค่าธรรมเนียมการออกหนังสอืรับรองฐานะการเงนิ / 
รับรองยอดหน่วยลงทนุ ค่าธรรมเนียมการคน้หาเอกสารจากศนูยเ์อกสารของนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ เป็น
ตน้ โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะคดิคา่ธรรมเนียมจากผูถ้อืหน่วยลงทนุตามอัตราทีบ่รษัิทจัดการหรอืนาย
ทะเบยีนหน่วยลงทนุกําหนดเป็นการทั่วไปในการใหบ้รกิารลักษณะดังกลา่ว  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเรยีกเก็บหรอืเปลีย่นแปลงอัตราธรรมเนียมขา้งตน้ไดโ้ดยไม่ตอ้ง
ดําเนนิการแจง้ผูล้งทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนลว่งหนา้ โดยบรษัิทจัดการจะประกาศรายละเอยีดดังกลา่วผ่าน 
เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจากผูส้ั่งซื้อหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนตามขอ้ 15.3 รวมภาษี 
มูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือภาษีอืน่ใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ  

ทัง้นี้ ในกรณีทีอ่ัตราภาษีมูลคา่เพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดมกีารเปลีย่นแปลง บรษัิทจัดการสงวน
สทิธใินการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทัง้หมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลง
ดังกลา่ว และใหถ้อืวา่ไดร้ับความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

15.4. วธิกีารคํานวณและตัดจา่ยคา่ธรรมเนยีม :  

บรษัิทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียม ตามขอ้ 15.2.1 - 15.2.3 ทุกวันทีม่กีารคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิ
โดยใชมู้ลค่าทรัพย์สนิรวม หักดว้ยหนี้สนิรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล
ผลประโยชน์ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการ
คํานวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(ถา้ม)ี ณ วันทีคํ่านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม ในแตล่ะวันเป็น
ฐานในการคํานวณคา่ธรรมเนียม และเรยีกเก็บจากกองทนุรวมเป็นรายเดอืนหรอืระยะเวลาอืน่ใดตามทีบ่รษัิท
จัดการกําหนด  

ค่าใชจ้่ายอืน่ๆที่เกีย่วเนื่องกับกองทุนตามขอ้ 15.2.6 (1) – (20) จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจรงิ ในทางบัญชี
บรษัิทจัดการจะพจิารณาตัดจ่ายทัง้จํานวน หรอืทยอยตัดจ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายของกองทุนเฉลีย่เทา่กันทุกวัน
ตามระยะเวลาทีจ่ะไดร้ับประโยชน์จากค่าใชจ้่ายนัน้ และบรษัิทจัดการอาจพจิารณาประมาณการค่าใชจ้่าย
ดังกล่าวอย่างสมเหตุสมผลเพือ่ทยอยรับรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายเป็นรายวัน และจะปรับปรุงรายการดังกลา่วทันททีี่
ไดร้ับหลักฐานอย่างแน่ชัด ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายดังกล่าวอยู่ในความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ ซึง่บรษัิท
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จัดการจะเปิดเผยฐานการคํานวณอย่างชัดเจนในหนังสอืชีช้วนฉบับขอ้มูลสําคัญทีผู่ล้งทุนควรทราบและใน
รายงานรอบประจําปี  

อย่างไรก็ตาม บรษัิทจัดการจะพจิารณาตัดจ่ายค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการ
บัญช ีและตามประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกําหนด  

กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บรษัิทจัดการเป็นผูร้ับผดิชอบดําเนินการ 
บรษัิทจัดการจะไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการจัดการ คา่ธรรมเนยีมการขายหรอืรับซือ้คนืจากผูซ้ ือ้หน่วยลงทนุ 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืกองทนุรวมทีไ่ปลงทนุในลักษณะทีซ่ํ้าซอ้นกับการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมของกองทุน
รวมอืน่  

อนึง่ หากสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และ/หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกีย่วขอ้งมีการแกไ้ขหรือเพิม่เตมิหรือเปลี่ยนแปลงขอ้กําหนด เงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑใ์นการคํานวณมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลง
วธิกีารคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑด์ังกลา่วโดยไมถ่อืเป็นการแกไ้ข
โครงการ  

15.5. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ย :  

บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายตามขอ้ 15.1 ขอ้ 15.2 และขอ้ 15.3 
และอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอัตราขัน้สูงที่ระบุไวใ้นโครงการได ้โดยจะ
ดําเนนิการดังตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการมคีวามประสงคจ์ะลดคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นโครงการและ
ไดดํ้าเนนิการดังกล่าวแลว้ บรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มูลดังกลา่วใหผู้ล้งทุนทราบอย่างท่ัวถงึภายใน 3 วัน
ทําการนับแตว่ันทีม่กีารลดคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายดังกลา่ว เชน่ เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิท
จัดการหรอื ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแหง่ของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้
คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี เป็นตน้ 

การลดค่าธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ ใหถ้อืวา่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให ้
ความเห็นชอบการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในเรือ่งดงักลา่วเมือ่บรษัิทจัดการไดดํ้าเนนิการตามวรรคหนึง่แลว้ 

(2) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการมคีวามประสงคจ์ะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ตามทีร่ะบุไวใ้น
โครงการ บรษัิทจัดการจะคํานงึถงึความสมเหตุสมผลกับสภาพปกตทิางธุรกจิและประโยชน์ของลูกคา้เป็น
สําคัญ และจะเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้อย่างท่ัวถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมอันทําให ้
มั่นใจไดว้า่ผูล้งทนุไดร้ับทราบขอ้มูลดังกลา่ว โดยอยา่งนอ้ยจะจัดใหม้กีารเผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเว็บไซตข์อง
บรษัิทจดัการและ ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแหง่ของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ทัง้นี ้ตามหลักเกณฑด์ังตอ่ไปนี ้

(2.1) ในกรณีทีก่ารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไม่เกนิกวา่อัตราขัน้สงูของคา่ธรรมเนียมหรอื
ค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ บรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่
นอ้ยกวา่ 3 วันทําการกอ่นการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ 

(2.2) ในกรณีทีก่ารเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอัตราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรือ
คา่ใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบไุวอ้ย่างชดัเจนในโครงการแลว้วา่บรษัิทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได ้ทัง้นี้ 
ในรอบระยะเวลายอ้นหลัง 1 ปีนับแต่วันทีบ่รษัิทจัดการประสงคจ์ะขึน้ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดังกล่าว 
บรษัิทจัดการจะดําเนนิการตามหลักเกณฑด์ังนี ้

(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่าอัตรารอ้ยละ 5 ของอัตราขัน้สูง
ดังกลา่ว บรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มลูดังกลา่วใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วันกอ่นการเรยีกเก็บ
คา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้ดังกลา่ว 

(ข) ในกรณีทีก่ารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้เกนิกวา่อัตรารอ้ยละ 5 ของอัตราขัน้สงูดังกลา่ว 
บรษัิทจัดการตอ้งไดร้ับมตพิเิศษ 
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ในการเปิดเผยขอ้มลูตามวรรคหนึง่ มใิหนํ้ามาใชก้บักรณีทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมไดร้ับมตพิเิศษ 

(3) การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายตามขอ้ 15.5 (1) วรรคสอง หรอื (2.2) บรษัิทจัดการจะแจง้
ใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย
ดังกลา่ว  

15.6. หมายเหต ุ:  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณารับผดิชอบค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายตามหัวขอ้ 15 รายการใด
รายการหนึง่หรอืหลายรายการได ้ทัง้นี ้ขึน้กบัดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ เพือ่ประโยชนข์องกองทนุและผูถ้อื
หน่วยลงทนุเป็นสําคัญ  

16. วธิกีารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมูลคา่หน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดําเนนิการในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนไม่
ถกูตอ้ง :  

16.1. วธิกีารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และ
ราคาหน่วยลงทนุ : ตา่งประเทศ  

16.2. เงือ่นไขพเิศษ :  

1. บรษัิทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

1.1 มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

1.2 มลูคา่หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิสะสมมลูคา่  

1.3 มลูคา่หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิรับซือ้คนือัตโนมัต ิ 

1.4 มลูคา่หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิจา่ยเงนิปันผล  

1.5 มลูคา่หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิผูล้งทนุกลุม่/บคุคล  

กองทนุมกีารแบ่งชนดิของหน่วยลงทุนตามชนดิ ดังนัน้ มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนดิอาจมมีูลค่าไม่เท่ากัน 
มูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม ซึง่
ผลประโยชน์ทีเ่กดิจากการลงทุนจะถอืเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่า
ทรัพยส์นิสทุธขิองหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ  

โดยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมจะคํานวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมในสว่นทีล่งทนุใน
ประเทศ บวกกบัมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมในสว่นทีล่งทนุในตา่งประเทศ  

หลักเกณฑแ์ละวธิกีารกําหนด/คํานวณมลูคา่ยตุธิรรมของตราสาร/หลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิตา่งประเทศ เชน่ 
การใชร้าคาหลักทรัพยใ์นการอา้งองิหรอืตรวจสอบราคาหรอือัตราผลตอบแทนของตราสาร/หลักทรัพย ์หรอื
ทรัพยส์นิต่างประเทศ การใชอ้ัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ เพือ่คํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิบาท บรษัิทจัดการจะใชห้ลักเกณฑ ์เงือ่นไข และ
วธิกีารทีเ่ป็นไปตามกับประกาศสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และ/หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ไดร้ับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศของของสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ในปัจจบัุน รวมถงึทีม่กีารเปลีย่นแปลง แกไ้ข เพิม่เตมิในอนาคต  

ทัง้นี้ การใชอ้ัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ บรษัิทจัดการจะใชแ้หล่งขอ้มูลอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ต่างประเทศของ Bloomberg ประมาณเวลา 16.00 น. ณ วันคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 
เป็นหลัก อย่างไรก็ด ีบรษัิทจัดการอาจเปลีย่นแปลงหลักเกณฑแ์ละวธิกีาร กําหนด/คํานวณมูลคา่ยตุธิรรม
ของตราสาร/หลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิตา่งประเทศในภายหลังไดต้ามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร เชน่ เพือ่ให ้
สอดคลอ้ง/รองรับระบบการดําเนนิงานของบรษัิทจัดการในอนาคต เป็นตน้ รวมถงึในกรณีหากเกดิเหตกุารณ์ 
เชน่ เหตุการณ์ไม่ปกตทิางการเมอืงหรอืสภาวะตลาดและเศรษฐกจิมคีวามผันผวน หรอืเหตุการณ์อืน่ใดอัน
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เป็นเหตุใหไ้ม่สามารถใชแ้หล่งขอ้มูลดังกล่าวได ้เป็นตน้ โดยการเปลีย่นแปลงดังกล่าวจะอยู่ภายใตค้วาม
เห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์และเป็นไปตามประกาศสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ และ/หรอืหน่วยงานอืน่
ใดทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในปัจจุบัน รวมถงึที่มีการเปลี่ยนแปลง แกไ้ข เพิม่เตมิในอนาคต กล่าวคอืบรษัิท
จัดการอาจเปลีย่นแปลงแหลง่ทีม่าของการใชข้อ้มูลเกีย่วกับราคา และ/หรอือัตราผลตอบแทนของตราสาร/
หลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิต่างประเทศ รวมถงึอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศทีใ่ชอ้า้งองิ เชน่ อัตรา
แลกเปลีย่นถัวเฉลีย่ตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย วา่ดว้ยอัตราแลกเปลีย่นถัวเฉลีย่ของธนาคาร
พาณชิย ์หรอืระบบอืน่ใดทีม่กีารเผยแพรข่อ้มลูและสามารถอา้งองิได ้อาท ิReuters หรอื APEX เป็นตน้  

วธิกีารคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ 

กองทุนมกีารแบ่งชนดิหน่วยลงทุน ทําใหก้ารปันส่วนมูลค่าทรัพยส์นิสุทธติอ้งมกีารแบ่งการคํานวณมูลค่า
ทรัพยส์นิสทุธติามแตล่ะชนดิหน่วยลงทนุ  

การคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิของกองทุนนัน้ จะคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธโิดยรวมของกองทุน และปันสว่น
ใหก้ับหน่วยลงทุนแต่ละชนดิ โดยการเฉลีย่ตามสัดสว่นของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองวันกอ่นหนา้ของหน่วย
ลงทนุแตล่ะชนดิ กรณีวันแรกของการคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธจิะเฉลีย่โดยใชมู้ลคา่หน่วยลงทนุทีข่ายได ้
ทัง้หมดของแตล่ะชนดิหน่วยลงทนุ  

หลังจากนั้น ปรับปรุงรายการที่เกีย่วขอ้งเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ไดแ้ก่ รายการขายหน่วยลงทุน 
รายการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ เป็นตน้) และคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธหิลังหักคา่ธรรมเนียมและมลูคา่หน่วย
ลงทนุของแตล่ะชนดิหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี้ ตามตัวอย่างการคํานวณนี้ มูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนดิทีคํ่านวณจะตอ้งมมีูลคา่ไม่
ตํา่กวา่ศนูย ์การปันสว่นรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยใหเ้ป็นไปตามแตล่ะชนดิหน่วยลงทนุ  

ตัวอยา่งการคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ 

โดยสมมตใิห;้  

วันที ่1  

1. มูลคา่ทรัพยส์นิสทุธทิีจํ่าหน่ายไดทั้ง้หมด 25,000,000 บาท มูลคา่ทีต่ราไวต้อ่หน่วย 10 บาท (ภายหลัง
หลักคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุและคา่ธรรมเนยีมซือ้ขายหลักทรัพย)์ แบง่เป็น  

- หน่วยลงทนุชนดิสะสมมลูคา่ 25,000,000 บาท  

2. ดอกเบีย้คา้งรับในวันแรก 100,000 บาท  

หน่วย:บาท 

 กองทนุรวม 
หนว่ยลงทนุ
ชนดิสะสม 

มลูคา่ 

หนว่ยลงทนุ
ชนดิรบัซือ้คนื

อตัโนมตั ิ

หนว่ยลงทนุ 
ชนดิจา่ยเงนิ 

ปนัผล 

หนว่ยลงทนุ 
ชนดิผูล้งทนุ
กลุม่/บคุคล 

มลูคา่ทรพัยส์นิ
สทุธทิีจ่ําหนา่ยได้
หลงัหกั
คา่ธรรมเนยีมการ
ขายและ
คา่ธรรมเนยีมซือ้
ขายหลกัทรพัย ์ 

(ถา้ม)ี 

25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

ดอกเบีย้คา้งรบั
จํานวน 100,000 

บาท 
100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

มลูคา่ทรพัยส์นิ
สทุธกิอ่นหกั
คา่ใชจ้า่ยกองทนุ 

25,100,000.00 25,100,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทนุรวมตอ่วนั (หาร 365 วนั) 

คา่ธรรมเนยีมการบรหิารจดัการ (ตอ่ปี) โดยประมาณของแตล่ะชนดิหนว่ยลงทนุ 

คา่ธรรมเนยีมการ
จดัการ = 1.00%  

(+VAT 7%)  (735.81) (735.81) 0.00  0.00  0.00  

คา่ธรรมเนยีม
ผูด้แูล
ผลประโยชน ์= 

0.03% (+VAT 

7%) (22.07) (22.07) 0.00  0.00  0.00  

คา่ธรรมเนยีมนาย
ทะเบยีน 

= 0.061% 

(+VAT 7%) (44.88) (44.88) 0.00 0.00 0.00 

คา่ธรรมเนยีมรวม
ตอ่วนั (802.76) (802.76) 0.00  0.00  0.00  

มลูคา่ทรพัยส์นิ
สทุธ ิ(NAV) 25,099,197.24  25,099,197.24 0.00  0.00  0.00  

จํานวนหนว่ย
ลงทนุ (หนว่ย) 2,500,000.0000 2,500,000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ  

(บาทตอ่หนว่ย) 
10.0396 10.0396 0.0000 0.0000 0.0000 

วันที ่2  

1. มรีายการเพิม่หน่วยจากการซือ้หน่วยลงทนุ ชนดิรับซือ้คนือัตโนมัต ิจํานวน 30,000,000 บาท ชนดิจา่ยเงนิปันผล จํานวน 
2,000,000 บาท และชนดิผูล้งทนุกลุม่/บคุคล 50,000,000 บาท 

2. มรีายการลดหน่วยจากการขายคนืหน่วยลงทนุ ชนดิสะสมมลูคา่จํานวน 1,500,000 บาท 

3. มสีว่นเพิม่ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิกดิขึน้ 250,000 บาท  

 กองทนุรวม 
หนว่ยลงทนุ 
ชนดิสะสม

มลูคา่ 

หนว่ยลงทนุ
ชนดิรบัซือ้คนื

อตัโนมตั ิ

หนว่ยลงทนุ 
ชนดิจา่ยเงนิ 

ปนัผล 

หนว่ยลงทนุ 
ชนดิผูล้งทนุ
กลุม่/บคุคล 

มลูคา่ทรพัยส์นิ
สทุธขิองกองทนุ
ของวนักอ่นหนา้ 
(บาท)  

25,099,197.24  25,099,197.24 0.00  0.00  0.00  

รายการที่
เก ีย่วขอ้งกบัหนว่ย
ลงทนุ 

แตล่ะชนดิ 

     

1.ซือ้หนว่ยลงทนุ 
ชนดิรบัซือ้คนื
อตัโนมตั ิชนดิ
จา่ยเงนิปนัผล และ
ชนดิผูล้งทนุกลุม่/
บคุคล 

82,000,000.00  0.00 30,000,000.00  2,000,000.00  50,000,000.00  

2.ขายคนืหนว่ย
ลงทนุ ชนดิสะสม
มลุคา่ 

(1,500,000.00) (1,500,000.00) 0.00 0.00 0.00 

รวมรายการที่
เกีย่วขอ้งกบัหนว่ย
ลงทนุแตล่ะชนดิ 
(บาท) 

80,500,000.00  (1,500,000.00) 30,000,000.00  2,000,000.00  50,000,000.00  
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มลูคา่ทรพัยส์นิ
สทุธภิายหลงั
รายการที่
เกีย่วขอ้งกบัหนว่ย
ลงทนุแตล่ะชนดิ 

105,599,197.24  23,599,197.24  30,000,000.00  2,000,000.00  50,000,000.00  

สว่นเพิม่ของมลูคา่
ทรพัยส์นิสทุธ ิ
จํานวน 250,000 
บาท 

250,000 55,869.74 71,023.27 4,734.88 118,372.11 

มลูคา่ทรพัยส์นิ
สทุธกิอ่นหกั
คา่ใชจ้า่ยกองทนุ 

105,849,197.24  23,655,066.98  30,071,023.27 2,004,734.88  50,118,372.11 

วธิคีดิการปนัสว่นมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ 

ชนดิสะสมมลูคา่ = 105,849,197.24 x (23,599,197.24/105,599,197.24) 

ชนดิรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิ= 105,849,197.24 x (30,000,00.000/105,599,197.24) 

ชนดิจา่ยเงนิปันผล = 105,849,197.24 x (2,000,000.00/105,599,197.24) 

ชนดิผูล้งทนุกลุม่/บคุคล = 105,849,197.24 x (50,000,000.00/105,599,197.24) 

คา่ใชจ้า่ยของกองทนุรวมตอ่วนั (หาร 365 วนั) 

คา่ธรรมเนยีมการบรหิารจดัการ (ตอ่ปี) โดยประมาณของแตล่ะชนดิกองทนุ 

คา่ธรรมเนยีมการ
จดัการ = 1.00% 

(+VAT 7%) 
(2,368.36) (693.45) (881.53) (58.77) (734.61) 

คา่ธรรมเนยีมผูด้แูล
ผลประโยชน ์ 

= 0.03% (+VAT 

7%) 

(93.09) (20.80) (26.45) (1.76) (44.08) 

คา่ธรรมเนยีมนาย
ทะเบยีน 

= 0.061% (+VAT 

7%) 

(189.27) (42.30) (53.77) (3.58) (89.62) 

คา่ธรรมเนยีมรวม
ตอ่วนั 

(2,650.72) (756.55) (961.75) (64.11) (868.31) 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ
(NAV) 105,846,546.52 23,654,310.43 30,070,061.52  2,004,670.77  50,117,503.80  

จํานวนหนว่ยลงทนุ 
(หนว่ย) 
- หน่วยลงทนุเพิม่ขึน้
จากซือ้หน่วยลงทนุ
ชนดิรับซือ้คนื
อัตโนมัต ิจํานวน  

30,000,000 บาท/
10.0397 
= 2,988,137.0957 
หน่วย 

-หน่วยลงทนุเพิม่ขึน้
จากซือ้หน่วยลงทนุ
ชนดิจา่ยเงนิปันผล  

จํานวน  
2,000,000 บาท 
/10.0397  

10,518,166.3853 2,350,591.6570 2,988,137.0957 199,209.1397 4,980,228.4929 
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= 199,209.1397 
หน่วย 

- หน่วยลงทนุเพิม่ขึน้
จากซือ้หน่วยลงทนุ
ชนดิผูล้งทนุกลุม่/
บคุคล จํานวน  
50,000,000 บาท/
10.0397 = 
4,980,228.4929 
หน่วย 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ 
(บาทตอ่หนว่ย) 10.0632 10.0631 10.0631 10.0631 10.0632 

วันที ่3 

1. มรีายการเพิม่หน่วยจากการซือ้หน่วยลงทนุ ชนดิสะสมมลูคา่ จํานวน 3,000,000 บาท 

2. มรีายการลดหน่วยจากการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอัตโนมัตใิหผู้ล้งทนุชนดิรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิจํานวน 1,000,000 
บาท 

3. มรีายการลดหน่วยจากการขายคนืหน่วยลงทนุ ชนดิผูล้งทนุกลุม่/บคุคล 500,000 บาท 

4. มรีายการจา่ยเงนิปันผล ใหผู้ล้งทนุชนดิจา่ยเงนิปันผล จํานวน 80,000 บาท 

5. มสีว่นเพิม่ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิกดิขึน้ 900,000 บาท 

 กองทนุรวม 
หนว่ยลงทนุ

ชนดิสะสมมลูคา่ 

หนว่ยลงทนุ
ชนดิรบัซือ้คนื

อตัโนมตั ิ

หนว่ยลงทนุ
ชนดิจา่ยเงนิ

ปนัผล 

หนว่ยลงทนุ 
ชนดิผูล้งทนุ
กลุม่/บคุคล 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ
ของกองทนุของวนั
กอ่นหนา้ (บาท)  105,846,546.52  23,654,310.43  30,070,061.52  2,004,670.77  50,117,503.80  

รายการทีเ่ก ีย่วขอ้ง
กบัหนว่ยลงทนุ 

แตล่ะชนดิ      

1. ซือ้หนว่ยลงทนุ 
ชนดิสะสมมลูคา่ 
จํานวน 3,000,000 
บาท 

3,000,000.00  3,000,000.00  

   

2. รบัซือ้คนืหนว่ย
ลงทนุอตัโนมตั ิ
ชนดิรบัซือ้คนื
อตัโนมตั ิจํานวน 

1,000,000 บาท 
และขายคนืหนว่ย
ลงทนุ ชนดิบคุคล/
กลุม่บคุคล จํานวน 

500,000 บาท 

(1,500,000.00) 
 

(1,000,000.00) 
 

(500,000.00) 

3.จา่ยเงนิปนัผล 
จํานวน 80,000 

บาท 

(80,000.00) 

  

(80,000.00) 

 

รวมรายการที่
เกีย่วขอ้งกบัหนว่ย
ลงทนุแตล่ะชนดิ 
(บาท) 

1,420,000.00  3,000,000.00  (1,000,000.00) (80,000.00) (500,000.00) 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ
ภายหลงัรายการที่
เกีย่วขอ้งกบัหนว่ย
ลงทนุแตล่ะชนดิ 

107,266,546.52 26,654,310.43 29,070,061.52 1,924,670.77 49,617,503.80 
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สว่นเพิม่ของมลูคา่
ทรพัยส์นิสทุธ ิ
จํานวน 900,000 
บาท 

900,000.00  223,638.03  243,906.94  16,148.59  416,306.44  

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ
ภายหลงัรายการที่
เกีย่วขอ้งกบัหนว่ย
ลงทนุแตล่ะชนดิ 
และสว่นเพิม่ฯ 108,166,546.52  26,877,948.46  29,313,968.46  1,940,819.36  50,033,810.24  

วธิคีดิการปนัสว่นมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ 

ชนดิสะสมมลูคา่ = 108,166,546.52 x (26,654,310.43/107,266,546.52) 

ชนดิรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิ= 108,166,546.52 x (29,070,061.52/107,266,546.52) 

ชนดิจา่ยเงนิปันผล = 108,166,546.52 x (1,924,670.77/107,266,546.52) 

ชนดิผูล้งทนุกลุม่/บคุคล = 108,166,546.52 x (49,617,503.80/107,266,546.52) 

คา่ใชจ้า่ยของกองทนุรวมตอ่วนั (หาร 365 วนั) 

คา่ธรรมเนยีมการบรหิารจดัการ (ตอ่ปี) โดยประมาณของแตล่ะชนดิกองทนุ 

คา่ธรรมเนยีมการ
จดัการ = 1.00% 

(+VAT 7%) 
(2,437.54) (787.93) (859.34) (56.90) (733.37) 

คา่ธรรมเนยีม
ผูด้แูล
ผลประโยชน ์ 

= 0.03% (+VAT 

7%) 

(95.13) (23.64) (25.78) (1.71) (44.00) 

คา่ธรรมเนยีมนาย
ทะเบยีน 

= 0.061% 

(+VAT 7%) 

(193.42) (48.06) (52.42) (3.47) (89.47) 

คา่ธรรมเนยีมรวม
ตอ่วนั 

(2,726.09) (859.63) (937.54) (62.08) (866.84) 

มลูคา่ทรพัยส์นิ
สทุธ ิ(NAV) 

108,163,820.43  26,877,088.83  29,313,030.92  1,940,757.28  50,032,943.40  

จํานวนหนว่ย
ลงทนุ (หนว่ย) 
-หน่วยลงทนุเพิม่ขึน้
จากซือ้หน่วยลงทนุ
ชนดิสะสมมลูคา่ 
จํานวน 3,000,000 
บาท/10.0632= 
298,115.9075 
หน่วย 

- หน่วยลงทนุลดลง
จากการรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุ
อัตโนมัตขิองชนดิรับ
ซือ้คนืหน่วยลงทนุ
อัตโนมัตจํิานวน 
1,000,000 บาท/
10.0632=  
99,371.9692 
หน่วย 

10,667,223.3516 2,648,707.5645 2,888,764.1391 199,209.1397 4,930,542.5083 
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- หน่วยลงทนุลดลง
จากการขายคนื
หน่วยลงทนุ ชนดิผู ้
ลงทนุกลุม่/บคุคล 
500,000 บาท/
10.0633=  
49,685.4908 
หน่วย 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ 
(บาทตอ่หนว่ย) 10.1398 10.1472 10.1472 9.7423 10.1475 

2. บรษัิทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ตามหลักเกณฑด์ังตอ่ไปนี ้ 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วันทําการ ภายใน 1 วันทําการเวน้แตว่ันทํา
การนัน้ตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทนุ และประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทุน 
หรอืวันตามทีบ่รษัิทจัดการประกาศกําหนดเพิม่เตมิในกรณีทีม่เีหตกุารณ์ไมป่กต ิ 

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน 
ภายใน 1 วันทําการ ทัง้นี้ ใหใ้ชมู้ลคา่หน่วยลงทนุของสิน้วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑใ์นการ
คํานวณราคาดังกลา่ว  

(2.3) ประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธแิละมลูคา่หน่วยลงทนุของวันดังนี ้ 

(ก) วันปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเพือ่การจา่ยเงนิปันผล โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป (ถา้ม)ี 

(ข) วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป  

ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่ป็นกองทนุรวมทีไ่ม่เปิดใหซ้ือ้ขายหน่วยลงทนุทุกวันทําการ ใหป้ระกาศมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธิ
และมลูคา่หน่วยลงทนุของวันดังนีเ้พิม่เตมิดว้ย 

1. วันทําการกอ่นวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยใหป้ระกาศภายในวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ เวน้แต่
กรณีทีเ่ป็นกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถาบัน 

2. วันทําการสดุทา้ยของแตล่ะเดอืน โดยใหป้ระกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป ทัง้นี้ เฉพาะในกรณีทีก่องทนุ
รวมกําหนดวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุแตล่ะครัง้หา่งกนัเกนิกวา่ 1 เดอืน 

3. วันทีป่รากฏเหตุการณ์ทีน่่าเชือ่ไดว้่าจะมผีลกระทบต่อมูลค่าทรัพยส์นิสทุธหิรอืมูลค่าหน่วยลงทุนอยา่งมี
นัยสําคัญ โดยใหป้ระกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนของวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุล่าสดุ 
โดยประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป  

ทัง้นี้ กองทุนอาจดําเนินการไม่เป็นไปตามกําหนดระยะเวลาทีก่ําหนดตามขอ้ (2.1) – (2.4) ไดใ้นกรณีที่
ระยะเวลาของวันทําการทีก่ําหนดตามขอ้ (2.1) – (2.4) นัน้ตรงกับวันหยดุของกองทนุตา่งประเทศทีก่องทนุ
เขา้ไปลงทนุและประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทนุ หรอืวันตามทีบ่รษัิทจัดการประกาศกําหนดเพิม่เตมิในกรณี
ที่มีเหตุการณ์ไม่ปกต ิเป็นเหตุใหก้องทุนไม่ไดร้ับขอ้มูลมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุนต่างประเทศที่
กองทนุเขา้ไปลงทนุ ซึง่กองทนุจะดําเนนิการตามขอ้ (2.1) – (2.4) โดยพลันเมือ่ไดร้ับขอ้มลูมลูคา่ทรัพยส์นิ
สทุธขิองกองทนุตา่งประเทศทีก่องทนุเขา้ไปลงทนุครบถว้น  

3. การประกาศราคามลูคา่และราคาตามวรรคหนึง่ (2.3) และ (2.4) บรษัิทจัดการจะปฏบัิต ิดังตอ่ไปนี ้ 

(3.1) การใชต้ัวเลขทศนยิมของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุ หรอืจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม บรษัิทจัดการจะดําเนนิการดังตอ่ไปนี ้ 

(ก) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพยส์นิสุทธเิป็นตัวเลข โดยมทีศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษ
ทศนยิมตามหลักสากล  
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(ข) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมทีศนยิม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตามหลัก
สากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทนุเพือ่ใชใ้นการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนยิมตําแหน่งที ่4 

ขึน้ สว่นมลูคา่หน่วยลงทนุเพือ่ใชใ้นการคํานวณราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุจะตัดทศนยิมตําแหน่งที ่5 ทิง้  

(ค) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีคํ่านวณไดใ้น (3.1)(ข) เป็นตัวเลขโดยมทีศนยิม 4 ตําแหน่ง โดยตัด
ทศนยิมตําแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามทีคํ่านวณไดใ้น (3.1)(ข)  

(ง) คํานวณจํานวนหน่วยลงทนุเป็นตัวเลขโดยมทีศนยิม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตามหลัก
สากล แตใ่ชผ้ลลัพธเ์ป็นตัวเลขโดยมทีศนยิมเพยีง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนยิมตําแหน่งที ่5 ทิง้  

ในกรณีทีม่ผีลประโยชนเ์กดิขึน้จากการคํานวณตามวรรคหนึง่ บรษัิทจัดการจะนําผลประโยชนนั์น้รวมเขา้เป็น
ทรัพยส์นิของกองทนุรวม  

(3.2) บรษัิทจัดการจะดําเนินการแจง้ขอ้มูลดังกล่าวใหผู้ล้งทุนทราบโดยการประกาศทาง Website ของ
บ ริ ษั ท จั ด ก า ร :  www.scbam.com ห รื อ ช่ อ ง ท า ง อื่ น ที่ เ ห ม า ะ ส ม  เ ช่ น  NAV Center: 
www.thaimutualfund.com หรอืหนังสอืพมิพร์ายวัน เป็นตน้  

(3.3) จัดใหม้ขีอ้มูลดังกล่าวไว ้ณ ทีทํ่าการทุกแห่งของบรษัิทจัดการ และสถานทีทุ่กแห่งทีผู่ส้นับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุนใชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุน เวน้แต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบัน 
บรษัิทจัดการจะจัดใหม้ขีอ้มลูดังกลา่วดว้ยหรอืไมก่็ได ้ 

บรษัิทจัดการไดร้ับยกเวน้ไมต่อ้งปฏบัิตติามหลักเกณฑข์า้งตน้ เมือ่มเีหตกุารณ์ดังตอ่ไปนี ้ 

(1) เมือ่บรษัิทจัดการไม่ขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืหยุดรับคําสั่งซือ้หรอืคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุน 
โดยใหไ้ดร้ับยกเวน้เฉพาะในชว่งระยะเวลาดังกลา่ว  

(2) เมือ่มเีหตทุีบ่รษัิทจัดการตอ้งเลกิกองทนุรวม โดยใหไ้ดร้ับยกเวน้ตัง้แตว่ันทีป่รากฏเหตดุังกลา่ว  

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนของวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุล่าสดุ
ภายใน 2 วันทําการ  

16.3. แหลง่ขอ้มลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ :  

บรษัิทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
ทราบผ่าน Website ของบรษัิทจัดการ: www.scbam.com หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม เชน่ NAV Center: 
www.thaimutualfund.com หรอืหนังสอืพมิพร์ายวัน เป็นตน้  

อนึง่ หากมเีหตทํุาใหบ้รษัิทจัดการไม่สามารถประกาศผา่น Website ของบรษัิทจัดการได ้บรษัิทจัดการอาจ
พจิารณาประกาศผ่านช่องทางอืน่แทน เช่น NAV Center หรือ หนังสอืพมิพ์รายวัน หรือช่องทางอืน่ใดที่
เหมาะสม เป็นตน้  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงชอ่งทางการประกาศอืน่แทนการประกาศผ่าน Website ของ
บรษัิทจัดการ เช่น NAV Center หรือ หนังสอืพมิพ์รายวัน หรือช่องทางอืน่ใดที่เหมาะสมโดยถือว่าไดร้ับ
ความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยประกาศผ่านทาง 
เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

16.4. หลักเกณฑแ์ละวธิกีารดําเนนิการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง :  

1. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งตา่งจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งนอ้ยกว่าหนึง่สตางค ์หรอืตา่ง
จากราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ึน้ไป แตไ่ม่ถงึรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง 
บรษัิทจัดการจะจัดทําและสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาด ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และจัดใหม้ีสําเนารายงานดังกล่าวไว ้ณ ที่ทําการของบรษัิท
จัดการเพือ่ใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดังกลา่วจะมรีายการอย่าง
นอ้ย ดังตอ่ไปนี ้ 

(1) ราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้ง  
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(2) ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  

(3) สาเหตทุีทํ่าใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  

(4) มาตรการป้องกนัเพือ่มใิหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง ทัง้นี ้เวน้แตใ่นกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งมี
สาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุได ้เชน่ ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาด
หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง  

ในกรณีที่เหตุของความผดิพลาดซึง่ทําใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการ
คํานวณราคาหน่วยลงทนุครัง้ตอ่ไป เชน่ การกําหนดอัตราดอกเบีย้ผดิพลาด เป็นตน้ บรษัิทจัดการจะแกไ้ข
ราคาหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งนับแตว่ันทีบ่รษัิทจัดการพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งดว้ย  

2. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งตา่งจากราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ึน้ไป และคดิ
เป็นอัตราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้ง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุน
ยอ้นหลังนับแต่วันที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถงึวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกตอ้งและดําเนินการ
ดังตอ่ไปนี้เฉพาะวันทีร่าคาหน่วยลงทนุทีไ่ม่ถูกตอ้งตา่งจากราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ึน้
ไปและคดิเป็นอัตราสว่นตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  

(1) จัดทํารายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุยอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สร็จสิน้ภายในวันทํา
การถัดจากวันทีพ่บวา่ราคาหน่วยลงทนุนัน้ไม่ถกูตอ้งและสง่รายงานดังกลา่วใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ายในวัน
ทําการถัดจากวันทีคํ่านวณราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลังเสร็จสิน้ เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลใน
รายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันทีบ่รษัิทจัดการส่งรายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ รายงาน
ดังกลา่วจะมรีายการอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี ้ 

(ก) ราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้ง  

(ข) ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  

(ค) สาเหตทุีทํ่าใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  

(ง) การดําเนนิการของบรษัิทจัดการเมือ่พบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะจัดใหม้ีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที่ทําการของบรษัิทจัดการ เพื่อใหส้ํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 

(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งภายในวันทีผู่ดู้แลผลประโยชน์
รับรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ดําเนนิการโดยวธิกีารใดๆ เพือ่ใหผู้ล้งทนุสามารถรับทราบชือ่กองทนุรวมทีม่กีารแกไ้ขราคาตาม (2) และ
วัน เดอืน ปี ทีม่กีารแกไ้ขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลใน
รายงานตาม (1)  

(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จและดําเนนิการโดยวธิกีารใดๆ เพือ่ใหผู้ซ้ ือ้หน่วยลงทนุหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ
ในชว่งระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งทราบถงึการแกไ้ขราคาตาม (2) และการชดเชยราคาภายใน 5 
วันทําการนับแตว่ันทีผู่ด้แูลผลประโยชนร์ับรองขอ้มลูในรายงานดังกลา่ว  

(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งและส่งรายงานดังกล่าว พรอ้มทัง้
สําเนารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จัดทําตาม (1) ใหสํ้านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ข
ราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคานัน้ เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุได ้บรษัิทจัดการจะไมส่ง่รายงานมาตรการป้องกันใหสํ้านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. แต่จะสง่สําเนาเอกสารทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รับรองว่าการทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุไดแ้ทน  

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษัิทจัดการจะปฏบัิตติามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารดังตอ่ไปนี ้ 
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(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้ง (understate) บรษัิทจัดการจะ
ปฏบัิตดิังนี ้ 

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผูซ้ ือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวน
ซึง่มมีลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  

หากปรากฏว่าผูซ้ ือ้หน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่นอ้ยกว่าจํานวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ะตอ้งลด บรษัิทจัดการจะจ่ายเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับสว่นต่างของราคาทีข่าด
อยู ่หรอืลดจํานวนหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยูนั่น้และจา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจํานวนเทา่กับสว่นตา่งของ
ราคาทีข่าดอยู่ แลว้แต่กรณี เพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมี
สาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุได ้เชน่ ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาด
หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพยไ์มถู่กตอ้งและผูด้แูลผลประโยชน์รับรองวา่มสีาเหตุ
ดังกลา่ว  

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะเพิม่จํานวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ
เป็นจํานวนซึง่มมีูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งหรอื
จ่ายเงนิของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเทา่กับสว่นตา่งของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทนุ แต่
หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ บรษัิทจัดการจะจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็น
จํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทนุ  

(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง (overstate) บรษัิทจัดการจะปฏบัิติ
ดังนี ้ 

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็น
จํานวนซึง่มมีลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกับราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งหรอืจา่ยเงนิ
ของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาเพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุ  

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วยลงทุน
เป็นจํานวนซึง่มมีลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  

หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่นอ้ยกว่าจํานวน
หน่วยลงทนุทีจ่ะตอ้งลด บรษัิทจัดการจะจ่ายเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจํานวนเทา่กับสว่นตา่งของราคาที่
ขาดอยู ่หรอืลดจํานวนหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยูนั่น้และจา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจํานวนเทา่กับสว่นตา่ง
ของราคาทีข่าดอยู ่แลว้แตก่รณี เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กก่องทนุเปิด เวน้แตก่ารทีร่าคาหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้ง
มสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุได ้เชน่ ราคาหลักทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาด
หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพยไ์มถู่กตอ้งและผูด้แูลผลประโยชน์รับรองวา่มสีาเหตุ
ดังกลา่ว  

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ ือ้หน่วยลงทุนหรือผูข้ายคนืหน่วยลงทุนรายใดมี
มลูคา่ไมถ่งึหนึง่รอ้ยบาท บรษัิทจัดการอาจนําเงนิชดเชยราคาไปรวมจา่ยในโอกาสแรกทีม่กีารจา่ยเงนิ  

ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุแตถ่า้บคุคลดังกลา่วไมม่สีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ บรษัิทจัดการจะชดเชยราคาให ้
แลว้เสร็จภายใน 5 วันทําการนับแตว่ันทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลัง
และรายงานการชดเชยราคา  

การจ่ายเงนิของกองทนุเปิดเพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผูซ้ ือ้หน่วยลงทุน
ตาม (2) (ก) บรษัิทจัดการอาจจา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองแทนกองทนุเปิดก็ได ้ 

4. บรษัิทจัดการจะรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จากราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง เชน่ คา่ใชจ้่ายในการ
ประกาศการแกไ้ขราคาตามขอ้ 2 (3) ในหนังสอืพมิพ ์(ถา้ม)ี ค่าออกเช็ค ค่าใชจ้่ายในการจัดสง่เงนิชดเชย
ราคาใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุและผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ เป็นตน้ เวน้แตใ่นกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้งมี
สาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุได ้ 
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17. ชือ่ผูเ้ก ีย่วขอ้ง :  

17.1. ชือ่บรษัิทจัดการ :  

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยจ์ัดการกองทนุไทยพาณชิย ์จํากดั  

17.2. ชือ่ผูด้แูลผลประโยชน ์:  

ชือ่ : ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  

17.3. ชือ่ผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมปีระกนั) :  

ไมม่ ี

17.4. ชือ่ของผูร้ับมอบหมายงานดา้นการจัดการลงทนุ (Outsource) :  

ชือ่ :  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

17.5. ทีป่รกึษา :  

17.5.1. ชือ่ทีป่รกึษาการลงทนุ :  

ชือ่ :  

17.5.2. ชือ่ทีป่รกึษากองทนุ :  

17.6. ผูส้อบบัญช ี:  

ชือ่ :  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบัญช)ี :  

สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม  

17.7. การแตง่ตัง้คณะตัวแทนผูถ้อืหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  

18. รอบระยะเวลาบญัชปีระจําปีของกองทนุรวม :  

18.1. วันทีส่ ิน้สดุรอบบัญช ี: วันที ่ เดอืน  

18.2. วันทีส่ ิน้สดุรอบบัญชคีรัง้แรก : วันที ่ 

18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม  

19. การขอมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุ และวธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีาร
จดัการ :  

เป็นไปตามประกาศ  

หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมตดิังกลา่ว ใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้กําหนดในขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดการกองทุนรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพื่อแกไ้ข
เพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามทีก่ําหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แหง่
พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  

20. ขอ้กําหนดอืน่ ๆ :  

สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม 
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21. การดาํเนนิการกรณีบรษิทัจดัการไมส่ามารถดาํรงเงนิกองทนุไดต้ามทีป่ระกาศกําหนด :  

เป็นไปตามประกาศ  

22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทนุรวม :  

เป็นไปตามประกาศ  

บรษัิทจัดการกองทุนรวมมหีนา้ทีป่ฏบัิตติามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุ
กับบรษัิทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และ
คําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้นี้ ในกรณีที่ขอ้กําหนดในโครงการขัดหรือแยง้กับ
หลักเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืคําสั่งดังกล่าว หากบรษัิทจัดการกองทุนรวมไดดํ้าเนนิการใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืคําสัง่นัน้ ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดป้ฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษัิทจดัการกองทนุรวมจะแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการกองทนุ
รวม โดยผูดู้แลผลประโยชน์มอํีานาจลงนามในขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษัิทจัดการกองทนุ
รวม ทัง้นี้ การลงนามในขอ้ผูกพันของผูดู้แลผลประโยชน์ทีไ่ดร้ับการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืว่าผูกพันผูถ้อื
หน่วยลงทนุทัง้ปวง 

การที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ะผูกพันตาม
ขอ้กําหนดในโครงการจัดการกองทนุรวมและขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดการกองทนุรวม 

โครงการจัดการกองทนุรวมทีผ่่านการอนุมัตจิากสํานักงาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แหง่
พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกับ
บรษัิทจัดการกองทนุรวม ถอืเป็นสว่นหนึง่ของขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกบับรษัิทจัดการกองทนุรวม  

 



 

 
 
 

 

 

 

 

ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

กองทุนเปดิไทยพาณิชย์ ออล ไชน่า อิควิตี ้
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บรษิัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด 
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1. บรษิทัจดัการ :  

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยจ์ัดการกองทนุไทยพาณชิย ์จํากดั  

ทีอ่ยู ่(ภาษาไทย) : ชัน้ 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณชิย ์ปารค์ พลาซา่  

เลขที ่18 ถนนรัชดาภเิษก แขวงจตจุักร เขตจตจุักร  

กรงุเทพฯ 10900  

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

ทีอ่ยู ่(ภาษาอังกฤษ) : 7 – 8th Floor, SCB Park Plaza 1  

18 Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Bangkok 10900  

Tel. 0-2949-1500 Fax. 0-2949-1501  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

ในการจัดการกองทนุรวม บรษัิทจัดการมสีทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบในการดําเนนิการดังตอ่ไปนี ้ 

(1) การบรหิารกองทนุรวม  

(ก) ยืน่คําขอจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิซึง่เป็นเงนิไดจ้ากการขายหน่วยลงทนุของโครงการเป็นกองทนุรวมตอ่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแตว่ันปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุตอ่ประชาชนครัง้
แรก  

(ข) จัดการกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามที่ระบุไวใ้นโครงการจัดการกองทุนรวมที่ไดร้ับอนุมัตจิากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกบับรษัิทจัดการอยา่งเครง่ครัด  

(ค) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิต่าง ๆ และซื้อขาย จําหน่าย สั่งโอน 
เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทนุไวต้ามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุนภายใต ้
หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตาม
วัตถปุระสงคแ์ละนโยบายการลงทนุของโครงการทีไ่ดร้ับอนุมัตจิากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ง) เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในกจิการทีก่องทนุรวมถอืหุน้อยูเ่ทา่ทีจํ่าเป็นเพือ่รักษาประโยชน์ของ
ผูถ้อืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

(จ) ดําเนนิการเพิม่จํานวนเงนิทนุของกองทนุรวม ตามวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด  

(ฉ) ดําเนนิการเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้หรอืยกเลกิจํานวนหน่วยลงทนุทีร่ับซือ้คนืในวันทํา
การถัดจากวันทีซ่ ือ้ขายหน่วยลงทนุจํานวนนัน้แลว้แตก่รณี  

(ช) สงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการกองทนุรวม  

(ซ) เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวม หรอืวธิกีารจัดการกองทนุรวมตามหัวขอ้ “การขอมติ
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ และวธิกีารแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ”  

(ฌ) ดําเนนิการฟ้องรอ้งคดใีนนามของบรษัิทจัดการเพือ่รักษาสทิธแิละผลประโยชน์ต่าง ๆ ของผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ ในกรณีทีม่บีคุคลใด ๆ รอนสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทนุรวม  

(2) การรับ และการจา่ยเงนิของกองทนุรวม  

(ก) จัดใหม้กีารรับ และจ่ายคา่ธรรมเนียม คา่ใชจ้่าย หรอืเงนิตอบแทนอืน่ใดจากและใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน 
และกองทนุรวม ใหเ้ป็นไปตามวัตถปุระสงคข์องการจัดการของกองทนุรวมทีก่ําหนดไวใ้นขอ้ 15 ของหนังสอื
ชีช้วนส่วนโครงการ "ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุน
รวม"  
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(ข) ไดร้ับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ ตามทีก่ําหนดไวใ้นขอ้ 15 ของ
หนังสอืชีช้วนส่วนโครงการ "ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและ
กองทนุรวม"  

(3) การแตง่ตัง้บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่การจัดการกองทนุรวม  

(ก) จัดใหม้ผีูดู้แลผลประโยชน์ของกองทนุรวมซึง่มคีุณสมบัตติามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เรื่อง "คุณสมบัตขิองผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม" รวมถงึการเปลี่ยนตัวผูดู้แลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวม และแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนอ์ืน่แทนตามเงือ่นไขในการเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชนท์ีก่ําหนด
ไวใ้นขอ้ 2  

(ข) แต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายใตห้ลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(ค) จัดใหม้ผีูส้อบบัญชทีรัพยส์นิของกองทนุรวมทีไ่ดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญช ี 

(ง) จัดใหม้ีผูช้ําระบัญชกีองทุนรวมเมื่อยุตหิรือเลกิกองทุนรวม ทัง้นี้ โดยความเห็นชอบของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(จ) แต่งตัง้ทีป่รกึษาหรือคณะบุคคลขึน้ทําหนา้ทีเ่ป็นทีป่รกึษาโครงการจัดการกองทุนรวม (ถา้ม)ี เช่น ที่
ปรกึษากฎหมาย โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

(ฉ) แตง่ตัง้นายทะเบยีนหน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร  

(ช) แตง่ตัง้ทนายความ เพือ่ตดิตาม ทวงถาม และดําเนนิคด ีรวมทัง้ดําเนนิการใด ๆ เพือ่การรับชําระหนี ้หรอื
เพือ่ปกป้องสทิธปิระโยชนอ์ืน่ใดของกองทนุรวม  

(4) การดําเนนิการอืน่ ๆ  

(ก) จัดใหม้กีารฝากทรัพยส์นิของกองทนุรวมไวก้บัผูด้แูลผลประโยชน ์ 

(ข) จัดใหม้ีและเก็บรักษาไวซ้ ึ่งทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(ค) จัดทําบัญชแีสดงการลงทนุของกองทนุรวมไวโ้ดยถกูตอ้งครบถว้น  

(ง) จัดทํารายงานการซือ้ขายหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่เพือ่กองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งใหผู้ดู้แล
ผลประโยชนภ์ายในทกุสิน้วันทําการนัน้  

(จ) จัดทํารายงานฐานะการลงทนุเพือ่กองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายในทุกสิน้
วันทําการนัน้  

(ฉ) จัดทํารายงานอัตราสว่นการลงทนุในหลักทรัพยท์ีม่มีูลคา่เกนิอัตราสว่นทีก่ําหนด ในกรณีทีม่ไิดเ้กดิจาก
การลงทุน หรือไดห้ลักทรัพย์มาเพิ่มเตมิ ตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด  

(ช) จัดทํารายงานทกุรอบปีบัญชเีพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทนุรวมของรอบปีบัญช ีและสง่รายงานดังกลา่ว
ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 

เดอืนนับแตว่ันสิน้ปีบัญช ีโดยรายงานดังกลา่วตอ้งแสดงขอ้มูลตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
และสง่ผา่นระบบรับและเผยแพร่ขอ้มลูหนังสอืชีช้วนและการรายงานของกองทนุรวม (Mutual Fund Report 
and Prospectus (MRAP)) เวน้แตใ่นกรณีกองทนุรวมเลกิตามขอ้ 22.1.1 กอ่นหรอืในวันทีค่รบกําหนดจัดทํา
หรอืจัดสง่รายงานดังกลา่ว ทัง้นี้ ในกรณีจัดทํารายงานตาม (ฐ) ตามปีปฏทินิ ใหร้ะยะเวลาการสง่รายงานเพือ่
แสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทนุรวมของรอบปีบัญช ีขยายเป็นภายใน 4 เดอืนนับแตว่ันสิน้ปีบัญช ี 

(ซ) จัดทําหนังสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลสําคัญที่ผูล้งทุนควรทราบใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื่อแสดงขอ้มูล
เกีย่วกับกองทนุรวม ณ วันสิน้ปีบัญชแีละสง่ใหแ้กสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตัง้แตว่ัน
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ถัดจากวันสิน้ปีบัญชนัี้น ยกเวน้กองทุนรวมเปิดที่มกีารเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครัง้เดยีวและรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุตามคําสัง่ลว่งหนา้ ซึง่ระบเุวลาไวแ้น่นอน (Auto Redemption) ไมต่อ้งจัดทําหนังสอื ชีช้วนใหม่
ทกุรอบปีบัญช ี 

(ฌ) แจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิจํานวน และมลูคา่หน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม ณ วันทํา
การสดุทา้ยของเดอืน ใหแ้กสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทกุเดอืนภายในวันทําการที ่20 ของเดอืนถัดไป  

(ญ) แจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูลที่ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้กรณีอื่นนอกจากที่กําหนดไวใ้นขอ้ (ฌ) ให ้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนับแตว่ันทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมินัน้  

(ฎ) ปฏบัิตกิารอืน่ ๆ เพือ่ใหถ้งึซึง่วัตถุประสงคข์องกองทุนรวม และรักษาไวซ้ ึง่ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ  

(ฏ) ยกเลกิกองทนุรวมตามทีก่ําหนดไวใ้น ขอ้ 22 “การเลกิโครงการจัดการกองทนุรวม”  

(ฐ) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดอืนของปีบัญชหีรอืปีปฏทินิ เพือ่แสดงขอ้มูลเกีย่วกับกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลา 6 เดอืนนัน้ และส่งรายงานดังกล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชี ือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทนุและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดอืนนับแตว่ันสิน้รอบระยะเวลา 6 เดอืนดังกลา่ว โดย
รายงานดังกลา่วจะแสดงขอ้มลูตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และสง่ผา่นระบบรับและเผยแพร่
ขอ้มลูหนังสอืชีช้วนและการรายงานของกองทนุรวม (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) เวน้
แตใ่นกรณีกองทนุรวมเลกิตามขอ้ 22.1.1 กอ่นหรอืในวันทีค่รบกําหนดจัดทําหรอืจัดสง่รายงานดังกลา่ว ทัง้นี้ 
ในกรณีจัดทําและส่งรายงานตามวรรคหนึง่ตามรอบปีบัญช ีบรษัิทจัดการจะยกเวน้ไม่จัดทําและส่งรายงาน
ดังกลา่วในรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลังสําหรับปีบัญชนัีน้  

(ฑ) จัดใหม้รีายงานของรอบระยะเวลาลา่สดุตามขอ้ (ช) และ (ฐ) ไว ้ณ ทีทํ่าการทกุแหง่ของบรษัิทจัดการ 
และสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีใ่ชเ้ป็นสถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุน 
เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูดแ้ละจัดสําเนาใหเ้มือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรอ้งขอ  

(ฒ) จัดสง่และดําเนนิการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจัดสง่หนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มูล
สําคัญที่ผูล้งทุนควรทราบ พรอ้มใบสั่งซือ้หน่วยลงทุนใหผู้ท้ี่สนใจจะลงทุน และจัดใหม้ีหนังสือ ชีช้วน
สว่นขอ้มูลโครงการไว ้ณ ทีทํ่าการทุกแหง่ของบรษัิทจัดการ และ ณ สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุน
การขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

(ณ) จัดทําและสง่ขอ้มลูการจัดการกองทนุรวมใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีาร
ทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(ด) ชีแ้จงและดําเนนิการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุชีแ้จงขอ้มลูใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุหรอื
ผูท้ีส่นใจจะลงทนุทราบในกรณีทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืมเีหตกุารณ์ทีม่ผีลกระทบอยา่งมนัียสําคัญ
ต่อสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืต่อการตัดสนิใจในการลงทุน หรอืต่อการเปลีย่นแปลงในราคา
ของหน่วยลงทนุของกองทนุรวม  

(ต) ชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุตามสดัสว่นจํานวนเงนิทีร่วบรวมไดต้ามขอ้ 22.2.2 (3)  

(ถ) ดําเนนิการตดิตามทวงถาม ดําเนนิคดหีรอืดําเนนิการใด ๆ เพือ่การรับชําระหนี้หรอืปกป้องสทิธปิระโยชน์
อืน่ ๆ ของกองทนุรวม  

(ท) ปฏบัิตหินา้ทีแ่ละความรับผดิชอบอืน่ ๆ ตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีก่ําหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ ทัง้ใน
ปัจจบัุนและทีจ่ะมแีกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนา้ที่ปฏิบัติตามขอ้ผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าดว้ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมาย
ดังกลา่ว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้กําหนดในขอ้ผกูพันหรอืโครงการจัดการกองทนุรวมขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑใ์น
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งดังกล่าว หากบรษัิทจัดการกองทุนไดดํ้าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
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ประกาศ กฎ หรือคําสั่งนั้น ใหถ้ือว่าบรษัิทจัดการกองทุนไดป้ฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามขอ้ผูกพันหรือโครงการ
จัดการกองทนุรวมแลว้  

เงอืนไขการเปลีย่นบรษัิทจัดการ :  

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบรษัิทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั่งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตาม
พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 บรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งดําเนนิการตามที่
จําเป็นเพือ่ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมรายใหมเ่ขา้ทําหนา้ทีต่อ่ไปได ้ซึง่รวมถงึการสง่มอบเอกสารหลักฐาน
ตา่ง ๆ ใหแ้กบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมรายใหม ่ 

2. ผูด้แูลผลประโยชน ์:  

ชือ่ : ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: ฝ่ายบรกิารธรุกจิหลักทรัพย ์(ธล.) ชัน้ 19  

1 ราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์รูณะ  

เเขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรงุเทพฯ 10140  

โทรศัพท ์0-2470-3207  

หรอืผูด้แูลผลประโยชนร์ายใหมท่ีม่คีณุสมบัตเิป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

สทิธขิองผูด้แูลผลประโยชน ์ 

(1) ไดร้ับคา่ตอบแทนจากการทําหนา้ทีเ่ป็นผูด้แูลผลประโยชน ์ตามอัตราทีก่ําหนดไวใ้นสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูล
ผลประโยชน ์ทัง้นี้ ไมเ่กนิอัตราทีก่ําหนดไวใ้นหัวขอ้หนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ “คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ย
ทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุและกองทนุรวม”  

(2) บอกเลกิสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวใ้นสัญญา ทัง้นี้โดยไดร้ับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์ 

(1) ดูแลใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตหินา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ ใหเ้ป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม ตาม
พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กําหนดใหเ้ป็นหนา้ที่ของบรษัิทจัดการ ทัง้ในปัจจุบันและทีจ่ะมแีกไ้ข
เพิม่เตมิในอนาคต  

(2) รับฝากทรัพย์สนิของกองทุนรวม โดยแยกไวต้่างหากจากทรัพย์สนิอื่นของผูดู้แลผลประโยชน์ และ
ทรัพยส์นิของลูกคา้รายอืน่ของผูดู้แลผลประโยชน์ พรอ้มทัง้ดูแลใหก้ารเบกิจ่ายทรัพยส์นิของกองทุนรวม
เป็นไปตามวัตถุประสงค ์นโยบายการลงทุนและขอ้กําหนดทีร่ะบุไวใ้นโครงการจัดการกองทนุรวมจนกว่า ผู ้
ชําระบัญชจีะดําเนนิการจดทะเบยีนเลกิกองทนุรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นทีเ่รยีบรอ้ย หรอื
จนกวา่การเป็นผูด้แูลผลประโยชนต์ามสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนส์ิน้สดุลง  

(3) ดแูลและตรวจสอบใหผู้ช้ําระบัญชปีฏบัิตติามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 
และพระราชบัญญัตฉิบับแกไ้ขเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ในกรณีทีผู่ช้ําระบัญชกีระทําการหรอืงดเวน้กระทําการตาม
มาตรา 130 จนก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุนรวม ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะรายงานให ้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัชา้  

(4) ตรวจตราและตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร หลักฐานแห่งสทิธใินทรัพยส์นิ และทรัพยส์นิต่างๆ ที่
กองทุนรวมไดม้าหรอืจําหน่ายไป ซึง่ผูดู้แลผลประโยชน์มหีนา้ทีดู่แลการเบกิจ่ายหรอืไดร้ับฝากไวต้ามขอ้ 
(2) ใหเ้ป็นไปตามคําสัง่การจัดการทรัพยส์นิของกองทนุรวม  
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หากมเีหตอุันควรสงสยัในขณะรับมอบ หรอืสง่มอบเอกสาร หลักฐานแหง่สทิธใินทรัพยส์นิ และทรัพยส์นิตา่ง 
ๆ ดังกลา่วในวรรคหนึง่ วา่ไม่เป็นไปตามคําสั่งการจัดการทรัพยส์นิ เป็นเอกสารหรอืหลักฐานเท็จหรอืปลอม 
ผูด้แูลผลประโยชนม์หีนา้ทีดํ่าเนนิการแจง้เหตดุังกลา่วแกบ่รษัิทจัดการทันท ี 

(5) เปลีย่นแปลง จําหน่ายและโอนหลักทรัพยต์า่ง ๆ ในทรัพยส์นิของกองทนุรวมตามคําสัง่ของบรษัิทจัดการ 
เมือ่เห็นวา่การนัน้ถกูตอ้งตามหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของบรษัิทจัดการ  

(6) จัดทํารายงานเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกระทําการหรืองดเวน้
กระทําการ จนก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ไดป้ฏบัิตติามหนา้ทีข่องตนตามมาตรา 125 
แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้นี้ ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผูดู้แล
ผลประโยชนข์องกองทนุรวมทราบถงึเหตกุารณ์ดังกลา่ว  

(7) จัดทํารายงานถงึผลในการดําเนนิการตามคําสั่งของบรษัิทจัดการ ตลอดจนจัดทําบัญชแีสดงการรับจ่าย
ทรัพยส์นิของกองทนุรวม และรับรองความถกูตอ้งของทรัพยส์นิของกองทนุรวมทีฝ่ากไว ้ 

(8) รับรองความถูกตอ้งในการคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิ มูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการไดคํ้านวณตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุประกาศกําหนด  

(9) พจิารณาเกีย่วกับการทีจ่ะใหค้วามเห็นชอบในการดําเนินการของบรษัิทจัดการตามทีก่ฎหมายว่าดว้ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องผูด้แูลผลประโยชน ์เชน่  

(ก) การใหค้วามเห็นชอบในกรณีทีบ่รษัิทจัดการเลือ่นกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ ใหแ้ก ่ 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คํีาสั่งขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อบรษัิทจัดการมีเหตุจําเป็นทําใหไ้ม่
สามารถจําหน่าย จา่ย โอนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล  

(ข) การใหค้วามเห็นชอบในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไม่ขายหรอืไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามคําสั่งซือ้หรอืคําสัง่
ขายคนืหน่วยลงทนุทีไ่ดร้ับไวแ้ลว้ หรอืหยดุรับคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ เมือ่มเีหตจํุาเป็น ทําให ้
ไม่สามารถ จําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมอยา่งสมเหตุสมผล หรอืไม่สามารถ
คํานวณมูลคา่ทรัพยส์นิของกองทนุรวมไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตจํุาเป็นอืน่ใดเพือ่คุม้ครอง
ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

(ค) การใหค้วามเห็นชอบการชําระคา่หน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ ในกรณีทีก่องทนุ
รวมไม่สามารถชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ั่งขายคนื
หน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรับชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ ทัง้นี้ ตาม
หลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทนุประกาศกําหนด  

(ง) การใหค้วามเห็นชอบในการรับชําระหนี้เพือ่กองทนุรวมดว้ยทรัพยส์นิอืน่ทีม่ใิชห่ลักประกันแทนการชําระ
หนีด้ว้ยเงนิสดตามตราสารแหง่หนี ้ 

การดําเนินการใหค้วามเห็นชอบดังกล่าวขา้งตน้ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งดําเนินการจัดทําการใหค้วาม 
เห็นชอบเป็นหนังสือ และส่งใหแ้ก่บริษัทจัดการเพื่อใชเ้ป็นหลักฐานโดยทันที และแจง้ใหสํ้านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบในทันทีทุกครัง้ที่เกดิกรณีตาม (ก) โดยจัดทํารายงานในเรื่องดังกล่าวเป็น
หนังสือ พรอ้มทัง้แสดงเหตุผลและหลักฐานการใหค้วามเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ใหส้ํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(10) แจง้ใหบ้รษัิทจัดการทราบในกรณีทีบ่รษัิทจัดการมไิดป้ฏบัิตติามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย ์รวมถงึประกาศหลักเกณฑท์ีอ่อกโดยกฎหมายดังกลา่ว  

(11) ดําเนินการฟ้องรอ้งบังคับคดีใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตติามหนา้ที่ของตนหรือฟ้องรอ้งเรียกค่าสนิไหม
ทดแทนความเสยีหายจากบรษัิทจัดการ ทัง้นี ้เพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรอืเมือ่ไดร้ับคําสัง่
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สําหรับคา่ใชจ้่ายในการฟ้องรอ้งบังคับคดเีพือ่ประโยชน์ของ ผูถ้อืหน่วย
ลงทนุใหถ้อืเป็นคา่ใชจ้า่ยของกองทนุรวม  
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(12) จัดทําความเห็นเกีย่วกับการจัดการกองทุนรวมของบรษัิทจัดการและจัดส่งใหบ้รษัิทจัดการเพื่อใช ้
ประกอบการจัดทํารายงานกองทุนรวมทุกรอบปีบัญช ีและทุกรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบัญชหีรือปี
ปฏทินิ ภายใน 30 วันนับตัง้แตว่ันถัดจากวันสิน้รอบปีบัญช ีและวันสิน้รอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบัญชี
หรอืปีปฏทินิ แลว้แตก่รณี  

(13) โอนเงนิใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ของผูช้ําระบัญชเีพือ่เฉลีย่จา่ยคนืคา่หน่วยลงทนุให ้ 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพยส์นิสุทธทิี่คงเหลืออยู่หลังจากที่ผูช้ําระบัญชชีําระบัญชโีครงการจัดการ
กองทนุรวมตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(14) ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชน์หมดหนา้ที่ลงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แล
ผลประโยชน์จะตอ้งทําหนา้ทีต่อ่ไปจนกวา่จะมกีารโอนทรัพยส์นิและเอกสารตา่ง ๆ ทัง้หมดของกองทนุรวม 
ตลอดจนการดําเนนิการอืน่ใดทีจํ่าเป็นเพือ่ใหก้ารดําเนนิการโอนทรัพยส์นิและเอกสารต่าง ๆ ทัง้หมดของ
กองทุนรวมใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่เสร็จสิน้สมบูรณ์ และ ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ดําเนนิการตอ่ไดท้ันท ี 

(15) ในกรณีทีม่กีารเลกิโครงการจัดการกองทนุรวม และกอ่นทีผู่ช้ําระบัญชจีะจดทะเบยีนเลกิกองทนุรวมกบั
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผูด้แูลผลประโยชน์ยังคงตอ้งรับฝากทรัพยส์นิของกองทนุรวมจนกวา่จะจด
ทะเบยีนเลกิ กองทนุรวม  

(16) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ตลอดจนหนา้ที่และความ 
รับผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่ใีนปัจจุบัน และทีม่แีกไ้ขเพิม่เตมิ
ในอนาคต  

(17) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการประสงคท์ีจ่ะลงทุนหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในต่างประเทศ ผูดู้แล
ผลประโยชน์จะตอ้งจัดใหม้สีถานทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิในต่างประเทศของกองทุนรวม เช่น ทีศู่นยร์ับฝาก
หลักทรัพยใ์นต่างประเทศ หรือพจิารณาดําเนินการแต่งตัง้ผูร้ับฝากทรัพยส์นิอืน่ เพื่อทําหนา้ที่เก็บรักษา
ทรัพยส์นิในตา่งประเทศของกองทนุรวม  

ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์ไม่ปฏบัิตติามสัญญาขอ้หนึง่ขอ้ใดดว้ยเหตใุด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตใุหเ้กดิความ
เสยีหายแกก่องทนุรวมและ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ ผูด้แูลผลประโยชนต์อ้งชดใชค้า่เสยีหายใหแ้กก่องทนุรวม 
และ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยสิน้เชงิภายใน 15 วันนับแตว่ันทีไ่ดพ้สิจูนแ์ลว้วา่เป็นความผดิของผูด้แูล  

คูส่ญัญาตกลงเก็บรักษาขอ้มลูทีไ่ดล้ว่งรูม้าเป็นความลับและจะไมเ่ปิดเผยใหบ้คุคลใด ๆ ทราบ เวน้แตจ่ะเป็น
การเปิดเผยโดยอํานาจกฎหมาย หรือโดยความยนิยอมของคู่สัญญาอกีฝ่ายหนึง่ เพื่อประโยชน์ของ ผูถ้อื
หน่วยลงทนุ  

ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะตอ้งรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้เพราะความประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรง 
หรอืการไมก่ระทําการตามหนา้ทีโ่ดยไมม่เีหตอุันสมควรของผูด้แูลผลประโยชน ์พนักงาน ลกูจา้ง บรวิาร หรอื
บคุคลอืน่ใดทีทํ่างานใหแ้กผู่ด้แูลผลประโยชน ์ 

ผูด้แูลผลประโยชน์มอํีานาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบตามทีก่ําหนดไวใ้นสัญญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์
ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถงึหนา้ทีดู่แล
รักษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ และเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ ผูด้แูลผลประโยชนร์าย
เดมิมหีนา้ทีดํ่าเนนิการตามทีจํ่าเป็นเพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ายใหม่สามารถปฏบัิตหินา้ทีต่อ่ไปได ้ซึง่การ
ดําเนนิการดังกลา่วรวมถงึการลงลายมอืชือ่ในหนังสอืเพือ่รับรองความถูกตอ้งและครบถว้นของสิง่ทีส่ง่มอบ
ใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ายใหมห่ากมกีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์

ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชน์กระทําการ งดเวน้กระทําการ หรือละเลยไม่ปฏบัิตหินา้ที่ ในการดูแลรักษา
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่ง
พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบังคับคดกีับผูด้แูลผลประโยชน์
เพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงได ้
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ผูด้แูลผลประโยชนต์อ้งไมก่ระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชนข์องกองทนุรวมและผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไม่
ว่าการกระทํานัน้จะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของผูดู้แลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผูอ้ืน่ เวน้แตเ่ป็นการ
เรยีกคา่ตอบแทนในการทําหนา้ทีเ่ป็นผูด้แูลผลประโยชน์ หรอืเป็นการดําเนนิการในลักษณะทีเ่ป็นธรรมและ
ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ราบขอ้มูล
ดังกลา่วมไิดแ้สดงการคัดคา้น 

ในกรณีทีก่ารดําเนนิการใดตอ้งไดร้ับมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ หากบรษัิทจัดการกองทนุรวมไมดํ่าเนนิการขอ
มต ิใหผู้ด้แูลผลประโยชนม์อํีานาจดําเนนิการตามทีจํ่าเป็นเพือ่ขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้ 

เงือ่นไขการเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชน ์:  

บรษัิทจัดการจะเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชน ์ภายใตเ้งือ่นไขสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์เมือ่เกดิกรณี
ใดกรณีหนึง่ดังตอ่ไปนี้ ทัง้นี้บรษัิทจัดการจะกระทําไดเ้มือ่ไดร้ับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กอ่น  

(1) เมือ่คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มคีวามประสงคจ์ะบอกเลกิ โดยบอกกลา่วใหอ้กีฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหนา้เป็น
ลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 90 วัน หรอืตามแตจ่ะตกลงกนัเป็นอยา่งอืน่  

(2) ในกรณีทีคู่่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฏบัิตติามหนา้ที ่และความรับผดิชอบทีไ่ดต้กลงไว ้คู่สัญญาอกีฝ่ายหนึ่ง
อาจบอกเลกิสญัญาได ้โดยบอกกลา่วลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน  

(3) ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในโครงการจัดการกองทนุรวม หรอืมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงกฎหมาย
ว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์รวมทัง้กฎกระทรวงและประกาศทีอ่อกตามกฎหมายดังกล่าว หรอื
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอืน่ใดอันจะมผีล
เป็นการเพิม่ภาระหนา้ทีแ่กผู่ด้แูลผลประโยชนแ์ละผูด้แูลผลประโยชนไ์ม่ประสงคจ์ะรับหนา้ทีด่ังกลา่ว ผูด้แูล
ผลประโยชน์มสีทิธบิอกเลกิสัญญาได ้โดยบอกกล่าวใหบ้รษัิทจัดการทราบล่วงหนา้เป็นลายลักษณ์อักษร
เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 90 วัน  

(4) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์ขาดคณุสมบัตขิอ้หนึง่ขอ้ใดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.วา่
ดว้ยเรื่องคุณสมบัติของผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ่งออกตามความในมาตรา 121 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผู้ดู้แล
ผลประโยชน์จัดการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน 15 วันนับแตว่ันทีบ่รษัิทจัดการตรวจพบเอง หรอืปรากฏจากการ
ตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เวน้แตสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสัง่การเป็นอยา่งอืน่ 
บรษัิทจัดการจะแจง้การแกไ้ขดังกลา่วใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการ นับแต่
วันทีไ่ดแ้กไ้ขเสร็จสิน้ หากผูดู้แลผลประโยชน์มไิดม้กีารแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาทีก่ําหนด บรษัิท
จัดการจะขออนุญาตเปลีย่นตัวผูดู้แลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่
วันทีค่รบกําหนดเวลาใหแ้กไ้ขเมือ่ไดร้ับอนุญาตแลว้บรษัิทจัดการจะแตง่ตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์อืน่แทนโดย
พลัน  

(5) ในกรณีทีม่มีตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่คดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกนิกึง่หนึง่ของ
จํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจัดการกองทนุรวม เรยีกรอ้งใหม้กีารเปลีย่นแปลง
ผูด้แูลผลประโยชน ์ 

ในกรณีผูด้แูลผลประโยชนก์ระทําการอันเป็นการขัดแยง้กับประโยชน์ของกองทนุรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนที่
ไม่เขา้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระทําได ้หากเป็นกรณีทีม่นัียสําคัญและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษัิทจัดการ
กองทนุรวมมอํีานาจบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้ 

สถานทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิกองทนุรวม :  

บรษัิทจัดการจะจัดใหม้กีารฝากทรัพยส์นิของกองทนุรวมที ่ 

(1) ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  

1 ราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์รูณะ  

เเขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรงุเทพฯ 10140  
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โทรศัพท ์0-2470-3207  

(2) บรษัิท ศนูยร์ับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากดั  

93 อาคารตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  

ชัน้ 14 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง 

เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400  

โทรศัพท ์0-2009-9999 

(3) ธนาคารแหง่ประเทศไทย  

273 ถนนสามเสน เขตบางขนุพรหม  

กรงุเทพมหานคร 10200  

โทรศัพท ์0-2283-5353  

และ/หรอืทีผู่ด้แูลผลประโยชน์อืน่ทีม่คีณุสมบัตเิป็นไปตามทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืศนูย์
รับฝากตา่งประเทศ หรอืผูร้ับฝากทรัพยส์นิทีด่แูลผลประโยชนแ์ตง่ตัง้เพือ่เก็บรักษาทรัพยส์นิในตา่งประเทศ  

3. ผูส้อบบญัช ี:  

ชือ่ :  

ทีอ่ยู ่: สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิประจํารอบระยะเวลาบัญชขีองกองทุนตามมาตรฐานการสอบ
บัญชทีีร่ับรองทั่วไป  

4. นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ :  

ชือ่ : ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่:  

ทมีบรกิารทะเบยีนหลักทรัพย ์2 ปฏบัิตกิารธรุกจิบรกิารหลักทรัพย ์ 

อาคาร 2 ชัน้ 3 เลขที ่1060  

ถนนเพชรบรุตีัดใหม ่แขวงมักกะสนั  

เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร 10400  

โทรศัพท ์0-2128-2332-7  

หรือบุคคลอืน่ทีไ่ดร้ับอนุญาตใหบ้รกิารเป็นนายทะเบยีนหลักทรัพยจ์ากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษัิท
จัดการจะแจง้ใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

5. ผูจ้ดัจําหนา่ย :  

ชือ่ :  

ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

6. ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื :  

ชือ่ : ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน)  
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ทีอ่ยู ่: สํานักงานใหญ ่เลขที ่9 ถนนรัชดาภเิษก  

แขวงลาดยาว เขตจตจุักร  

กรงุเทพมหานคร 10900  

โทรศัพท ์0-2544-3874-76 และสาขาตา่ง ๆ ทั่วประเทศ  

บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตัง้
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนในภายหลัง ในกรณีของการแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซือ้คนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุดังกลา่วอาจเป็นบคุคลธรรมดาหรอื
นติบิคุคลทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเห็นชอบเพือ่ทําหนา้ทีเ่ป็นผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน โดยผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้ับการแต่งตัง้จะตอ้ง
ปฏบัิตงิานไดภ้ายใตร้ะบบงานเดยีวกันกบัผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีป่ฏบัิตหินา้ทีอ่ยูก่อ่น
แลว้  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

สทิธขิองผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

(1) ไดร้ับค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมในการ
ดําเนนิงานขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ และคา่ธรรมเนยีมสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ตามอัตราทีก่ําหนด
ไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ไม่เกนิอัตราทีก่ําหนดไวใ้นขอ้ 15 

ของหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ “คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุและ
กองทนุรวม”  

(2) บอกเลกิสัญญาการเป็นผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามขอ้กําหนดและเงื่อนไขที่
กําหนดไวใ้นสญัญาแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

(1) แจกจ่ายหนังสอืชีช้วนของกองทุนรวม ใบคําขอใชบ้รกิารกองทุน ใบสั่งซือ้หน่วยลงทุน และใบสั่งขาย
หน่วยลงทุน คู่มอืผูล้งทุนหรอืเอกสารอืน่ใดของกองทุนรวมตามทีก่ฎหมายหรอื ก.ล.ต. กําหนด ตลอดจน
เอกสารตา่ง ๆ ในการสง่เสรมิการขาย  

(2) รับใบคําขอใชบ้รกิารกองทุน ใบสั่งซือ้หรอืใบสั่งขายหน่วยลงทุน และรับชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุจาก ผู ้
สั่งซือ้หน่วยลงทุนและชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้น
โครงการจัดการกองทนุรวม  

(3) คนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีไ่มไ่ดร้ับการจัดสรรตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นโครงการ
จัดการกองทนุรวม  

(4) ยนืยันการซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทนุ  

(5) ชีแ้จงและเปิดเผยขอ้มูลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนหรอืผูท้ีส่นใจจะลงทุนทราบ ในกรณีทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ
โครงการจัดการกองทนุรวม หรอืมเีหตกุารณ์ทีม่ผีลกระทบอยา่งมนัียสําคัญตอ่สทิธปิระโยชนข์องผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ หรอืตอ่การตัดสนิใจในการลงทนุ หรอืตอ่การเปลีย่นแปลงในราคาของหน่วยลงทนุของกองทนุรวม  

(6) ปฏบัิตติามขอ้กําหนดของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ย
หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการโฆษณากองทนุรวม  

(7) ดําเนนิการอืน่ ๆ ตามทีก่ําหนดไวใ้นสญัญาแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ และสทิธ ิ
หนา้ที ่และความรับผดิชอบของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามทีก่ําหนดไวใ้นโครงการ
จัดการกองทนุรวม ตลอดจนทําการอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัหนา้ทีด่ังกลา่วขา้งตน้  
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7. ผูด้แูลสภาพคลอ่ง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  

ชือ่ :  

ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

8. ผูล้งทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูดู้แล
สภาพคลอ่ง) :  

ชือ่ :  

ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

9. ทีป่รกึษา :  

9.1. ทีป่รกึษาการลงทนุ :  

ชือ่ :  

ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

หมายเหต ุ(ทีป่รกึษาการลงทนุ) :  

9.2.ทีป่รกึษากองทนุ :  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

หมายเหต ุ(ทีป่รกึษากองทนุ) :  

10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมปีระกนั) :  

ไมม่ ี

11. ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทนุ (Outsource) :  

ชือ่ :  

ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

หมายเหต ุ(ผูร้ับมอบหมายงานดา้นการจัดการลงทนุ) :  

12. คณะตวัแทนผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

13. สทิธหินา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

13.1. สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้กบ่รษัิทจัดการ โดยผ่านผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื
หน่วยลงทุนสนับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีบ่รษัิทจัดการแต่งตัง้ (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตาม
หนังสอืชีช้วนส่วนโครงการ ขอ้ 7 "การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน" ทัง้นี้ สทิธขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้
ตอ่เมือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบั้นทกึขอ้มลูลงในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  
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13.2. สทิธใินการรับเงนิปันผล :  

เป็นไปตามรายละเอยีดขอ้ 14 “การจา่ยเงนิปันผล” ในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการ  

13.3. สทิธใินการโอนหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุได ้ตามทีร่ะบไุวใ้นหัวขอ้ “เงือ่นไขและขอ้จํากัดในการจัดสรรและ
การโอนหน่วยลงทนุ” ของโครงการจัดการกองทนุรวม  

13.4. ขอ้จํากดัการโอนหน่วยลงทนุ :  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการรับลงทะเบยีนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามทีร่ะบุไวใ้น
หัวขอ้ “เงือ่นไขและขอ้จํากดัในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทนุ” ของโครงการจัดการกองทนุรวม  

13.5. สทิธใินการลงมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการลงทนุหรอืแกไ้ขวธิจีัดการ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธลิงมตเิพือ่ใหบ้รษัิทจัดการทําการแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวมหรอืแกไ้ขวธิกีาร
จัดการได ้ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะกระทําการตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ "การขอมตขิองผูถ้อื
หน่วยลงทนุ และวธิกีารแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ"  

13.6. สทิธใินการไดร้ับเงนิคนืเมือ่เลกิโครงการ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธทิีจ่ะไดร้ับเงนิคนืเมือ่บรษัิทจัดการเลกิกองทุนรวม โดยบรษัิทจัดการจะจัดใหม้กีาร
ชําระบัญช ีตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

13.7. สทิธปิระโยชนอ์ืน่ ๆ :  

13.8. อืน่ ๆ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคีวามรับผดิจํากดัเพยีงไมเ่กนิคา่หน่วยลงทนุทีย่ังสง่ใชแ้กบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมไมค่รบ 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี้ ไม่วา่ใน
ทอดใด ๆ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ะผูกพันตามขอ้กําหนดในขอ้ผูกพันซึง่ลงนามโดย
ผูด้แูลผลประโยชนท์ีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้จากบรษัิทจัดการกองทนุรวมโดยชอบ 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนมีสทิธเิรียกใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทุนไดไ้ม่
เกนิไปกว่าสว่นของทุนของกองทุนรวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารแบ่งชนดิของหน่วยลงทุน สทิธใินการ
ไดร้ับประโยชน์ตอบแทนหรอืการคนืเงนิทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละชนดิตอ้งเป็นไปตามขอ้กําหนดของ
หน่วยลงทนุชนดินัน้ ๆ ดว้ย  

14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ :  

14.1. รปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ :  

- ใบหน่วยลงทนุ 

- ระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ 

- สมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 

- หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ 

- อืน่ๆ 

14.2. เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :  

กองทุนจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบรษัิทจัดการจะพจิารณาออกเอกสารแสดงสทิธใิน
หน่วยลงทนุในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่เป็นเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะราย 
เวน้แต่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรอ้งขอ และ/หรอื บรษัิทจัดการเห็นสมควรใหม้กีารออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วย
ลงทนุรปูแบบอืน่เพิม่เตมิได ้ 
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14.2.1 หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ  

(1) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะดําเนนิการบันทกึชือ่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยลงทนุ และในหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ  

(2) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนจะออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุครัง้ที่
ผูถ้อืหน่วยลงทนุมกีารทํารายการซือ้หรอืขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ เพือ่เป็นการยนืยันการทํารายการ
ซือ้หรอืขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

(3) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุภายใน 7 วันทําการ
นับแตว่ันจดทะเบยีนกองทนุ ในกรณีทีเ่ป็นการสัง่ซือ้ในระหวา่งชว่งการเสนอขายครัง้แรก และ/หรอืภายใน 7 
วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลคา่ทรัพยส์นิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนของ
วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน ทัง้นี้ นายทะเบยีนหน่วยลงทุนและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทุนซึง่ไดร้ับมอบหมายจากบรษัิทจัดการจะจัดส่งหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทนุทางไปรษณียต์ามทีอ่ยูท่ีร่ะบใุนคําขอใชบ้รกิารกองทนุ  

(4) บรษัิทจัดการจะถอืเอายอดคงเหลอืของหน่วยลงทนุทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุและในหนังสอื
รับรองสทิธใินหน่วยลงทนุทีส่ง่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุฉบับลา่สดุเป็นรายการทีเ่ป็นปัจจุบันและถกูตอ้ง  

14.2.2 สมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ  

(1) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะดําเนนิการบันทกึชือ่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนในทะเบยีน ผูถ้อื
หน่วยลงทนุ และในสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ  

(2) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ธนาคาร
ไทยพาณิชย ์จํากัด (มหาชน)) จะออกสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หรือ ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนไวเ้ป็นหลักฐานเพือ่ยนืยันการทํารายการซือ้หรอืขายคนืหรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของ ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน โดยจะถอืเป็นเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนได ้ต่อเมือ่นายทะเบยีนไดดํ้าเนินการจัดสรรหน่วย
ลงทนุเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

(3) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ธนาคาร
ไทยพาณชิย ์จํากัด (มหาชน)) จะดําเนนิการออกสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ
ภายในวันทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนไดทํ้ารายการสั่งซือ้หรอืขายคนื
หรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรอืภายในวันทําการทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุกําหนด โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุมหีนา้ทีใ่นการมารับสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุดว้ยตนเอง ณ ที่
ทําการของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน(ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากัด (มหาชน)) ทีผู่ถ้ือ
หน่วยลงทนุเปิดบัญชหีรอืแจง้รอ้งขอรับสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุไว ้ 

(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสั่งซือ้หน่วยลงทุนหรอืขายคนืหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทนุมี
หนา้ทีใ่นการนําสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมาบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจบัุนเสมอ ได ้ณ ทีทํ่าการของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากัด (มหาชน)) หรอื ณ ทีทํ่าการที่
ไดร้ับมอบหมายจากบรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุตัง้แตว่ันทําการถัดจากวันทําการซือ้หรอืขาย
คนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  

(5) บรษัิทจัดการจะถอืเอายอดคงเหลอืของหน่วยลงทุนทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและในสมุด
บัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนทีม่กีารปรับรายการใหเ้ป็นปัจจุบันครัง้ล่าสุด เป็นรายการทีเ่ป็นปัจจุบันและ
ถกูตอ้ง  

(6) ผูส้ั่งซื้อหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนที่รอ้งขอออกสมุดบัญชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนจะตอ้งปฏิบัติตาม
ขอ้กําหนดและเงือ่นไขตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ตามทีบ่รษัิทจัดการกําหนด  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจมอบหมายใหบ้คุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคลหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุรายอืน่ สามารถออกสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้ก ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้ซึง่บรษัิทจัดการจะ
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ปิดประกาศไวท้ีสํ่านักงานของบรษัิทจัดการลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันทําการ โดยไมถ่อืเป็นการแกไ้ขโครงการ 
และไมถ่อืวา่เป็นการดําเนนิการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ  

14.2.3 ใบหน่วยลงทนุ  

บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะดําเนนิการออกใบหน่วยลงทนุ (Scrip) ใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทนุ
เฉพาะในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหบ้รษัิทจัดการออกใบหน่วยลงทนุเพือ่นําไปใชเ้ป็นหลักประกันใน
การขอสนิเชือ่จากสถาบันการเงนิหรอืกรณีพเิศษอืน่ๆ ทัง้นี้ ในการออกใบหน่วยลงทนุทกุกรณีจะกระทําเมือ่
บรษัิทจัดการเห็นสมควรเทา่นัน้ โดยมขีัน้ตอนดังนี ้ 

(1) ผูถ้อืหน่วยลงทนุกรอกใบคําขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุ ซึง่ขอรับไดจ้ากนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ  

(2) ยืน่ใบคําขอใหอ้อกใบหน่วยลงทุนพรอ้มชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบยีน
หน่วยลงทนุ  

(3) นายทะเบยีนหน่วยลงทนุโดยไดร้ับมอบหมายจากบรษัิทจัดการจะดําเนนิการออกใบหน่วยลงทนุใหก้ับผู ้
ถอืหน่วยลงทุนตามจํานวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ
กรอกจํานวนหน่วยลงทุนในใบคําขอมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทกึโดยนาย
ทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะใหอ้อกใบหน่วยลงทุนสําหรับหน่วย
ลงทนุจํานวนเทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

(4) ใบหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการออกใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุจะมขีอ้ความตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด ซึง่จะระบุชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะตอ้งมลีายมอืชือ่กรรมการผูม้อํีานาจลงนาม
ผกูพันบรษัิทจัดการและประทับตราสําคัญ หรอืลายมอืชือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ หรอืใชเ้ครือ่งจักรประทับ 
หรอืโดยวธิอีืน่ใดตามทีก่ฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยจ์ะอนุญาตใหทํ้าได ้จงึจะถอืว่าใบ
หน่วยลงทนุถกูตอ้งและมผีลสมบรูณ์ตามกฎหมาย  

(5) ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ใีบหน่วยลงทนุ หากจะขายคนืหน่วยลงทนุจํานวนดังกลา่ว จะตอ้งนําใบหน่วยลงทนุ
มาสง่มอบคนืแกบ่รษัิทจัดการ หรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุน เพือ่โอนหน่วยลงทุนนัน้ เขา้ระบบไรใ้บหน่วย
ลงทนุ (Scripless) กอ่น จงึจะขายคนืหน่วยลงทนุดังกลา่วได ้ 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุรูปแบบใดรูปแบบหนึง่
ใหก้ับผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ เพือ่เป็นหลักฐานการยนืยันการทํารายการซือ้หรอืขายคนืหรอืสับเปลีย่น
หน่วยลงทุนของผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เชน่ หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน และ/หรอืสมุดบัญชี
แสดงสทิธใินหน่วยลงทุน และ/หรือรูปแบบที่จะมีการเปลี่ยนแปลง แกไ้ข หรือเพิม่เตมิในอนาคต ตาม
หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการกําหนด โดยผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถรอ้งขอ
เปลีย่นรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุไดภ้ายหลัง ตามหลักเกณฑ ์และเงือ่นไขทีบ่รษัิทจัดการ
กําหนด และบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิเงือ่นไขในการออกเอกสารแสดง
สทิธใินหน่วยลงทนุ และระยะเวลาการสง่มอบได ้โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวม และ
ไมถ่อืวา่เป็นการดําเนนิการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการเดมิ  

บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทนุสามารถใชอ้า้งองิตอ่บรษัิทจัดการกองทนุรวมและบคุคลอืน่ได ้

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจําเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการกองทุนรวมตอ้งจัดทําใบหน่วยลงทนุ
มอบใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ  

15. กําหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จํากดัในการจา่ยเงนิปนัผลแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาใหม้กีารจ่ายเงนิปันผล บรษัิทจัดการจะประกาศการจ่ายเงนิปันผล วันปิด
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเพือ่จา่ยเงนิปันผล และอัตราเงนิปันผลของกองทนุรวม ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะปฏบัิต ิ
ดังนี ้ 

1. ปิดประกาศไวใ้นที่เปิดเผย ณ ที่ทําการทุกแห่งของบรษัิทจัดการ และจัดใหม้ีประกาศดังกล่าวไว ้ณ 
สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี พรอ้มทัง้ขึน้เว็บไซตข์อง
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บรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี หรือวธิกีารอืน่ใดทีผู่ ้
ลงทนุทั่วไปสามารถทราบได ้ 

2.แจง้ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีชือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุน รวมถงึผูถ้ือหน่วย
ลงทนุทีถ่อืหน่วยลงทนุชนดิไมร่ะบชุือ่ผูถ้อืเมือ่ไดร้ับการรอ้งขอ 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีอ่าจจะจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดว้ยวธิทีีต่า่งกันสําหรับหน่วยลงทุนที่
ขายในชว่งระยะเวลาทีต่า่งกันได ้โดยไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. กอ่นดําเนนิการจ่ายเงนิปัน
ผลในแต่ละครัง้ และจะถือปฏบัิตเิพิ่มเตมิตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด  

ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ใชส้ทิธขิอรับเงนิปันผลจํานวนใดภายในอายุความใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรษัิทจัดการจะไมนํ่าเงนิปันผลจํานวนดังกลา่วไปใชเ้พือ่การอืน่ใด นอกจากเพือ่
ประโยชนข์องหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนัน้ 

16. วธิกีารชําระเงนิหรอืทรพัยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

หากมกีารผดินัดชําระหนี้หรอืมพีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารแหง่หนี้หรอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งของกองทนุ
รวมจะไม่สามารถชําระหนี้ได ้บรษัิทจัดการจะรับชําระหนี้ดว้ยทรัพย์สนิอื่นทัง้ที่เป็นหลักประกันและมใิช่
หลักประกันเพือ่กองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการจัดการ
กองทนุรวมในกรณีทีผู่อ้อกตราสารแหง่หนีห้รอืลกูหนีต้ามสทิธเิรยีกรอ้งผดินัดชําระหนี ้ดังนี ้ 

16.1 กรณีทีบ่รษัิทจัดการไดบั้นทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์ 

16.1.1 เมือ่มกีารบันทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศนูย ์ผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายทีม่ชี ือ่อยูใ่น
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ วันทีบ่รษัิทจัดการไดบั้นทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศนูยเ์ป็น
ผูม้สีทิธใินเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนี ้ 

16.1.2 เมือ่ไดร้ับทรัพยส์นิมาจากการรับชําระหนี ้บรษัิทจัดการจะไมนํ่าทรัพยส์นิดังกลา่วและเงนิไดส้ทุธจิาก
ทรัพย์สนิที่ไดจ้ากการรับชําระหนี้ มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม และจะจําหน่าย
ทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนี้ในโอกาสแรกทีส่ามารถกระทําไดโ้ดยคํานงึถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทนุเป็นสําคัญ เวน้แตก่รณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่สีทิธใินเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนี้
ตกลงรับชําระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิดังกล่าวแทนเงนิ ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑแ์ละวธิีการที่สมาคมบรษัิทจัดการ
ลงทนุกําหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในระหว่างทีบ่รษัิทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนี้ บรษัิทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพยส์นินัน้ได ้และในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายในการบรหิารทรัพยส์นิ บรษัิทจัดการจะจ่ายจาก
เงนิสํารอง รายไดห้รอืผลประโยชนท์ีไ่ดจ้ากการบรหิารทรัพยส์นินัน้  

16.1.3 เมือ่มเีงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ในแตล่ะครัง้ บรษัิทจัดการจะ
เฉลีย่เงนิไดสุ้ทธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนี้คนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธนัิน้
ภายใน 45 วันนับตัง้แต่วันถัดจากวันทีม่เีงนิไดสุ้ทธ ิและจะแจง้รายละเอยีดเกีย่วกับการเฉลีย่เงนิคนืไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตัง้แต่วันถัดจากวันทีบ่รษัิทจัดการไดเ้ฉลีย่เงนิคนื 
เวน้แตสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอ่นผันระยะเวลาการเฉลีย่เงนิคนืเป็นอยา่งอืน่  

16.1.4 เมือ่มกีารบันทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสทิธเิรียกรอ้งเป็นศูนยแ์ลว้ ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวม
ไดร้ับชําระหนี้ตามตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดังกลา่วเป็นเงนิ บรษัิทจัดการจะปฏบัิตติามความในขอ้ 
16.1.3 โดยอนุโลม  

16.2 กรณีทีบ่รษัิทจัดการไมไ่ดบั้นทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์ 

16.2.1 กอ่นการรับชําระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ทีม่ใิชห่ลักประกันในแต่ละครัง้ บรษัิทจัดการจะตอ้งไดร้ับความ
เห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยมตเิสยีงขา้งมากซึง่คดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกนิกึง่หนึ่งของ
จํานวนหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด หรอืไดร้ับความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ โดยผูดู้แล
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ผลประโยชน์ไดต้รวจสอบและแสดงความเห็นพรอ้มเหตุผลว่าในขณะนั้นการรับชําระหนี้ดว้ยทรัพย์สนิ
ดังกลา่วเป็นประโยชนต์อ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุมากกวา่การถอืหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งนัน้  

ในการขอความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนหรือผูดู้แลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บรษัิทจัดการจะระบุ
รายละเอียดเกีย่วกับทรัพย์สนิที่กองทุนรวมจะไดจ้ากการรับชําระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สนิ ประมาณการ
คา่ใชจ้า่ย พรอ้มเหตผุลและความจําเป็นในการรับชําระหนี ้ 

16.2.2 เมือ่ไดร้ับทรัพยส์นิมาจากการรับชําระหนี้ บรษัิทจัดการจะนําทรัพยส์นิดังกล่าวมารวมคํานวณมูลคา่
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพยส์นินัน้เพือ่ใชใ้นการคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิอง
กองทุนรวมตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ามาคมบรษัิทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนนิการกบัทรัพยส์นิดังกลา่วดังนี ้ 

(1) กรณีเป็นทรัพยส์นิประเภททีก่องทนุรวมสามารถลงทนุในหรอืมไีวไ้ด ้บรษัิทจัดการอาจมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิ
ดังกลา่วตอ่ไปเพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวมก็ได ้ 

(2) กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้บริษัทจัดการจะจําหน่าย
ทรัพยส์นิดังกล่าวในโอกาสแรกทีส่ามารถกระทําไดโ้ดยคํานงึถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ 
และในระหวา่งทีบ่รษัิทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพยส์นิดังกลา่ว บรษัิทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพยส์นิดังกลา่ว  

ในกรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยในการบรหิารทรัพยส์นิ บรษัิทจัดการจะจา่ยจากทรัพยส์นิของกองทนุรวม  

16.3 ในกรณีทีม่พีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้ หรอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถชําระหนี้ได ้
บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะดําเนนิการใหผู้ถ้อืหน่วยทุกรายทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วันทีม่ี
พฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารแหง่หนี้หรอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถชําระหนี้ไดเ้ป็นผูม้สีทิธใินเงนิ
ไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิอืน่ทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนีก้็ได ้ 

ทัง้นี้ ในการดําเนนิการดังกล่าว บรษัิทไม่ตอ้งนําตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งนัน้มารวมคํานวณมูลค่า
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

เงือ่นไขเพิม่เตมิ :  

ในการเฉลี่ยเงนิคืนแต่ละครัง้ตามขอ้ 16.1.3 หากบรษัิทจัดการมีเหตุผลแสดงใหเ้ห็นว่าเงนิไดสุ้ทธจิาก
ทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนี้ไม่คุม้กับภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิท
จัดการอาจนําเงนิไดส้ทุธดิังกลา่วไปรวมจา่ยในโอกาสแรกทีก่ารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุจะคุม้กบั
ภาระคา่ใชจ้่ายก็ได ้ทัง้นี้ หากไดม้กีารจําหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนี้จนครบถว้นแลว้และปรากฏ
วา่เงนิไดส้ทุธนัิน้ไม่คุม้กับภาระคา่ใชจ้่ายในการเฉลีย่เงนิคนื บรษัิทจัดการอาจนําเงนิไดส้ทุธดิังกลา่วมารวม
คํานวณเป็นมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมก็ได ้ 

การชําระเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะชําระใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ
ทีป่รากฏชือ่ตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ เวลาทีก่ําหนด เทา่นัน้  

17. การจดัทําทะเบยีนหนว่ยลงทนุ การโอนหนว่ยลงทนุ และขอ้จํากดัในการโอนหนว่ยลงทนุ :  

บรษัิทจัดการกองทนุรวมมหีนา้ทีจ่ัดใหม้ทีะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุตามหลักเกณฑท์ีอ่อกตามมาตรา 125(5) 

แหง่พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

ใหส้ันนษิฐานไวก้่อนว่าทะเบยีนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และการชําระเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ รวมทัง้การใหส้ทิธิ
หรอืการจํากัดสทิธใิด ๆ แกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฏรายชือ่ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ หากไดก้ระทํา
ตามขอ้กําหนดในขอ้ผกูพันหรอืตามกฎหมายแลว้ ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดดํ้าเนนิการตามอํานาจ
หนา้ทีแ่ลว้ 

บรษัิทจัดการกองทนุรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจํานําหน่วย
ลงทนุ ในกรณีดังนี ้
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(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายย่อย และการโอนหน่วย
ลงทนุจะทําใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไม่เป็นผูล้งทนุสถาบัน ผูล้งทนุรายใหญ่ หรอืผูม้เีงนิลงทนุสงู ตามทีก่ําหนด
ในโครงการจัดการกองทนุรวม เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผูล้งทุนสถาบันหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ 
และการโอนหน่วยลงทุนจะทําใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบันหรอืผูล้งทนุรายใหญ่พเิศษ ตามที่
กําหนด ในโครงการจัดการกองทนุรวม เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรอืการจํานําหน่วยลงทนุ ดังนี ้

1. หน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมขายใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุกอ่นวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณี
เป็นกองทนุรวมหุน้ระยะยาวทีจ่ัดตัง้ขึน้กอ่นวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี  

3. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุวา่ดว้ยการลงทุนของ
กองทนุ  

18. ขอ้จํากดัการถอืหนว่ยลงทนุ และขอ้จํากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง (ถา้ม)ี :  

หากผูถ้อืหน่วยลงทนุถอืหน่วยลงทนุเกนิกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
กองทนุรวม บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะไมนั่บคะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิดังกลา่ว เวน้แตเ่ป็นกรณีกองทนุรวมทีม่ี
การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนดิดังกลา่วมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีว จะนับคะแนนเสยีง
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วไดเ้ต็มตามจํานวนทีถ่อือยู ่ 

19. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

การดําเนนิการใดทีโ่ครงการจัดการกองทุนรวมหรอืกฎหมายกําหนดใหต้อ้งไดร้ับมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 
หากบรษัิทจัดการกองทนุรวมไดดํ้าเนนิการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดร้ับมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืวา่ผู ้
ถอืหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบใหดํ้าเนนิการดังกลา่วและมผีลผกูพันตามมต ิ

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีใ่หดํ้าเนนิการใดอันเป็นการขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑท์ีก่ําหนดในกฎหมาย ใหถ้อื
วา่มตนัิน้เสยีไป 

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพือ่แกไ้ขขอ้ผูกพันในเรือ่งทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนัียสําคัญ 
ตอ้งไดร้ับมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้ม่นอ้ยกว่าสามในสี่
ของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอื
ของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่ส่งหนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) 
เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนนอกจากจะตอ้งปฏบัิตใิห ้
เป็นไปตามหลักเกณฑเ์กีย่วกบัการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุทีก่ําหนดไวใ้นขอ้ผกูพัน หรอืทีก่ําหนดไวใ้นมาตรา 
129/2 และมาตรา 129/3 หรอืตามทีก่ําหนดในประกาศนี้แลว้ ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์พิม่เตมิดังต่อไปนี้
ดว้ย 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุชนดิ โดยแตล่ะชนดิไดร้ับผลกระทบตอ่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ตอ้งไดร้ับมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนดิทีไ่ดร้ับ
ผลกระทบ แลว้แตก่รณี 

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ตอ้งไดร้ับมติ
เสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดร้ับผลกระทบ แลว้แตก่รณี 

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิใดชนดิหนึง่ ตอ้งไดร้ับมตเิสยีงขา้งมาก
หรอืมตพิเิศษของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดร้ับผลกระทบ แลว้แตก่รณี  

20. วธิกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนั :  

การแกไ้ขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่กําหนดไวใ้นขอ้ผูกพัน และมี
สาระสําคัญทีเ่ป็นไปตามและไม่ขัดหรอืแยง้กับพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 
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ตลอดจนหลักเกณฑท์ีอ่อกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกลา่ว ใหถ้อืวา่ขอ้ผกูพันสว่นทีแ่กไ้ขเพิม่เตมินัน้
มผีลผกูพันคูส่ญัญา 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสทิธขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญตอ้งไดร้ับมติ
พเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เรือ่งทีก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียสําคัญ ใหร้วมถงึ 

(ก) ขอ้กําหนดเกีย่วกบัผลประโยชนต์อบแทนและการคนืเงนิทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 

(ข) ขอ้กําหนดเกี่ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นตามขอ้ 6 ของ
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที ่ทน. 19/2554 

(ค) ขอ้กําหนดเกีย่วกบัการรับชําระหนีด้ว้ยทรัพยส์นิอืน่  

(ง) ขอ้กําหนดเกีย่วกับการประกันตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 

กรณีกองทุนรวมมปีระกัน และขอ้กําหนดเกีย่วกับการแกไ้ขเพิม่เตมิสัญญาประกันในเรือ่งใด ๆ อันมผีลใหผู้ ้
ถอืหน่วยลงทนุเสยีผลประโยชน ์

(จ) เรือ่งทีผู่ด้แูลผลประโยชนเ์ห็นวา่กระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียสําคัญ 

การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ใหม้ีผลผูกพันเมื่อไดร้ับความเห็นชอบจากผูดู้แล
ผลประโยชน ์โดยไมต่อ้งไดร้ับมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(ก) เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพันใหม้สีาระสําคัญสอดคลอ้งกบัโครงการจัดการกองทนุรวมทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ
โดยไดร้ับมตโิดยเสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
แลว้แตก่รณี หรอื 

(ข) ผูด้แูลผลประโยชนแ์สดงความเห็นวา่การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพันนัน้เหมาะสม มคีวามจําเป็นหรอืสมควร 
และไมก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียสําคัญ 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพันไมว่า่กรณีใด 

ตอ้งกระทําเป็นหนังสอืลงลายมอืชือ่โดยบุคคลผูม้อํีานาจลงนามผูกพันบรษัิทจัดการกองทุนรวมและผูด้แูล
ผลประโยชน ์พรอ้มทัง้ประทับตราบรษัิท (ถา้ม)ี บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะจัดใหม้ขีอ้ผกูพันเปิดเผยไว ้ณ ที่
ทําการและเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการกองทนุรวมเพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูด ้รวมทัง้จัดสง่สรุป
การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันพรอ้มทัง้เหตุผลและความจําเป็นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนพรอ้มกับการส่งรายงาน
ประจําปีของกองทนุรวม  

21. การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ :  

21.1. การระงับขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ : ม ี 

21.2. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบัิตติามหลักเกณฑเ์กีย่วกับการอนุมัตใิหจ้ัดตัง้กองทนุรวม 
และการฝ่าฝืนหรอืการไมป่ฏบัิตนัิน้กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทนุรวมหรอืผูล้งทนุ บรษัิทจัดการกองทนุ
รวมจะแกไ้ขเยยีวยาความเสยีหายโดยไมช่กัชา้ โดยในกรณีทีเ่กดิขอ้พพิาทระหวา่งบรษัิทจัดการกองทนุรวม
และผูล้งทนุ บรษัิทจัดการกองทนุรวมยนิยอมใหนํ้าขอ้พพิาทเขา้สูก่ารพจิารณาของอนุญาโตตลุาการ  

22. การเลกิกองทนุรวม :  

22.1. เงือ่นไขในการเลกิกองทนุ :  

กองทนุจะเลกิเมือ่ครบกําหนดอาย ุหรอืกรณีใดกรณีหนึง่ดังตอ่ไปนี ้ 

22.1.1. หากปรากฏวา่กองทนุเปิดใดมมีลูคา่หน่วยลงทนุหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นจํานวนดังนี ้

(1) มลูคา่หน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยคํานวณตามมลูคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทนุ มมีลูคา่นอ้ยกวา่ 
50 ลา้นบาทในวันทําการใด และบรษัิทจัดการประสงคจ์ะเลกิกองทนุเปิดนัน้  

(2) จํานวนผูถ้อืหน่วยลงทนุลดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 35 ราย ในวันทําการใด  
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(3) มกีารขายคนืหน่วยลงทนุในลักษณะใดลักษณะหนึง่ดังนี ้

(ก) มกีารขายคนืหน่วยลงทนุสทุธ ิณ วันใดวันหนึง่เกนิกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมด  

(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทนุสทุธใินชว่งระยะเวลา 5 วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดตดิตอ่กันคดิ
เป็นจํานวนเกนิกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่ป็นกองทนุรวม
ทีม่กีําหนดระยะเวลาการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนเป็นชว่ง (interval fund) การพจิารณาระยะเวลาการขายคนื
หน่วยลงทุน ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในชว่งระยะเวลาเดยีวกัน ซึง่กองทุนรวมเปิดใหร้ับซือ้คนืหน่วยลงทุน
เทา่นัน้ 

ความใน (3) วรรคหนึง่ มใิหนํ้ามาใชบั้งคับกับกองทุนรวมทีบ่รษัิทจัดการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวาม
เชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าการเลกิกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่ 
เนื่องจากกองทนุรวมยังคงมทีรัพยส์นิคงเหลอืทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องอย่างเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วย
ลงทนุทีเ่หลอือยูจ่ะไมไ่ดร้ับผลกระทบจากการขายคนืนัน้ 

(4) กรณีทีป่รากฏขอ้เท็จจรงิซึง่บรษัิทจัดการกองทนุรวมพจิารณาแลว้มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผล
ว่าจะมกีารขายคนืหน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึ่ง และการเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้ือหน่วย
ลงทนุโดยรวม 

ความในวรรคหนึง่ (3) และ (4) มใิหนํ้ามาใชบั้งคับกบักองทนุรวมดังนี ้

(ก) กองทนุรวมตลาดเงนิ 

(ข) กองทนุรวมดัชน ี 

(ค) กองทนุรวมอทีเีอฟ 

(ง) กองทนุรวมหน่วยลงทนุ 

(จ) กองทนุรวมฟีดเดอร ์

22.1.2 เมื่อไดร้ับความเห็นชอบตามมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนรวมกันเกนิกึง่หนึ่งของจํานวน
หน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจัดการ 

22.1.3 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาเลกิโครงการ หรอืดําเนนิการอืน่ใด ในกรณีทีมู่ลค่าหน่วย
ลงทนุทีจํ่าหน่ายไดค้รัง้แรกของกองทนุไมเ่พยีงพอตอ่การบรหิารจัดการลงทนุ โดยเป็นไปตามดลุยพนิจิของ
บรษัิทจดัการ เพือ่ประโยชนส์งูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

22.1.4 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพกิถอนการอนุมัตใิหจ้ัดตัง้และจัดการกองทนุรวมเพือ่ ผูล้งทนุ
ท่ัวไป หากปรากฏวา่  

(1) มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทุนรวมหรอืขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดการ
กองทุนรวมทีข่ัดหรือแยง้กับกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือ
คําสัง่ทีอ่อกโดยอาศัยอํานาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว 

(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิไดป้ฏิบัติหรือดูแลใหม้ีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑเ์กีย่วกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ัวไปตามทีก่ําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑใ์นการจัดส่งหรอืแจกจ่ายหนังสอืชีช้วนและการเสนอขาย
หน่วยลงทนุ  

22.1.5 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพกิถอนการอนุมัตใิหจ้ัดตัง้และจัดการกองทุนรวม ในกรณีทีม่ี
เหตุอันควรสงสัยว่าอาจมกีารจัดตัง้กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนท่ัวไปเพือ่การแสวงหาประโยชน์จากการลงทุน
ของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรอืเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารจัดการทรัพยส์นิหรอืธุรกจิ
ของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใด และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดดํ้าเนนิการแจง้ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุ
รวมหรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทําการชีแ้จง แสดงเหตุผล ขอ้เท็จจรงิ และหลักฐาน ซึง่ในกรณีทีไ่ม่มกีารชีแ้จง 
หรือชีแ้จงแลว้แต่ไม่อาจพสิูจน์หรือทําใหเ้ชือ่ไดว้่าการจัดตัง้กองทุนรวมเป็นการจัดตัง้กองทุนรวมเพื่อผู ้



กองทนุเปิดไทยพาณิชย ์ออล ไชนา่ อคิวติ ี ้
 

19 

ลงทุนท่ัวไปอย่างแทจ้รงิ และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมทําการแกไ้ข 
หรือดําเนินการใด ๆ และบรษัิทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการตามที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สั่งได ้หรอืดําเนนิการแลว้แต่ไม่สามารถทําใหก้องทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพือ่ ผูล้งทุนทั่วไปอย่าง
แทจ้รงิ 

22.1.6 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มคํีาสัง่เพกิถอนการอนุมัตใิหจ้ัดตัง้กองทนุรวมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารจัดตัง้และจัดการกองทนุ 

22.1.7 ในกรณีทีม่เีหตจํุาเป็นและสมควร บรษัิทจัดการกองทนุรวมอาจขอผอ่นผันเหตขุองการสิน้สดุลงของ
การอนุมัตใิหจ้ัดตัง้และจัดการกองทนุรวมหรอืดําเนนิการตามหนังสอืชีช้วนโครงการ ขอ้ 5.5 “การคนืเงนิคา่
ซือ้หน่วยลงทนุ” ได ้

22.2. การดําเนนิการของบรษัิทจัดการ เมือ่เลกิกองทนุรวม :  

22.2.1 เมือ่ปรากฏกรณีตามขอ้ 22.1.1 บรษัิทจัดการจะดําเนนิการเพือ่เลกิกองทนุรวม ดังตอ่ไปนี ้

(1) ยตุกิารรับคําสัง่ซือ้และคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุตัง้แตว่ันทีเ่กดิเหตกุารณ์ใหเ้ลกิกองทนุ 

(2) แจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบภายใน 3 วันทําการนับแตว่ันทีเ่กดิเหตใุหเ้ลกิกองทนุ โดยวธิกีารดังนี ้

1 แจง้ผูถ้อืหน่วยทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยโดยชอ่งทางใด ๆ ทีม่หีลักฐานวา่สามารถตดิตอ่ผูถ้อืหน่วย
ได ้

2 แจง้เป็นหนังสอืถงึผูด้แูลผลประโยชน ์

3 แจง้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผา่นระบบทีจ่ัดไวบ้นเว็บไซตข์องสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3) จําหน่ายทรัพยส์นิทีเ่หลอือยูข่องกองทุนรวมเปิดดังกลา่วภายใน 5 วันทําการ นับแตว่ันทีเ่กดิเหตกุารณ์
ใหเ้ลกิกองทุน เพือ่รวบรวมเงนิเท่าทีส่ามารถกระทําไดเ้พือ่ชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ
โดยอตัโนมัต ิ

(4) ชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนตามสัดสว่นจํานวนเงนิทีร่วบรวมไดต้าม (3) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุภายใน 10 
วันทําการนับแตว่ันทีเ่กดิเหตุการณ์ใหเ้ลกิกองทนุ และเมือ่ไดดํ้าเนนิการชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแลว้ให ้
ถอืวา่เป็นการเลกิกองทนุรวมเปิดนัน้ 

22.2.2 กรณีการเลกิกองทุนรวม เพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเหตุอืน่ที่ทราบกําหนดการเลกิ
กองทนุรวมลว่งหนา้  

บรษัิทจัดการจะดําเนนิการดังตอ่ไปนี ้ 

การดาํเนนิการ ระยะเวลาดาํเนนิการ 

1 แจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบ 

1.1 แจง้เป็นหนังสอืถงึผูด้แูลผลประโยชน ์

1.2 แจง้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบทีจ่ัดไวบ้นเว็บไซต์
ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1.3 แจง้ตลาดหลักทรัพยใ์นกรณีทีห่น่วยของกองทนุนัน้เป็นหลักทรัพย์
จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์

≥ 5 วันทําการ 

กอ่นวันเลกิกองทนุ 

2 ดําเนนิการดว้ยวธิกีารใด ๆ ใหผู้ถ้อืหน่วยและผูล้งทนุทั่วไปทราบเรือ่ง
ดังกลา่ว  

≥ 5 วันทําการ 

กอ่นวันเลกิกองทนุ 
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3 จําหน่ายทรัพยส์นิทีเ่หลอือยู่ของกองทนุเพือ่รวบรวมเป็นเงนิสด เงนิ
ฝากประเภทกระแสรายวัน เงนิฝากประเภทออมทรัพย ์และตั๋วสญัญาใช ้
เงนิทีม่กีําหนดระยะเวลาใชเ้งนิคนืเมือ่ทวงถาม 

ให เ้ส ร็ จสิ้นก่อนวั น เลิก
กองทนุ 

23. การชําระบญัชเีมือ่เลกิกองทนุ :  

บรษัิทจัดการจะจัดใหม้กีารชําระบัญช ีโดยจะแตง่ตัง้ผูช้ําระบัญชทีีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วาม
เห็นชอบ เพื่อทําหนา้ที่รวบรวมและแจกจ่ายทรัพยส์นิทีค่งเหลอืจากการชําระหนี้สนิของกองทุนรวมแลว้
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้ทําการอย่างอืน่ตามแต่จําเป็นเพือ่ชําระบัญชกีองทุนใหเ้สร็จสิน้ ทัง้นี้ ตาม
หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

สําหรับคา่ใชจ้่าย และเงนิคา่ตอบแทนในการชําระบัญชขีองกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพยส์นิของกองทุน
รวม และผูช้ําระบัญชจีะดําเนินการเฉลี่ยเงนิคืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพยส์นิสุทธเิท่าที่คง
เหลอือยูต่ามสดัสว่นจํานวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยถอือยูต่ามหลักฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
ณ วันเลกิโครงการ  

เมื่อไดช้ําระบัญชีเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ผูช้ําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบยีนเลกิกองทนุรวมแลว้หากปรากฏวา่ยังมทีรัพยส์นิคงคา้งอยู่
ใหผู้ช้ําระบัญชจีัดการโอนทรัพยส์นิดังกลา่วใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมัตจิากสํานักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกับ
บรษัิทจัดการกองทนุรวม ถอืเป็นสว่นหนึง่ของขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกบับรษัิทจัดการกองทนุรวม   
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