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� �������	�
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� �	��
������
�� 7 � !�	 	�����
�	� ���"�	ก����#�$%&	'��(���ก����)	ก���	�
� ������	���%����*'���!	�	�
�

���	��!�%�����"��	�	�
����	��ก� � 
� �	!�����กกก���	��& ��#�+&��$ China Trigger 2 �"ก��ก6�	 ��!��	�'ก����&กก���	ก��	ก6�	 ������	�
�����	�ก
��

ก��ก6�	 �����������	�	��!��	�'ก����&กก���	ก��	ก6�	  �&� ���)	ก��������ก�	��!�6����� �
��
��������	��
� ����������	��������	��	 

� ก�����7!���!	�	�
����	( ����(	���&�����!��	�' ��&8��� ก��'�%�
	%&9&	6��&	�����	������ก���	��& ��#�+&��$ 
���%���	"�����%��	��!�ก���	�
���� ��&	�!�	"�����:�����ก����&���'����&8��� ก��  

� ก���	%����*���	�	���%���	"�"��"��	 ���
��	����! ��*!���6ก
��" �%����*���	� � (Non-investment grade) ���      
���%���	"�" ����� ����ก���� ��	 ���
��	����! ��*!� (Unrated) �
�������%���	" ����� �� ���"�	�	��� ���ก��#�$ 
(Unlisted)  ��	��	 ������	����"�
���%"�����กก���& 	� �6���	"�'�������ก���%�� 7G��%�������������	'� �	��กก�����	
���%�
	��!�����6	
	� �  

� �	ก�+""�ก���	���%����* 6��%&	��#�$%:�#������ ����"�%6	�ก��	�+�ก���ก�� ก.�.�. ก6�	  ������	������
%����*'���!	�	�
����	� ����"��"�6%����
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� ������	�
�IGก8�'������	�	��%!��"��
	����'��������
��ก)��	��%!��"��
	�
���)	'������#!����������&��	�	��� �����!���"'��
%�%�����%��*������& ���ก��������	����'����ก��	7!���	�
����	 
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����	�&���ก��J�ก��&	 ����"�
���%"���'��ก�����	 ������	�
����	�	ก���	��!����)	
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ก���	�
������%�ก��
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��	�	��%!��"��
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ก���	 ��������	 ���#&	&�'����&8��� ก������#"������ "�
 ( ���&8��� ก��'�%�
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�
���	'��ก���	��!����/�L&�%9%�����"��	�	�
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�&*�67/�ก�/ : ก���	��& ��#�+&��$ China Trigger 2 
  SCB China Trigger 2 Fund (SCBCHTG2) 
����67/�ก�/   : ���ก6�	 ����(���ก�� 

��&8��� ก��'�%�
	%&9&"������&(���ก���	��
��%	�'���	�
����	�������ก ��!�
������ก%&�	%� �����
��ก���%	�'���	�
����	�������ก ��กก���	�� ��	� �
�6	
	����#"��#����ก���� �� ��ก���	���/��!�ก���	���%����*���	� ����

��*����%��$'��ก���	����������%� ��	�	!�����ก�������!�	� "�6���������	
'�����%��"�ก���	���'�������	������
� ��������"	��%6��N ���	"� 'G�	����ก��
 ���#&	&�'����&8��� ก�� ( ���&8��� ก�����!	��&	����ก����%���7!���	�
����	���
�������"� ก���!	��&	���%���7!���ก����%���7!���	�
����	 ���"������
��	(���ก�� 

��!��	�'ก����&กก���	 ��&8��� ก��'�%�
	%&9&"���6ก����&กก���	:���	
�����
�� 7 � !�	 	�����
�	� ���"�	ก����#�$%&	'��(���ก����)	ก���	�
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��!���ก& ���������!��	�'ก����&กก���	  ��	"� 
(1) + 
�	6ก��� ก)�����!���������	�
����	�"��������กก
����!����ก�� 10.72 
������	�
� ��� 
(2) %����*���7!���!	( ����(	���&� ������6ก
�� 10.70 ������	�
� ��� 
(3) ��#�$%&	'��ก���	��)	��&	%  ���/��!���&	J�ก ���/��!���#�$%&	�! �	� "�
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	��!������  
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���(	���&�	����������6ก
�� 10.70 ������	�
� ( ������7! ���!	�	�
����	"�
���!���������� '�����*!��	�
����	:���	 5 
�	6ก��	�����
�	"��ก& ����ก��+$
 ��ก���
 ������6����&	������7!���!	�	�
����	( ����(	���&:���	 5 
�	6ก��	��
���
�	6ก�����7!���!	�	�
����	( ����(	���& ( ���&8��� ก��'�%�
	%&9&	6��&	
�����	������ก���	��& ��#�+&��$���%���	"�����%��	��!�ก���	�
���� ��&	
�!�	"�����:�����ก����&���'����&8��� ก�� ���	"� :�������!��	�'"������
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�	G �� ��ก���ก6�	 �����
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(���ก����)	ก���	�
����
 ����ก& ����ก��+$ ��ก���
'�����	 ��&8��� ก������& ���
���*!��	�
����	%����*7!�����'���!	�	�
����	� ��ก
�	6ก��7!��'���	�
�
���	"���&8��� ก��ก6�	  ���'�%�
	%&9&"���6ก����&กก���	��!���ก& ����
�����!��	�'ก����&กก���	 ���'�����	 

)$��'*�(/$8���,$9�:#(;$�9$(�/;$�ก�/ก�����/),     : 
�	"� 5 ��8��	 2564 
)$�;��5	8'��ก����� : 
�	"� 10 �&*�	��	 2564 
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/5	B�67/�ก�/ 

� ก���	�
��%� 

�6�8��ก�/.����+��ก����� 

ก���	�"	(�������	�	���%�����/��!����ก��#�$"���ก( ���&8�%�N���&�"	 ���/��!� 6�	&	9��ก&��ก"��
'���ก������I�"	( ��b�"���	
����"��N�"���	���ก
�������� 80 '����������#�$%&	%�9&'��ก���	 ����"ก�����	"�%��������" net exposure "��ก"��
'���ก���
���%"���
��������I( ��b�"���	����"��N�"���	���ก
�������� 80 '����������#�$%&	%�9&'��ก���	 ( ����	�	���%�������	 ���/��!����%��
�����	"� ���/��!����%��กG���	"�กG���	 ���/��!���&	J�ก ���/��!��	�
����	'��ก���	 ���	 ก���	�
��%�����&���#�$ �	�
���%�$�#!��ก��
���	�	�%�����&���#�$ (REITs) ก���	�
�(���%����#!�	M�	 �	�
� CIS ก���	�""��g (ETF) �	�
� private equity ��)	��	 ��� �	
���ก��#�$��!���#�$%&	�!�	 ��!�ก���� �ก��( �
&9"�!�	������ ������	G����!�������������"�%6	�ก��	�+�ก���ก�� ก.�.�. ���ก�I
ก6�	 ��!�����
����)	��� ( �ก���	��#&���+�����%� %�
	ก�����	� �������������� 0 *G������� 100 '����������#�$%&	%�9&'��
ก���	�
� 7G��%� %�
	ก�����	'G�	����ก�� ���#&	&�'������� ก��ก���	�������
�������%�ก��%:�
ก��+$�	�����'+�   

ก���	������	�	%�NN�7!��'����
��	�� (Derivatives) �#!���#&�����%&9&:�#ก����&���ก�����	 (Efficient portfolio management) ���/
��!�ก����&����
���%"��� �#!�����%����*%����������	��กก�����	� ��#&��'G�	 ���/��!�� ����������'��ก���	 �
����������	�	
%�NN�7!��'����
��	���#!������ก�	�
���%"�����กก�����	 ���	 ก��6%�NN�%
�����/��!�%�NN�g��$�
&�$ "������&�ก���������ก���"��	 
���"�%6	�ก��	�+�ก���ก�� ก.�.�. ���ก�Iก6�	 ��!�����
����)	���  

ก���	������	�	%�NN�7!��'����
��	�� (Derivatives) �#!������ก�	�
���%"�����ก�������ก���"��	 (Hedging) ����
�������%�%6����
%:�
ก��+$�	�����'+� 7G��'G�	����ก�� ���#&	&�'������� ก��ก���	 ( ������ ก��ก���	��#&���+���ก������"��ก"��
'��� ���	 ��������
�I�8Mก&� ก����&	 ก������ ��)	��	 �#!���� ก��+$&I���������ก���"��	 

	�ก��ก	"� ก���	������	��!��"�
�7G�����%��"��"%�NN�7!��'����
��	���J� (Structured Note) ������%���	"�"��"��	 ���
��	����!��*!���6
ก
��"�%����*���	� � (Non-investment grade) ������%���	"�"����� ����ก���� ��	 ���
��	����!��*!� (Unrated) ������ก��#�$'����&8�
" ����� �� ���"�	�	��� ���ก��#�$ (Unlisted) �
�*G����69��ก���ก������!����ก��#�$ ��!�9��ก���ก��7! ��( ��"%�NN�'���!	 
(Reverse Repo) ( ���)	��������ก�ก+l$"�%6	�ก��	�+�ก���ก�� ก.�.�. ก6�	  

ก���	������	�	�	�
����	'��ก���	�
���!�ก���	�
��%�����&���#�$ (ก��1) ��!���%�$�#!��ก�����	�	�%�����&���#�$ (REITs) 
��!�ก���	�
�(���%����#!�	M�	 (infra) 7G������:�����ก���� ก��'����&8��� ก�� �	%� %�
	����ก&	������ 100 '����������#�$%&	%�9&'��
ก���	 �ก�
�	ก�+""�ก���	��������)	ก���	�
��%�����&���#�$ (ก��1) ���ก���	�
�(���%����#!�	M�	 (infra) ���	%��%� � �����ก&	 
1 �	 3 '���6	
	�	�
����	����� '��ก���	������ ( �ก�����	�	�	�
����	 ��ก���
��������:�����ก���	(����ก�����	'��
ก���	7G����)	��������ก�ก+l$��!��	�'"�%6	�ก��	�+�ก���ก�� ก.�.�.ก6�	  ���	"� ก���	���������%����*���	���	ก����	ก���	
��	��(circle investment) ���ก���	���������%����*���	����	ก���	�!�	:����� ���.� "�
ก�	�"ก (cascade investment) 

��&8��� ก��'�%�
	%&9&���"��	��������:�����ก8+�#&�I8'��ก���	�
��	�	�����)	ก���	�
��	�
����	 (Fund of Funds) 
��!�%����*ก�������)	ก���	�
�"��"ก�����	( �����	���%�� ���/��!����ก��#�$��������I� � ( ����6����� ���
���%"���'��ก��
���	 (risk spectrum) �#&��'G�	 ���	"� �����)	����� ���#&	&�'������� ก��ก���	7G��'G�	����ก��%*�	ก��+$���  ( ���)	���#!�����(��	$%��%� 
'�����*!��	�
����	 �	G�� ��&8��� ก���� 6�	&	ก������������*!��	�
����	�����
��	�������	��� 30 
�	 ก��	 6�	&	ก�����"��	����
����:ก���	 ��ก���
 ( ����ก�I���	���
)��7�$'����&8��� ก�� ����
)��7�$'�����%	��%	�	ก��'����!����7!���!	�	�
����	 (*���") 

�6�8��ก�/ก-(�&,   

��&8��� ก�����ก���!���&	��!�69��ก���ก��'��( ��"%�NN�7!���!	�		��ก���	�
�� ���� ���ก�ก+l$ ��!��	�' ���
&9"ก��"�%6	�ก��
�+�ก���ก�� ก.�.�. ���ก�Iก6�	  
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ก�����	
����������� China Trigger 2 : SCBCHTG2 

�$��'�'()$�/�(����� (Benchmark)   

1. .MSCI China All Shares Net Total Return Index (USD) %� %�
	 (%):70.00 
���� �
���	�	ก������ก�	�
���%"����������ก���"��	�#!���6	
+������	��)	%ก����&	�� + 
�	"����	 (�	�����%�
	 50%) �������
 �
��������ก���"��	�#!���"��ก�����%ก����&	�� + 
�	"��6	
+������	 (�	�����%�
	 50%)  

2. JPMorgan EMBI Global, USD Hedged Index %� %�
	 (%):30.00 
��������:���� �
���	�	ก������ก�	�
���%"����������ก���"��	�#!���6	
+������	��)	%ก����&	�� + 
�	"����	 (�	�����%�
	 
50%) ������� �
��������ก���"��	�#!���"��ก�����%ก����&	�� + 
�	"��6	
+������	 (�	�����%�
	 50%)  

��������: 
��&8��� ก��'�%�
	%&9&"������"��	������
�"�
� �	ก�����"���"�����"���&8��� ก����)	�
���������%� 7G������:�����ก���	(����
ก�����	"�ก6�	  ( ���&8��� ก������& ���'���������������������	�����
��	��������� ��	*G�
�	"��"ก�����"��	��
�"�
�  �6�9&���
�ก"��
ก����
�"�
�  ����������	ก�����"��	��
�"�
�  ��ก���
���	ก�������ก�I�	�
)��7�$'����&8��� ก�� :���	�
��"�������	%����*���
���(��	$��ก'������	ก���� %&	�����	� �  
�������ก)��� �	ก�+"ก�����"��	������
�"�
� �#!�������)	��������ก�I ��!��	�'���'��ก6�	 '��%������&8��� ก�����	 ���/��!� 
���ก�I '��ก6�	 '��%6	�ก��	�+�ก���ก�� ก.�.�. �ก"��
ก������M�	ก��
� ��ก�� 6�	&	��	'��ก���	�
� ���/��!� ก�����"��	 
������
�"�
� �	ก��������"���"���	ก�+""������ก��
 ��	"'����
�"�
� ���� ��� 6��!���& ���'�����/����� ��ก���
�"ก����� ( ���&8��� ก��
������ก�����"��	���� ��ก���
��� ���*!��	�
����	�����
��	�����	ก�����ก�I�	�
)��7�$'����&8��� ก�� :���	�
��"�������	
%����*������(��	$��ก'�����ก���� %&	�����	� �  

J.9�8E���'*J-(.����;5�(;�ก	���.���� 

� ������	�"(�ก�%"���� ����ก6����ก�������	�
����	"��#&��'G�	��ก������	"�ก���	��� ������ก%�
	����'���������ก��#�$ ��&	��	
�� (*���")  

/5�$87)�,	%'*��+��ก����� 

EJ�B��E%��9=E#�*�7)�,	%'*��+��ก�����/), 
 

 

���	�	���%���	 ���%���	"� ���/��!���#�$%&	����!�ก ( ��"%� %�
	ก�����	�	���%���		���ก
�� 80% '�� NAV 

.$กA�5�'*%=7$>+��ก�����/), 

Q: ก�����/),�'(	
L�ก�����/),�'*,'ก�/ก=#��
/5	B�+��J-(.���� #/&�,'ก�/E8*�����+��#�*)�.����#/&�,* ��*��/ 

A: ก���		"���)	ก���	�
�%6����������	��
�� �������"ก�������	& '���	�
����	 

Q: ก�����/),�'(,';=�)�	������67/�ก�/.*�%��	�*�:� 

A: 5,000 ���	��  

Q: ก�����/),�'(	#,�5%,�'*;5	
L����	.&�ก%=#/$8	���.����.$กA�5:�E.5J-(.����7)/.����:�/5�5	).�	�*�:� 

A: �����%6����������	"��������
���%"�����กก�����	� ��	�� ����	ก������	'���%�� ������	"�ก���	��� ����%�
	��N�����
��กก6����ก%�
	����'���������ก��#�$ ��&	��	�� (*���") ���/��!� �ก��"����� 

Q: 
$;;$�:��'*,'J.ก/5�8��*��,'�$�%=7$>9*�	���.����+��J-(.���� 

A: ������"��"��ก���"�%6��N � ��ก� 
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ก�����	
����������� China Trigger 2 : SCBCHTG2 

- �
����	�
	'���������ก��#�$���%���	���%�NN�7!��'����
��	��"�ก���	���	���� 
- ก�����"��	����'������� �ก��"������"��ก������ก�����!��	��
'���������	�
����	 

    - ก���& 	� �6���	"�'�������ก���%���	���%�������	"� 

Q: ก�����/),�'(	
L�ก�����/),�'*,'J-(
/5ก$�	���.����#/&�	
L�ก�����/),�'*,�*�	�(�;57�(,7/��	���9(�#/&�,* ��*��/ 

A: ก���	�
�	"�����"������ก�	��&	���	��!�����������&	��	 

Q: ก�����/),�'(,'/�8/5�5	).�8$>�'��*��/ 

A: 
�	"�%&�	%� �����N�" : � !�	 #u8:��� 

Q:   ก�����/),ก=#���$9/�%*)�ก�/.����:�%$>>�N&(�+��.*)�#�(��'*,��(,')$9O�
/5%�7�	�&*�.�7)�,	%'*��#/&�9/�%�/�'*,'
.$กA�5+��%$>>�N&(�+��.*)�#�(�EP�)(��*��/ 

 A:    ก���	�
����	��!��"�
�7G��%�NN�7!��'����
��	��"��&� ��"
��*����%��$�#!��� �
���%"���( ��6ก�  net exposure "��ก& ��กก�����	
�	 derivatives ����ก&	 100% '����������#�$%&	%�9&'��ก���	 ������	��!��"�
�7G�����%��"��"��ก8+�'��%�NN�7!��'����
��	��
�J��	�����%�
	����ก&	���"����ก�I%6	�ก��	�+�ก���ก�� ก.�.�. ก6�	  

Q:    J.ก/5�8���.8�'*,�ก�'*%��;�กก�/.����:�%$>>�N&(�+��.*)�#�(��'*,��(,')$9O�
/5%�7�	�&*�.�7)�,	%'*��#/&�9/�%�/�'*,'
.$กA�5+��%$>>�N&(�+��.*)�#�(�EP�9*�	���.����+��ก�����/),	
L���*��/ 

A:   ก�����	��!��"�
�7G��%�NN�7!��'����
��	��"��&� ��"
��*����%��$�#!��� �
���%"�����!����%��"��"��ก8+�'��%�NN�7!��'����
��	���J� 
��ก�������ก��#�$�����&��"�
����	�
	��ก ก��'� �	������ก&	��������#�$%&	%�9&����� '��ก���	( ��������G�ก��ก�����	�	
���ก��#�$��&� 

+(�ก=#��:�ก�/N&(�+��E.56��#�*)�.���� 

Q: ก�����/),�'(,')�Q'ก�/+��E.5/$8N&(�7&�#�*)�.������*��/ 

A: ก�/	%��+��#�*)�.���� 

������	%���7!���	�
����	���	���ก
�� 1,000 �� ( �	6�6	
	��&	"�%���7!���	�
����	��� �
�����'���	�
����	 (�������	�
�
���	 �
ก �
����9����	"��ก��'���	�
����	 (*���") ���:�8"�������#& �� �����������	ก��7! ����!�'�����ก��#�$ (*���")) 
�ก��
����� ���	 ��ก������	%���7!���	�
����	�	��
��
���%	�'���	�
����	�������ก ������9����	"��%6����ก��%���7!���	�
�
���	%6������
�ก���%	�'���������ก ���ก�������� 0.535 '���������	�
����	 (�
�:�8"�������#&��) �����%	�'���	�
����	
�������ก���ก�� 10.0535 ������	�
�  ( ���ก������	%���7!���	�
����	���ก�� 1,000 �� �	��
�ก���%	�'���������ก ��ก���
  ���
���	��� �����6	
	�	�
����	���ก�� 99.4678 �	�
� (1,000/10.0535)  

������	%����*%���7!���	�
����	� � w�ก
�	6ก��7!��'���	�
����	*y � �"� : 
� 9	������#�+&��$ �6ก�  (����	) ������	%����*%���7!���	�
����	� �"� 

o 9	������#�+&��$ �6ก�  (����	) ���%6	�ก��	%�'��ก���� �
����& 6ก�� z 12.00 	. 
o ��&ก��9	�������&	����$�	)� SCB EASY FUND :����� SCB EASY NET www.scbeasy.com �������##�&�����	 SCB  

EASY APP �
����&�������&ก�� - 12.00 	. 
� ���. ��#�+&��$ (�. 0-2777-7777 ก  0 ก  6 �
����& 6ก�� z 12.00 	. 
� ���%	��%	�	ก��'����!����7!���!	�	�
����	���"���&8��� ก��ก6�	  

�	G�� ��&8��� ก�����#&���+������������%	��%	�	ก��'����!����7!���!	����!�	�#&����&���!����"��	����� ��	:������  
(������� *
����ก����������
������������ ������ 
������������������ �
����ก����ก�����!��"��#�$ก� %�&/����
����ก�
���ก��������ก %�&/����
����ก���������&��(���ก��������ก����� %�&/������&��(����ก���
����ก�!ก������ ���������!��"��
#�$ก���&ก(ก���$�)�������) 
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ก�����	
����������� China Trigger 2 : SCBCHTG2 

 

ก�/�=/5	���7*�N&(�#�*)�.���� 

������	%����*�6����&	���7!���	�
����	'��ก���	 ( ��"�������"�  ��	"� 
 � ก�+"������	6���ก�����	9	������#�+&��$ �6ก�  (����	) ���%�'�'��9	���� 

� �6����)	��)� ��!� ��g�$��
�	"�� "�
ก��
�	"�%���7!���	�
����	���'" ������b#��%��������		��  
"9	������#�+&��$ �6ก�  (����	) �#!��ก���	��& '����&8����ก��#�$�� ก��ก���	 ��#�+&��$ �6ก� y 

� ก�+"������	6���ก�����	��&8��� ก�� ��!� ���%	��%	�	ก��'����!����7!���!	�	�
����	����!�	"�� ����ก���������� 

� 	6��)���!���&	% �'�� w��N�"���7!��ก���	���.��#�+&��$ �6ก� y ( ��"�������"� 9	���� �������	"� 
Q��7�/ 	.+�'*8$>�' 

9	������#�+&��$ �6ก�  (����	) 049-3-14025-7 
9	����ก%&ก��� �6ก�  (����	) 745-1-03996-7 
9	����ก���I�"���9�� �6ก�  (����	) 777-0-05798-9 
9	����ก����# �6ก�  (����	) 129-3-16153-3 
9	��������� �6ก�  (����	) 001-1-53664-6 
9	�����ก"���&	��&	 �6ก�  (����	) 00011300000058 
9	����9	���& �6ก�  (����	) 014-3-00524-4 
9	���� ��(��" �6ก�  (����	) 739-3-63022-5 
9	����7&�"����ก$ ����I�� �6ก�  (����	) 080-0-35104-9 
9	����ก����� �6ก�  (����	) 039-6-03711-9 
9	����&%(ก� �6ก�  (����	) 0001-114-005054-9 
9	�������%&	 000-0-43239-3 

��&8��� ก�����#&���+�����6�����7!���	�
����	 �
�
&9"ก���!�	� "�	�ก��	!���ก"�ก���
�
�'�����	( ���&8��� ก��������������
���	������	���
)��7�$��!��������!�	"������%�  

+(�%�)�%��Q� 

� ก�+"������	"���)	�����9��� �	��	 ������	�#"������ "�
%����**!��	�
����	� ���!�������	������� 2 �	'G�	���������ก&	 4 �	         
ก) %����**!��	�
����	��
�ก�	� ����%6����ก�+"������	"���)		&�&�����	��	  ������	���%����**!��	�
����	��
�ก������!�	� � ���	"� 
������ก�ก+l$ ��!��	�'���
&9"ก��"���&8��� ก��ก6�	  �
�	�����&8��� ก�����	�N����)	������!�	  

� ��&8��� ก��'�%�
	%&9&�L&�%9"����%	�'���	�
����	'��ก���	����ก�������	"���)	�����9��� �������� 2 �	'G�	���������ก&	 4 
�	 *!��	�
����	��
�ก�	 ������กL
��������	����	��!������ �%"��"
&� 

� ���%���7!���	�
����	"�� ��6����&	���7!���	�
����	���
 ���#&ก*�	ก��%���7!���	�
����	 ���'��!	��&	���7!���	�
����	���� � �
�	���
��&8��� ก�����	�N����)	������!�	 ���	"� 'G�	����ก�� ���#&	&�'����&8��� ก�� 

� �#!�����(��	$%��%� '��ก����&����� ก��ก���	 ก���%	�'���	�
����	'��ก���	��������	 ���#&	&�'����&8��� ก������#"��       
���� "�
 ( ���&8��� ก��'�%�
	%&9&"������/�L&�%9"����%	�'���	�
����	'��ก���	����ก������� ก)� � ( ������"���&8�
�� ก���"
��*����%��$"�������%	�'���	�
����	'��ก���	���	��	 �
�*G��������6ก� �#"�� #���!��%���M����&ก� ���"��"*&�	M�	�����	
%���M����&ก� �����7G���ก�&�"*&�	"������	%���M����&ก� �
�*G�ก����#�$%&	'������� ��ก���
 �����&8���!��������	%�
	7G���� ����"'G�	
��� 6�	&	ก&�ก����	%���M����&ก�  
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ก�����	
����������� China Trigger 2 : SCBCHTG2 

� ��&8��� ก��'�%�
	%&9&�L&�%9�6%���7!���	�
����	'��������	 ��กก��%���7!�� ��ก���
'� ก�����ก�ก+l$'��%6	�ก��	�+�ก���ก�� 
ก.�.�. ��!� �"��ก������ก����&����� ก��ก���	 ��!� 6����ก& �
���%"�����กO������!�����!���%"��'����&8��� ก����!�
ก���	 ( ���&8��� ก�����6	G�*G����(��	$'�����*!��	�
����	��)	%6��N 

� ��&8��� ก��'�%�
	%&9&"������"��	����
�	����
��6���ก��%���7!���	�
����	� � ก�+"���"��	�����
��6���ก�������)	
�����
��"���กก
����!�	���ก
���
��"������
��	�	��%!��"��
	 ������	"������	���ก
���
�� 12.00 	. 7G����&8��� ก������������� �*!�
�	�
����	���������	��
�����*G�ก�����"��	���� ��ก���
��
��	��ก��	ก�����"��	���� ( ������ก�I���	���
)��7�$'��
��&8��� ก�� ����
)��7�$'�����%	��%	�	ก��'����!����7!���!	�	�
����	 (*���") 7G��ก�� 6�	&	ก�� ��ก���
��&8��� ก�����6	G�*G�
���(��	$'��ก���	������*!��	�
����	��)	%6��N 

� ��&8��� ก��'�%�
	%&9&"����& ����6%���7!���	�
����	���
���
/*�
����"���&8��� ก����)	%��
� ���	"� ��&8��� ก����������� 
������	�����
��	�����	���ก
�� 3 
�	6ก��ก��	ก�����%&9&�& ����6%���7!���	�
����	 ( ������ก�I���	���
)��7�$'����&8�
�� ก������
)��7�$'�����%	��%	�	ก��'����!����7!���!	�	�
����	 (*���") 

)�Q'ก�//$8N&(�7&� 

ก�+"���7!���!	�	�
����	 ������(	���& 

��&8��� ก���� 6�	&	ก�����7!���!	�	�
����	( ����(	���& ( �*!�
�����*!��	�
����	� ��ก��%���'���!	�	�
����	����&	������
��&8��� ก�����7!���!	�	�
����	( ����(	���& ��!���ก& ����ก��+$ �������	"� ���
���ก�+"  

�����"� 1 ก�+" + 
�	6ก��� ก)�����!���������	�
����	�"��������กก
����!����ก�� 10.35 ������	�
� �����#�$%&	'��ก���	
��)	��&	%  ���/��!���&	J�ก ���/��!���#�$%&	�!�	� "��"�������&	% ���%�
	��!������  ���%����*���7!���!	���(	���&� ��	�����
���	���ก
�������� 3.50 '��������"�����
� (10 ��) ��!����ก�� 0.35 ������	�
�   

���	"� ��&8��� ก�������7!���!	�	�
����	���ก�����*!��	�
����	:���	 5 
�	6ก��	�����
�	"��ก& ����ก��+$ ��ก���
 ������6����&	
������7!���!	�	�
����	( ����(	���&:���	 5 
�	6ก��	�����
�	6ก�����7!���!	�	�
����	( ����(	���& ( ���&8��� ก��'�%�
	
%&9&	6��&	�����	������ก���	��& ��#�+&��$���%���	"�����%��	��!�ก���	�
���� ��&	�!�	"�����:�����ก����&���'����&8�
�� ก�� ���	"� :�������!��	�'"������
� 

��&8��� ก��'�%�
	%&9&"������7!���!	�	�
����	( ����(	���&��!���������	�
����	�"��������กก
����!����ก�� 10.35 �����
�	�
� �#"�������� "�
	�����
�	� ���"�	ก����#�$%&	'��(���ก����)	ก���	�
� 

�����"� 2 ก�+"�'����!��	�'ก����&กก���	  ��	"�  

(1) + 
�	6ก��� ก)�����!���������	�
����	�"��������กก
����!����ก�� 10.72 ������	�
� ��� 

(2) %����*���7!���!	( ����(	���&� ������6ก
�� 10.70 ������	�
� ��� 

(3) ��#�$%&	'��ก���	��)	��&	%  ���/��!���&	J�ก ���/��!���#�$%&	�!�	� "��"�������&	% ���%�
	��!������  

���	"� ��!���ก& ����ก��+$ ��ก���
 ��&8��� ก����#&���+����7!���!	�	�
����	( ����(	���&�	����������6ก
�� 10.70 ������	�
� 
( ������7!���!	�	�
����	"����!���������� '�����*!��	�
����	:���	 5 
�	6ก��	�����
�	"��ก& ����ก��+$ ��ก���
 ������6��
��&	������7!���!	�	�
����	( ����(	���&:���	 5 
�	6ก��	�����
�	6ก�����7!���!	�	�
����	( ����(	���& ( ���&8��� ก��'�
%�
	%&9&	6��&	�����	������ก���	��& ��#�+&��$���%���	"�����%��	��!�ก���	�
���� ��&	�!�	"�����:�����ก����&���'��
��&8��� ก�� ���	"� :�������!��	�'"������
� 
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ก�����	
����������� China Trigger 2 : SCBCHTG2 

ก�+"���7!���!	�	�
����	��� ���#&	&�'��������	 
��&8��� ก������& ���7!���!	�	�
����	� ��ก
�	6ก��7!��'���	�
����	* ���"���&8��� ก��ก6�	  ��กก���		"����%����*��&ก
ก���	�����!��	�'"������
� ( ���&���������
�	6ก��*� ��ก 7 � !�	 	�����
�	� ���"�	ก����#�$%&	��)	ก���	 

��&8��� ก����& ����6%���'���!	�	�
����	�ก
�	6ก��7!��'���	�
����	 ��������
����& 6ก���	*G��
��"���&8��� ก��ก6�	  ���*!�
�	�
����	%����*6ก��'���!	 ( ��"������'��	��6�	ก��'���!	 1,000 �� ���������'��	��6�����!��	��N�" 1,000 ��  

���	"� ��&8��� ก�����6����&	�!	���������	:���	 5 
�	6ก��	�����
�	�6	
+��������#�$%&	 �������	�
����	 ����'���������
���7! ���!	�	�
����	'��
�	6ก�����7!���!	�	�
����	 ( ��&���	���
�
�	��� 6ก��'��������ก��9��ก&�ก���� ก��ก���	
��������I"��"��ก8+��	6	��� "�
ก��9��ก&�ก���� ก��ก���	��������I ���������ก��9��ก&�"��ก"��
'����	��������I7G����
%�����������ก���6������ 7G����&8��� ก�������ก�I
�	��� 6ก���	��������I���	���
)��7�$��&8��� ก�� ����
)��7�$'��
���%	��%	�	ก��'����!����7!���!	�	�
����	 (*���") ( �ก��(�	��&	�'����N�"��&	J�ก'�����*!��	�
����	"���& �
�ก��9	������
#�+&��$ �6ก�  (����	) ��!�9	����#�+&��$�!�	 �����'"���N�""����*!��	�
����	�����
��	���6'������&ก��ก���	��!��� %����)	
��)�'" ������b#��%��������		�����*!��	�
����	�����8+"�$�����"�	  
������	%����*%���'���	�
����	� �"� 
� 9	������#�+&��$ �6ก�  (����	) ����b#��������"�9	����ก6�	  �
����& 6ก�� - 12.00 	. 
� ��&ก��9	�������&	����$�	)� SCB EASY FUND :����� SCB EASY NET www.scbeasy.com �����##�&�����	 SCB EASY   
    APP �
����&�������&ก�� -12.00 	 
� ���. ��#�+&��$ �6ก�  (�. 0-2777-7777 ก  0 ก  6 �
����& 6ก�� - 12.00 	. 
� ���%	��%	�	ก��'����!����7!���!	"�� ����ก������������ก��&8��� ก�� 

�	G�� ��&8��� ก�����#&���+������������%	��%	�	ก��'����!����7!���!	����!�	�#&����&���!����"��	����� ��	:������  

���	"� 
&9"ก�����7!���!	�	�
����	 ����������7!���!	�	�
����	 ��)	��������ก�ก+l$ ��!��	�' ���
&9"ก�� "���&8��� ก�����
���%	��%	�	ก��'����!����7!���!	ก6�	  

(������� *
����ก����������
������������ ������ 
������������������ �
����ก����ก�����!��"��#�$ก� %�&/����
����ก�
��������&��(���ก���������� %�&/����
����ก����ก����������&��(���ก���������� %�&/������&��(����ก���
����ก�!ก������ 
���������!��"��#�$ก���&ก(ก���$�)�������) 

%6����ก��6���ก�����	��&ก��9	�������&	����$�	)� ��&8��� ก����*!����กM�	�	ก��6���ก��"����กL����ก��9	������
#�+&��$ �6ก�  (����	) ��)	���กM�	�	ก��6���ก��"�%����+$ �����������&�� � ���*!��	�
����	���#&ก*�	���ก��%���'���!	
�	�
����	���	��&ก��9	�������&	����$�	)����� � ��ก� �6���ก���	�%�)�%����+$���
���
��ก�+"�  V ���%&�	 �ก�
�	ก�+""�
#&%��	$� �
����)	�
���& #�� "��ก& ��ก������	"������&ก���	��! ��� ��ก���
 ( �����&8��� ก���� 6�	&	ก��%��%
	
'���& #�� ����ก��'����%�)�%&�	:���	 30 
�	 	�����
�	"�� ����������ก���*!��	�
����	 ����	
��"�9	������������I��
ก6�	  �
�	�����&8��� ก����#&���+����	��	� � 

ก��ก6�	 �
�� ����������7!���!	�	�
����	  

ก��6���ก��%���'���!	�	�
����	:���	
�	����
��6���ก��7!��'���	�
����	���"���&8��� ก��ก6�	  ���*!�
����)	
���ก��%���'���!	�	�
����	'��
�	6ก��7!��'���	�
����	���"���&8��� ก��ก6�	  �	�������7!���!	�	�
����	"��6	
+� � 
+ %&�	
�	6ก��7!��'���	�
����	 7G����)	����"�������( ���� ��������(��	$���
 

ก��6���ก��%���'���!	�	�
����	�	
�	6���ก��7!��'���	�
����	" ���&8��� ก��ก6�	  �����)	���ก��	�ก��	!���ก
��
��
��"���&8��� ก��ก6�	  ��!�ก��6���ก���	
�	��� 6ก�� ��!�
�	6ก��"���&8��� ก������ �ก6�	 �����)	
�	6���ก��
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ก�����	
����������� China Trigger 2 : SCBCHTG2 

7!��'���	�
����	���*!���)	���ก��%���'���!	�	�
����	'��
�	6ก��7!��'���	�
����	�����*� �� �	�������7!���!	�	�
����	"�
�6	
+� � + %&�	
�	6ก��7!��'���	�
����	�����*� ��	��	 

��&8��� ก��'�%�
	%&9&"������"��	����
�	����
��6���ก��'���!	�	�
����	� � ��������	���ก
���
�� 12.00 	. 7G����&8�
�� ก��������������*!��	�
����	���������	��
�����*G�ก�����"��	���� ��ก���
��
��	��ก��	ก�����"��	���� ( ������ก�I
���	���
)��7�$'����&8��� ก�� ����
)��7�$'�����%	��%	�	ก��'����!����7!���!	�	�
����	 (*���") 7G��ก�� 6�	&	ก�� ��ก���

��&8��� ก�����6	G�*G����(��	$'��ก���	������*!��	�
����	��)	%6��N 

��&8��� ก������#&����&� �ก��&ก ���"��	����
&9"ก����!���!��	�'ก�����7!���!	�	�
����	���/��!��
��*"��	ก�����7!���!	�	�
�
���	:������� � ������ก�ก+l$ ��!��	�'���
&9"ก��"���&8��� ก��ก6�	  ( �*!�
��� �����
����)	�����ก���*!��	�
����
 ���	"� 
��&8��� ก�������ก�I���	���
)��7�$'����&8��� ก�� ����
)��7�$'�����%	��%	�	ก��'����!����7!���!	�	�
����	 (*���") ������
*!��	�
����	�����
��	�������	��� 1 
�	ก��	ก�����"��	���� 7G��ก�� 6�	&	ก�� ��ก���
��&8��� ก�����6	G�*G����(��	$'��
ก���	������*!��	�
����	��)	%6��N 

Q: ก/�':��' �8/�A$�;$�ก�/ก�����/),%�)�%��Q�,*+��#�*)�.���� 

A: ��&8��� ก�� ���/��!����"�� �������������ก��&8��� ก�� �"%&9&�L&�%9 ���/��!� ����� ���/��!� �ก��&กก��69��ก���'�����*!�
�	�
����	����� ��!����%�
	� ����"���)	%��
� ( �����6��)	��������������*!��	�
����	�����
��	�� �	ก�+""��ก& ����ก��+$
� ����ก��+$�	G����!���������ก��+$ �������	"�  

(ก)  ���%���7!���	�
����	ก��ก�������"� �	���6'������&ก��ก���	 ���/��!� ��%���7!���	�
����	 ���/��!� ���g��$��% ��	
'�����%���7!���	�
����	 ���/��!� ��ก%���!�	� ���"���&8��� ก��ก6�	  ������*�
	�#"��#�%6����ก���L&���&���กO����
��
 �
�ก������ก�	�����������ก��g�ก��&	 ���/��!� ���%���7!���	�
����	����!�	��ก%����!����กM�	� V 7G���"�������"� ���"�
��&8��� ก��ก6�	   

(')  ��&8��� ก����)	
��ก��%���7!���	�
����	 ��ก���
����"��ก8+���)	ก��ก��6�
���& ���กO����
�� �
�ก������ก�	���
��������ก��g�ก��&	 ���/��!� �����)	�������	ก��g�ก��&	 ���/��!� �����)	�������	ก��%	��%	�	��ก����&	�ก�ก��ก��
ก���������กO����
�� �
�ก������ก�	�����������ก��g�ก��&	 ��!�����"��ก8+���)	ก����"ก��"���กO������!�'� �������
กO��������V  

(�)  ��&8��� ก����)	
�� ก��%���7!���	�
����	 ��ก���
����"��ก������ก�����	'��ก���	�
� ���%���7!���	�
����	����!�	 ��!�
�
��	����!��*!���!�:�#��ก8+$'��9��ก&��� ก�����	 ��!��!���%"��'����&8��� ก��  

(�) ��&8��� ก��'�%�
	%&9&�L&�%9"����%	�'���	�
����	'��ก���	����ก�������	"���)	�����9��� �������� 2 �	'G�	��������    
�ก&	 4 �	 *!��	�
����	��
�ก�	 ������กL
��������	����	��!������ �%"��"
&� 

(�) �#!�����(��	$%��%� '��ก����&����� ก��ก���	 ก���%	�'���	�
����	'��ก���	��!�ก��%�����"��	�	�
����	'��ก���	
��������	 ���#&	&�'����&8��� ก������#"������ "�
 ( ���&8��� ก��'�%�
	%&9&"��������!��L&�%9"����%	�'���	�
����	
'��ก���	��!�ก��%�����"��	�	�
����	'��ก���	����ก������� ก)� � ( ������"���&8��� ก���"
��*����%��$"�������%	�'��
�	�
����	'��ก���	��!����%�����"��	�	�
����	'��ก���	���	��	 �
�*G��������6ก� �#"�� #���!��%���M����&ก� ���"��"*&�	
M�	�����	%���M����&ก� �����7G���ก�&�"*&�	"������	%���M����&ก� �
�*G�ก����#�$%&	'������� ��ก���
 �����&8���!�����
���	%�
	7G���� ����"'G�	��� 6�	&	ก&�ก����	%���M����&ก�  

(b)  ��&8��� ก��'�%�
	%&9&�L&�%9�6%���7! ���	�
����	'��������	 ��กก��%� ��7! �� ��ก���
'� ก�����ก�ก+l$'��%6	�ก��	
�+�ก���ก�� ก.�.�. ��!� �"��ก������ก����&����� ก��ก���	 ��!�6����ก& �
���%"�����กO������!�����!���%"��'��
��&8��� ก����!�ก���	 ( ���&8��� ก�����6	G�*G����(��	$'�����*!��	�
����	��)	%6��N 
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ก�����	
����������� China Trigger 2 : SCBCHTG2 

Q: ก�����/),�'(,'+(�ก=#��	ก'*�)ก$8ก�/	.&*��ก=#��	).��=/57*�+��7&�#�*)�.���� ก�/,*+��#/&�,*/$8N&(�7&�#�*)�
.����9�,7=%$*��'*/$8)(E.() E.5ก�/#���/$87=%$*�N&(�#/&�+��7&�#�*)�.���� )(��*��/ 

A: ก�/	.&*��ก=#��ก�/�=/5	���7*�+��7&�#�*)�.����7&�Eก*J-(O&�#�*)�.���� 

��&8��� ก������!��	ก6�	 ก���6����&	���'���!	�	�
����	�ก����*!��	�
����	"��"�6%���'���!	�	�
����	'��ก���	��& �
����

� � �b#���	ก�+""�ก6�	 �
� 7G����������ก&	ก
��ก�+" �������	"�  

(1) ��&8��� ก��#&���+����
 �"�
����!��( �%���&����%�����%���
����)	ก�+""��'������� �����	G�� ��	"� ( �� �����
����)	���'��
��� ��������(��	$���
  

(ก) �"�����6��)	6������%����*�6�	��� ����(�	 ���ก��#�$��!���#�$%&	'��ก���	�
���& � ������%�����%���  

(') �"����"�6���ก���	�
����� �����6����&	��ก���ก��#�$��!���#�$%&	"����	�
����ก6�	 �
���ก�& 7G������ ��ก���
����	�ก��	!�
ก���
����'����&8��� ก��  

(2) ���*!��	�
����	�"�6%���'���!	�	�
����	ก��	��!��	��
������
��"���&8��� ก��#�
���������7!���!	�	�
����	'��ก���	
�
���& ���*�ก����( ��"������������� 1 %����$'G�	�� ����& ��)	������������������ 0.5 '����������!�����"�*�ก���� ������ ���
�����(��	$������� �������'������	�����	ก���ก��'�������	������������	ก��� ������� 

���	"� ก����!��	ก6�	 �6����&	���'���!	'�����	 ��&8��� ก���� 6�	&	ก�����"������	�������"� (���ก��������ก�ก+l$"�
%6	�ก��	�+�ก���ก�� ก.�.�. ก6�	  

ก�/,*+��#/&�,*/$8N&(�7&�#/&�,*%$8	
.'*��#�*)�.����9�,%$*� 

ก�����,'	7/&*��,&�8/�#�/7)�,	%'*��%B��7.*��+��ก�����/), �$��'( 

���!����!�ก��ก6�	 ���������	��)	������:������������� 

ก�/
/$8,-.7*��/$���%��%��Q��()�%-9/ก�/7=�)��'*%5�(��9(����:�ก�/N&(�+���/$���%��+��ก�����/), (swing pricing) :
ก���	�
���
�� 

�����%��%� ����ก&	������ : 2.00 '���������	�
����	 

 �
�
&9"�L&���& : Partial swing pricing 

�������"� �#&����&� : 

���ก�ก+l$�����!��	�' 

1. swing factor �"���กก���	ก��#&���+���)	�����	(��������	
��"���&8��� ก��ก6�	  ( �#&���+�����������V"��ก"��
'��� 
� ��ก� 

1) �"�
����	�
	�	��� 7!��'����#�$%&	 

2) %:�#�����'����� ��#�$%&	� ����ก:�
��ก�& 

3) %:�#�����'��ก���	�
��& �ก�& 

4) ��!������&	
��%:�#�����'��ก���	�
������%� �����ก����&��+ก���*�*�	'��ก���	�
� 

5) ��!��������!�	 V "�	�ก��	!�ก���
����'����&8��� ก�� ���	 ��� 7!��'����#�$%&	"��ก"��
'���ก��ก�����	ก���	7G����&8��� ก��
���#&���+����'����������+ก��:�����'���)���&�"��"���������!�%���&M�	�����!�ก�������&	��ก������"��ก"��
'������"�%����*
6� ��#!�����%����* 6�	&	ก��� �:���	�
�������!��	�' + '+�	��	V 
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ก�����	
����������� China Trigger 2 : SCBCHTG2 

2. ก��ก6�	  Swing Thresholds �"���กก���	ก��#&���+���)	�����	(��������	
��"���&8��� ก��ก6�	  ( �#&���+�
����������V"��ก"��
'��� � ��ก� 

1) �"�
����	�
	�	��� 7!��'����#�$%&	 

2) %:�#�����'����� ��#�$%&	� ����ก:�
��ก�& 

3) %:�#�����'��ก���	�
��& �ก�& 

4) ��!������&	
��%:�#�����'��ก���	�
������%� �����ก����&��+ก���*�*�	'��ก���	�
� 

5) ��!��������!�	 V "�	�ก��	!�ก���
����'����&8��� ก�� ���	 ��� 7!��'����#�$%&	"��ก"��
'���ก��ก�����	ก���	 

7G����&8��� ก�����#&���+����'����������+ก��:�����'���)���&�"��"���������!�%���&M�	�����!�ก�������&	��ก������"�
�ก"��
'������"�%����*6� ��#!�����%����* 6�	&	ก��� �:���	�
�������!��	�' + '+�	��	V 

3. + '+�� '+��	G�� ��&8��� ก�� �������� Swing Pricing #����ก�� Anti-dilution levies z ADL ���%����*�����
�ก�����!����!��	
ก����&����
���%"���%:�#������!�	� � 

4. �	ก�+""���)	���ก���	������ omnibus account ��&8��� 6�	&	ก�����'�����"�� ������ก���%	��%	�	ก��'��������7!���!	���"�
%����*6� � (best effort) :�����%*�	ก��+$���'���6ก� �	'+�	��	 

ก��#&���+�������!����!� 

1. ��&8��� ก�������� Swing Pricing "���ก����ก�	� ��	�����
�	6ก��"��"ก��������!����!�	"� 

2. �	ก�+""���&8��� ก��#&���+���� partial swing pricing ����)	ก������b#��
�	6ก��7!��'��� "�%� %�
	'��������7!��'���	�
�
���	%�9&'��ก���	 �"��ก����������#�$%&	%�9&����� '��ก���	 �"����ก&	ก
�� swing threshold "���&8��� ก��ก6�	  ( �"�
������7!��'���	�
����	%�9&'��ก���	 �6	
+��ก������ก��7!���	�
����	 (subscription) �
ก������ก��%�����"��	�	�
����	
�'�� (switch in) ��ก �
�������ก��'���!	�	�
����	 (redemption) �����ก �
�������ก��%�����"��	�	�
����	��ก (switch out) 

���	"� �������"� 
&9"ก���6	
+��)	�����
&9""���&8��� ก��ก6�	  

'��%�
	%&9& 

1. �	ก�+""�ก���	�"ก�������	& �	�
����	 ��&8��� ก��'�%�
	%&9&"���	6'�����'���	�
����	�ก�	& ������	ก��#&���+�
�����!��� %&	����!������� V "��ก"��
'���ก��ก��������!����!� Swing Pricing �	
�	6ก��	��	 

2. ��&8��� ก��'�%�
	%&9&"��������#&����!�� ����� swing factor "��ก)���&� � ����"���&8��� ก����)	%��
� 7G���������#&������ก&	
�����%��%� "������
��	(���ก�� 

3. ��&8��� ก��'�%�
	%&9&"���	6���7!���	�
����	"��6����&	 �
���)� �
��'����)	�� 7!���	�
����	�	
�	6ก��"��"ก�����
���!����!� swing pricing �����&8��� ก����	6�� 7!���	�
����	 ��ก���
������	ก��#&���+������!��� %&	����!������� V "�
�ก"��
'���ก��ก��������!����!� swing pricing �	
�	6ก��	��	 ���	"���&8��� ก��'�%�
	%&9&"���������"��	����ก�� 6�	&	ก���  V "�
� � 6�	&	ก����!��� %&	�������
"��ก"��
'���ก�� 

ก��������!����!� swing pricing �	
�	6ก��	��	 �����ก:���������กL
����)����7!���	�
����	����� ��!����%�
	'��
�	6ก��	��	
���%����*��"�ก�ก)���&	� �������ก��7!���	�
����	"��6�� �
���)�"���"�ก�ก)����� �	��	 ���� ����ก���� %���	�
����	 

4. ��&8��� ก��'�%�
	%&9&"������"��	�����	
�� 6�	&	ก�����
���ก��������!����!� ���	 ก���ก��&กก��	�����
��"�ก6�	  ก��
���ก�I������!����!��!�	�	�����!��#&����&� ��)	��	 7G��������:��������ก�ก+l$"�%6	�ก��	 ก.�.�. �����!�%������&8��� ก��
���	 �����!��	�
���	"��"�6	���!�	ก6�	  
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ก�����	
����������� China Trigger 2 : SCBCHTG2 

7*�Q//,	�'�,ก�/N&(�+��#�*)�.�����'*%5�(��9(����:�ก�/N&(�+���/$���%��+��ก�����/), (Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

ก���	�
���
�� 

�����%��%� ����ก&	������ : 2.00 '���������	�
����	 

�������"� �#&����&� : 

���ก�ก+l$�����!��	�' 

1. ��&8��� ก����#&���+���"�ก�ก)� ADLs ( ��"���กก���	ก��#&���+���)	�����	(��������	
��"���&8��� ก��ก6�	  7G��
������:�����กO����"�������!����ก�I�����!��	
���L&���&'��%6	�ก��	ก.�.�.�����!�%������&8��� ก�����	�����!�
�	�
���	"��"�6	���!�	 ���	"� ก��ก6�	  ADLs factor ���6	G�*G�������"��ก"��
'���( �#&���+�����������V"��ก"��
'��� � ��ก� 

1) �"�
����	�
	�	��� 7!��'����#�$%&	 

2) %:�#�����'����� ��#�$%&	� ����ก:�
��ก�& 

3) %:�#�����'��ก���	�
��& �ก�& 

4) ��!������&	
��%:�#�����'��ก���	�
������%� �����ก����&��+ก���*�*�	'��ก���	�
� 

5) ��!��������!�	 V "�	�ก��	!�ก���
����'����&8��� ก�� ���	 ��� 7!��'����#�$%&	"��ก"��
'���ก��ก�����	ก���	 

7G����&8��� ก�����#&���+����'����������+ก��:�����'���)���&�"��"���������!�%���&M�	�����!�ก�������&	��ก������"�
�ก"��
'������"�%����*6� ��#!�����%����* 6�	&	ก��� �:���	�
�������!��	�' + '+�	��	V 

2. ก��ก6�	  ADLs threshold �"���กก���	ก��#&���+���)	�����	(��������	
��"���&8��� ก��ก6�	  7G����&8��� ก����
�6	G�*G�������"��ก"��
'���ก��%:�#�����'��ก���	 ( �#&���+�����������V"��ก"��
'��� � ��ก� 

1) �"�
����	�
	�	��� 7!��'����#�$%&	 

2) %:�#�����'����� ��#�$%&	� ����ก:�
��ก�& 

3) %:�#�����'��ก���	�
��& �ก�& 

4) ��!������&	
��%:�#�����'��ก���	�
������%� �����ก����&��+ก���*�*�	'��ก���	�
� 

5) ��!��������!�	 V "�	�ก��	!�ก���
����'����&8��� ก�� ���	 ��� 7!��'����#�$%&	"��ก"��
'���ก��ก�����	ก���	7G����&8��� ก��
���#&���+����'����������+ก��:�����'���)���&�"��"���������!�%���&M�	�����!�ก�������&	��ก������"��ก"��
'������"�%����*
6� ��#!�����%����* 6�	&	ก��� �:���	�
�������!��	�' + '+�	��	V 

3. + '+�� '+��	G�� ��&8��� ก�� �������� ADLs #����ก�� Swing Pricing ���%����*�����
�ก�����!����!��	ก����&����
���%"���
%:�#������!�	� � 

4. �	ก�+""���)	���ก���	������ omnibus account ��&8��� 6�	&	ก�����'�����"�� ������ก���%	��%	�	ก��'��������7!���!	���"�
%����*6� � (best effort) :�����%*�	ก��+$���'���6ก� �	'+�	��	 

ก��#&���+�������!����!� 

1. ��&8��� ก�������"�ก�ก)� ADLs "���ก����ก�	�	�����
�	6ก��"��"ก��������!����!�	"� 

2. ��&8��� ก�����#&���+���"�ก�ก)� ADLs ( �����)	ก������b#��
�	6ก��7!��'��� "�%� %�
	'��������7!��'���	�
����	%�9&
'��ก���	 �"��ก����������#�$%&	%�9&����� '��ก���	 �"����ก&	ก
�� ADLs threshold "���&8��� ก��ก6�	  ( �"�������7!��'��
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ก�����	
����������� China Trigger 2 : SCBCHTG2 

�	�
����	%�9&'��ก���	 �6	
+��ก������ก��7!���	�
����	 (subscription) �
ก������ก��%�����"��	�	�
����	�'�� (switch 
in) ��ก �
�������ก��'���!	�	�
����	 (redemption) �����ก �
�������ก��%�����"��	�	�
����	��ก (switch out) 

���	"� �������"� 
&9"ก���6	
+��)	�����
&9""���&8��� ก��ก6�	  

3. ��&8��� ก��ก6�	  ADLs Threshold ( ����'����� �������	"� 

(1) ������ก��7!���	�
����	���%�����"��	�'�� ��กก
��������ก��'���!	�	�
����	���%�����"��	��ก 

(2) ������ก��7!���	�
����	���%�����"��	�'�� 	���ก
��������ก��'���!	�	�
����	���%�����"��	��ก7G����&8��� ก�����#&���+�
ก6�	  (1) ��� (2) �	�� ��"�����ก�	 

4. �	ก�+""��"ก��������!����!� ADLs 	"� ADLs "���"�ก�ก)�� ���	6ก����'��ก���	 �������ก)���ก��������!����!�	"��"
��*����%��$�#!��
�������ก�������"�����ก& 'G�	ก�����*!��	�
�"���������	�	ก���	����� ���!����!�	"����� ��"
��*����%��$�#!��%����������	
���ก���	���������  

'��%�
	%&9& 

1. �	ก�+""�ก���	�"ก�������	& �	�
����	 ��&8��� ก��'�%�
	%&9&"���	6'�����'���	�
����	�ก�	& ������	ก��#&���+�
�����!��� %&	����!������� V "��ก"��
'���ก��ก��������!����!� ADLs �	
�	6ก��	��	 

2. ��&8��� ก��'�%�
	%&9&"���	6���7!���	�
����	"��6����&	 �
���)� �
��'����)	�� 7!���	�
����	�	
�	6ก��"��"ก�����
���!����!� ADLs �����&8��� ก����	6�� 7!���	�
����	 ��ก���
������	ก��#&���+������!��� %&	����!������� V "��ก"��
'���ก��
ก��������!����!� ADLs �	
�	6ก��	��	 ���	"���&8��� ก��'�%�
	%&9&"���������"��	����ก�� 6�	&	ก���  V "�� � 6�	&	ก����!�
�� %&	�������
"��ก"��
'���ก��ก��������!����!� ADLs �	
�	6ก��	��	 �����ก:���������กL
����)����7!���	�
����	����� ��!�
���%�
	'��
�	6ก��	��	���%����*��"�ก�ก)���&	� �������ก��7!���	�
����	"��6�� �
���)�"���"�ก�ก)����� �	��	 ���� ����ก���� %��
�	�
����	 

3. ��&8��� ก��'�%�
	%&9&"�����"�ก�ก)� Anti-dilution levies z ADLs ��ก���"�6���ก��7!���	�
����	���%�����"��	�	�
����	
�'�� ��!�'���!	�	�
����	���%�����"��	�	�
����	��ก �#"��J���� J����	G��"��ก&	 ADLs threshold "���&8�ก6�	 �
� �
�*G���&8�
�� ก��'�%�
	%&9&"���#&���+�ก6�	 �����ก����"�ก�ก)� ADLs "���ก����ก�	� � ���'�%�
	%&9&"����"'��ก6�	 �#&����&��	ก��
��"�ก�ก)��b#�����"�6���ก��7!���	�
����	���%�����"��	�	�
����	�'�� ��!�'���!	�	�
����	���%�����"��	�	�
����	��ก
�	��&��+��ก����	
��"���&8��� ก����ก6�	 � � 

4. ��&8��� ก��'�%�
	%&9&"��������#&����!�� ����� ADLs "���"�ก�ก)� 7G���������#&������ก&	�����%��%� "������
��	(���ก�� ( �
��&8��� ก������& ������
)��7 $'����&8��� ก������	�	��%!��"��
	%�
	'�����ก���	�
���!����	���������!�	"���&8��� ก��
ก6�	  

5. ��&8��� ก��'�%�
	%&9&"������"��	�����	
�� 6�	&	ก�����
���ก��������!����!� ���	 ก���ก��&กก��	�����
��"�ก6�	  ก��
���ก�I������!����!��!�	�	�����!��#&����&� ��)	��	 7G��������:��������ก�ก+l$"�%6	�ก��	 ก.�.�. �����!�%������&8��� ก��
���	 �����!��	�
���	"��"�6	���!�	ก6�	  

ก�/ก=#��	�&*��+#/&�+(�;=ก$�:�ก�//$87=%$*�+��7&�#�*)�.���� 

	����ก�/+��7&�#�*)�.���� (redemption gate) : 

ก���	�
���
�� 

�# �	ก��'���!	�	�
����	�������ก
�������� : 5.00 '����������#�$%&	%�9&'��ก���	�
� 

( ���&8��� ก��������# �	ก��'���!	�	�
����	����ก&	 : 5 
�	6ก�� 
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ก�����	
����������� China Trigger 2 : SCBCHTG2 

�	�ก����
�� : 30 
�	 

�������"� �#&����&� : 

���ก�ก+l$�����!��	�' 

1. ��&8��� ก����ก6�	  Gate period ����������"� 
&9"ก���6	
+"���&8��� ก��ก6�	  ���/��!� ��!����&8��� ก��ก���	
#&���+���)	%��
� 

2. �	ก�+""���&8��� ก��ก6�	 ��!��	�'�#!������"�%*�	ก��+$"�����ก�& �
� Gate threshold �	ก�+" ��ก���
 Redemption Gate �����
�b#��
�	6ก��7!��'��� "� %� %�
	'��������7!��'���	�
����	%�9&'��ก���	�"��ก�� ��������#�$%&	%�9&����� '��ก���	 �"
������ก����!���กก
�� Gate threshold "���&8��� ก��ก6�	  ( �"�������7!��'���	�
����	%�9&'��ก���	 �6	
+��ก ������ก��
7! ���	�
����	 (subscription) �
ก ������ก��%�����" ��	�	�
����	�'�� (switch in) ��ก �
�������ก��'���!	�	�
����	 
(redemption) �����ก �
�������ก��%�����"��	�	�
����	��ก (switch out) 

3. ��&8��� ก����#&���+�ก6�	 
&9"ก�����7!���!	�	�
����	��� Redemption Gate ( �ก���b�"�����%� %�
	 (pro-rata basis) 
'���6%������7!���!	�	�
����	���%�����"��	��ก + 
�	"���� Redemption Gate%6�����6%������7!���!	�	�
����	���%�����"��	��ก
%�
	"����!� ��&8��� ก����	6��6���ก���	
�	6ก�����7!���!	�	�
����	*� �� �
�ก���6%������7!���!	�	�
����	���%�����"��	
��ก�������%� %�
	 (pro-rata basis) ( �����"ก���� �6 ��ก��	-����'���6%������7!���!	�	�
����	 

4. ��&8��� ก�����#&���+�ก6�	  Redemption Gate ��� gate period �	������������ก����ก�	� � ��� Redemption Gate ��
�������ก
�� Redemption Gate '��	���� ��� gate period �������กก
���� ���# �	"������
��	(���ก�� 

5. ��&8��� ก����6ก�����7!���!	�	�
����	���%�����"��	��ก ����ก&	 Redemption Gate ����������7!���!	�	�
����	 + 
�	6
ก�����7!���!	�	�
����	 ���	"� �
�	���ก�+""�ก���	�"%:�#������#"��#� ��&8��� ก��'�%�
	%&9&"������7!���!	�	�
����	��!�
%�����"��	�	�
����	�ก&	ก
�� Redemption Gate "����ก�I��� 

6. ��&8��� ก��������������*!��	�
����	�����!���"ก����� Redemption gate ( ������ก��� 

7. �	ก�+""��"ก��������!����!� Redemption Gate 	"� ��&8��� ก����������
�ก�����!����!��	ก����&����
���%"���%:�#������!�	� � 

8. �	ก�+""���)	���ก���	������ omnibus account ��&8��� 6�	&	ก�����'�����"�� ������ก���%	��%	�	ก��'��������7!���!	���"�
%����*6� � (best effort) :�����%*�	ก��+$���'���6ก� �	'+�	��	 

ก��#&���+�������!����!� 

1. Redemption Gate "���ก����ก�	�	�����
�	6ก��"��"ก��������!����!�	"� 

2. ��&8��� ก�����#&���+���� Redemption Gate �b#��ก�+""��ก& %*�	ก��+$����ก�& ��!������&	
��%*�	ก��+$���������ก�& 
( ���&8��� ก�����ก6�	 ��!��	�'�#!������"�%*�	ก��+$"�����ก�& �
� Gate threshold � � ( �#&���+����������� V  �������	"� 

1) �"�
����	�
	�	��� 7!��'����#�$%&	 

2) %:�#�����'����� ��#�$%&	� ����ก:�
��ก�& 

3) %:�#�����'��ก���	�
��& �ก�& ��!������&	
��%:�#�����'��ก���	�
������%� �����ก����&��+ก���*�*�	'��ก���	�
� 

4) �ก& ก���*�*�	�& �ก�& 

5) �ก& ก���*�*�	��กก
�� Redemption Gate "�ก6�	 �
� 

6) ��!��������!�	 V "�	�ก��	!�ก���
����'����&8��� ก�� ���	 ��� 7!��'����#�$%&	"��ก"��
'���ก��ก�����	ก���	 
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ก�����	
����������� China Trigger 2 : SCBCHTG2 

'��%�
	%&9& 

1. ��&8��� ก��'�%�
	%&9&"��������#&����!�� ����� Gate threshold ���"���&8��� ก����)	%��
� ( �������� �������ก
�� 
Redemption Gate '��	����"������	(���ก�� ���	"� �������"� 
&9"ก���6	
+��)	�����
&9""���&8��� ก��ก6�	  

2. ��&8��� ก��'�%�
	%&9&"������7!���!	�	�
����	��!�%�����"��	�	�
����	�ก&	ก
�� Redemption Gate "����ก�I��� 

3. ��&8��� ก��'�%�
	%&9&"������"��	�����	
�� 6�	&	ก�����
���ก��6 Redemption Gate � ��ก�ก���ก��&ก Redemption 
Gate ก��	�����
��"�ก6�	  ก��������!����!��!�	�	 Redemption Gate ��)	��	(*���") ���	"� �	ก�+""����%����*�6�����'���!	
�	�
����	�	%�
	"����!�� � ��&8��� ก�����#&���+��ก��&ก�6%���'���!	�	�
����	����� "����������	���ก�� ����������*!��	�
�
���	"�*�ก�ก��&ก�6%���( ������ก��� 

4. �	ก�+""�ก���	�"ก�������	& �	�
����	 ��&8��� ก��'�%�
	%&9&"���	6'�����'���	�
����	�ก�	& ������	ก��#&���+�
�����!��� %&	����!������� V "��ก"��
'���ก��ก��������!����!� Redemption Gate �	
�	6ก��	��	 

5. ก��'���!	�	�
����	 ��!��ก���	�"ก��ก6�	  Redemption Gate ��&	���	�	%�
	"���ก���� %����������ก& ก�+""�������
�	�
����	� ������ �	6�����&	���	"����!������	ก���	����ก
�������������!�'��	����'��ก���	 ���6����6	
	��&	���	�����!�
 ��ก���
*�ก'���!	��ก�� �
� 

6. ก��%�����"��	�	�
����	��กก���	��	�������ก���	������ ��!��ก���	�"ก��ก6�	  Redemption Gate ����ก& ก�+" ��	"� 

- ��ก�ก& ก�+"��&	���	��กก���	��	��*�ก Redemption Gate �	� ������ก
��������'� �	�� ��ก��7! ���	�
����	'��ก���	
������ ���6������*!��	�
����	���%����*���	�	ก���	������� � 

- ��กก���	��������)	ก���	"��%	�'����
� IPO ��&	���	��กก���	��	��"�*�ก Redemption Gate ����"����������ก
��������
'��	����ก��7!���	�
����	'��ก���	������ ��!����*�ก��!��	���	%&�	%� ��
��
�� IPO 7G�����6������*!��	�
����	���%����*
���	�	ก���	������� � 

- �	ก�+""���)	
�	��� 6ก��'��ก���	������ ��&	���	�	%�
	"��� %������������%����*%�����"��	�'��ก���	������� � 

���	"� �	ก�+""����%����*%�����"��	�'��ก���	������� � ��&8��� ก��'�%�
	%&9&�ก��&ก���ก����!�	6��&	���	 ��ก���
�6���!	
������*!��	�
����	( �ก��(�	�'����N�"9	���� ��!���ก��)	��)�'" �����%��������!�����*!��	�
����	���"����*!��	�
����	� �����
�
�����%��$�
� 

��&8��� ก��'�%�
	%&9&������*!��	�
����	%����*�ก��&ก�6%���'���!	�	�
����	%�
	"����!�� ���� ���#&	&�'����&8��� ก�� 

��&8��� ก��'�%�
	%&9&ก6�	 ������'��	�����	ก��%���7!����!�'���!	�	�
����	 ��!��������	�
����	�����!��	��N�"'��	����	���
ก
��"������
��	�	��%!��"��
	� � �#!��������ก��ก6�	 �# �	ก��'���!	�	�
����	 (Redemption Gate) ( �'G�	����ก�� ���#&	&�'��
��&8��� ก�� 

- ก�/,*+��#/&�,*/$8N& (�7&�#�*)�.����9�,7=%$ *��' */ $8)(#/&�;5#���/$87=%$ *�N& (�#/&�7=%$ *�+��7&�#�*)�.���� 
(suspension of dealings) 

��&8��� ก��ก���	�
�%����* 6�	&	ก��� �%��%� ����ก&	 (
�	6ก��) : 1 

�
�	������ ����ก�����	��	�
�� ��ก���
��ก%6	�ก��	 ก.�.�. ( ���&8��� ก��ก���	�
�#&���+����
 �"�
����!��( �%���&����
%�����%���
�� �6��)	���������ก��7!��'���	�
����	( �� �����
����)	�����ก��� ��������(��	$ ก�+"�ก& ����������ก�I
�+�ก���ก��ก6ก�����ก��#�$ ������ ���ก��#�$ก6�	  
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ก�����	
����������� China Trigger 2 : SCBCHTG2 

��&8��� ก��ก���	�
������'����!�������7!���!	�	�
����	����6%���"�����
����
��!������ ����6%���7!����!��6%���'���!	�	�
�
���	 (suspension of dealings) � � �
������!�	�  �������	"� 7G������ก&	ก
��ก�+""����ก�I�+�ก���ก��ก6ก�����ก��#�$������ 
���ก��#�$ก6�	  

1. ��)	ก�����'���	�
����	����6%���7!���	�
����	"�����
����
 ��!���)	ก����� ����6%���7!���	�
����	�ก�������	�b#����� 
�	!�����ก���กL'���)���&� ��	"� 

(ก) ��&8��� ก��ก���	�
��"������	�
�%�%��
��������	���	��	 V �"%�
	�ก"��
'���ก��ก��ก��6������ ������	G�� ��	"� 

(1) ก��ก��6"���)	�
���& ���M�	��!��
���& M�	g�ก��&	���กO�����ก"��
ก��ก������ก�	�����������ก��g�ก��&	���
����
��)	กO������ ��!�กO������������I 

(2) ก�����ก��%	��%	�	��ก����&	�ก�ก��ก��ก������ 

(3) ก��ก��6"���)	ก���L&���&����6%����ก"��
ก��ก���G ��!����� ��#�$%&	( ����������"�6	�����กO���� 

(') ��&8��� ก��ก���	�
����%����* 6�	&	ก�������ก��ก��� �����
�%���#!�����'���)���&��ก"��
ก����ก���� ��	%���%6��N 

2.�����	���
��� 6�	&	ก�����"��	�����&8��� ก��ก���	�
�����!�	�'����&����� ก��ก���	�
�:�����ก���� ก��'���	��	
�	!�������ก ก��"���&8��� ก��ก���	�
����� &����%����* 6���
���#"��#�'����&	ก���	� �������ก�I�+�ก���ก��ก6ก��
���ก��#�$������ ���ก��#�$ 
�� �
�ก�� 6����&	ก���	'��������ก��9��ก&�ก���� ก��ก���	�
� ก���� ก��ก���	%�
	����� 
ก����)		���	��7!��'�����ก��#�$���ก��������ก��#�$ ���ก���� �6�	������ก��#�$"���)	�	�
����	 ���ก����)	����� ก����&	�	
%�NN�7!��'����
��	�� 7G�����ก��6� �����ก&	 3 
�	6ก�� 

3.�����	���
��� 6�	&	ก���#!����&กก���	�
� �	ก�+""����กL'���)���&�7G����&8��� ก��ก���	�
�#&���+����
�"�
����!��( �
%���&����%�����%���
�����"ก��'���!	�	�
����	 �	ก�+"� ก�+"�	G��  �������	"� ���ก����&กก���	�
�����)	���(��	$������*!�
�	�
����	( ��
� 

(ก) �"ก��'���!	�	�
����	%�9& + 
�	� 
�	�	G���ก&	ก
�� 2 �	 3 '���6	
	�	�
����	"��6�	���� ����
�����  

(') �"�� �
�ก��'���!	�	�
����	%�9&�	��
������
�� 5 
�	6ก�� 7!��'���	�
����	� �& ���ก�	�& ��)	�6	
	�ก&	ก
�� 2 �	 3 
'���6	
	�	�
����	"��6�	���� ����
�����  ���	"� ก�+""���)	ก���	�
�"��"ก6�	 �����
��ก�����7!���!	�	�
����	��)	��
� 
(interval fund) ก��#&���+������
��ก��'���!	�	�
����	 ���#&���+���ก�b#���	��
������
��� "�
ก�	 7G��ก���	�
���& ���
���7!���!	�	�
����	���	��	 

���	"� ��&8��� ก��ก���	�
������ 6�	&	ก�����'�� 3 
����	G�� ��ก��&8��� ก��ก���	�
�#&���+����
 �"�
����!��( �%���&�
���%�����%���
��ก����&กก���	�
��������)	���(��	$������*!��	�
����	"����!������	!�����กก���	�
�������"��#�$%&	�����!� 
"��"��+:�#����"%:�#�����������#"��#� ������*!��	�
����	"����!����������� ������ก�����กก��'���!		��	 

ก�����'��������7!���!	���%�����"��	�	�
����	���%��� ��&8��� ก�����L&���&������ก�I%6	�ก��	�+�ก���ก��ก6ก�����ก��#�$
������ ���ก��#�$ "� %	. 9/2564 ��!��� ���ก�ก+l$ ��!��	�' ���
&9"ก���� ก��ก���	�
��#!��������	��
�� ก���	�
��#!��������	"�
�&���������� ���ก���	�
��#!��������	����:%*���	 ������ก�I�+�ก���ก��ก6ก����� �	"� 	. 11/2564 ��!��� ���ก�ก+l$
ก���� ก��ก���	�
��#!��������	��
�� ก���	�
��#!��������	"��&���������� ก���	�
��#!��������	����:%*���	 ���ก���	%�
	
����� 
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ก�����	
����������� China Trigger 2 : SCBCHTG2 

ก�/#���/$87=%$*�N&(�#/&�+��7&�#�*)�.���� 

�#!�������������(��	$'�����*!��	�
����	 ��!��	ก�+""��"�
���6��)	�#!����ก8��%*"��:�#���I�8Mก&����ก����&	'������I 
��!��#!����ก8��%*"��:�#�	������� ก����&	 ��&8��� ก������� ����6%���7!����!� �6%���'���!	�	�
����	'��ก���	��& � ���)	
ก�����
���
 ��������
��"�%6	�ก��	�+�ก���ก�� ก.�.�. ���ก�I ���	"� ����ก&	 20 
�	6ก���& ���ก�	 �
�	������ �����
����)	
�����ก�+�ก���ก�� ก.�.�. ���'��������
����� ����6%���7!����!��6%���'���!	�	�
����	��ก��� �  

Q: )�Q'ก�/%$8	
.'*��#�*)�.����	
L���*��/ 

A: �	��
�:���	�����
�� 7 � !�	 	�����
�	� ���"�	ก����#�$%&	'��(���ก����)	ก���	�
� ก���	�������& ���%�����"��	�	�
�
���	 �������& ���%�����"��	�	�
����	�b#����
���& �%	�'���	�
����	�������ก���	��	 ������ก�ก+l$/��!��	�'"���&8��� ก��
ก6�	  �
�	�����&8��� ก�����	�N����)	������!�	 �������ก)�����กก���		"����%����*��&กก���	:���	 7 � !�	 	�����
�	� 
���"�	ก����#�$%&	'��(���ก����)	ก���	�
� ก���	����& ������*!��	�
����	6ก��%�����"��	�	�
����	� ��ก
�	6ก��7!��
'���	�
����	 ������ก�ก+l$/��!��	�'"���&8��� ก��ก6�	  �
�	�����&8��� ก�����	�N����)	������!�	 ( ���&���������
�	6ก��
*� ��ก 7 � !�	 	�����
�	� ���"�	ก����#�$%&	'��(���ก����)	ก���	�
�  

 ���*!��	�
����	%����*6ก��%�����"��	�	�
����	�'�������ก� � ������ก�ก+l$/��!��	�'"���&8��� ก��ก6�	  �
�	�����&8�
�� ก�����	�N����)	������!�	 ( ����*!��	�
�%����*�& ���"���&8��� ก����!����%	��%	�	ก��'����!����7!���!	�	�
����	"�� ����
ก������������ก��&8��� ก�� (*���") 7G��%����*����6%���7!����!�'���	�
����	 ��!���)	���6�	��"��	ก���%	�'��������7!���!	�	�
�
���	'��ก���	 ��!���&ก��9	�������&	����$�	)�'��9	���� ��#�+&��$ �6ก�  (����	) ��!������������&ก���!�	� "���&8�
�� ก��ก6�	  ���ก6�	 ก�����������"�%� �����ก��ก��6���ก��%���7!�� ���/��!�'���!	�	�
����	 
�	ก�+""���)	ก��%�����"��	�	�
����	�����ก���	�
��!�	:�����ก����&���'����&8��� ก�� (*���") ก��� �6	
	�	�
����	'��
ก���	��	�� (*���") "�%�����"��	�	�
����	���ก���#&���6	
	�	�
����	'��ก���	������ (*���") ��6:���	 4 
�	6ก��
*� ��ก
�	"�6ก��7!��'����!�%�����"��	�	�
����	�6	
		��	��!�
�	"��6	
+�������7!���!	�	�
����	'��
�	6ก�����7! ���!	
�	�
����		��	� � ���
���ก�+" 
���*!��	�
����	�����%����*�#&ก*�	�6%���%�����"��	�	�
����	 ��ก��&8��� ก��� �6ก��%�����"��	�	�
����	�%�)�%����+$���
 
�
�	���� �����
����)	�����ก��&8��� ก�� 
����'��������7!���!	�	�
����	ก�+"%�����"��	�	�
����	 
(ก) ก�+"ก���	��	�� ก���6	
+����%�����"��	�	�
����	������������7!���!	�	�
����	 + %&�	
�	6ก��7!��'��"���&8��� ก��
� �����6%���%�����"��	�	�
����	�����&8��� ก��� �6���ก��%�����"��	�	�
����	���
 7G����)	����"�������( ���� ��������(��	$
���
 ��ก �
����9����	"��"���"�ก�ก)���ก���*!��	�
����	 (*���")  
(') ก�+"ก���	������ ก���6	
+����%�����"��	�	�
����	���������'���	�
����	 + %&�	
�	6ก��7!��'��"���&8��� ก��
ก6�	  ���	"� 
�	6ก��7!��'�� ��ก���
����)	
�	6ก��ก��	
�	"�ก���	� ������&	��กก���	��	�� 7G����)	����"�������( ���� ���
�����(��	$���
�
ก �
����9����	"��"���"�ก�ก)���ก���*!��	�
����	 (*���")  
�	ก�+""���)	ก��%�����"��	���
����	& �	�
����	 (*���")  
(ก) ก�+"�	�
����	��	�� ก���6	
+����%�����"��	�	�
����	������������7!���!	�	�
����	"��6	
+� � + %&�	
�	6ก��"��"
ก��%�����"��	�	�
����		��	 7G����)	����"�������( ���� ��������(��	$���
  
(') ก�+"�	�
����	������ ก���6	
+����%�����"��	�	�
����	���������'���	�
����	"��6	
+� � + %&�	
�	6ก��"��"ก��
%�����"��	�	�
����		��	 7G����)	����"�������( ���� ��������(��	$���
 

��&8��� ก������#&����&���!����"��	����
&9"ก��%�����"��	�	�
����	� ����"������
��	�	��%!��"��
	 ( ���&8��� ก�����������
%6	�ก��	�+�ก���ก�� ก.�.�. ���������ก�I���	���
)��7�$'����&8��� ก�� ����
)��7�$'�����%	��%	�	ก��'����!����7!���!	
�	�
����	 (*���")������*!��	�
����	�����
��	�����	���ก
�� 1 
�	6ก��ก��	ก�����"��	����ก�������&ก�� ��ก���
 7G��ก��
 6�	&	ก�� ��ก���
��&8��� ก�����6	G�*G����(��	$'��ก���	������*!��	�
����	��)	%6��N 
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ก�����	
����������� China Trigger 2 : SCBCHTG2 

'��%�
	%&9&  

��&8��� ก��'�%�
	%&9&�L&�%9"���%�����"��	�	�
����	'��ก���	����ก�������	"���)	�����9��� �������� 2 �	'G�	���������ก&	 4 
�	*!��	�
����	��
�ก�	 ������กL
��������	����	��!������ �%"��"
&�  

�#!�����(��	$%��%� '��ก����&����� ก��ก���	 ก��%�����"��	�	�
����	'��ก���	��������	 ���#&	&�'����&8��� ก������#"�����
� "�
 ( ���&8��� ก��'�%�
	%&9&"������/�L&�%9"���%�����"��	�	�
����	'��ก���	����ก������� ก)� � ( ������"���&8��� ก��
�"
��*����%��$"������%�����"��	�	�
����	'��ก���	���	��	 �
�*G��������6ก� �#"�� #���!��%���M����&ก� ���"��"*&�	M�	�����	
%���M����&ก� �����7G���ก�&�"*&�	"������	%���M����&ก� �
�*G�ก����#�$%&	'������� ��ก���
 �����&8���!��������	%�
	7G���� ����"'G�	
��� 6�	&	ก&�ก����	%���M����&ก�  

��&8��� ก��'�%�
	%&9&�L&�%9�6%���%�����"��	�	�
����	'��������	 ��กก��%�����"��	 ��ก���
'� ก�����ก�ก+l$'��%6	�ก��	
�+�ก���ก�� ก.�.�. ��!� �"��ก������ก����&����� ก��ก���	 ��!� 6����ก& �
���%"�����กO������!�����!���%"��'����&8�
�� ก����!�ก���	 ( ���&8��� ก�����6	G�*G����(��	$'�����*!��	�
����	��)	%6��N 

��&8��� ก��'�%�
	%&9&"����& ����6%���%�����"��	�	�
����	�'�����
���
/*�
� ���"���&8��� ก����)	%��
� ���	"� ��&8��� ก��
���������������	�����
��	�������	��� 3 
�	6ก��ก��	ก�����%&9&�& ����6%���%�����"��	�	�
����	 ( ������ก�I���	��
�
)��7�$'����&8��� ก�� ����
)��7�$'�����%	��%	�	ก��'����!����7!���!	�	�
����	 (*���") 

Q: ก�����/),�'(ก=#��)�Q'ก�/6��#�*)�.���� E.5+(�;=ก$�ก�/6��)(��*��/ 

A:  1. %6�����ก�	& �	�
����	 ���*!��	�
����	%����*(�	�	�
����	� ��	ก�+" �������	"�   
(ก) ก��(�	�	�
����	����& � ��� � ���� ������%��%'�����*!��	�
����	 
(') ก��(�	�	�
����	����6%���I����!�( ���'��กO���� (7G������
�*G�ก�+""�������	"���)	�����9��� �������� 2 �	'G�	��������
�ก&	 4 �	 *!��	�
����	��
�ก�	 ������กL
��������	����	��!������ �%"��"
&� �
�	���I�����"�6%�����)	������!�	) 
(�) ก��(�	�	�
����	�	ก�+"#&�I8�!�	V"���&8��� ก����)	%��
�����	����&���(�	� � 
���	"� ���(�	���������(�	���������!�	�6'�(�	�	�
����	 �
��	���"�%6	�ก��	���"�	�	�
����	 �	ก�+""�������(�	������� ���)	
��������&ก��ก���	ก����&8��� ก�� ������(�	������ก��ก�������"� �	���6'������&ก��ก���	����!�	���	�����"�	�	�
����	
#�����6'�(�	�	�
����	 ����6�����9����	"��ก��(�	�����
'�����9����	"��ก��(�	�	�
����	"������
��	�������"� 
(���ก�� (*���")  	�����"�	�	�
����	����	Gก'�����ก��(�	�	�
����	 �����ก���!	��	ก��(�	�	�
����	 #������ก%��
�% �%&9&�	�	�
����	���������(�	�	�
����	 �����ก���!	��	ก��(�	�	�
����	����ก����(�	�	�
����	:���	 7 
�		���������

�	"�	�����"�	�	�
����	� �����6'�(�	�	�
����	   
���	"� %&9&'�����*!��	�
����	���ก& 'G�	�����!��	�����"�	�	�
����	� ���	Gก'��������	���"�	  ���*!��	�
����	��"���������
 
2. �#!�����(��	$%��%� '��ก����&����� ก��ก���	 ก����������"�	ก��(�	�	�
����	'��ก���	 ��������	 ���#&	&�'����&8�
�� ก������#"������ "�
 ( ���&8��� ก��'�%�
	%&9&"������/�L&�%9�����"�	ก��(�	�	�
����	'��ก���	����ก������� ก)� � ( �
�����"���&8��� ก���"
��*����%��$"��������������"�	ก��(�	�	�
����	'��ก���	���	��	 �
�*G��������6ก� �#"�� #���!��
%���M����&ก� ���"��"*&�	M�	�����	%���M����&ก� �����7G���ก�&�"*&�	"������	%���M����&ก� �
�*G�ก����#�$%&	'������� ��ก���
 ���
��&8���!��������	%�
	7G���� ����"'G�	��� 6�	&	ก&�ก����	%���M����&ก�  
3. ��&8��� ก��'�%�
	%&9&�L&�%9ก�������"�	(�	�	�
����	'��������	 ��กก�������"�	(�	�	�
����	 ��ก���
'� ก��
���ก�ก+l$'��%6	�ก��	�+�ก���ก�� ก.�.�. ��!� �"��ก������ก����&����� ก��ก���	 ( ���&8��� ก�����6	G�*G����(��	$
'�����*!��	�
����	��)	%6��N  
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ก�����	
����������� China Trigger 2 : SCBCHTG2 

Q: J-(O&�#�*)�.����;5�/�8+(�,-.	ก'*�)ก$8,-.7*��/$���%��%��Q� ,-.7*�#�*)�.���� E.5/�7�+��E.5/$8N&(�7&�#�*)�.�����( 

 ;�ก�*�����:� 

A:  �	ก�+""�ก���	����:���	�����
�� 7 � !�	 	�����
�	� ���"�	ก����#�$%&	'��(���ก����)	ก���	�
� ��&8��� ก�������ก�I
��������#�$%&	%�9& �������	�
����	 ��������	�
����	 �	 Website '����&8��� ก��: www.scbam.com ��!��!�	V (*���")     
�ก
�	6ก����ก'��� !�	 

��ก�	ก�+""�ก���	����ก& ����ก��+$�����&กก���	�����!��	�'"������
� ��&8��� ก������& ���6���ก��7!�� '���!	�	�
����	� �
�ก
�	6ก��7!��'���	�
����	 ��������ก�I��������#�$%&	%�9& �������	�
����	 ��������	�
����	 �	 Website '����&8�
�� ก��: www.scbam.com ��!��!�	V (*���") �ก
�	6ก��  

%��Q�+��J-(O&�#�*)�.���� 

Q:    ก�����/),�'(,'ก�/��กE.5%*�,�8#.$กa��E%��%��Q�:�#�*)�.����#/&�,* ��*��/ 

A:  ��&8��� ก����!�	�����"�	����ก��ก%���% �%&9&�	�	�
����	���ก�����*!��	�
����	�ก�����"��� �*!��	�
����	�"ก��6
���ก��7!����!�'���!	��!�%�����"��	�	�
����	 �#!����)	ก���!	��	ก��6���ก��7!����!�'���!	��!�%�����"��	�	�
����	'�����*!�
�	�
����	  ( ��	ก�+""���)	ก��%���7!���	���
�����
�ก���%	�'���������ก 	�����"�	�	�
����	 7G��� �������������ก��&8�
�� ก������ %���	��%!��������% �%&9&�	�	�
����	/���!	��	ก��7!���	�
����	#�������%�)������&	�����ก6ก��:�8"%6����
���9����	"��ก��'���	�
����	 (*���") ����ก����%� ��7!���	�
����	( ������8+"�$�&��)ก��	&ก%$ (E-Mail) (*���") ��!�( ���
���8+"�$�	ก�+""��������"��������8+"�$�&��)ก��	&ก%$ (E-Mail Address) ���"�����"������
��	���6'������&ก��ก���	:���	 7 
�	
6ก��	�����
�	� ���"�	ก���	 %�
	�	ก�+"ก��6���ก��:��������
��%	�'���������ก 	�����"�	�	�
����	���/��!�
���%	��%	�	ก��'����!����7!���!	�	�
����	 7G��� �������������ก��&8��� ก������ %����ก%���% �%&9&�	�	�
����	#������
�!	��	ก��6���ก�� ��ก���
 ��ก6ก��:�8"%6�������9����	"��ก��'��/���7! ���!	/%�����"��	�	�
����	 (*���") ���/��!�
���%�)������&	 ����ก����*!��	�
����	�����8+"�$�&��)ก��	&ก%$ (E-Mail) (*���") ��!�( ������8+"�$�	ก�+""��������"��������8+"�$
�&��)ก��	&ก%$ (E-Mail Address) ���"�����"������
��	���6'������&ก��ก���	:���	 7 
�	6ก��	�����
�	�6	
+��������#�$%&	 
�������	�
����	 ����'������������7!���!	�	�
����	'��
�	6ก��7!��'���	�
����	 ���	"� �
�	�����&8��� ก�����	�N��
 6�	&	ก����)	������!�	 

Q:    J-(O&�#�*)�.����+��ก�����/),�'(��;O-ก;=ก$�%��Q�:�	/&*��:� B��:9(	�&*��+ 

A:        %&9&�	ก��'���!	�	�
����	 :   

���*!��	�
����	���%����*'���!	�	�
����	���ก��	���ก6�	 �����
�� 7 � !�		�����
�	� ���"�	ก����#�$%&	'��(���ก��
��)	ก���	�
� ( ���&8��� ก����6ก�����7!���!	�	�
����	( ����(	���&��ก��)	�������!��	�'"�ก6�	  ���	"� ��ก���ก6�	 
�����
�� 7 � !�	 	�����
�	� ���"�	ก����#�$%&	'��(���ก����)	ก���	�
�����ก& ����ก��+$�����&กก���	�����!��	�' ���*!�
�	�
����	%����*'���!	�	�
����	����ก���&8��� ก�� ( ����	���%	��%	�	ก��'����!����7!���!	�	�
����	%	��%	�	ก��'��
������7!���!	�	�
����	"���&8��� ก���������� (*���") ���	"� �����)	������	��%!��"��
	%�
	(���ก�� ��
'�� "ก�����7!���!	�	�
�
���	" ���	"� %&9&'�����*!��	�
����	���ก& 'G�	�����!��	�����"�	�	�
����	� ���	Gก'��������	���"�	���*!��	�
����	���
 

%&9&�	ก������&�#!���ก��'�#&����&�(���ก���� ก�����	��!��ก��'
&9"�� ก��:   

 ��ก���*!��	�
����	*!��	�
����	�ก&	ก
�� 1 �	 3 '���6	
	�	�
����	"��6�	���� ����
����� '��ก���	�
� ��&8��� ก��
ก���	�
������	�����		�%"��%�
	"��ก&	 ��ก���
 �
�	�����)	ก�+"ก���	�
�"��"ก�������	& �	�
����	����	�
����	�	& 
 ��ก���
�"���*!��	�
����	�#"������ "�
 ��	�����		�%"��'�����*!��	�
����	 ��ก���
� ���)�����6	
	"�*!����� 
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ก�����	
����������� China Trigger 2 : SCBCHTG2 

Q:    �*�����E.5)�Q'ก�/�'*J-(O&�#�*)�.����%�,�/O9/);%�8E�)���ก�/:�(%��Q���ก	%'��E.5ก�/�=	���ก�/:�(%��Q���ก	%'�� 
+��8/�A$�;$�ก�/ก�����/),	��*,	9�, 

A:    ������	%����*��
� ��	
���	ก�����%&9&��ก�%"�� ��� 6�	&	ก�����%&9&��ก�%"��� �( ���&8��� ก����6ก���& ���ก�I     
+ "�6ก��'����&8��� ก�� ��!����ก�I�	�
)��7�$'����&8��� ก�� 

Q:    ก�����/),�'(,'�*�����E.5)�Q'ก�//(��	/'��+��J-(.���� E.5�6�8��ก�//5�$8+(������6��ก/58)�ก�/���>�699�.�ก�/   

       9.��;�)�Q'	+(�%-*ก/58)�ก�/�$�ก.*�)#/&�,* ��*��/ 

A:    ���*!��	�
����	%����*	6%��'��������"�	��� �"� 
• ��&8����ก��#�$�� ก��ก���	 ��#�+&��$ �6ก�  J�����ก���%��#�	9$ (�.0-2777-7777 ก  0 ก  6  
• %6	�ก��	�+�ก���ก�� ก.�.�. (Help Center) (�.0-2263-6000 
• ��� ��������(��	$ : 9	����ก%&ก��� �6ก�  (����	) (�. 0-2470-1962 / 0-2470-1523 (�%�� 0-2470-1996-7 

ก�//5�$8+(������6��ก/58)�ก�/���>�699�.�ก�/ 
�	ก�+""���&8��� ก��ก���	�
�J��J!	��!�����L&���&������ก�ก+l$�ก"��
ก��ก���	����&����� ����ก���	�
������)	ก����
�� ���
ก��J��J!	��!�ก������L&���&	��	ก������ก& �
���%"�����ก�ก���	�
���!�������	 ��&8��� ก��ก���	�
����ก��'��"�
���
��
�%"����( ������ก��� ( ��	ก�+""��ก& '��#&#����
�����&8��� ก��ก���	�
����������	 ��&8��� ก��ก���	�
��&	������	6
'��#&#��'��%��ก��#&���+�'���	�N�(�����ก�� 

Q: ก�//58�B-,�.=	��:�
/5	�b�� 	�&*�ก�/)���/$���%=#/$8J-(O&�#�*)�.������ก/���'*,*,'B-,�.=	��:�
/5	�b�� 

A:  �	ก�+""����*!��	�
����	����":��&�6�	��	����I��������� ������
���)	������!�	 ��&8��� ก���������&�"�����'����&8��� ก����)	:��&�6�	�
�#!��ก��
����#�$�	ก�+""������"ก��
����#�$ 

8�77.�'*	ก'*�)+(��ก$8ก�/�=	���ก�/+��ก�����/), 

Q: +(�,-.	ก'*�)ก$88/�A$�;$�ก�/ก�����/), 

A:        ��&8����ก��#�$�� ก��ก���	 ��#�+&��$ �6ก�  �� ����'G�	��!��
�	"� 18 �"	��� #.I. 2535 ��)	��&8��	���!�9	������#�+&��$ "�
� �������	�N����กก���
�ก������������ก��9��ก&����ก��#�$����:9��ก&�ก���� ก��ก���	�
� ก���	%6�����"����"# ��� 
ก���	%�
	����� �������	��&8��� ก�� �"ก���	�
�:�����ก����&����� ก���6	
	�����  415 ก���	 �����������#�$%&	%�9&
'��ก���	�
� ���ก�� 914,205,750,642.25 �� ('����� + 
�	"� 31 #u8:��� 2565) 

o  ����!���+�ก���ก���� ก�� 
1. 	��+���$I�ก &$ ��� �"��� ���9�	�����	��"���&��� 
2. 	��	�	$�	�% ��"���&#�$�	�% Chief Investment Officer  
3. 	�����
&+ ��I
(:�&	 Chief Marketing Officer  
4. 	���&�	%� � :��
&:� �
��9	$ Chief Operating Officer 
5. 	��%�9&	"�$ �&��#�9$ Executive Director ก������ ก�����	���%���	 
6.  �.#�	I�ก &$ (��%�	� 
7. 	��%�
����� *&�	9	%�� 

Executive Director ก������ ก�����	 Machine Learning  
Executive Director ก������ ก�����	���%���	"� 

8. 	����9#� 
&�#�+&�ก� 
9. 	��
(�u9&$ �"���	 

Executive Director ก������ %��%&	��#�$���ก���	��������I 
Executive Director ก����
&������$ก�����	 

10. 	��%�
#&+�ก�
 ����ก�
 
11. 	��%�
��
" �� �#�+&��$ 
12. 	��%�
I�:���	$ ���"�$
�I$ 

Executive Director ก����9��ก&���ก�����������%*���	 
Executive Director ก����9��ก&�ก���	%6�����"����"# 
Executive Director ก����ก���9$ก����� �����&�:�+l$ก�����	 
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ก�����	
����������� China Trigger 2 : SCBCHTG2 

13. 	��%�#�8$ �&��N'��(��	$ Executive Director ก������N�"����L&���&ก��ก���	 
14. 	��%�
��+�ก� �&��	�ก�%ก�� Executive Director ก������(	(��"%��%	�I 
15. 	��&#�#��+ :��
&ก�� Executive Director ก����ก�����	�%�����&���#�$���(���%����#!�	M�	 
16. 	��%�
	:����	$ ก�N�	%�
�I$ 
17. 	�����(��$ ����%����+$  

Executive Director ก������#��ก������ 
Executive Director ก������&����
���%"���  

18. 	��%�
������ �"#��)	%�' Executive Director ก����ก���9$���
����	 
�   ����!���+�ก���ก����&8� 

1. 	��ก&��&�� (�9	��ก8� ���9�	ก���ก����&8� 
2. 	��%��&	" 
����� ก���ก�� 
3.  �.����� �����&N 
4. 	����&��& �	!����6	��$ 

ก���ก�� 
ก���ก�� 

5. 	��+���$I�ก &$ ��� �"��� ก���ก�� 
6. 	���L&:�+ ��&I����%�&MI&�& ก���ก�� 

Q: /���&*�7�5ก//,ก�/ก�/.����  

A:  1. 	��+���$I�ก &$ ��� �"��� 
2. 	��	�	$�	�% ��"���&#�$�	�% 
3. 	��%�9&	"�$ �&��#�9$ 
4.  �.#�	I�ก &$ (��%�	� 
5. 	��%�
����� *&�	9	%�� 
6. 	����9#� 
&�#�+&�ก� 
7. 	��
(�u9&$ �"���	 
8. 	��%�
����:�� ������ 
9. 	��+�M 	�� ����	#�&#�$ 
10. 	��%*&��$#�8$ ��	��&�
�I$ 
11. 	���#�&�	$ 	&���	�:�# 
12. 	��%�
	:�#��+ ��:
�ก&����  
13. 	����ก��ก8+$ ก���%�I"�� 
14. 	��
��+ ��N�6�Gก*	�� 
15. 	��%�
	&%����	$ ��:�#�8$ 
16. 	��
&�� ������%	 
17. 	��%�
�&%�"�$ :�ก "�� 
18. 	���&��:��$ :��:�
 � 
19. 	��%�
II&#&�#$ % �%���	�$ 

�������� : 
* '����� + 
�	"� 5 ก�กO��� 2565 
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ก�����	
����������� China Trigger 2 : SCBCHTG2 

Q: /���&*�J-(;$�ก�/ก����� 
/5)$9�ก�/bcกA� E.5
/5%8ก�/��ก�/�=����'*	ก'*�)+(��ก$8ก�/8/�#�/;$�ก�/ก�����/), 

A:        ���'!�����'�����"��ก"��
'���ก������� ก��ก���	 �% �� � ��	"� 

ก.�*,;$�ก�/.���� Machine Learning 
.=�$8 �&*�-%ก�. #�(��'*E.57)�,/$8J����8 )�e�ก�/bcกA� 
/5%8ก�/���=��� 

1 	��#�	I�ก &$  (���$%�	� ��&���ก�����	�	���%��
�	 ��&� Quantitative 

- ��&NN���ก Ph.D.Electrical 
Engineering University of 
Southern California 

- ��&NN�(  
M. Electrical Engineer University 
of Southern California 

- ��&NN�( 
M.S. Mathematical Finance 
University of Southern California 

-  ��&NN�( 
M.A. Mathematics University of 
Southern California 

- ��&NN���" 
&I
ก���I�%��$
��+l&� ������ก�+$���
&����� 

- ��+
��&#&�I8 CAIA,CFA, FRM  

-   Executive Director ก������ ก�����	 
Machine Learning ���. ��#�+&��$ 

- ����6	
�ก����
�(% �����
�	��J���
�� ก�����	���%���	��&�ก���9$ 
���. ��#�+&��$   

- ����6	
�ก�� J���ก�����	���%���	
��&�ก���9$ ���.��#�+&��$  

-   ����6	
�ก��  J����� ก�����	 
      ���%���	 ���.��#�+&��$   
- ����6	
�ก�� J����� %��%&	��#�$���

ก���9$ก�����	 ���.��#�+&��$   
- ����� ก��J������%���	"� ก���	

�6��	)��6	�N'�����ก�� (ก�'.) 

2 	���#�&�	$  	&���	�:�# ��&���ก�����	�	���%��
�	 ��&� Quantitative 

- ��&NN�( 
&I
ก���I�%��$
�����+l&� ������ก�+$
���
&����� 

- ��&NN���"  
&I
ก���I�%��$
��+l&� ������ก�+$���
&����� 

-   Director J���
&������$ Big Data ���
'�������&���&��+ ���.��#�+&��$  

-  ��
�	��%�
	 J�����&����
���%"��� ��	
���  9	����ก%&ก��� �6ก�  
(����	) 

-   	�ก
&������$'��������(���ก��  
��&8� ��7"��% �6ก�  

3 	��%*&��$#�8$ ��	��&�
�I$  ��&���ก�����	�	���%��
�	 ��&� Quantitative 

-  ��&NN�( 
M.S. Computational Finance 
and Risk Management 
University of Washington 

- ��&NN���" 
&I
ก���I�%��$
��+l&� ������ก�+$���
&����� 

- ��+
��&#&�I8 CFA 

-   Director J��� Machine Learning  
���%���	 ���. ��#�+&��$ 

-   Associate Director J��� Machine 
Learning ���%���	 

    ���. ��#�+&��$   
-   Senior Investment Analyst 

 Employees Retirement System of 
Texas, USA 

4 	��กu� ��	�$�	�ก ��&���ก�����	�	���%��
�	 ��&� Quantitative 

- ��&NN�(  
MSc Statistics (Financial 
Statistics), London School of 
Economics and Political Science 

- ��&NN�( 
MSc Financial Engineering, 
University of Reading 

- ��&NN���"  

&��I�%��$��+l&� �+&�I�%��$ 
���
&������ก8��I�%��$ 

- ��+
��&#&�I8 CAIA, FRM 

-   Principal ก������ ก�����	 Machine 
Learning ���. ��#�+&��$ 

-  Senior Portfolio Manager, QIS 
Capital 

-   Principal ก������ ก�����	 Machine 
Learning ���. ��#�+&��$ 

-   Manager J�����&����
���%"���ก��
���	 ก���	�6��	)��6	�N
'�����ก�� (ก�'.) 

-   Quant Researcher 
JP Morgan Securities Hong Kong 

-   VP of Research, WorldQuant 
Research Thailand LLC 
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ก�����	
����������� China Trigger 2 : SCBCHTG2 

ก.�*,;$�%//%���/$���E.5ก�����9*��
/5	�b 

.=�$8 �&*�-%ก�. #�(��'*E.57)�,/$8J����8 )�e�ก�/bcกA� 
/5%8ก�/���=��� 

1 	����9#� 
&�#�+&�ก� ��&���ก���	 - ��&NN�( ��&���9��ก&���N�"���
ก����&	 ���
&����� 9���I�%��$ 
(���ก%���	�	����&) 

- ��&NN���" ��&���9��ก&� 
���
&�����	�	����&��& � 

- ��+
��&#&�I8 CISA Level I, 

  Single License 

- Executive Director ก������ %��
%&	��#�$���ก���	��������I  
���.��#�+&��$ 

- Executive Director ก������ ก�����	
���%���	"� ���.��#�+&��$ 

- ����6	
�ก����
�(% J���ก�����	 
���%���	"������&�����&	  
���.��#�+&��$  

- �������6	
�ก�� J����� %��%&	��#�$
���ก���9$ก�����	  
���.��#�+&��$ 

- �����
������ ก�� ก���	�6��	)��6	�N
'�����ก�� (ก�'.) 

- ����� ก��J�����&����
���%"���  
���.��#�+&��$ 

2 	��
&�� ������%	 ��&���ก���	 - ��&NN�(  M.S. Finance 
������ก�+$���
&����� 

- ��&NN���" �I�8MI���$ 
���
&�����9���I�%��$ 

- ��+
��&#&�I8  CFA 
Charterholder, FRM Holder, 
Fund Manager License, 
Derivative License 

- Director J����� %��%&	��#�$ 
ก�����	 ���.��#�+&��$ 

- ����� ก��ก���	 J����� ก�����	 
���.:�� 

- ����� ก��ก���	 J����� ก�����	 
���.&%(ก� 

- ����� ก��ก���	 J����� ก�����	 
���.g&	�	7�� 

- 	�ก
&������$��
�(% ก���	�6��	)�
�6	�N'�����ก�� 

- 	�ก
&������$ ��.7"�&(ก� 
3 	���	��� ����	�		$ ��&���ก���	 -  ��&NN�( MSc Management of 

Science, Technology and 
Innovation at Manchester 
Business School, UK   

-   ��&NN���" BA Economic and 
Social Studies at University of 
Manchester, UK 

 -  ��+
��&#&�I8 CFA 
Charterholder, Fund Manager 
License 

-   Principal, J����� %��%&	��#�$ก��
���	, ���.��#�+&��$ �6ก�  

-   Associate Director, J����� %��
%&	��#�$ก�����	,  

    ���.��#�+&��$ �6ก�  
-   Trader, J������ %&	�����
��	��

�����&����
���%"���, ��&8� 
	�6����&���� �6ก�  

-  �������� ก��, J������ ก����&	, 
��&8� �	:�� �6ก�  (����	) 

-   Associate, J���
�	&�9	ก&����
���  ���%���	, ��&8����ก��#�$ 
:�� �6ก�  (����	) 

4 	��%�
	:�#��+ �G��&	�$���&N ��&���ก���	 -  ��&NN�(, Finance, Shanghai 
university of Finance and 
Economics 

- Associate Director J����� %��
%&	��#�$ก�����	 
���.��#�+&��$ �6ก�  

- ����� ก��ก���	 J�����&���ก���	%�
	
����� ��.��#�+&��$ �6ก�  
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ก�����	
����������� China Trigger 2 : SCBCHTG2 

.=�$8 �&*�-%ก�. #�(��'*E.57)�,/$8J����8 )�e�ก�/bcกA� 
/5%8ก�/���=��� 

-  ��&NN���", ��&���9��ก&� (ก��
9	�������ก����&	), ������ก�+$
���
&����� 

-  ��+
��&#&�I8, Fund Manager 
License, CISA Level 1, Derivative 
Investment 

- ����� ก��ก���	 J���ก�����	���%���	 

���.��	 $ ��	 $ ����%$ �6ก�  

- �����
������ ก��ก���	 J���ก�����	 
���%���	 ���.
��+ �6ก�  

5 	��
"��#�	9$ (��	$+�Mก�� ��&���ก���	 -  ��&NN�( Investment 
Management, Class Business 
School 

-  ��&NN���" ��&���9��ก&���+l&� 
%�'�ก����&	, ������ก�+$
���
&����� (���ก%���	�	����&) 

- ��+
��&#&�I8 Chartered Financial 
Analyst(CFA) Charterholder, 
Certified Financial Risk Manager 
(FRM), Certificate of Oxford 
Private Markets Investments 
Programme 

-  Associate Director J����� %��
%&	��#�$ก�����	 
���.��#�+&��$ �6ก�  

- ����� ก��ก���	 J���ก�����	���%��
�	 ���.&%(ก� 

- 	�กก���9$ก�����	 I�	�$
&������$
�I�8Mก&����ก���9$&%(ก� ��&8�&%(ก�
�g�		��"��ก���� �6ก�  (����	) 

- �����
������ ก��ก���	 J���ก�����	
���%���	 ���.����� 

 

6 	��%�
������	$ 9���#�&#�$ ��&���ก���	 -   ��&NN���" �I�8MI�%��$
���
&�����9���I�%��$ 

-   ��+
��&#&�I8 CFA Level I 

- Senior Associate, J����� %��%&	��#�$
ก�����	  ��&8����ก��#�$�� ก��
ก���	 ��#�+&��$ �6ก�  

7 	��%�
	&%����	$ ��:�#�8$ ��&���ก���	 -   ��&NN�( 
&��I�%��$ (ก����&	) 
���
&����� 9���I�%��$ (���ก%���
	�	����&) 

-   ��&NN���" ��&���9��ก&� ������ก�+$
���
&����� 

-   ��+
��&#&�I8 CFA Level 1, CISA 
Level 1 

-  Director, J���ก�����	���	ก���	
��������I 

��&8����ก��#�$�� ก��ก���	  
��#�+&��$ �6ก�  

- Senior Fund Manager, J���ก���� ก��
���	����&��%�7) 

��&8����ก��#�$�� ก��ก���	  
ก%&ก��� �6ก�  

- Senior Fund Manager, J����� ก�����	
���%���	 

��&8����ก��#�$�� ก��ก���	  
��)���g7" �6ก�  (����	) 

- Fund Manager, J����� ก�����	 
���%���	 

��&8����ก��#�$�� ก��ก���	 ��
#�+&��$ �6ก�  

- Manager, J���
�+&�9	ก&� 
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ก�����	
����������� China Trigger 2 : SCBCHTG2 

.=�$8 �&*�-%ก�. #�(��'*E.57)�,/$8J����8 )�e�ก�/bcกA� 
/5%8ก�/���=��� 

��&8����ก��#�$ ���"�� (����I��) 
�6ก�  (����	) 

- Assistant Manager, J��� Corporate 

Finance  

��&8� ��#"��)��" :��&��� "���Gก8�9��ก&� 
�6ก�  

- Assistant Manager, J���
�+&�9	ก&� 

��&8����ก��#�$ ���"�� (����I��) 
�6ก�  (����	) 

- Assistant Fund Manager, J����� ก��
���	���%���	 

��&8����ก��#�$�� ก��ก���	  
��)���g7" �6ก�  (����	) 

8 	��%�
���& � ���!�(%:+ ��&���ก���	 -   ��&NN�( ��&���9��ก&�
������ก�+$���
&����� 
(���ก%���	�	����&) 

-   ��&NN���" �I�8MI�%��$
���
&�����9���I�%��$ 
(���ก%��� 	�	����&) 

-   ��+
��&#&�I8 CFA Level I 

- Senior Associate, J���ก�����	
���	ก���	��������I ก������ %��
%&	��#�$���ก���	��������I 
���.��#�+&��$ 

- ����� ก��ก���	 ก���	��������I        
���.����� 

- �����
������ ก��ก���	 ก���	
��������I   ���.����� 
- �����	��"�J���ก���9$���
��

��	ก�����	 9	����7"����)��"
�� �6ก�  (���'	) 

9 	��
&I��� �%ก%��#�	&� ��&���ก���	 -   ��&NN���" ��&���9��ก&� ������ก�+$
���
&����� 

-   ��+
��&#&�I8 CISA Level I, 

    IP License, Fund Manager 
License, Derivative Fund 
Manager License 

- Senior Associate J���ก�����	���	
ก���	��������I ���.��#�+&��$ 

- ����� ก��ก���	 J���ก���� ก�����	 
���.��)ก7$%��&�  

- �����
������ ก��ก���	 J���ก���� ก��
���	 ���.��)ก7$%��&� 

- �����
������ ก��ก���	 J���ก���� ก��
ก���	%�
	����� ��.ก����� 7"�&(ก� 

- Wealth Management Trainee J��� 
Private Banking 9	������#�+&��$ 

10 	��%�
	�&	�� �&+���	$%ก����� ��&���ก���	 -   ��&NN�( ก���� ก��ก�����	
ICMA Centre, University of 
Reading 

-   ��&NN���" �I�8MI�%��$ 
������ก�+$���
&����� 

-   ��+
��&#&�I8 CFA Level III, 

- Associate Director J���ก�����	���	
ก���	��������I ��&8����ก��#�$
�� ก��ก���	 ��#�+&��$ �6ก�  

- Manager, J������	 ��&8� ��g
 ����&
 " ���ก�	�"
&� �6ก�  (����	) 
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ก�����	
����������� China Trigger 2 : SCBCHTG2 

.=�$8 �&*�-%ก�. #�(��'*E.57)�,/$8J����8 )�e�ก�/bcกA� 
/5%8ก�/���=��� 

   Fund Manager License - Assistant  Manager, J������	  
��&8� ��g ����&
 " ���ก�	�"
&� �6ก�  
(����	) 

- Fund Manager, J����� ก�����	 
���%���	"���������I  
��&8����ก��#�$�� ก��ก���	  
��)���g7" �6ก�  (����	) 

- Assistant Fund Manager,  
J����� ก�����	���%���	"���������I 
��&8����ก��#�$�� ก��ก���	  
��)���g7" �6ก�  (����	) 

- 	�ก
&������$%&	��!����ก������8�9	ก&� 
9	����ก%&ก��� 

11 	��%�
ก�	�$�#" �9�	��8O�$ ��&���ก���	 -   ��&NN�( �I�8MI�%��$9��ก&� 
���
&�����9���I�%��$ 

-   ��&NN���" �I�8MI�%��$ 
���
&�����9���I�%��$ 

-   ��+
��&#&�I8 CFA Level 1, CFP 
Module 1, CFP Module 2, Single 
license 

- Senior Associate J���ก�����	���	
ก���	��������I ���.��#�+&��$ 

- ����� ก��ก���	 ���.��&% 
- �����
������ ก��ก���	 J���ก�����	
��������I ���.����� 

- �����	��"��	�	6ก�����	 J���ก��
���	��������I ��.&%(ก� 

�������� : 
* '����� + 
�	"� 19 ก�กO��� 2565 

Q: /���&*�J-(%�$8%���ก�/+��#/&�/$8N&(�7&�#�*)�.���� ����5	8'��#�*)�.���� E.5J-(�-E.J.
/56���� 

A:        ���%	��%	�	ก��'����!����7!���!	�	�
����	 

J-(%�$8%���ก�/+��#/&�/$8N&(�7&�#�*)�.���� 	8�/�6�/b$��� 

1 9	������#�+&��$ �6ก�  (����	)  0-2777-7777 
2 ��&8����ก��#�$ �ก"���&	��&	:�� �6ก�  (����	) 0-2305-9000 
3 ��&8����ก��#�$ ก���I�" �6ก�  (����	) 0-2659-7000 
4 ��&8� ��� 
�	7$ ��g$ ���ก�	�"
&� �6ก�  (����	) 0-2648-3600 
5 ��&8����ก��#�$ ��"�"��%" �6ก�  (����	) 0-2648-1777 
6 ��&8����ก��#�$ (	���� #��	%&	 �6ก�  (����	) 0-2638-5500 
7 ��&8����ก��#�$ ��(��" ���$��"�	 (����I��) �6ก�  (����	) 0-2659-8000 
8 ��&8����ก��#�$ ก����� 7"�&(ก� �6ก�  0-2695-5000 
9 ��&8����ก��#�$ ����"� #��% �6ก�  (����	) 0-2680-1234 

10 ��&8����ก��#�$  "�"��% 
&�����$% (����I��) �6ก�  0-2857-7000 
11 ��&8����ก��#�$ g&	�	7�� �6ก�  0-2697-3870 
12 ��&8����ก��#�$ ��
��
� �6ก�  (����	) 0-2618-1111 
13 ��&8� ���
�7����� (ก� $ g&
����$% �6ก�  0-2223-2288 
14 ��&8����ก��#�$ g&	�	�7"� �7��% �6ก�  (����	) 0-2646-9650 
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J-(%�$8%���ก�/+��#/&�/$8N&(�7&�#�*)�.���� 	8�/�6�/b$��� 

15 ��&8����ก��#�$ ����� �6ก�  (����	) 0-2080-2888                       
16 ��&8����ก��#�$ (ก����)ก �6ก�  0-2672-5999 
17 ��&8����ก��#�$ ���$����" (����I��) �6ก�  (����	) 0-2088-9999 
18 ��&8����ก��#�$ ��	 $ ��	 $ ����%$ �6ก�  (����	) 0-2352-5131-4 
19 ��&8����ก��#�$ 7"�"��%-7"����)��" (����I��) �6ก�  0-2761-9100 
20 ��&8����ก��#�$ ��#�+&��$ �6ก�  0-2949-1999 
21 ��&8����ก��#�$�� ก��ก���	 ����$���	 #��$�	��$ �6ก�   0-2660-6677 
22 ��&8����ก��#�$ �"	&�"� �6ก�  0-2343-9532-33 
23 ��&8����ก��#�$ ���$���ก$ (����I��) �6ก�  (����	) 0-2658-6300 
24 ��&8����ก��#�$ �� 
" (ก���� �6ก�  (����	) 0-2658-5800 
25 ��&8����ก��#�$	���	��7!��'���	�
����	 �
)�9$ ���&ก �6ก�  0-2861-5508 
26 ��&8����ก��#�$�� ก��ก���	 ����"� �
�$ �6ก�  0-2207-2100 
27 ��&8����ก��#�$	���	��7!��'���	�
����	 �
�$ �"#����&� �6ก�  0-2266-6697 
28 ��&8����ก��#�$ 9	��� �6ก�  (����	) 0-2056-8888 
29 ��&8����ก��#�$ ���"�� (����I��) �6ก�  (����	) 0-2658-8888 
30 ��&8����ก��#�$ ��	�"� ก���� �6ก�  (����	) 0-2205-7000 
31 ��&8����ก��#�$ �"��	 $ �6ก�  (����	) 0-2820-0000 
32 ��&8����ก��#�$ g&��&� (����I��) �6ก�  (����	) 0-2635-1700 
33 ��&8����ก��#�$ ����$���	 #��$�	��$ �6ก�  (����	) 0-2117-7878 
34 ��&8����ก��#�$��%�"�� �� ��	��	$ �6ก�  0-2018-8666 
35 ��&8����ก��#�$ ��
	��� (����I��) ���ก�    0-2009-8000 
36 ��&8� ���ก��#�$	���	��7!��'���	�
����	 g&	(	�"	� �6ก�  0-2026-5100 
37 ��&8� ���ก��#�$	���	��7!��'���	�
����	 (�(��
�9$ �6ก�  0-2026-6222 
38 ��&8� ��!�������ก�	�"
&� �6ก�  (����	) 0-2274-9400 
39 ��&8����ก��#�$ ก%&ก��� �6ก�  (����	) 0-2696-0011 
40 ��&8����ก��#�$	���	��7!��'���	�
����	 ��%�7	 $ �
�9$ �6ก�  - 
41 ��&8����ก��#�$	���	��7!��'���	�
����	 ������&%�$ �6ก�  0-2061-9621 

��&8��� ก�����#&���+������������%	��%	�	ก��'����!����7!���!	����!�	�#&����&���!����"��	����� ��	:������  

 ����5	8'��#�*)�.���� 

 9	������#�+&��$ �6ก�  (����	)  (�. 0-2128-2332-7 

 J-(�-E.J.
/56���� 

 9	����ก%&ก��� �6ก�  (����	) (�. 0-2470-3207 

 w	�ก��ก�	��"����"�ก6�	 �
��	%�NN��������� ��� ��������(��	$����"�	��"����กO�����	ก����ก8������(��	$'�����*!��	�
�
���	 �
�y 
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Q: J-(%�88$>�'+��ก�����/), 

 A:  8/�A$� 	�% �' ����� ;=ก$� 

   	��%�
 7�7�	 ��"���
+&��� 
   	�� %����& #�	&��$���&N 

  	��%�
 �!�	�� ����&	 
 	��%�
 
�	 " ��"���
+&��� 
 	�� �ก"���&I�ก &$ 
�	&��$��		$ 

	��%�
������	$ ��!�����&%�9&$ 
#/&� 

 8/�A$� 	�	�%)' E���� E�%6NN�	��%� ;=ก$� 

  	�� �	�%�+$ �ก"���&ก��
���ก� 
  	�� '
�N�� �ก"���&ก��
���ก� 
  	�� %�9&� �ก"���&ก��
���ก� 
  	�� ���%&9&$#� �ก8��� 

��&8��� ก������#&����&� �ก��&ก ���"��	�������%����N�"�	:������ ( ����%����N�" ��ก���
������)	�����"�� �����
����)	���
������ก�I
�� �
�ก������
����)	������%����N�" 

�*������'*J-(.����%�,�/O�/�8+(�,-.	��*,	9�, 

�  ��&8����ก��#�$�� ก��ก���	 ��#�+&��$ �6ก�  
  "�����    ��#�+&��$ ���$� #��7�� ����� 1 ���	 7 - 8  

  ��'"� 18 *		��� �:&�8ก �'
������ก� 
  �'������ก� ก����#� 10900 
  (�I�#$ 0-2777-7777 ก  0 ก  6 
 Website www.scbam.com 
�  Call Center 0-2777-7777 ก  0 ก  6 

•   ���%	��%	�	ก��'����!����7!���!	�	�
����	"�� ����ก������������ก��&8��� ก�� 
   ���	"� ��&8����#&���+��#&����&�/���"��	����������ก�����'������#&����&��	:������� � 


$;;$�7)�,	%'*��:�ก�/.����+��ก�����/), E.5E�)���ก�/8/�#�/	�&*�.�7)�,	%'*�� 

7)�,	%' *��;�ก7)�,J$�J)�+��/�7�9/�%�/ ( Market Risk ) : �
���%" �����ก�
����	�
	'���������%�� " ��ก& ��กก��
���"��	�����	%*�	ก��+$���I�8Mก&� %���� ���ก����!��'������I 7G����)	�
���%"���"���&8������ก���%�����%����*�
����� �  

��&8��� ก����
&������$����������V �
�����& ���%*�	ก��+$ก�����"��	����"�����"��ก���������� ������%����*����%� %�
	ก��
���	�����	�	���%���	"���!����%���	� �����
�������%� 7G������)	ก����
�� ��ก������������������#�$%&	%�9&'��ก���	 

� 7)�,	%'*��;�กก�/�=	������+��J-(��ก9/�%�/ (Business Risk) : �
���%"���"��ก& ��ก��ก�� 6�	&	��	'�������ก���%��"�
ก���	�����	 7G���ก& ��กก�����"��	�����
��%����*�	ก��6ก6��'����&8� ( ��b#���"%�������ก:�
ก��+$�'��'�	 �
���& #�� 
'�������&��� ��)	��	 6���������	�	���%������%�N�%"���&	���	� � 

��&8��� ก��
&������$����������V "��"��ก���������� ����� ��!�ก���%��"��"��+:�#  �
����%����*#&���+�����%� %�
	ก�����	��
���	� �������%���	"�������%���	( ��6	G�*G����(��	$'��������	��)	%6��N 
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ก�����	
����������� China Trigger 2 : SCBCHTG2 

� 7)�,	%'*��;�กก�/+��%B��7.*��+��9/�%�/��� (Liquidity Risk)  : �
���%"���"��ก& ��กก�����	�	���%��"��"%:�#������	
ก��7!��'����6 ���	"� %:�#����� ��ก���
�ก& ��ก���%��$�������	 �����+:�#'�����%�� + '+�	��	V    

��&8��� ก�����	�	���	�	���%��"��"��+:�#����"%:�#��������	'���%�� 

� 7)�,	%'*��;�ก7)�,%�,�/O:�ก�/�=/5#�'(+��J-(��ก9/�%�/ (Credit Risk) : �
���%"�����ก���%���	"�"�ก���	�
������	"�
������"ก���& 	� �6���	"� �!���&8������ก���%���	"�	��	V ���%����*	6��&	��	/ �ก��"����������!��*G�
�	"����ก6�	 "��������� ( ��"
%���������ก��&8����%�%:�
�'� �	��!�����"%:�#�����#�"����������!	 ��)	��	   

��&8��� ก����
&������$����������V'�������ก���%�� ����� ��!�ก���%��"��"��+:�# �
����%����*#&���+�����%� %�
	ก�����	��
���	� �������%���	"�������%���	( ��6	G�*G����(��	$'��������	��)	%6��N 

� 7)�,	%'*��;�กก�/.����:�%$>>�N&(�+��.*)�#�(� (Derivatives Risk) : �
���%"�����กก��"��������ก��#�$"������&������"����
���!��	��
�	&I�����ก�	'���ก��"��� ก��+$�
� ( �������ก& ��ก���������� V ���	 ����� �ก��"�� ��!����������I�8Mก&��!�	 V "�
�ก"��
'��� 7G��%�����������'��%�NN�7!��'����
��	���"ก�����"��	����������"	��%6��N  

��&8��� ก����
&������$����������V �
�����& ���%*�	ก��+$ก�����"��	����"�����"��ก���������� ����"ก���������"��	%*�	ก��+$
���	�	%�NN�7!��'����
��	������	����ก��+$ �#!����������%�ก��%:�
���� �	'+�	��	 ����#!������ก�	�
���%"�����ก�
����	�
	��ก
ก�����	�	���%���	 
� 7)�,	%'*��;�กก�/.����:�9*��
/5	�b (Country and political risk) 

�!� �
���%"����	��!���'���%*"��:�#����
�*G�ก�����"��	�������I�8Mก&�  ก����!��  ก����&	  ��� �	:�
���� ��&	  ��� �	 
'������I���� V  "�ก���	���	 
 

 
 

 

 

 

�  

� 7)�,	%'*��;�ก�$9/�E.ก	
.'*��	��� (Exchange rate risk) 
�!� �
���%"�����กก����	�
	'���������ก���"��	��&	�����������I ก�����	�	���ก��#�$��������I"��"%ก����&	��ก��������ก
%ก����&	"��� ��	��ก���*!��	�
����	 �����������	��กก�����	 ��ก���
��'G�	����ก��ก�����"��	����'���������ก���"��	�	
��
��
��	��	 V  �
� ( ��������ก���"��	����#&��'G�	��!�� ����!�����"���"��ก���������ก���"��	 + '+�"����	��&����ก 7G������"��
6�����
��'�����	 �������	�
����	��	�
	 �������ก& ก6����!�'� �	��กก�����	� � 

 

 

 

 

 

 

ก���	������	�	���ก��#�$��!���#�$%&	"��%	�'���	��������I ( �ก���	���"ก�����	"�%��������" net exposure "��ก"��
'���ก��
�
���%"�����������I( ��b�"���	����"��N�"���	���ก
�������� 80 '����������#�$%&	%�9&'��ก���	 ก���	�G����� ������ก���
��ก�"ก�����"��	������ก����!�� '��ก6�	  กO�ก+l$��!�	(�������� V '����M����	ก����&�������I ��&���	 	(������
ก����&	��!���'���6ก� '��ก�����!��	������&	�����������I�'��-��ก( ��%�" ���ก�ก+l$���กO����"��ก"��
'����	ก���� ����ก���	�
�"�
�����ก������ก���ก�ก+l$���กO����"��ก"��
'����	ก���� ����ก���	�
�'������I�� ��)	��	  ���	"�  �	ก��#&���+����	��&8�
�� ก�����& ���%*�	ก��+$ก�����"��	������ก����!�� :�
��I�8Mก&� :�
���� ��&	  ��� �	  ��� �	������#!�	M�	���� V '��
����I"�ก���	���	������ก���&   �#!�������&	�
���%"�����กก�����	�	����I  	��	 V 7G�������
�� �
���%"����	%�
	'��  Country 
risk ��� ����� 

ก���	������	�	���ก��#�$��!���#�$%&	"��%	�'���	��������I ( �ก���	���"ก�����	"�%��������" net exposure "��ก"��
'���ก��
�
���%"�����������I( ��b�"���	����"��N�"���	���ก
�������� 80 '����������#�$%&	%�9&'��ก���	 7G�������)	%ก����&	����V "�
��ก����ก�	 ก���	�"	(����"�������ก�	�
���%"�����	����ก& 'G�	�����  ( ����%�NN�%
���������ก���"��	 (Currency Swap) ���/
��!�%�NN�g��$�
&�$ �������ก���"��	 (Currency Forward) �#!����������&	���	�������"�%6�������%��"��"ก��������&	��	��� �ก��"�� 
���/��!�������	�!�	 ��)	��&	�����������I ( �ก���	��6ก������ก�	�
���%"���"�����ก& 'G�	��ก�������ก���"��	 �#!���������ก& 
�
����	�
	'��������	"���)	��&	�� 
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ก�����	
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� 7)�,	%'*���'*	ก��;�กก�/�(/$8�=/5	���7*�+��7&�#�*)�.����ก�����/),9*��
/5	�b.*��(� 

�!� �
���%"���"��ก& ��ก
�	��� 6ก��'������I"�ก���	���	��!�����I"��ก"��
'���ก��ก�����	������ ������ก��
�	���  
6ก��'������I��  6���ก���	���� �����6����&	���'���!	�	�
����	��กก���	�
���������I"�ก���	���	������  ���
%����ก������ก���6����&	���'���!	�	�
����	���ก�����*!��	�
����	�	����I 

 
� 7)�,	%'*��;�ก+(�;=ก$�ก�/�=	���.����ก.$8
/5	�b (Repatriation risk) 

�!� �
���%"���"��ก& ��กก�����"��	����:���	����I"�ก���	�'�������	 ���	 ก����ก����ก���	:�
�"��ก& 
&กu�ก��+$"�����ก�& 
6���ก���	���%����*	6��&	���	���������	ก�������I� ����*�
	���"��� �
� %����ก������ก���� ก��+$������	
ก�����	'��ก���	 

 

 

9�/��%/�
�$9/�%*)�ก�/.����+��ก�����/), 

%*)��'* 1 : �����%�
	ก�����	"��6	
+��������ก��#�$%&	��!����%�NN� (single entity limit) 

'�� ����:��#�$%&	 �����%�
	 (% '�� NAV) 

1 ���%��:����M�� ����6ก� �����%�
	 

2 ���%��:����M��������I 

2.1 ก�+"�" credit rating �����	 2 ��	 ����ก'G�	�� 

����6ก� �����%�
	 

2.2 ก�+"�" credit rating �����	�� �� investment grade��� 
��6ก
�� 2 ��	 ����ก 

����ก&	 35% 

3 �	�
� CIS ���"������	 '�� 3.13.1 %�
	"� 2 '�� 1 ��!� '�� 
3.13.2 %�
	"� 2 '�� 1 

����6ก� �����%�
	 

4 ��&	J�ก��!����%���"�������&	J�ก"�������J�ก��!������ก���
%���"��ก8+������� ������	G�� ��	"� 

4.1 �" credit rating �����	�� �� investment grade  

4.2 ��)	9	�������%&	 ���	"� �b#����&	J�ก��!����%��"�
��M�����)	���ก�	  

����ก&	 20% 

��!�����ก&	 10% ��!����)	ก�����	�	��������I
��!�����":�����ก#�	�":��&�6�	�������������I ( �
��!�ก��� credit rating ��� national scale 7G����)	��
����ก+l$"�%6	�ก��	�+�ก���ก�� ก.�.�.�+�
ก���ก�� ก.�.�. ���ก�Iก6�	  

ก���	������	�	���ก��#�$��!���#�$%&	"��%	�'���	��������I ( �ก���	���"ก�����	"�%��������" net exposure "�
�ก"��
'���ก���
���%"�����������I( ��b�"���	����"��N�"���	���ก
�������� 80 '����������#�$%&	%�9&'��ก���	 7G������ก& 
��N����	�ก& ��ก
�	��� 6ก��'������I"�ก���	���	��!�����I"��ก"��
'���ก��ก�����	(*���") �"
�	��� 6ก��������ก��

�	��� 6ก��'������I�� ก���	�G�������%���N���
���������	ก���6����&	���'���!	�	�
����	���ก���� �*!��	�
�
���	 ( ���&8��� ก�����6����&	���'���!	�	�
����	 ��ก���
���ก�����*!��	�
����	:���	 5 
�	6ก��	�����
�	�6	
+������
��#�$%&	 �������	�
����	����'������������7!���!	�	�
����	'��
�	6ก�����7!���!	�	�
����	 (T+5)   
 

��&8��� ก����
&������$���������� V "�����"��ก�������
��%����*�	ก��	6��&	���	ก�������I'��	�ก���	�������&'��
����I"�ก���	�'�����	�����*"�*�
	������ 
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5 ���%��"��"��ก8+����*�
	 ��	"� 
5.1 ��)	���%���	"� ���%��กG���	"�กG���	 SN ��!� I�ก�ก "����
��ก�� ����'G�	���กO������ ��!�%�'�'�� 9#. 
��������I"�� �����	�N��������ก��9��ก&� 9#. �	����I
�� 

5.2 ��)	���%��"��"��ก8+������� ������	G�� ��	"� 

5.2.1 �����ก��)	��&8�� ���"�	 

5.2.2 �����ก�"ก����& ���'�������)	ก����
��( ��"
�������"� ��� filing 

5.2.3 �	ก�+""���)	���%��"��"ก6�	 
�	�6���	"� < 397 
�	 
	�����
�	"����	 ������� ��"��ก8+���� 5.2.1 ��!� 5.2.2 ���
�":�����ก#�	������%�� ��ก���
������)	����� ��	"� 

5.2.3.1 9#. ��. ��!� ��. ���กO����
�� �
�9��ก&�%*���	
ก����&	  

5.2.3.2 9	�������%&	  

5.2.3.3 9	���������%�������$  

5.2.3.4 9	�����#!��ก���ก8�����%�ก�+$ก���ก8��  

5.2.3.5 ���8���� ���%&	��!��"�������I��  

5.2.3.6 9	����#��	�
&%��ก&�'	� ก������'	� ����
��������I��  

5.2.3.7 9	�����#!��ก��%����ก���	6�'����������I��  

5.2.3.8 9	�����&%�����������I�� 

5.2.3.9 ��. 

5.3 �%	�'���	����I��  

5.4 �" credit rating �����	�� �� investment grade 

5.5 �	ก�+""���)	���%��"��"ก6�	 
�	�6���	"� > 397 
�	 
	�����
�	"����	 ����'G�	���"�	��!������	����'�� 
regulated market 

����ก&	����� ��	"� ���
��������� ��%��ก
�� 

(1) 10% ��!� 

(2) 	�6�	�ก'�����%��"����		�	 benchmark + 
5% 

6 ��#�$%&	 ��	"�  

6.1 ���%���	"�� ���"�	7!��'���	ก�� �	7!��'��
���ก��#�$%6����������	��
��'�� SET ��!�'����� 7!��
'�����ก��#�$��������I (�������
�*G����%���	"������ก
���%���������
��� 6�	&	ก���ก��'����"����6����"ก���#&ก

�
�ก�	����ก&	����� ��	"� ���
��������� ��%��ก
�� 

(1) 10% ��!� 

(2) 	�6�	�ก'����#�$%&	"��� �	�	 benchmark + 
5% 
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*�	ก����)	���ก��#�$7!��'���	 SET ��!��	��� 7!��'��
���ก��#�$��������I)  

6.2 ���%���	"���ก( ���&8�"��� ����'G�	���
�����กO����
����!�กO������������I 7G�����	'����&8� ��ก���
7!��
'���	ก�� �	7!��'�����ก��#�$%6����������	��
��'�� 
SET ��!�'����� 7!��'�����ก��#�$��������I (������
�
�*G���&8�"��������
��� 6�	&	ก���ก��'����"����6����"
ก���#&ก*�	���	��ก��กก��7!��'���	 SET ��!��	��� 7!��
'�����ก��#�$��������I) 

6.3 ���	"������	���
��� IPO �#!��ก��� ���"�	7!��'����� 
6.1 

6.4 ���%��"��"��ก8+����*�
	 ��	"�  

6.4.1 ��)	���%���	"� ���%��กG���	"�กG���	 SN ��!�I�ก�ก"����
��ก�� ����'G�	���กO������ ����%	�'�����%��	��	�	
��������I ��!������ก�� ����'G�	���กO������������I 
(�������
�%�'�'�� 9#.��������I"�� �����	�N�����
���ก��9��ก&� 9#. �	����I��) ��!���)	���%�� Basel III 

6.4.2 �" credit rating �����	�� �� investment grade 

(ก�+"��)	ก�����	�	��������I��!�����":�����ก#�	�"
:��&�6�	�������������I %����*��!�ก��� credit rating ��� 
national scale 7G����)	������ก+l$"�%6	�ก��	
�+�ก���ก�� ก.�.�.�+�ก���ก�� ก.�.�. ���ก�Iก6�	 ) 

6.4.3 ��)	���%��"��"��ก8+������� ������	G��  ��	"� 

6.4.3.1 �����ก��)	��&8�� ���"�	�	 SET ��!��	��� 7!��
'�����ก��#�$��������I 

6.4.3.2 �����ก�"ก����& ���'�������)	ก����
��( ��"
�������"� ������ filing 

6.4.3.3 �	ก�+""���)	���%��"��"ก6�	 
�	�6���	"� < 397 

�	 	�����
�	"����	 ������� ��"��ก8+���� 6.4.3.1 ��!� 
6.4.3.2 ����":�����ก#�	������%�� ��ก���
������)	�����
 ��	"� 

6.4.3.3.1 ��������'�� 5.2.3.1 z 5.2.3.9 

6.4.3.3.2 %*���	ก����&	���
�������I"�����I����)	
%���&ก 
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6.4.4.3.3 %*���	ก����&	��������I"��"��ก8+�6	��
� "�
ก����������'�� 6.4.3.3.1 z 6.4.3.3.2 

6.4.4 �	ก�+""���)	���%��"��"ก6�	 
�	�6���	"� > 397 
�	 
	�����
�	"����	 ����'G�	���"�	��!������	����'�� 
regulated market 

6.5 DW "��" issuer rating �����	�� �� investment grade 

6.6 9��ก��� ��	"� "����%�NN��" credit rating �����	�� �� 
investment grade 

(ก�+"��)	ก�����	�	��������I"����%�NN��	M�	�����"
:�����ก#�	�":��&�6�	�������������I %����*��!�ก��� 
credit rating ��� national scale 7G����)	������ก+l$"�
%6	�ก��	�+�ก���ก�� ก.�.�.�+�ก���ก�� ก.�.�. 
���ก�Iก6�	 ) 

6.6.1 reverse repo 

6.6.2 OTC derivatives 

6.7 �	�
� infra ��!��	�
� property "��"��ก8+����*�
	 
 ��	"� 

6.7.1 � ���"�	7!��'����!������	���
��� IPO �#!��ก��� 
���"�	7!��'���	ก�� �	7!��'�����ก��#�$%6����������	
��
��'�� SET ��!�'����� 7!��'�����ก��#�$��������I 
(�������
�*G��	�
� ��ก���
"��������
��� 6�	&	ก���ก��'����
"����6����"ก���#&ก*�	�	�
� ��ก���
��ก��กก��7!��'��
�	 SET ��!��	��� 7!��'�����ก��#�$��������I) 

6.7.2 ��)	�	�
�'��ก���	"����� ��"��ก8+�ก�����ก��
���	�	ก&�ก��(���%����#!�	M�	 �%�����&���#�$ ��!�%&9&
ก������ ���
���ก�+" (diversified fund) ����	
��"�
%6	�ก��	�+�ก���ก�� ก.�.�.�+�ก���ก�� ก.�.�. 
ก6�	  

6.8 �	�
� private equity "�� ���"�	7!��'����!������	
���
��� IPO �#!��ก��� ���"�	7!��'���	ก�� �	7!��'��
���ก��#�$%6����������	��
��'�� SET ��!�'����� 7!��
'�����ก��#�$��������I (�������
�*G��	�
� private 
equity "��������
��� 6�	&	ก���ก��'����"����6����"ก���#&ก
*�	�	�
� ��ก���
��ก��กก��7!��'���	 SET ��!��	��� 
7!��'�����ก��#�$��������I)  
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6.9 �	�
� CIS ���"������	'�� 3.13.1 %�
	"� 2 '�� 2 ��!� 
'�� 3.13.2 %�
	"� 2 '�� 2 "�� ���"�	7!��'����!������	
���
��� IPO �#!��ก��� ���"�	7!��'���	ก�� �	7!��'��
���ก��#�$ %6����������	��
��'�� SET ��!�'����� 7!��
'�����ก��#�$��������I (�������
�*G��	�
� ��ก���
"�����
���
��� 6�	&	ก���ก��'����"����6����"ก���#&ก*�	�	�
�
 ��ก���
��ก��กก��7!��'���	 SET ��!��	��� 7!��'��
���ก��#�$��������I) 

7 �	�
� infra ��!��	�
� property '��ก���	"��"��ก8+�
ก�����ก�����	�	ก&�ก��(���%����#!�	M�	 
�%�����&���#�$ ��!�%&9&ก������ ���
���ก�+" (diversified 
fund) ����	
��"�%6	�ก��	�+�ก���ก�� ก.�.�.�+�
ก���ก�� ก.�.�.ก6�	  ����"��ก8+���� 6.7.1 

����6ก� �����%�
	 

 

8 ��#�$%&	�!�		�ก��	!���ก"������	'�� 1 - '�� 7 (SIP) �
�ก�	����ก&	 5% 

��������  :�	ก�+"��)	��#�$%&	 ��	"� ����"'��ก6�	 �ก"��
ก�� single entity limit '��������J�ก �����ก���%����!����%�NN� ���
���ก�+" 

1. ��&	J�ก��!����%���"�������&	J�ก�#!��ก�� 6�	&	��	'�� MF 

2. derivatives on organized exchange 
%*)��'* 2 : �����%�
	ก�����	"��6	
+���ก����ก&�ก�� (group limit)*  

'�� ����:��#�$%&	 �����%�
	 (% '�� NAV) 

1 ก�����	�	��#�$%&	'����&8��ก��&8�"������	
ก����ก&�ก��� "�
ก�	��!�ก���'����)	���%�NN��	
9��ก�����ก����&	ก����&8� ��ก���
  

����ก&	������ ������	G��  ��	"� ���
��������� ��%��ก
�� 

(1) 25% ��!� 

(2) 	�6�	�ก'����#�$%&	"����	�	 benchmark + 10% 

*�������� :  �	ก�+"��)	��#�$%&	 ��	"� ����"'��ก6�	 �ก"��
ก�� group limit  

1. ��&	J�ก��!����%���"�������&	J�ก�#!��ก�� 6�	&	��	'�� MF 

2. derivatives on organized exchange 

%*)��'* 3 : �����%�
	ก�����	"��6	
+�������:��#�$%&	 (product limit)** 

'�� ����:��#�$%&	 �����%�
	 (% '�� NAV) 

1 ��&	J�ก��!����%���"�������&	J�ก B/E ��!� P/N 
"�	&�&��������กO������ (����
�*G�%�'��	
��������I'��	&�&����� ��ก���
) ��)	�����ก ���%���
���� ��!����%�NN�  ��	"� 

- �
�ก�	����ก&	 45% �b�"���	����"��N�"�
�	�����)	 MF "��"
����(���ก�� < 1 �" ����b�"������������ก���	 

- �����'�����	������ก�� MF "�����ก���	�����!� < 6 � !�	 
���	"� �b#�� MF "��" ����(���ก�� > 1 �"  
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'�� ����:��#�$%&	 �����%�
	 (% '�� NAV) 

1.1 9	������!�%*���	ก����&	"��"กO�����b#��
�� ����'G�	 

1.2 9#. 

1.3 ��. 

1.4 ��. 

1.5 ���8���� ���%&	��!��"�������I�� 

(����
�*G���#�$%&	"� MF� ����(�	ก���%&9&$����ก
���%�NN���� reverse repo ��!� securities 
lending ��!� derivatives) 

  

2 ��#�$%&	 ��	"�  
2.1 B/E P/N "��"��!��	�'�������"��	�!����ก���	� �
 6�	&	ก������"ก�����(�	%&9&��"�ก�����	���%��� �
���
&9"ก��"�กO����ก6�	  ��!��"��!��	�'���
ก���	%����*'���!	�����ก���%��� �  
2.2 SN (�������
�*G� SN 7G��� ���"�	ก�� TBMA
����"ก���%	�'��������ก�ก+l$"�ก6�	 �
��	
���ก�I�+�ก���ก��ก6ก����� �	
�� �
�ก��'�
�	�N�����ก���	�N������%	�'�����%���	"�"�
��ก����)  
2.3 ��&	J�ก��!����%���"�������&	J�ก"��"
�����
��ก��J�ก�ก&	 12 � !�	  
2.4 total SIP ���'�� 6 '��%�
		"�  
('��	"�������ก��ก�����	'��ก���	�
��&  ���
ก���	 buy & hold "����	�	 B/E P/N SN ��&	
J�ก��!����%���"�������&	J�ก "��"��������ก&	
����ก���	��!����ก�����	'�� MF ��!��"ก��
���	�	 derivatives �#!�������#�$%&	 ��ก���
�"����
%� �����ก������ก���	)               

�
�ก�	����ก&	 25% 

3 reverse repo  ����ก&	 25% 

4 securities lending  ����ก&	 25% 

5 total SIP 7G��� ��ก� ��#�$%&	���'�� 8 �	%�
	"� 1 : 
�����%�
	ก�����	"��6	
+��� �����ก��#�$%&	
��!����%�NN� (single entity limit) �������
�*G����
%���	"� ���%��กG���	"�กG���	 SN I�ก�ก ��!� Basel III 
"��"��ก8+����*�
	 ��	"� 

�
�ก�	����ก&	 15% 
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'�� ����:��#�$%&	 �����%�
	 (% '�� NAV) 

5.1 �"��ก8+���� 6.4.3 ��� 6.4.4 '��'�� 6 �	
%�
	"� 1 : �����%�
	ก�����	"��6	
+��������ก
��#�$%&	��!����%�NN� (single entity limit)  

5.2 �" credit rating �����	�� ����6ก
�� investment 
grade ��!�����" credit rating  

 6 

 

 

 

  

  

derivatives  ��	"� 

6.1 ก���'��69��ก��� derivatives "��"
��*����%��$
�#!��ก��� �
���%"��� (hedging)  

����ก&	�������
���%"���"��"���� 
  

6.2 ก���'��69��ก��� derivatives "��&����#!��ก��� 
�
���%"��� (non-hedging) 

  

global exposure limit 

6.2.1 ก�+" MF ����"ก�����	���7��7��	1 

�6ก�  net exposure "��ก& ��กก�����	�	 derivatives ( �
��������ก&	 100% '�� NAV  

6.2.2 ก�+" MF �"ก�����	���7��7��	2 

�6ก�  net exposure "��ก& ��กก�����	�	 derivatives ( �
�������
���%"����%��%�  (value-at-risk : VaR) '�� MF ����
��)	 ��	"�  

(1) absolute VaR ≤ 20% '�� NAV 

(2) relative VaR ≤ 2 ��� '�� VaR '�� benchmark 

�������� : wก�����	���7��7��	y �����
��
�� ก�����	
�	%�NN�7!��'����
��	��"��"ก���9$���7��7��	 (complex 
strategic investment) ��!� ก�����	�	%�NN�7!��'��
��
��	��"��"�
��7��7��	 (exotic derivatives) 

** �������� : %6����ก�����	�	��&	J�ก��!����%���"�������&	J�ก�#!��ก�� 6�	&	��	'��ก���	����"'��ก6�	 �ก"��
ก�� product limit 

1,2 �������"� '��ก���6	
+ ���#&���+�������ก�ก+l$"�%6	�ก��	�+�ก���ก�� ก.�.�.�+�ก���ก�� ก.�.�.���ก�Iก6�	  

%*)��'* 4 : �����%�
	ก�����	"��6	
+����
���"%�
	� �%�
	�%"��	ก&�ก��"����	 (concentration limit)  

'�� ����:��#�$%&	 �����%�
	 (% '�� NAV) 

1 ���	'����&8����� ����	G�� �ก MF �
�ก�	:�����ก���� ก��'�� ��&8��� ก�� ���
� "�
ก�	�����"�6	
	���	'����&8��
�ก�	 < 25% '���6	
	
%&9&��ก�%"������� '����&8�	��	 

2 

  

���%���	"� ���%��กG���	"�กG���	 ���%�� Basel III 
���I�ก�ก'�������ก���� ����	G��  

2.1 ����ก&	 1 �	 3 '���������	"�%&	��ก����&	 (financial 
liability)1 '�������ก���%�����	��	 ���"���& ����
��	��
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'�� ����:��#�$%&	 �����%�
	 (% '�� NAV) 

  (����
�*G����%���	"�:����M�� ��!����%���	"�
:����M��������I) 

ก����&	%6������������
����N�"���%�  ���	"� �	ก�+""������ก
���%���"�	"�%&	��ก����&	"���ก����ก��	�����������
��
��N�"*� �� ������������กL�	��ก����&	���%�  ��&8��� ก�� 
���	6�������	"�%&	��ก����&	 ��ก���
���
�ก���������	"�%&	
��ก����&	�����ก����&	���%�  �
�ก)� �( �'������	"�%&	��
ก����&		��	��������)	'�����"��"ก������#����)	ก����
�� ���
�	ก�+""������ก���%������"�	"�%&	��ก����&	���"���& ����
�
�	��ก����&	%6������������
����N�"���%� 2 ������
�����%�
	����ก&	 1 �	 3 '��������ก����ก����%	�'�����
%�����'��	"�'�������ก���	��	��)	�������� �
�	����	ก�+""����
��ก���%��� ��"ก���!�	��� filing �	��ก8+���)	(���ก�� 
(bond issuance program) ���#&���+���)	���(���ก��   

2.2 �	ก�+""�ก���	���	�	���%�����'��	"�( ���)	���%��
"���ก��������" credit rating �����	�� ����6ก
�� investment 
grade ��!�����" credit rating �����&8��� ก�����	�#!��
ก���	:�����ก���� ก��'�� ��&8��� ก������ "�
ก�	�
�ก�	
����ก&	 1 �	 3 '��������ก����ก����%	�'�����%��
 ��ก���
��)	�������� �
�	���ก�+""������ก���� ��"ก���!�	��� 
filing �	��ก8+���)	(���ก�� (bond issuance program) ���
#&���+���)	���(���ก�� 

(�����%�
	��� 2.2 ������ก��ก�+"��)	���%��"���ก( ������ 
 ��	"� 

1. 9#. ��. ��!� ��. ���กO����
�� �
�9��ก&�%*���	ก����&	 

2. 9	�������%&	 

3. 9	���������%�������$ 

4. 9	�����#!��ก���ก8�����%�ก�+$ก���ก8�� 

5. ���8���� ���%&	��!��"�������I�� 

6. 9	����#��	�
&%��ก&�'	� ก������'	� ��������
����I�� 

7. 9	�����#!��ก��%����ก���	6�'����������I�� 

8. 9	�����&%�����������I�� 

9. ��. 

10. %*���	ก����&	���
�������I"�����I����)	%���&ก 
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'�� ����:��#�$%&	 �����%�
	 (% '�� NAV) 

11. %*���	ก����&	��������I"��"��ก8+�6	��� "�
ก��
��������1.-9.) 

3 �	�
� CIS '��ก���	� ก���	�	G�� ����ก&	 1 �	 3 '���6	
	�	�
� CIS ����� '�� MF ��!�
ก���	 CIS ��������I "���ก�	�
�	��	  
- �����'�����	������ก��ก�����	 ��	"�  
(1) ก�����	�	�	�
� CIS '��ก���	"��"��ก8+����*�
	
 ��	"� ( �� �����
����)	�����ก%6	�ก��	�+�ก���ก�� 
ก.�.�.�+�ก���ก�� ก.�.�.  
(1.1) �"'	� ��)ก  
(1.2) �� ����'G�	����( ��"��������ก&	 2 �"  
(1.3) �%	�'�����������	�	
�ก
���  
(2) ก�����	�	�	�
����	'�� MF �!�	"� ��&8��� ก��
� "�
ก�	��)	�������& ����	ก�� 6�	&	ก��  

4 �	�
� infra '��ก���	� ก���	�	G�� ����ก&	 1 �	 3 '���6	
	�	�
� infra "���ก�	�
�	��	 �
�	���
��)	�	�
� infra '��ก���	"��"��ก8+����*�
	 ��	"� ( �� ����
�
����)	�����ก%6	�ก��	�+�ก���ก�� ก.�.�.�+�
ก���ก�� ก.�.�.  
(1) �"'	� ��)ก  
(2) �� ����'G�	����( ��"��������ก&	 2 �"  
(3) �%	�'�����������	�	
�ก
���  

5 �	�
� property '��ก���	� ก���	�	G�� ����ก&	 1 �	 3 '���6	
	�	�
� property "���ก�	�
�	��	 �
�	
�����)	�	�
� property '��ก���	"��"��ก8+����*�
	 ��	"� 
( �� �����
����)	�����ก%6	�ก��	�+�ก���ก�� 
ก.�.�.�+�ก���ก�� ก.�.�.  
(1) �"'	� ��)ก  
(2) �� ����'G�	����( ��"��������ก&	 2 �" 
(3) �%	�'�����������	�	
�ก
��� 

 6  �	�
� private equity ����ก&	 1 �	 3 '���6	
	�	�
� private equity ����� '��
ก���	 private equity  

�������� : 1   �	"�%&	��ก����&	 (financial liability) ���#&���+��������M�	ก����N�""������ก���%�� ��ก���
� ��� 6��ก����&	���
����M�	ก����N�"	��	 ( ���)	����M�	ก�������	��ก����&	"�ก6�	 ( ��+�ก���ก��ก6�	 ����M�	ก����N�"���กO����
��
 �
�
&���"#��N�" ��!�����M�	ก�������	��ก����&	"���)	"��������	�� ��%�ก� ���	 International Financial Reporting Standards 
(IFRS) ��!� United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) ��)	��	 

2  �
�*G�ก�+"���������ก6�	 ก���� 6��ก����&	�	�������ก'�������ก���%�� 

w���	"� ก���6	
+%� %�
	���	(����ก�����	��������%�
	ก�����	 �����)	��������ก�I�+�ก���ก��ก6ก����� �	
�� �
�ก��
���	'��ก���	 ���/��!�"��ก��'�#&����&�y 
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9�/��7*�Q//,	�'�, 	���9�8E�� E.57*�:�(;*���$(�#,��'*	/'�ก	กL8;�กก�����/),E.5J-(O&�#�*)�.����  

+��/�8
'8$>�'9$(�E9*)$��'* 10 ,�O����� 2564 Oc�)$��'* 31 �@AB�7, 2565 

 
/��ก�/�'*	/'�ก	กL8;�กก�����/),  
(/(��.5+��,-.7*��/$���%��%��Q�) 

�$9/�9�,
67/�ก�/* 

	/'�ก	กL8;/��* 
(31 �@AB�7, 2563) 

	/'�ก	กL8;/��* 
(31 �@AB�7, 2564) 

	/'�ก	กL8;/��* 
(31 �@AB�7, 2565) 

1. 7*�Q//,	�'�,E.57*�:�(;*��/),�$(�#,��'*
/5,��
ก�/�(***** 

����ก&	 3.21 - - 1.32 

1.1 ���9����	"��ก���� ก�� (Management fee) ����ก&	 2.68 - - 1.17 
1.2 ���9����	"����� ��������(��	$ (Trustee fee) ����ก&	 0.11 - - 0.06 
1.3 ���9����	"��	�����"�	 (Registrar fee) ����ก&	 0.11 - - 0.05 
1.4 ���"���Gก8�ก�����	 (Advisory fee) ����" - - ����" 
1.5 �����������	ก���� ����"������ก�	  
(Cost of providing the insurance) 

����" - - ����" 

1.6 �����������!�	 V (Other expenses)** ����ก&	 2.68 - - 0.04 
� ���9����	"������ก��.-� ���"�	��)	ก���	�
�  
(Sec. Fee) 

���"�������&� - - 0.02 

� ������������
��  (General expense) ���"�������&� - - 0.02 
� ก��(�8+� �����%��#�	9$ ���%���%�&�ก��'���	��
�
�%	�'���	�
����	�������ก 

����ก&	 0.27  
'���6	
	��&	�	 

'��(���ก�� 
- - ����" 

�ก��(�8+� �����%��#�	9$ ���%���%�&�ก��'��:������
�%	�'���	�
����	�������ก 

����ก&	 0.27*** - - ����" 

� �����������!�	 V **** ���"�������&� - - 0.00 

2. 7*�Q//,	�'�,E.57*�:�(;*���'*
/5,��ก�/,*�( ���"�������&� - - ����" 
/),7*�Q//,	�'�,E.57*�:�(;*���'*	/'�ก	กL8;/��
�$(�#,�***** ����ก&	 3.21 - - 1.32 

7*�:�(;*��:�ก�/N&(�+��#.$ก�/$��� (Trading cost) ���"�������&� - - 1.28 

*      ���9����	"�� / ���������� ��ก���
� ��
�:�8"�������#&�����
 
**    ��!���6	
+�
�ก�����9����	"����!��������������� V "���"�ก�ก)���&���กก���	�
����'�� 1.1 z 1.5 ����������ก&	���9����	"���
�'��ก���	 
***  ���	"� ����ก&	ก
���	& ������	ก����/���������������� 0.27 '����������#�$%&	%�9&'��ก���	�
��	�����
�	 
****  �����������!�	"�	���ก
����!����ก�������� 0.01 '����������#�$%&	%�9& 
***** ����
����:�8"��&	� �	&�&�����%6������&	� ��������� 40 (4) (ก) ��������
���8O�ก� 
���	"� ���9����	"�� ��!� �������������"�� ������
��	(���ก�� ����"ก�����"��	�����#&��'G�	( �����ก&	������ 5 '����������9����	"�� ��!� ���������� ���"�� �
�����
��	(���ก�� 
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ก�����	
����������� China Trigger 2 : SCBCHTG2 

/��ก�/�'*	/'�ก	กL8;�กJ-(N&(�#/&�J-(O&�#�*)�.����  
(/(��.5+��,-.7*�#�*)�.����) 

�$9/�9�,
67/�ก�/* 

	/'�ก	กL8;/��* 
(31 �@AB�7, 2563) 

	/'�ก	กL8;/��* 
(31 �@AB�7, 2564) 

	/'�ก	กL8;/��* 
(31 �@AB�7, 2565) 

���9����	"��ก��'�� (Front-End Fee)** ����ก&	 3.21 - - 1.07 
���9����	"��ก�����7!���!	 (Back-End Fee)** ����ก&	 3.21 - - �ก�
�	�����"�ก�ก)� 
���9����	"��ก��%�����"��	�	�
����	 (Switching 
Fee)** 

    

(1)  ���9����	"��ก��%�����"��	�	�
����	�'�� 
(Switching In) ����ก&	 3.21 - - 1.07 
(2)  ���9����	"��ก��%�����"��	�	�
����	��ก 
(Switching Out) ����ก&	 3.21 - - �ก�
�	�����"�ก�ก)� 
�������ก�+"'���!	�	�
����	ก��	�����
��*!�
����"�ก6�	 �
��	(���ก�� (Exit Fee)  

����" - - ����" 

�����������	ก��7!����!�'�����ก��#�$ ��!���"ก��
%���7!����!�%���'����!�%�����"��	�	�
����	  
(�ก)��'��ก���	) (Brokerage Fee) 

����ก&	 0.75 - - �ก�
�	�����"�ก�ก)� 

���9����	"��ก��(�	�	�
����	 �	����� 10 �� 
����	�
����	 
1,000 �	�
� 

- - 
�	����� 10 �� 
����	�
����	 
1,000 �	�
� 

*       ���9����	"�� / ���������� ��ก���
�
�:�8"�������#&�����
 
**     ���9����	"��ก��'�� / %�����"��	�	�
����	�����"�ก�ก)���ก���%���7!���	�
����	�����ก������!����������	�����"�������ก�	  ( ���&8��� ก��������  

�������"� ������ก�ก+l$����������� 
***   ���9����	"�� / ���������� ��ก���
����":�8"�������#&�� 
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ก�����	
����������� China Trigger 2 : SCBCHTG2 

 
/��.5	�'��ก�/.���� ก�/ก-(�&,	���E.5ก�/ก*�B�/5J-ก�$� 

� )$��'* 31 �@AB�7, 2565 

 
  ,-.7*� /(��.5+��,-.7*� 

�&*�#.$ก�/$��� 9�,/�7�9.�� �/$���%��%��Q� 
  (8��) (%) 

#.$ก�/$���;��5	8'�� 603,987,632.17  72.65%  
  #�(�%�,$> 603,987,632.17  72.65%  

  
  

SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. CLASS A(002080C2) 34,294,412.08  4.13%  
  

  
GOERTEK INC. CLASS A(002241C2) 31,326,461.25  3.77%  

  
  

WUHU TOKEN SCIENCE CO., LTD. CLASS A(300088C2) 28,153,492.47  3.39%  
  

  
GREAT WALL MOTOR CO., LTD. CLASS A(601633C1) 25,705,183.00  3.09%  

  
  

INDUSTRIAL BANK CO., LTD. CLASS A(601166C1) 24,846,275.48  2.99%  
  

  
CHINA INDUSTRIAL SECURITIES CO., LTD. CLASS A(601377C1) 24,201,159.06  2.91%  

  
  

SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED CLASS A(600104C1) 24,133,204.31  2.90%  
  

  
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD. CLASS A(000625C2) 22,102,345.13  2.66%  

  
  

JCET GROUP CO., LTD. CLASS A(600584C1) 19,977,765.50  2.40%  
  

  
ZHONGJI INNOLIGHT CO., LTD. CLASS A(300308C2) 16,891,779.63  2.03%  

  
  

BANK OF SHANGHAI CO., LTD. CLASS A(601229C1) 15,815,732.73  1.90%  
  

  
LUXI CHEMICAL GROUP CO., LTD. CLASS A(000830C2) 15,249,851.58  1.83%  

  
  

ZTE CORPORATION CLASS A(000063C2) 15,007,674.62  1.81%  
  

  
CHINA GREAT WALL SECURITIES CO., LTD. CLASS A(002939C2) 13,570,133.85  1.63%  

  
  

TONGWEI CO., LTD. CLASS A(600438C1) 12,164,865.56  1.46%  
  

  
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO., LTD. CLASS 
A(300033C2) 

11,636,922.78  1.40%  

  
  

BANK OF HANGZHOU CO., LTD. CLASS A(600926C1) 11,369,390.34  1.37%  
  

  
GUANGHUI ENERGY CO., LTD. CLASS A(600256C1) 11,311,290.64  1.36%  

  
  

SHANGHAI JAHWA UNITED CO., LTD. CLASS A(600315C1) 10,855,507.16  1.31%  
  

  
SICHUAN SWELLFUN CO., LTD. CLASS A(600779C1) 10,528,439.32  1.27%  

  
  

LAKALA PAYMENT CO., LTD. CLASS A(300773C2) 10,099,031.71  1.21%  
  

  
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO., LTD. CLASS A(000166C2) 9,911,790.79  1.19%  

  
  

HOSHINE SILICON INDUSTRY CO. LTD. CLASS A(603260C1) 9,644,950.56  1.16%  
  

  
HUBEI XINGFA CHEMICALS GROUP CO., LTD. CLASS A(600141C1) 8,497,692.95  1.02%  

  
  

BANK OF NANJING CO., LTD. CLASS A(601009C1) 8,306,550.00  1.00%  
  

  
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO., LTD. CLASS A(600845C1) 8,080,099.09  0.97%  

  
  

GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD CLASS 
A(002709C2) 

8,077,196.93  0.97%  

  
  

ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC. CHINA CLASS 
A(688012C1) 

8,050,092.96  0.97%  
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ก�����	
����������� China Trigger 2 : SCBCHTG2 

  ,-.7*� /(��.5+��,-.7*� 
�&*�#.$ก�/$��� 9�,/�7�9.�� �/$���%��%��Q� 

  (8��) (%) 
  

  
SHANDONG HUALU-HENGSHENG CHEMICAL CO., LTD. CLASS 
A(600426C1) 

7,803,234.60  0.94%  

  
  

CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP. LTD. CLASS A(601995C1) 7,501,532.50  0.90%  
  

  
NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP CO., LTD. CLASS A(688126C1) 6,758,978.21  0.81%  

  
  

POWER CONSTRUCTION CORPORATION OF CHINA, LTD. CLASS 
A(601669C1) 

6,203,090.55  0.75%  

  
  

METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD. CLASS A(601618C1) 5,739,533.78  0.69%  
  

  
BANK OF CHANGSHA CO., LTD. CLASS A(601577C1) 5,305,916.49  0.64%  

  
  

POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. CLASS A(601658C1) 5,103,913.50  0.61%  
  

  
HUAGONG TECH CO., LTD. CLASS A(000988C2) 4,666,153.19  0.56%  

  
  

MING YANG SMART ENERGY GROUP LIMITED CLASS A(601615C1) 4,645,617.55  0.56%  
  

  
GUOLIAN SECURITIES CO., LTD. CLASS A(601456C1) 4,590,291.83  0.55%  

  
  

BEIJING UNITED INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. CLASS 
A(603613C1) 

4,470,605.21  0.54%  

  
  

JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. CLASS A(603127C1) 4,311,186.62  0.52%  
  

  
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO., LTD. CLASS A(300037C2) 4,229,695.26  0.51%  

  
  

BEIJING HUAFENG TEST & CONTROL TECHNOLOGY CO. LTD. CLASS 
A(688200C1) 

4,163,181.33  0.50%  

  
  

ZIJIN MINING GROUP CO., LTD. CLASS A(601899C1) 4,142,086.80  0.50%  
  

  
CECEP WIND-POWER CORP CLASS A(601016C1) 4,127,637.50  0.50%  

  
  

STARPOWER SEMICONDUCTOR LTD. CLASS A(603290C1) 4,102,512.75  0.49%  
  

  
SINOTRANS LTD. CLASS A(601598C1) 4,067,071.47  0.49%  

  
  

SUZHOU TA&A ULTRA CLEAN TECHNOLOGY CO LTD CLASS 
A(300390C2) 

3,926,690.78  0.47%  

  
  

CHINA LIFE INSURANCE CO., LTD. CLASS A(601628C1) 3,924,485.95  0.47%  
  

  
BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. CLASS A(000725C2) 3,904,134.90  0.47%  

  
  

TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO., LTD. CLASS A(002532C2) 3,876,666.89  0.47%  
  

  
SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP CO., LTD. CLASS A(600170C1) 3,847,983.65  0.46%  

  
  

SHANXI XISHAN COAL & ELECTRICITY POWER CO., LTD. CLASS 
A(000983C2) 

3,841,394.81  0.46%  

  
  

SG MICRO CORP. CLASS A(300661C2) 3,831,873.05  0.46%  
  

  
YUNDA HOLDING CO., LTD. CLASS A(002120C2) 3,733,927.54  0.45%  

  
  

SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. CLASS 
A(603659C1) 

3,692,620.40  0.44%  

  
  

PHARMARON BEIJING CO., LTD. CLASS A(300759C2) 3,669,341.55  0.44%  
  

  
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO., LTD. CLASS A(300251C2) 3,650,113.43  0.44%  

  
  

AVIC ELECTROMECHANICAL SYSTEMS CO., LTD. CLASS A(002013C2) 3,633,510.58  0.44%  
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ก�����	
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  ,-.7*� /(��.5+��,-.7*� 
�&*�#.$ก�/$��� 9�,/�7�9.�� �/$���%��%��Q� 

  (8��) (%) 
  

  
BANK OF CHINA LIMITED CLASS A(601988C1) 3,518,331.55  0.42%  

  
  

SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGY DEVELOPMENT CO., LTD. 
CLASS A(601699C1) 

3,479,613.80  0.42%  

  
  

MIANYANG FULIN PRECISION CO., LTD. CLASS A(300432C2) 3,414,915.00  0.41%  
  

  
CHANGJIANG SECURITIES CO., LTD CLASS A(000783C2) 3,293,911.13  0.40%  

  
  

ZHEFU HOLDING GROUP CO., LTD. CLASS A(002266C2) 3,006,586.54  0.36%  
#�*)�.���� 154,516,553.63  18.59%  
  #�*)�.����9*��
/5	�b 154,516,553.63  18.59%  

  
  

ISHARES HANG SENG TECH ETF HKD COUNTER(3067HK) 81,205,035.35  9.77%  
  

  
CHINAAMC CSI 300 IDX ETF(83188HK) 73,311,518.28  8.82%  

	���P�กQ��7�/ 71,021,698.04  8.54%  
  

  
���.9	����ก%&ก���(KBANK) 71,021,698.04  8.54%  

%$>>�N&(�+��.*)�#�(� / FORWARD 4,868,333.02  0.59%  
  

  
%�NN�7!��'����
��	��/FORWARD(FWCNHTHB22624C) 3,977,654.31  0.48%  

  
  

%�NN�7!��'����
��	��/FORWARD(FWHKDTHB22722C) 676,569.27  0.08%  
  

  
%�NN�7!��'����
��	��/FORWARD(FWCNHTHB22722E) 214,109.44  0.03%  

#�'(%���&*� (3,033,654.78) (0.36%) 
,-.7*��/$���%��%��Q� 831,360,562.08  100.00%  
,-.7*�#�*)�.���� (8��) 7.5191 

 

/�����%/�
	���.���� 
� )$��'* 31 �@AB�7, 2565 

 
ก.�*,+��9/�%�/   ,-.7*�9�,/�7�9.��   %NAV  

(ก) ���%��:����M � ��ก� ���
��ก��&	 #�	9������M��� #�	9����9	������������I�� 
#�	9���� ��!����%�������	"�"�ก���	�#!��ก��g!�	g����#��	�����%*���	ก����&	 ��!�
ก���
�ก������ ��)	�����ก ��������� ��������
�� ��!������6���ก�	  -   -   
(') ���%��"�9	����"��"กO�����b#���� ����'G�	 9	����#�+&��$ ��!���&8���&	�	��)	 
�����ก ��������� ��������
�� ���%��ก���� ��!������6���ก�	                71,021,698.04  

     
8.54  

(�) ���%��"��"��&8�"�� ���� rating �	�� �� investment grade ��)	�����ก ��������� ������
��
�� ���%��ก���� ��!������6���ก�	  -   -   
(�) ���%��"��"��&8�"�� ����ก���� ��	 ���
��	����!��*!��	�� ��"���6ก
�� investment 
grade ��!�����" rating ��)	�����ก ��������� ��������
�� ���%��ก���� ��!������6���ก�	  -   -   

  %� %�
	%��%�  (Upper Limit) "���&8��� ก���� 
�������	�	ก���� (�) 15% NAV 
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ก�����	
����������� China Trigger 2 : SCBCHTG2 

J.ก�/�=	������+��ก�����/), 

J.ก�/�=	������E.5�$��'�'()$��(��#.$�9�,
'
s���� 
(�6	
+����"�L&&	 ������� �.�. z 9.�. '��������") 

 
 
#,��	#9� : ��ก�� 6�	&	��	�	� "� �&� ���)	%&���!	��	*G���ก�� 6�	&	��	�	�	��� 
������	�
�6�
���'������ก8+�%&	��� ��!��	�' ������	 ����
���%"���ก��	�� %&	�� 

 

J.ก�/�=	������E88
$ก#,�� 

J.9�8E��;�กก�/.���� 
% 9�,�*)�	).� % 9*�
' 

YTD 3 	�&�� 6 	�&�� 1 
' 3 
' 5 
' 10 
' 9$(�E9*;$�9$(� 

SCBCHTG2 -16.31% -12.57% -20.09% n.a. n.a. n.a. n.a. -24.81% 

�ก+l$����M�	1 -14.80% -8.36% -16.63% n.a. n.a. n.a. n.a. -21.78% 

�
����	�
	'����ก�� 6�	&	��	 16.33% 15.03% 17.01% n.a. n.a. n.a. n.a. 22.35% 

�
����	�
	'���ก+l$����M�	 15.07% 14.08% 15.38% n.a. n.a. n.a. n.a. 19.14% 

#,��	#9� : ก��
� ��ก�� 6�	&	��	'��ก���	�
�	"� �� 6'G�	�������M�	ก��
� ��ก�� 6�	&	��	'��%������&8��� ก�����	 
1 1. MSCI China All Shares Net Total Return Index (USD) %� %�
	 70% 

2. J.P. Morgan EMBI Global, USD Hedged Index %� %�
	 30% 

���� �
���	�	ก������ก�	�
���%"����������ก���"��	�#!���6	
+������	��)	%ก����&	�� + 
�	"����	 (�	�����%�
	 50%) ���
���� �
��������ก���"��	�#!���"��ก�����%ก����&	�� + 
�	"��6	
+������	 (�	�����%�
	 50%) 

� ก���		"�����"��'� �	%��%� �	��
��
�� 5 �" (maximum drawdown) �!� -34.22% 
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ก�����	
����������� China Trigger 2 : SCBCHTG2 

+(�,-.�$9/�%*)�#,��	)'��ก�/.����+��ก����� (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
      /�8/5�5	).�9$(�E9*)$��'* 10 ,�O����� 2564 Oc�)$��'* 31 �@AB�7, 2565 

 

PTR = Min (7!����#�$%&	, '����#�$%&	) 

 Avg. NAV 

PTR = 5,929,963,396.62 

 1,038,626,312.61 

PTR = 5.71 

#,��	#9� : PTR �6	
+��ก������"�	���ก
�����
������
�'��������ก��7!����#�$%&	ก�����
�'��������ก��'����#�$%&	 "�ก���	�
����	�	���
�����
����N�""����	�� ��� �
���������#�$%&	%�9&�b�"��'��ก���	�
��	��������
����N�"� "�
ก�	 
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ก�����	
����������� China Trigger 2 : SCBCHTG2 

 

 

/5	B�  

  
 J-(��ก  

  
 J-(7(=/J-(/$8/��/J-(%.$ก#.$�  

  
)$�7/8ก=#�� 

  
 �$��$87)�,�*�	�&*�O&�+��J-(��ก9/�%�/  ,-.7*�#�(�9$w)  ,-.7*�9�,/�7�9.��  

   TRIS Rating   FITCH Rating  

 ��&	J�ก9	����   ���.9	����ก%&ก���        AA+(tha)                     -                71,021,698.04  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/��.5	�'��9$)9/�%�/E.5�$��$87)�,�*�	�&*�O&�+��9/�%�/��ก9$):� PORT 
� )$��'* 31 �@AB�7, 2565 
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ก�����	
����������� China Trigger 2 : SCBCHTG2 

 
Fitch Ratings 

   

�$��$87)�,�*�	�&*�O&�/5�5��)%=#/$8
/5	�b��  �$��$87)�,�*�	�&*�O&�/5�5%$(�%=#/$8
/5	�b�� 

AAA (tha) 
AAA �% �*G��� ���
��	����!��*!�'��	%��%� '����� ���
��	����!��*!�
:���	����I��7G��ก6�	 ( �g&�$ ( ���� ���
��	����!��*!�	"������
���ก����	 ���
��	����!��*!�"��"�
���%"��� w	���"�%� y ��!�����"���"��ก��     
�����ก���%����!����%���!�	�	����I�� ���( ��ก�&���
��ก6�	 ����ก�
���%����ก����&	"���ก��!���6���ก�	( ���M��� 

 F1 (tha) 
�% �*G��� ���
��%����*'��	%��%� �	ก���6���	"������!��	�''�����%��
������ก6�	 ��!�����"���"��ก�������ก���%����!����%���!�	 V �	����I
��:�������	 ���
��	����!��*!�:���	����I��7G��ก6�	 ( �g&�$ ( �
��	 ���
��	����!��*!�	"���������%6������	 ���
��	����!��*!�"��"�
���%"��� 
w	���"�%� y ��!�����"���"��ก�������ก���%���!�	�	����I� "�
ก�	 ���( �
�ก�&���
��ก6�	 ���ก�����%����ก����&	"���ก��!���6���ก�	( ���M��� 
�	ก�+""��"�� ���
��	����!��*!�%����)	#&�I8���"%�N��ก8+$ w+y �% ��
�
�#&����&���ก��	 ���
��	����!��*!�"�ก6�	  

AA (tha) 
AA �% �*G��� ���
��	����!��*!�'��	%����ก��!�����"���"��ก�������ก        
���%����!����%���!�	�	����I( ��� ���
��	����!��*!�'�����%����
ก����&	'��		"�������ก�����ก���%����!����%���!�	"�� ����ก���� ��	 ���
��
	����!��*!�'��	%��%� '������I���#"����)ก	��� 

 F2 (tha) 
�% �*G��� ���
��%����*�	ก���6���	"������!��	�'��ก����&	���
ก6�	 �
���	�� ��"�	��#�����!�����"���"��ก�������ก���%���	"��!�	�	
����I� "�
ก�	 �������ก) " �� ��'���
��	����!��*!� ��ก���
���������
�"�����ก��ก�+""�� ����ก����  �	 ���
��	����!��*!�"�%��ก
�� 

A (tha) 
A �% �*G��� ���
��	����!��*!�'��	%����!�����"���"��ก�������ก���%����!�
���%���!�	�	����I�� �������ก) " ก�����"��	����'��%*�	ก��+$��!�
%:�#���I�8Mก&�����"��ก�������
��%����*�	ก���6���	"�� ����
���ก6�	 '�����%����ก����&	�����	"���กก
�����%���!�	"�� ����ก���� 
��	 ���
��	����!��*!��	����:"�%��ก
�� 

 F3 (tha) 
�% �*G��� ���
��%����*�	ก���6���	"������!��	�''�����%��ก����&	���
ก6�	 �
���	�� ����	ก�����!�����"���"��ก�������ก���%���!�	��!����
%���!�	�	����I� "�
ก�	 �������ก) " �
��%����*�	ก���6���	"� ��ก���
��
�"�
������	�	�	��ก'G�	������
�����"��	�����	�����	����%��	
��กก
�����%��"�� ����ก���� ก���� ��	 ��"�%��ก
�� 

BBB (tha) 
BBB �% �*G��� ���
��	����!��*!�'��	��	ก�����!�����"���"��ก�������ก���
%���!�	�	����I�� �������ก) " �"�
����)	��� ���กก
��ก�����"��	����
'��%*�	ก��+$��!�%:�#���I�8Mก&����"��ก�������
��%����*�	
ก���6���	"�� �������ก6�	 �
��'�����%����ก����&	�����	"���กก
��
���%���	"��!�	"�� ����ก���� ��	 ���
��	����!��*!��	����:"�%��ก
�� 

 B (tha) 
�% �*G��� ���
��%����*�	ก���6���	"������!��	�''�����%��ก����&	���
ก6�	 �
��"�����	�	�	��!�����"���"��ก�������ก���%���!�	�	����I�� 
�
��%����*�	ก���6���	"� ��ก���
������	�	�	��ก'G�	���ก��
���"��	�������I�8Mก&����ก����&	�	��������%��	 

BB (tha) 
BB �% �*G��� ���
��	����!��*!����	'�����6��!�����"���"��ก�������ก       
���%���!�	�	����I�� ก���6���	"������!��	�''�����%�������	"�
:���	����I	��	 V �"�
������	�	�	�	�� ���	G������
��%����*�	ก��
�6���	"��!	���ก6�	 �
�����"�
������	�	�	��ก'G�	���ก�����"��	����
'���I�8Mก&��	���� 

 C (tha) 
�% �*G��� ���
��%����*�	ก���6���	"������!��	�''�����%��ก����&	���
ก6�	 �
��"�����	�	�	%�� ��!�����"���"��ก�������ก���%���!�	�	����I��
�
��%����*�	ก���L&���&���'����ก#�	��ก����&	'G�	����ก��%:�
�"���!�����
ก�� 6�	&	9��ก&����%:�#ก��+$���I�8Mก&����	��	 

B (tha) 
B �% �*G��� ���
��	���!��*!�'��	��6������"	��%6��N��!�����"���"��ก��     
�����ก���%���	"��!�	 V �	����I�� ก���L&���&�����!��	�''�����%���	"�
���'����ก#�	��ก����&	�������)	��� ��	�������	 ����
�����	������6ก� ����
�	�� ���	G�����	��	 ����
��%����*�	ก���6���	"����ก6�	 �����
����	!������	��	 ����
��%����*�	ก���6���	"����ก6�	 ���������	!���	��	 
����	�	�	'G�	����ก��%:�
�"���!�����ก�� 6�	&	9��ก&����%:�#���I�8Mก&� 
 
 
 
 
 

 D (tha) 
�% �*G�ก���& 	� �6���	"�"�� ��ก& 'G�	���
��!�ก6������ก& 'G�	 
 
#,��	#9�
/5ก�8ก�/;$��$��$87)�,�*�	�&*�O&�:�/5�5��):�/5�5%$(�
%=#/$8
/5	�b��                                                                    



 

                                                                                                             48                                                

 

ก�����	
����������� China Trigger 2 : SCBCHTG2 

Fitch Ratings 
   

�$��$87)�,�*�	�&*�O&�/5�5��)%=#/$8
/5	�b��  �$��$87)�,�*�	�&*�O&�/5�5%$(�%=#/$8
/5	�b�� 

CCC (tha), CC (tha), C (tha) 
��	 ���
��	����!��*!������	"��% �*G��� ���
��	����!��*!�'��	��6��ก 
��!�����"���"��ก�������ก���%����!����%���!�	�	����I�� 
�
��%����*�	ก���O&���&���'����ก#�	��ก����&	'G�	����ก��%:�
� 
"���!�����ก�� 6�	&	9��ก&����ก��#��	����I�8Mก&��#"�������� "�
 

 ���!�������"�#&�I8%6��������I�� wthay ��*�ก�����
������ก��	 ���
��
	����!��*!��ก��	 �� �#!����ก�
����ก������ก��กก���� ��	 ���
��
	����!��*!��� ��%�ก����!������� w+y ��!� w-w �����*�ก�����
��#&����&������ก
��	 ���
��	����!��*!�%6��������I�	G�� V �#!���% �*G�%*�	�����( �
���"���"��ก�	:���	��	 ���
��	����!��*!�'��	���ก ���	"� ������"ก������
%�N��ก8+$ ������ ��ก���
%6������	 ���
��	����!��*!���	 �� wAAA(tha)y 
��!���	 ��"���6ก
�� wCCC(tha)y %6������	 ���
��	����!��*!��	������
  
���������"ก������%�N��ก8+$������ ��ก���
%6������	 ���
��	����!��*!� 
�	����%��	 	�ก��	!���ก wF1(tha)y 

D (tha) 
��	 ���
��	����!��*!������	"� ��*�กก6�	 ���%6�������$ก���!����%���	"�7G��
ก6��������	:�
��& 	� �6���	"��	�������	 

 %�NN�+ก��������	 ���
��	����!��*!� (Rating Watch) : %�NN�+ก������
��	 ���
��	����!��*!���*�ก����#!���������	�ก���	���
���"�
����)	��� �"� 
���"ก�����"��	������	 ���
��	����!��*!���������	
(	��&I��'��ก��
���"��	���� ��ก���
 %�NN�+ ��ก���
���������)	 w%�NN�+�
กy 7G������"�
�	
(	���	ก��������	 ���
��	����!��*!����%��'G�	 w%�NN�+��y ������"�
�	
(	���	ก��������	 ���
��	����!��*!������6�� ��!� w%�NN�+
&
��	$y  
�	ก�+""���	 ���
��	����!��*!������� ����ก������'G�	��������!���"�( � 
�ก�& %�NN�+ก��������	 ���
��	����!��*!���ก��*�ก�����
�%6������
�
�����
��%��	 V 

Tris Rating 
   
�$��$8	7/��99/�%�/#�'(/5�5ก.��E.5/5�5��),'����9$(�E9* 1 
'+c(�  �$��$8	7/��99/�%�/#�'(/5�5%$(� ,'����9*=ก)*� 1 
'  

AAA 
AAA ��	 ����� &�%��%�  �"�
���%"�����6"�%�  ��&8��"�
��%����*�	ก��
�6�� �ก��"������!	��&	��	�	�ก+l$%��%�  ���� ������ก���	�����ก��ก
ก�����"��	������9��ก&� �I�8Mก&� ���%&���
 �����!�	V 

 T1 
T1 ��ก���%���	"��"%*�	������ ��	ก����� ���ก����&	"��')��ก����	
�� �� "��ก �"%:�#�����"� "��ก ���	�ก���	��� �����
������������กก��
�& 	� �6���	"�"� "ก
����	 ����� &��	�� ���!�	 �����ก���%��"�� ������	 ��
��� &��	�� �� ��ก���
7G���"���!������� "+"  �
���� �����
���������� ��	
ก���& 	� �6���	"�"�%���&��'G�	 

AA 
AA �"�
���%"�����6��ก ��&8��"�
��%����*�	ก���6�� �ก��"������!	 
��&	��	�	�ก+l$%����ก ������� ������ก�����กก�����"��	������9��ก&� 
�I�8Mก&� ���%&���
 �����!�	V ��กก
����	 ����� &�"������	�� �� AAA 

 T2 
T2 �����ก���%���	"��"%*�	������ ��	ก����� ���ก����&	"��')��ก����	
�� �� " ����"�
��%����*�	ก���6���	"�����%��	�	�� ��"�	��#��� 

A 
A �"�
���%"����	�� ����6 ��&8��"�
��%����*�	ก���6�� �ก��"������!	
��&	��	�	�ก+l$%�� ������� ������ก�����กก�����"��	������9��ก&� 
�I�8Mก&� ���%&���
 �����!�	V ��กก
����	 ����� &�"������	�� ��%��ก
�� 

 T3 
T3 �����ก���%���	"��"�
��%����*�	ก���6���	"�����%��	�	�� ��"�������� � 

BBB 
BBB �"�
���%"����	�� ����	ก��� ��&8��"�
��%����*�	ก���6��
 �ก��"������!	��&	��	�	�ก+l$"��#"��#� ����"�
�����	��
���ก��
���"��	������9��ก&� �I�8Mก&� ���%&���
 �����!�	V ��กก
�� �������"
�
��%����*�	ก���6���	"�"����	������!���"��ก����	 ����� &�"������	
�� ��%��ก
�� 
 
 
 
 
 

 T4 
T4 �����ก���%���	"��"�
��%����*�	ก���6���	"�����%��	"����	'������	�� 
��	 ����� &��ก����:"��� ( ��&%���&����)	��	 ����� &����%���	"��	
���ก����&	�� 7G��%���	�
��%����*�	ก���6���	"�'�������ก���%��( �
����
��
���%"����	ก�����"��	����ก���6���	"���ก%ก����&	����)	%ก��
��&	�����������I 
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ก�����	
����������� China Trigger 2 : SCBCHTG2 

Tris Rating 
   
�$��$8	7/��99/�%�/#�'(/5�5ก.��E.5/5�5��),'����9$(�E9* 1 
'+c(�  �$��$8	7/��99/�%�/#�'(/5�5%$(� ,'����9*=ก)*� 1 
'  
BB 
BB �
���%"����	�� ��%�� ��&8��"�
��%����*�	ก���6�� �ก��"������!	
��&	��	�	�ก+l$��6ก
���� ����	ก��� ������ ������ก�����กก��
���"��	������9��ก&� �I�8Mก&� ���%&���
 �����!�	V ���	'����� ��	 7G�����
%��������
��%����*�	ก���6���	"������	�ก+l$"�����#"��#� 
 

 	�ก��ก	"� �&%���&�����ก6�	  "�	
(	����	 ����� &�" (Rating Outlook)  
�#!��%���	�
����)	��� �'��ก�����"��	������	 �� ��� &�'�������ก���
%���	������	ก�����!�������
 ( ��&%���&����#&���+�*G�(�ก�%"���
�ก& ก�����"��	����'��:�
����%��ก������%:�#�
 ������9��ก&��	
�	���'�� �����ก���%��"����ก�������
��%����*�	ก���6���	"� ���	"� 
�	
(	����	 ����� &�"���ก����ก��	�
���	�	G��V ���"�����ก��
�
��%����*�	ก���6���	"�'���	�
���		��	V �	
(	����	 ����� &�����
��ก��)	 4 �� �� � ��ก� 

B 
B �
���%"����	�� ��%����ก ��&8��"�
��%����*�	ก���6�� �ก��"�����
�!	��&	��	�	�ก+l$��6 ���������� �
��%����*��!��
���������	ก��
�6���	"�� ����ก�����"��	����'��%*�	ก��+$��9��ก&� �I�8Mก&� ���
%&���
 �����!�	V 

 Positive ����*G���	 ����� &��������'G�	  
Stable ����*G���	 ����� &����������"��	����  
Negative ����*G���	 ����� &��������� ��  
Developing ����*G���	 ����� &��������'G�	 ����� �� ��!�������"��	����  
 

C 
C �"�
���%"����	ก���& 	� �6���	"�%��"�%�  ��&8�����"�
��%����*�	ก��
�6�� �ก��"������!	��&	��	���ก6�	 ������� ��	 ( �������I����!��	�'"�
��!���6	
���9��ก&� �I�8Mก&� ���%&���
 �����!�	V �������ก�G����"
�
��%����*�	ก���6���	"�� � 

  

D 
D ��)	�� ��"������	%:�
��& 	� �6���	"� ( ������ก���%���	"����%����*
�6�� �ก��"������!	��&	��	� ����ก6�	  

  

��	 ����� &���ก AA *G� C ����"���!��������
ก (+) ��!��� (-) ������ 
�#!���6�	ก�
����ก����'����+:�#'����	 ����� &�:���	�� ��� "�
ก�	 
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ก�����	
����������� China Trigger 2 : SCBCHTG2 

+(�ก=#���&*� z 

� ��&ก��'�����ก���	�
�������*!��	�
����	 :  

��&8��� ก��'�%�
	%&9&�	ก���������� �ก��'���"��	���� �#&����&� ������ก����&ก�� ���/��!�
&9"ก�� �	ก��	6%�� ����#��'����� '��
%�� 
�����	���� V ���/��!��	��%!�'����&8��� ก��*G�������	/���*!��	�
����	 �
�*G������ ����"������ก��������'������!�	 (*���") ���	 ���	
�������&��)ก��	&ก%$ ��)	��	 ( �*!�
��� �����
����)	�����ก���*!��	�
����	���
 7G����&8��� ก�����������������	�����
��	�������
	��� 30 
�	ก��	
�	��&�� 6�	&	ก�������������"��	���� ( ������ก�I���	���
)��7�$'����&8��� ก�� ����
)��7�$'�����%	��%	�	ก��'��
��!����7!���!	�	�
����	 (*���") 7G��ก�� 6�	&	ก���ก"��
ก����!��� ��ก���
�"
��*����%��$�#!��� �����
�� �����������	ก��	6%�� ���/��!�
�����������!�	� �	��ก8+�6	��� "�
ก�		"� 7G����&8��� ก��� ��6	G�*G����(��	$'��ก���	������*!��	�
����	( ��
���)	%6��N ���	"� �	
ก��	6%��� ����/�	��%!�*G����*!��	�
����	 ��& ก�+"ก���ก��'(���ก�� ก��'���& ก����&ก(���ก��ก���	�
� ��&8��� ก���� 6�	&	ก��
( ���)	��������ก�ก+l$"�%6	�ก��	�+�ก���ก�� ก.�.�. ก6�	  ���/��!����ก�I"��"ก���ก��'�#&����&��	�	��� 

� ก����������(��	$����	�	!�����กก��"�ก���	�����&ก��������!�	 (soft commission) :  

��&8��� ก�������������(��	$����	�#!��ก���	��ก�����"���)	��������&ก�� ��	�	!�������กก�������&ก��'������� ��ก���
�	ก��
�� ก��ก���	� � ���������)	��������ก�ก+l$ �������	"�  

(1) �����(��	$����	"�����
�	��	������)	��#�$%&	"��"�������	���I�8Mก&���������ก"��
ก�����( ����'���
����)	ก���	���
กO����
�� �
����ก��#�$������ ���ก��#�$ ���  

(2) ��������"#u�&ก���"��% ������)	
����&8��� ก�������&ก��'�������	��	����������ก&	�
���6��)	�#!�����ก���	� �������(��	$��ก�����
 ��ก���
 (Churning)  

�	ก���� %�������(��	$���
����	G������ก�ก���	"�����:�����ก����&����� ก��'����&8��� ก�� ��&8�����ก��6 �
��
����)	9������
�6	G�*G���ก8+��������:���ก��#�$"�����"�
�� �'��ก���		��	 �
�  

�	ก�+""���&8��� ก���"ก����������(��	$����	�#!��ก���	 ��&8��� ก������& ���'������ก"��
ก��ก����������(��	$ ��ก���
�
��	
�����	����"��N�"��������	��������
���ก� !�	 �
�  

� ก���L&���&���กO����
�� �
�ก������ก�	�����������ก��g�ก��&	 ���/��!�กO�������� V :  

���*!��	�
����	�"�	��"�����
����
��!�ก����&8��� ก�� ���/��!� ���"�� �������������ก��&8��� ก�� �	ก���L&���&������ก�ก+l$�ก"��
ก��
ก�������ก��ก��� (Know Your Customer: KYC) ���ก����
�%���#!�����'���)���&��ก"��
ก����ก��� (Customer Due Diligence: CDD) 7G��
�
�*G��������6ก� �b#��ก�����'����� ���/��!� �� %����ก%����!����กM�	� ����ก���&8��� ก�� ���/��!� ���"�� �������������ก��&8�
�� ก�� �#!�������)	�����กO����
�� �
�ก������ก�	�����������ก��g�ก��&	 ���/��!�กO��������V  
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�������
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�� FATCA) ( ��"
�����������
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ก����N�"'�������"������	�����������%"�:�8"���ก������I%���M����&ก� (7G��
�
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�
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�
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'���  

(2) ����'�������*!��	�
����		6%��'����� ��ก%�� ���/��!��6�&	��� �#&����&� �#!���!	��	��!�#&%��	$����
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(3)  6�	&	ก���!�	� �#!�����%� �����ก��กO������������I"��ก"��
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� �
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����	 ��ก���
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����	����ก����*!��	�
����	 ��ก���
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'��� ���	"� �������'� ก��กO����'������I��  
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����	( ��
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ก�� 6�	&	ก�� ��ก���
*!���)	�
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�� ก�����ก���	�"ก�� 6�	&	ก��"����%� �����'��������'�� FATCA ���กO������������I"��ก"��
'�����	��6���ก���	�������*�ก��ก 
+ "����� ��!�*�ก�& ��N�"9	�������"�ก���
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� �	ก�+""��+�ก���ก��ก6ก����� �	 ���/��!�%6	�ก��	�+�ก���ก�� ก.�.�. �ก��'�#&����&����ก�I กO �ก+l$ "��ก"��
'���ก��ก��
���	���/��!�ก���� ก��ก���	 ��&8��� ก��'�%�
	%&9&"�����������/���"��	�����	��!��� ��ก���
'�����	 �#!�������)	��������ก�I
�+�ก���ก��ก6ก����� �	 ���/��!����ก�I%6	�ก��	�+�ก���ก�� ก.�.�. "��ก��'�#&����&� ���	"� ก����������/���"��	���� ��ก���
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 6�	&	ก������	
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�:�����ก���� ก��� "�
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�������ก) " �	ก�+""�ก���	���������%����* 6�	&	ก���#!��'���&� � �	!�����ก�& '���6ก� �����&���ก���	��	������&���ก���	
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� �'�����"�����"�����ก���� %&	�����	 ���	 ก��69��ก���ก�������"��ก"��
'���� �"�%6	�ก��	
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1. ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Trigger 2 

ช่ือโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  SCB China Trigger 2 Fund 

ช่ือย่อโครงการ :  SCBCHTG2 

ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด  

ประเภทการขาย :  ขายหลายคร้ัง 

การกำหนดอายุโครงการ :  ไม่กำหนด  

รายละเอียดเพิ่มเติมเง่ือนไข (อายุโครงการ) :  

บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติสิ้นสุดลง โดยจะไม่นำกอง
ทรัพย์สินไปจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม หรืออาจพิจารณาเลิกโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะดำเนินการดังกล่าวโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสำคัญในกรณีดังต่อไปน้ี  

(1) กองทุนรวมมีจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุน  

(2) กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม อันเน่ืองจากปัจจัยอื่นใดที่
ทำให้ผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะเข้าไปลงทุนปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  

(3) มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตให้นำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ  

(4) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศไม่
เหมาะสม และ/หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน 
ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนที่ไม่เป็นไปตามที่บริษัทจัดการคาดหวัง  

(5) ไม่สามารถสรรหาหรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใด ๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนได้
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว  

เง่ือนไขการเลิกกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะทำการเลิกกองทุนภายในระยะเวลา 7 เดือน นับ
แต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม เม่ือเกิดเหตุตามเง่ือนไขการเลิกกองทุน 
ดังน้ี 

(1) ณ วันทำการใดก็ตามเม่ือมูลค่าหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.72 บาทต่อหน่วย และ 

(2) สามารถรับซ้ือคืนโดยอัตโนมัติได้ไม่ต่ำกว่า 10.70 บาทต่อหน่วย และ 

(3) ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสด
บางส่วนหรือทั้งหมด 

ทั้งน้ี เม่ือเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทจัดการจะพิจารณารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในอัตราไม่
ต่ำกว่า 10.70 บาทต่อหน่วย โดยจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 
5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว และจะชำระเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธินำ
เงินไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นที่อยู่ภายใต้
การบริหารของบริษัทจัดการ ทั้งน้ี ภายใต้เง่ือนไขที่ระบุไว้ 

อน่ึง หากครบกำหนดระยะเวลา 7 เดือน นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม
แล้ว ไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซ้ือและขายคืน
หน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด และขอสงวนสิทธิที่จะทำการเลิก
กองทุนเม่ือเกิดเหตุตามเง่ือนไขการเลิกกองทุนตามข้างต้น  

ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไป 
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ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

เพ่ือระดมเงินออมและเงินลงทุนจากประชาชนทั่วไป นิติบุคคล และ/หรือสถาบันต่าง ๆ เพ่ือโอกาสในการ
สร้างผลตอบแทนที่ดี และกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหน้ี ตราสารกึ่ง
หน้ีกึ่งทุน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่ออกโดยบริษัทสัญชาติจีน และ/หรือดำเนินธุรกิจ
เกี่ยวข้องกับประเทศจีน  

2. ประเภทกองทุน 

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน :  ผสม 

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม : 

- ตราสารทุน 

- ตราสารหน้ี 

- ทองคำ 

- น้ํามันดิบ 

- สินค้าโภคภัณฑ์ 

- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs 

- กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- หน่วย private equity 

- อื่นๆ 

การกำหนดสัดส่วนการลงทุนใน ตราสารทุน 

สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด 

การกำหนดสัดส่วนการลงทุนใน ตราสารหน้ี 

สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด 

การกำหนดสัดส่วนการลงทุนใน ทองคำ 

สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด 

การกำหนดสัดส่วนการลงทุนใน น้ํามันดิบ 

สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด 

การกำหนดสัดส่วนการลงทุนใน สินค้าโภคภัณฑ์ 

สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด 

การกำหนดสัดส่วนการลงทุนใน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs 

สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด 

การกำหนดสัดส่วนการลงทุนใน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด 

การกำหนดสัดส่วนการลงทุนใน หน่วย private equity 

สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด 

การกำหนดสัดส่วนการลงทุนใน อ่ืนๆ 

สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด 

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : 
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ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอ่ืน ๆ : 

- กองทุน trigger 

- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน 

ประเภทการลงทุนตามความเส่ียงเกี่ยวกับต่างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยง
ต่างประเทศ  

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ: 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารและ/หรือหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทสัญชาติจีน และ/หรือดำเนิน
ธุรกิจเกี่ยวข้องกับประเทศจีนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยใน
รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยลงทุนในตราสารแห่งทุน 
และ/หรือตราสารแห่งหน้ี และ/หรือตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของ
กองทุน เช่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุน
รวมโครงสร้างพ้ืนฐาน หน่วย CIS กองทุนอีทีเอฟ (ETF) หน่วย private equity เป็นต้น ตลอดจน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามที่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาปรับ
สัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซ่ึงสัดส่วน
การลงทุนข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ  

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้สามารถสร้างผลตอบแทน
จากการลงทุนได้เพ่ิมข้ึน และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมทั้งอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
เพ่ือป้องกันความเสีย่งจากการลงทุน เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตรา
แลกเปลี่ยน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ  

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
(Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซ่ึงข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง 
เป็นต้น เพ่ือคาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน 

นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และ
ตราสารหน้ีที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสาร
หน้ีที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพ่ือ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน (infra) ซ่ึงอยู่ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที่
กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน (infra) 
ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุนใน
หน่วยลงทุนดังกล่าวตอ้งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์เง่ือนไข
ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด ทั้งน้ี กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้น
ทาง(circle investment) และกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน
อีก (cascade investment) 

การใช้สิทธิออกเสียงกรณีกองทุนลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน : ห้ามมิให้กองทุนต้น
ทางลงมติให้กองทุนปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กองทุนปลายทางไม่สามารถดำเนินการเพ่ือขอมติ
ได้ เน่ืองจากติดข้อจำกัดห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับ
ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ หากได้รับมติเกินกึ่งหน่ึงของผู้ถือหน่วยของ
กองทุนปลายทางในส่วนที่เหลือ 

ทั้งน้ี ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจ
ไม่นับช่วงระยะเวลาดังน้ีรวมด้วยก็ได้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ  
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1. 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียน  

2. 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม  

3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเน่ืองจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพ่ือรอการลงทุน ทั้งน้ี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำ
การ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุน
รวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเป็น
กองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ โดยไม่ทำให้ระดับความ
เสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพ่ิมข้ึน ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซ่ึงข้ึนอยู่
กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อน่ึง บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภท
กองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

3. ข้อมูลที่เกี่ยวกับจำนวนเงินทุนโครงการ 

จำนวนเงินทุนโครงการเร่ิมต้น : 5,000,000,000.00 บาท 

นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี 

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุน
มากกว่าจำนวนเงินทุน : เป็นจำนวนร้อยละ 15.00 ของจำนวนเงินทุนโครงการ 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท 

จำนวนหน่วยลงทุนเร่ิมต้น : 500,000,000 หน่วย  

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายคร้ังแรก : 10.0000 บาท  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

1) หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการ (ใช้ green shoe option) แต่
ไม่เต็มจำนวนที่เพ่ิมอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดำเนินการจดทะเบยีนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อน
ครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า 

2) ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายคร้ังแรก : 10.0000 บาท (บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี) บวกภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) บวกค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)) 

3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนได้ และ/หรือบริษัทจัดการอาจยุติหรือปิด
เสนอการขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนได้ รวมถึงในกรณีที่กองทุน
ระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกได้ไม่เพียงพอต่อการลงทุนในและ/หรือต่างประเทศได้ 
หรือด้วยเหตุอื่นใดที่กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ทั้งน้ีข้ึนกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดย
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซ้ือ/สั่งซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซ้ือ/สั่งซ้ือหน่วยลงทุนต่อไปและจะแจ้ง
ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันยุติการเสนอขายหน่วยลงทุน 
หรือวันยกเลิกการจัดตั้งกองทุนแล้วแต่กรณี 

4. การบริหารจัดการกองทุน 

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน  

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  

- ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเส่ียง (Non-Hedging)  

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน  

วิธีการในการคำนวน Global Exposure limit : Commitment approach  
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อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ :  
100.00 

- การลดความเส่ียง (Hedging) 

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน  

กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่า
ดัชนีชี้วัด (active management)  

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน  

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) : ไม่มี 

6. การจ่ายเงินปันผล :  

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : - 

กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : - 

7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

มูลค่าข้ันต่ําของการรับซื้อคืน : 1,000.00 บาท  

จำนวนหน่วยลงทุนข้ันต่ําของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด 

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

- แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 

- แบบอัตโนมัติ 

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  

- การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 

หากกองทุนน้ีไม่เกดิเหตุการณ์ให้เลิกกองทุนตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ทุกวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันทำการถัดจาก 7 เดือน นับแต่วันจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมเป็นต้นไป 

การกำหนดเวลา และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

• การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 

(1) กรณีติดต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

(ก) การทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลา 12.00 
น. สำหรับบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่เวลาเร่ิมให้บริการ – 12.00 น. ในวันทำรายการซ้ือขาย
หน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซ้ือขาย
หน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด ในราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซ้ือ
ขายหน่วยลงทุน ซ่ึงเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

(ข) การทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร หรือบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (ถ้า
มี) ในวันทำรายการซ้ือขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด แต่เป็นรายการนอกเหนือจากช่วงเวลาที่
บริษัทจัดการกำหนด หรือการทำรายการในวันหยุดทำการ หรือวันทำการที่บริษัทจัดการไม่ได้กำหนดให้
เป็นวันทำรายการซ้ือขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซ้ือขายหน่วย
ลงทุนคร้ังถัดไป ในราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนคร้ังถัดไป
น้ัน 

(2) กรณีติดต่อกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอื่นที่นอกเหนือจาก (1) 

(ก) การทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในระยะเวลาการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเปิดทำการ
จนถึงเวลา 12.00 น. ในวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งขาย
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คืนหน่วยลงทุนของวันทำการซ้ือขายที่บริษัทจัดการกำหนด ในราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ 
สิ้นวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน ซ่ึงเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

(ข) การทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด แต่เป็น
รายการนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด หรือการทำรายการในวันหยุดทำการ หรือวันทำ
การที่บริษัทจัดการไม่ได้กำหนดให้เป็นวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน ให้ถือเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนของวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนคร้ังถัดไป ในราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำ
การซ้ือขายหน่วยลงทุนคร้ังถัดไปน้ัน 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำรายการข้างต้นได้ กรณีเปลี่ยนแปลง
เวลาทำรายการอาจเป็นระยะเวลาที่มากกว่าหรือน้อยกว่าเวลาที่ระบุไว้ในโครงการ แต่ทั้งน้ีจะไม่น้อยกว่า
เวลา 12.00 น. ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซ่ึงการดำเนินการดังกล่าวบริษัท
จัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

• กรณีรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ : ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ 
บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายเม่ือเป็นไป
ตามเง่ือนไขที่กำหนดไว้ และในกรณีวันที่กำหนดรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ันตรงกับวันหยุดทำการของ
บริษัทจัดการหรือเป็นวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือ
คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในวันทำการ
ถัดไป 

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเว้นจำนวนหรือมูลค่าข้ันต่ำข้างต้นในอนาคตได้โดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซ่ึงจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 
วันก่อนวันดำเนินการดังกล่าว โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าข้ันต่ำของการรับซ้ือคืนน้อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นได้ 
เพ่ือรองรับรายการส่งเสริมการขายหรือบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ  

- ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนทีส่ั่งขายคนืหรือจำนวนเงินที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืน
หน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนน้ันมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน  

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ และการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำ
กว่าที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด
ในรายการดังกล่าว  

- ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ย่ืนคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่
สามารถรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการ
ตามหัวข้อ “เง่ือนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน” ผู้ถือหน่วย
ลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนใดที่
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ย่ืนคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี การ
ยกเลิกคำสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน  

- กรณีรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ 

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุนและยินยอมให้บริษัทจัดการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เม่ือเกิดเหตุการณ์
ดังต่อไปน้ี แล้วแต่กรณี  
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คร้ังที่ 1 กรณี ณ วันทำการใดก็ตามเม่ือมูลค่าหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.35 บาทต่อ
หน่วย และทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทยีบเท่าเงินสด
บางส่วนหรือทั้งหมด และสามารถรับซ้ือคืนอัตโนมัติได้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.50 ของมูลค่าที่ตรา
ไว้ (10 บาท) หรือเท่ากับ 0.35 บาทต่อหน่วย  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิด
เหตุการณ์ดังกล่าว และจะชำระเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำ
การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศ และผู้ประกอบ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซ่ึงจะส่งผลประทบต่อการชำระราคา  

การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติบริษัทจัดการขอสงวนสิทธินำเงินไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทย
พาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ทั้งน้ี 
ภายใต้เง่ือนไขที่ระบุไว้  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเม่ือมูลค่าหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่า
หรือเท่ากับ 10.35 บาทต่อหน่วย เพียงคร้ังเดียวนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็น
กองทุนรวม 

คร้ังที่ 2 กรณีเข้าเง่ือนไขการเลิกกองทุน ดังน้ี  

(1) ณ วันทำการใดก็ตามเม่ือมูลค่าหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.72 บาทต่อหน่วย และ 

(2) สามารถรับซ้ือคืนโดยอัตโนมัติได้ไม่ต่ำกว่า 10.70 บาทต่อหน่วย และ 

(3) ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสด
บางส่วนหรือทั้งหมด 

ทั้งน้ี เม่ือเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทจัดการจะพิจารณารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในอัตราไม่
ต่ำกว่า 10.70 บาทต่อหน่วย โดยจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 
5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว และจะชำระเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการ
ของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุน
ต่างประเทศ และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซ่ึงจะส่งผลประทบต่อการชำระราคา  

การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธินำเงินไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทย
พาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ทั้งน้ี 
ภายใต้เง่ือนไขที่ระบุไว้  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 
หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ตามเง่ือนไขของการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติข้างต้น 
หรือในกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยบริษัทจัดการจะ
ประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และจะรายงานการไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติหรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและรายงานแผนการ
ดำเนินการของกองทุนให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน 

ในกรณีวันที่กำหนดรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ันตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทจัดการหรือเป็นวันที่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป 

- การชำระเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

กรณีรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทนุ : บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 
5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ของวันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องใน
ต่างประเทศซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา  
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บริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดดังกล่าวให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื่นตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยการ
ชำระเงินจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด 
(มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่น ตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน 
หรือจ่ายเป็นเช็ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในคำขอใช้บริการกองทุน หรือวิธีอื่นใดที่
บริษัทจัดการกำหนด 

กรณีรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ : ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบ
อัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธินำเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิด
ไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ 

เง่ือนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : 

1. การชำระค่ารับซ้ือคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน 

บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน
เงินได้ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน หรือกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ตกลงรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับมติ
พิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ รวมถึงกรณีอื่นใดที่
เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัทจัดการจะกำหนดข้ันตอนการดำเนินการต่อไป 
ซ่ึงข้ันตอนที่กำหนดต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทุกราย 

2. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ ซ่ึงต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหน่ึง
ดังน้ี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มีเหตุจำเป็นทำใหไ้ม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล  

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลา
ปกติ ซ่ึงเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคนืหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวา่ราคารับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ข้ึนไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่
ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี  

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

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขาย
คืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเร่ืองดังกล่าวด้วย
วิธีการใดๆ โดยพลัน  

(3) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของ
การเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูล
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้  

(4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง  
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3. เง่ือนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน 

3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปน้ี   

(ก) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ข) การโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย (ซ่ึงไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคล
ธรรมดาตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือ
ทั้งหมดเสียชีวิต เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น) 

(ค) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้ 

ทั้งน้ี ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมาย่ืนคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงานทะเบียนหน่วยลงทุน 
ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบ
คำขอใช้บริการกองทุนและย่ืนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคำขอโอนหน่วยลงทุน และชำระ
ค่าธรรมเนียมการโอนตามหัวข้อค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)   

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุน 
พร้อมเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุน   

ทั้งน้ี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนต่อเม่ือนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียน  
ผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว 

3.2 เพ่ือประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์
ที่จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้ น้ัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมือง
สหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซ่ึงปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซ่ึงจัดให้มีข้ึนและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  

3.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการลงทะเบียน
โอนหน่วยลงทุนดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการ
บริหารจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ  

เง่ือนไข ข้อจำกัด การไมข่ายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง : 

- การไม่ขายไม่รับซ้ือคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการจัดการกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพ่ือผู้
ลงทุนประเภทสถาบัน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เร่ือง หลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซ้ือ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าชั่วคราว/ถาวรตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการใช้
สิทธิปิดรับคำสั่งซ้ือ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบ  

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซ้ือดังกล่าวขัดกับ
หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทำให้
เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 
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8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม 

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 3.21 ต่อปีของ
มูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจาก
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเป็นการ
ประมาณการ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน 
จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแต่ละรายการที่มี
การปรับเพ่ิมข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงไป โดยการปรับเพ่ิมข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.68 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
รวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจาก
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรืออัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 
ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนและคา่ธรรมเนียมอื่นที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรืออัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 
ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 ต่อปีของ
มูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนและคา่ธรรมเนียมอื่นที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรืออัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 
ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วย
หน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) : 

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  

ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุน
ปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุน
ปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 
100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 900 ล้านบาท 
ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนด และเรียกเก็บจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุน
ปลายทางกำหนด เป็นต้น  
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ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 

เม่ือคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมจะต้องไม่เกิน
ค่าธรรมเนียมรวมของกองทุน  

(1) ค่าใช้จ่ายเพ่ือวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามจำนวน
ที่จ่ายจริง ทั้งน้ี ไม่เกินร้อยละ 0.27 ของจำนวนเงินทุนของโครงการและในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเฉลี่ยเท่ากันทุกวัน ภายในระยะเวลา 1 ปี เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ค่าอบรมเผยแพร่ความรู้ และ
สัมมนาแนะนำกองทุนรวม เป็นต้น 

(2) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการสอบบัญชี ซ่ึงรวมค่าใช้จ่ายตรวจสอบทรัพย์สิน
ในประเทศ และต่างประเทศ  

(3) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่ง หนังสือชี้ชวนรายละเอียดโครงการกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสำคัญ ส่วนข้อมูลกองทุนรวม รวมถึงเอกสารประกอบการขายอื่น ๆ  

(4) ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ ตามอัตราที่ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศกำหนดเป็นการ
ทั่วไปในการให้บริการ ตามที่จ่ายจริง แต่จะไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม ทั้งน้ี อัตราดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามที่ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศเรียกเก็บ (ถ้า
มี) 

(5) ค่าจัดทำและ/หรือจัดส่งรายงาน ข่าวสาร ข้อมูลใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุนรวมโดยตรง หนังสือบอกกล่าวประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงค่าประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน 
ตลอดจนข่าวสาร ข้อมูลที่บริษัทจัดการมีหน้าที่จัดทำ และ/หรือจัดส่งตามที่สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกำหนด  

(6) ค่าพิมพ์แบบฟอร์มใบจองซ้ือหน่วยลงทุน ใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ใบสั่งขายหน่วยลงทุน ใบยืนยันการ
ซ้ือและขายหน่วยลงทุน เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่น ๆ เกี่ยวกับกองทุนรวม  

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค และนำเงินเข้าบัญชีสำหรับ
การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(8) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ SCB CASH MANAGEMENT ค่าสมุด
เช็คค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชี เป็นต้น  

(9) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งและ/หรือจัดการกองทุนที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติ 
และ/หรือเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก.ล.ต. 
และ/หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมคำขอจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 
ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการจัดการเป็นกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ือง
จากการลงทุน ค่าไปรษณียากร ค่าอากรแสตมป์ต่าง ๆ ค่าดำเนินงานอื่น ๆ เป็นต้น 

(10) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหรือการดำเนินคดีเพ่ือการรับชำระหน้ีใด ๆ ของกองทุนรวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหน้ีเป็นทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหน้ีด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหน้ี เช่น ค่าที่
ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าสืบทรัพย์และ/หรือบังคับคดี ค่าใช้จ่าย
ในด้านนิติกรรม ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ เป็นต้น  

(11) ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเน่ืองกับการดำเนินงานของกองทุนรวม ได้แก่ ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) 
ในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเม่ือได้รับคำสั่งจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(12) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือ กฎหมายกำหนด  

(13) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอ
มติผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ 

(14) ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือเป็นหลักประกันการลงทุนของกองทุนรวม 

(15) ค่าที่ปรึกษากฎหมาย (ถ้ามี) ที่ปรึกษาการเงินอื่น ๆ (ถ้ามี)  
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(16) ค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับ
การจัดหา ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแลเก็บรักษา ปกป้องผลประโยชน์ ซ่ึงสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ 
ของกองทุนที่นอกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้ในข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี”  

(17) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชำระราคา (failed trade)  

(18) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมที่ เกิดข้ึนในช่วงการชำระบัญชีและเลิกกองทุนรวม เช่น 
ค่าตอบแทน ผู้ชำระบัญชี ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชำระบัญชีกองทุนรวม เป็นต้น  

(19) ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ที่ซ้ือหรือขายเพ่ือประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซ่ึงได้รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือภาษีอื่นๆตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเม่ือสั่งซ้ือหรือสั่งขายหลักทรัพย์และ
ค่าธรรมเนียมการทำรายการในต่างประเทศ  

(20) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริงรวมถึงค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอื่นใดเพ่ือให้
กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น  

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ที่ทาง 
ผู้ให้บริการและ/หรือผู้พัฒนาดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ดังกล่าวเรียกเก็บจากการใช้บริการ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่ผู้ให้บริการจัดทำ/พัฒนาดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ตามที่จ่ายจริง  

(22) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเน่ืองจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น  

(23) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน ซ่ึงมิได้ระบุไว้ในข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย” (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนรวมตามจำนวนเงิน และเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายน้ันจริง ทั้งน้ี 
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดย
บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่เกินอัตราที่ผกำหนด  

(24) ค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการสัมมนาแนะนำ
กองทุน ซ่ึงเกิดข้ึนภายหลังจากการจัดตั้งกองทุนที่เรียกเก็บจากกองทุนตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยในทาง
บัญชีบริษัทจัดการจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันภายในระยะเวลา 1 ปี นับจาก
วันที่บันทึกค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งน้ี จำนวนเงินที่ตัดจ่ายจะต้องไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 0.27 ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวม หักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณ
จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยค่าใช้จ่ายส่วนที่
เกินอัตราที่กำหนดถือเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานของบริษัทจัดการ 

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ
ภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม  

ทั้งน้ี ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จ่ายตามหัวข้อ 
“ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย” รายการใดรายการหน่ึงหรือหลายรายการได้ ทั้งน้ี ข้ึนกับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ เพ่ือประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

8.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) 

เง่ือนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซ้ือขาย 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) 

เง่ือนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซ้ือขาย 
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ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจากกองทุนรวม
ภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนด 

เง่ือนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซ้ือขาย 

ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (Switching out) 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งกรณีสับเปลี่ยน
ออกไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนด 

เง่ือนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซ้ือขาย 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี 

ค่าธรรมเนียม : 10 บาท 

ต่อหน่วยลงทุน : 1,000 หน่วย 

หรือเศษของ : 1,000 หน่วย 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี 

ในอัตรา ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน : มี 

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : เช่น ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลกัทรัพย์, ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น 

ในอัตราไม่เกินร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน : 

ตามที่จ่ายจริง 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) : 

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

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
แต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเง่ือนไขการเรียก
เก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
ประกาศรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ทั้งน้ี ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุน
ปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง
ซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนใน
กองทุนปลายทาง 100 ล้านบาท กองทุนรวมต้นทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจาก
เงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่าน้ัน โดยกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต้นทางเพ่ิมเติมอีก เป็นต้น 

อน่ึง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์/วธิีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
โดยจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการ
เปลี่ยนแปลง ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี)  
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2. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
(Switching out) 

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
กลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเง่ือนไขการเรียกเก็บ
หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
ประกาศรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

อน่ึง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์/วธิีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
โดยจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการ
เปลี่ยนแปลง ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี)  

3. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน อาจเป็นอัตราที่นายทะเบียนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการ 
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที่ย่ืนคำขอโอนหน่วยลงทุน  

4. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน จะเรียกเก็บในกรณีที่ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ 
การออกใบหน่วยลงทุน การออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงกรณี
หายและอื่น ๆ ที่เกิดข้ึนจริง ซ่ึงพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน  

5. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 

5.1 ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ 

- ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ เม่ือสั่งซ้ือหรือสั่งขายหน่วยลงทุน  

(1) กรณีสั่งซ้ือหน่วยลงทุน บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ีอัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน  

(2) กรณีสั่งขายหน่วยลงทุน บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ีอัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน  

- ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ เม่ือมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

(1) กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะคิดค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ในอัตราไม่
เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนโดยคำนวณเข้าไปในราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก  

(2) กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะคิดค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ในอัตรา
ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนโดยคำนวณเข้าไปในราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า  

ทั้งน้ี ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะคำนวณเข้าไปในราคาขาย หรือราคารับซ้ือคืน หรือราคาสับเปลี่ยนเข้า หรือ
ราคาสับเปลี่ยนออกโดยจะถูกนำส่งเข้าหรือตกเป็นของกองทุนทั้งจำนวน เพ่ือนำเงินดังกล่าวไปชำระเป็น
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ในการสั่งซ้ือหรือสั่งขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซ้ือขาย
หลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุน หรืออื่นๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเม่ือสั่งซ้ือหรือสั่ง
ขายหลักทรัพย์/หน่วยลงทุน เป็นต้น 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นให้
สอดคล้องกับอัตราค่านายหน้าในการซ้ือขายหลักทรัพย์ของกองทุนที่กองทุนเข้าลงทุน และ/หรือวิธีการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวในภายหลังได้ โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่างผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

5.2 ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน
หน่วยลงทุนดำเนินการให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากการดำเนินการ
ตามปกติของบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือ การดำเนินการใด ๆ ซ่ึงพิสูจน์ได้ว่า
เป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีหายและอื่นๆ ที่
เกิดข้ึนจริง ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน/รับรองยอดหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการ
ค้นหาเอกสารจากศูนย์เอกสารของนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นต้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิด
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ค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็นการ
ทั่วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว  

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน รวมภาษี มูลค่าเพ่ิม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน  

ทั้งน้ี ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จ่ายตามหัวข้อ 
“ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย” รายการใดรายการหน่ึงหรือหลายรายการได้ ทั้งน้ี ข้ึนกับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ เพ่ือประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

8.4 วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม  

บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยใช้มูลค่า
ทรัพย์สินรวม หักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจาก
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมหรือมูลค่าจดทะเบียน
กองทุนรวม ในแต่ละวันเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม และเรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็นรายเดือน
หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด  

ทั้งน้ี ในระยะเวลา 7 เดือนแรกนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ในทางบัญชีจะรับรู้ทั้งจำนวน และเรียกเก็บจากกองทุนตามที่บริษัทจัดการ
กำหนด 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับกองทุนตามหัวข้อรายละเอียดเพ่ิมเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียก
เก็บจากกองทุนรวม) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ข้อ (1) – (24) จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัท
จัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวน หรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตาม
ระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายน้ัน และบริษัทจัดการอาจพิจารณาประมาณการค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวอย่างสมเหตุสมผลเพ่ือทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเป็นรายวัน และจะปรับปรุงรายการดังกล่าวทันทีที่
ได้รับหลักฐานอย่างแน่ชัด ทั้งน้ี ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่ในความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ซ่ึงบริษัท
จัดการจะเปิดเผยฐานการคำนวณอย่างชัดเจนในหนังสือชี้ชวนฉบับข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบและ
ในรายงานรอบประจำปี  

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตาม
หลักการบัญชี และตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด  

กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซ้ือคืนจากผู้ซ้ือหน่วย
ลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวมที่ไปลงทุนในลักษณะที่ซ้ำซ้อนกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ของกองทุนรวมอื่น  

อน่ึง หากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องมีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เง่ือนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
เปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว  
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8.5 การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดำเนินการของบริษัทจัดการ 

1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย  

    1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ  

        1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ เปิดเผย2  ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทำการก่อน
การเรียกเก็บเพ่ิมข้ึน 

        1.1.2 เกินอัตราที่ ระบุไว้ในโครงการ1  
(มีการกำหนดอย่างชัดเจนไวใ้นโครงการแล้วว่า
สามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวได้) 
 

 

              1.1.2.1 กรณีเกิน >5% ของอัตราที่
ระบุไว้ในโครงการ 

บ ริษัท จัดการต้ องได้ รับมติ พิ เศษ 3 และแจ้งให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง 

              1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตรา
ที่ระบุไว้ในโครงการ 

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อน
ก า ร เ รีย ก เก็ บ เ พ่ิ ม ข้ึ น  แ ล ะแ จ้ ง ให้ ส ำ นั ก ง า น
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่
เปลี่ยนแปลง 

    1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพ่ือแก้ไขโครงการ 

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย  
    2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2  ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่

วันที่มีการเรียกเก็บลดลง 
    2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือ

ว่ าส ำ นั ก งานค ณ ะกรรมการ ก .ล .ต . เห็ นช อบ 
การแก้ไขโครงการในเร่ืองดังกล่าว 

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันท่ีบริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าว
เพิ่มขึ้น 
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการท่ีเหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่าง
ท่ัวถึง 
3 ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุนและการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

9. เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนรวม 

เคร่ืองมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

- การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของ
กองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมทั่วไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดย
พิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 
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3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซ้ือขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุนกองทุนซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพ่ือให้สามารถดำเนินการได้
ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

2. การกำหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท
จัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซ้ือขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุนกองทุนซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพ่ือให้สามารถดำเนินการได้
ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

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

สามารถใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 

4. ในกรณีที่ เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจาก
ผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดใน
ขณะน้ัน  

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. บริษัทจัดการอาจใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เคร่ืองมือน้ี 

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซ้ือขายใดที่
สัดส่วนของมูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน 
มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน 
คำนวณจากมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch 
in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออก (switch out) ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ Swing Pricing 
ในวันทำการน้ัน 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ซ่ึงจะปรับเพ่ิมไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซ้ือหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซ้ือหน่วย
ลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เคร่ืองมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซ้ือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ swing pricing 
ในวันทำการน้ัน ทั้งน้ีบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการ
หรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวันทำการน้ัน แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และ
รายการซ้ือหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 
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4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เคร่ืองมือ เช่น การ
ยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เคร่ืองมืออื่นแทนและหรือเพ่ิมเติม เป็นต้น ซ่ึงจะอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น
กำหนด 

- ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม 
(Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทุนรวมทั่วไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซ่ึงจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของ
สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งน้ี การกำหนด 
ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซ้ือขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุนกองทุนซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพ่ือให้สามารถดำเนินการได้
ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

2. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท
จัดการกำหนด ซ่ึงบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณา
ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซ้ือขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุนกองทุนซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพ่ือให้สามารถดำเนินการได้
ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

3. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 

4. ในกรณีที่ เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจาก
ผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดใน
ขณะน้ัน 

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เคร่ืองมือน้ี 

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซ้ือขายใดที่สัดส่วนของ
มูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทนุ เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า 
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ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจาก
มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วย
มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch 
out) ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด 

3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปน้ี 

(1) มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทนุและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก 

(2) มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทนุและสับเปลีย่นเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคนืหน่วยลงทนุและสับเปลี่ยนออก 

ซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน 

4. ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ ADLs น้ี ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้
เคร่ืองมือน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดข้ึนกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เคร่ืองมือน้ีไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวันทำ
การน้ัน 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซ้ือหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซ้ือหน่วย
ลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เคร่ืองมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ใน
การพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวันทำการน้ัน ทั้งน้ี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวันทำการน้ัน แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุน
ทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซ้ือหน่วยลงทุนที่ชำระด้วย
เช็คที่เรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซ้ือหน่วย
ลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝ่ังใด
ฝ่ังหน่ึงที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนด
อัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพ่ิมเติมในการเรียกเก็บ
เฉพาะรายที่ทำรายการซ้ือหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้ 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซ่ึงจะปรับเพ่ิมไม่เกินอัตรา
สูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด 

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เคร่ืองมือ เช่น การ
ยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เคร่ืองมืออื่นแทนและหรือเพ่ิมเติม เป็นต้น ซ่ึงจะอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น
กำหนด 

การกำหนดเง่ือนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

- เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทั่วไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน 
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รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือ 
เม่ือบริษัทจัดการกองทุนพิจารณาเห็นสมควร 

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเง่ือนไขเพ่ือบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณี
ดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซ้ือขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate 
threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจาก มูลค่า
การซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่า
การขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ย
ตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่ ง รับ ซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ ยนออก ณ วันที่ ใช้  
Redemption Gate สำหรับคำสั่งรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะ
นำไปทำรายการในวันทำการรับซ้ือคนืหน่วยลงทนุถัดไป รวมกับคำสั่งรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยน
ออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

4. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละคร้ังแตกต่างกันได้ 
แต่ Redemption Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ข้ันตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับ
เพดานที่ระบุไว้ในโครงการ 

5. บริษัทจัดการจะทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคา
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่อง
เพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า 
Redemption Gate ที่ประกาศใช้ 

6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเม่ือมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า 

7. ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate น้ี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 

8. ในกรณีที่ เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจาก
ผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดใน
ขณะน้ัน 

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เคร่ืองมือน้ี 

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า 

สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขเพ่ือบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate 

threshold ได้ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับ
ปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

4) เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ 

5) เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้ 

6) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซ้ือขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุนกองทุน 
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ข้อสงวนสิทธิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
โดยจะปรับลดไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ข้ันตํ่าที่ระบุในโครงการ ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการคำนวณ
เป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption 
Gate ที่ประกาศใช้ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate 
ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เคร่ืองมืออื่นแทน Redemption 
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งน้ี ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัท
จัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทนุทั้งหมดทีค่้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า 

4. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ Redemption 
Gate ในวันทำการน้ัน 

5. การขายคืนหน่วยลงทุน เม่ือกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate เงินลงทุนในส่วนที่รอการจัดสรร
ใหม่อาจเกิดกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนลดตํ่าลง จนทำให้เงินลงทุนที่เหลืออยู่ในกองทุนตํ่ากว่ามูลค่า
คงเหลือข้ันตํ่าของกองทุน อาจทำให้จำนวนเงินลงทุนคงเหลือดังกล่าวถูกขายคืนออกมาด้วย 

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางไปยังกองทุนปลายทาง เม่ือกองทุนมีการกำหนด 
Redemption Gate อาจเกิดกรณีดังน้ี 

- หากเกิดกรณีเงินลงทุนจากกองทุนต้นทางถูก Redemption Gate จนลดตํ่าลงกว่ามูลค่าข้ันตํ่าการซ้ือ
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้ 

- หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนที่ เสนอขายช่วง IPO เงินลงทุนจากกองทุนต้นทางที่ ถูก 
Redemption Gate อาจมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าข้ันตํ่าการซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง หรืออาจถูก
เลื่อนไปจนสิ้นสุดช่วงเวลา IPO ซ่ึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้ 

- ในกรณีที่เป็นวันหยุดทำการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนที่จัดสรรใหม่อาจไม่สามารถ
สับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ 

ทั้งน้ี ในกรณีที่ไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิกรายการ
หรือนำเงินลงทุนดังกล่าวชำระคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีด
คร่อมสั่งจ่ายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนส่วนที่เหลือได้
ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าข้ันตํ่าในการสั่งซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันตํ่าน้อยกว่าที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนได้ เพ่ือรองรับการกำหนดเพดานการขาย
คืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) โดยข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำส่ังซื้อหรือคำส่ังขาย
คืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1 

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดงักล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว 
มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซ้ือขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์กำหนด 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำ
สั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปน้ี ซ่ึงไม่เกิน
กว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 
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1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเท็จจริงดังน้ี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายน้ัน ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใด
อย่างหน่ึงดังน้ี 

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตาม
กฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าได้ในสาระสำคัญ 

2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้
การจัดการของตนอันเน่ืองมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอ
ของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรง
เงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือ
ขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ 

3. อยู่ในระหว่างดำเนินการเพ่ือเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซ่ึงบริษัทจัดการกองทุนรวม
พิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหน่ึง 
ดังต่อไปน้ี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหน่ึงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้
แล้วทั้งหมด 

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการ ซ้ือขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกัน
คิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งน้ี กรณีที่เป็นกองทุน
รวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการ
ขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในชว่งระยะเวลาเดียวกัน ซ่ึงกองทุนรวมเปิดให้รับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนเท่าน้ัน 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหน่ึง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณา
แล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่เหลืออยู่เน่ืองจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ 
และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนน้ัน 

10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคา
หน่วยลงทุน : 

คำนวณภายใน : 2 วันทำการ 

และประกาศภายใน : 3 วันทำการ 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

1. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนตาม
ข้างต้น เว้นแต่วันทำการน้ันตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือวันตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพ่ิมเติมในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ 

2. หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด/คำนวณมูลค่ายุติธรรมของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน
ต่างประเทศ เช่น การใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนของตรา
สาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศ การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทจัดการจะ
ใช้หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่เป็นไปตามกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่ เกี่ยวข้อง ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศของ
สำนักงาน ก.ล.ต. ในปัจจุบัน รวมถึงที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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ทั้งน้ี การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้แหล่งข้อมูลของ Bloomberg 
ประมาณเวลา 16.00 น. ณ วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เป็นหลัก บริษัทจัดการอาจ
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการ กำหนด/คำนวณมูลค่ายุติธรรมของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน
ต่างประเทศในภายหลังได้ เช่น เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบการดำเนินงานในอนาคต เป็นต้น รวมถึงหาก
เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมืองหรือสภาวะตลาดมีความผันผวน หรือเหตุการณ์อื่นใดอันเป็นเหตุให้ไม่
สามารถใช้แหล่งข้อมูลดังกล่าวได้ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์และเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องซ่ึง
ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ในปัจจุบัน รวมถึงที่มี
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมูลข้างต้นได้ เช่น อัตราแลกเปลี่ยน
ถัวเฉลี่ยตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์
หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ เช่น Reuters หรือ APEX เป็นต้น 

3. บริษัทจัดการจะดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพ่ือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่
เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถงึ และภายในเวลาทีผู้่ถือหน่วยลงทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ 

4. บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เม่ือมีเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี 

- เม่ือบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 

- เม่ือมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฎเหตุดังกล่าว 

ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเร่ืองการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง 

ในกรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ เน่ืองจากมีเหตจุำเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับราคาของ
ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือไม่สามารถคำนวณหรือประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืน หน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการประกาศสาเหตุ และ
แนวทางปฏิบัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผู้ลงทุน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ 
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1. บริษัทจัดการ 

ช่ือบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด   

ที่อยู่ (ภาษาไทย) : ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า   

เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร   

กรุงเทพฯ 10900   

โทรศัพท์ 0-2949-1500 โทรสาร 0-2949-1501 

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

18 Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 

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

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินการดังต่อไปน้ี   

(1) การบริหารกองทุนรวม   

(ก) ย่ืนคำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซ่ึงเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุน
รวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อ
ประชาชนคร้ังแรก   

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

(ค) นำเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่าง ๆ และซ้ือขาย จำหน่าย สั่งโอน 
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุน
ภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(ง) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหุ้นอยู่เท่าที่จำเป็นเพ่ือรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)   

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

(ฉ) ดำเนินการเพ่ิมจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซ้ือคืนในวัน
ทำการถัดจากวันที่ซ้ือขายหน่วยลงทุนจำนวนน้ัน หรือวันที่คำนวนราคาขายหรือราคารับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนของวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนน้ันได้ แล้วแต่กรณี 

(ช) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม   

(ซ) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

(ฌ) ดำเนินการฟ้องร้องคดีในนามของบริษัทจัดการเพ่ือรักษาสิทธิและผลประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ในกรณีที่มีบุคคลใด ๆ รอนสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน
รวม   

(2) การรับ และการจ่ายเงินของกองทุนรวม   

(ก) จัดให้มีการรับ และจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน และกองทุนรวม ให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจัดการของกองทุนรวมที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้
ชวนส่วนโครงการหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย" 

(ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
ส่วนโครงการหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย"   

(3) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือการจัดการกองทุนรวม   
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(ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซ่ึงมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เร่ือง "คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม" รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเง่ือนไขในการเปลี่ยนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ที่
กำหนดไว้ในข้อ 2  

(ข) แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ วิธีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด   

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

(ง) จัดให้มีผู้ชำระบัญชีกองทุนรวมเม่ือยุติหรือเลิกกองทุนรวม ทั้งน้ี โดยความเห็นชอบของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(จ) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะบุคคลข้ึนทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ที่
ปรึกษากฎหมาย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ   

(ฉ) แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร   

(ช) แต่งตั้งทนายความ เพ่ือติดตาม ทวงถาม และดำเนินคดี รวมทั้งดำเนินการใด ๆ เพ่ือการรับชำระหน้ี 
หรือเพ่ือปกป้องสิทธิประโยชน์อื่นใดของกองทุนรวม   

(4) การดำเนินการอื่น ๆ   

(ก) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์   

(ข) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซ่ึงทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด   

(ค) จัดทำบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน   

(ง) จัดทำรายงานการซ้ือขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพ่ือกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันทำการน้ัน   

(จ) จัดทำรายงานฐานะการลงทุนเพ่ือกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุก
สิ้นวันทำการน้ัน   

(ฉ) จัดทำรายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนด ในกรณีที่มิได้เกิด
จากการลงทุน หรือได้หลักทรัพย์มาเพ่ิมเติม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกำหนด   

(ช) จัดทำรายงานทุกรอบปีบัญชีเพ่ือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชี และส่งรายงาน
ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี โดยรายงานดังกล่าวต้องแสดงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และการส่งรายงานให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะส่งผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดไว้ เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามหัวข้อ
เง่ือนไขในการเลิกกองทุนข้อ 1. ก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ทั้งน้ี ใน
กรณีจัดทำรายงานตาม (ฐ) ตามปีปฏิทิน ให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพ่ือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
ของรอบปีบัญชี ขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี   

(ซ) จัดทำหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนควรทราบใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพ่ือแสดงข้อมูล
เกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ้นปีบัญชีและส่งใหแ้ก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่
วันถัดจากวันสิ้นปีบัญชีน้ัน ยกเว้นกองทุนรวมเปิดที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงคร้ังเดียวและรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งล่วงหน้า ซ่ึงระบุเวลาไว้แน่นอน (Auto Redemption) ไม่ต้องจัดทำหนังสือชี้
ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี   

(ฌ) ปฏิบัติการอื่น ๆ เพ่ือให้ถึงซ่ึงวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน   

(ญ) ยกเลิกกองทุนรวมตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “การเลิกกองทุนรวม”   
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(ฎ) จัดทำรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพ่ือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลา 6 เดือนน้ัน และส่งรายงานดังกล่าวใหผู้้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว 
โดยรายงานดังกล่าวจะแสดงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และการส่งรายงานให้แก่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.จัดไว้ เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามหัวข้อเง่ือนไขในการเลิกกองทุนข้อ 1. ก่อนหรือในวันที่
ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ทั้งน้ี ในกรณีจัดทำและส่งรายงานตามวรรคหน่ึงตามรอบปี
บัญชี บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่จัดทำและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสำหรับปีบัญชี
น้ัน   

(ฏ) จัดส่งและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุนให้ผู้ที่สนใจจะลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี้
ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน   

(ฐ) จัดทำและส่งข้อมูลการจัดการกองทุนรวมให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด   

(ฑ) ชี้แจงและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการหรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมี
นัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการ
เปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม   

(ฒ) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ “การเลิกกองทุนรวม” 

(ณ) ดำเนินการติดตามทวงถาม ดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ เพ่ือการรับชำระหน้ีหรือปกป้องสิทธิ
ประโยชน์อื่น ๆ ของกองทุนรวม   

(ด) ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัท
จัดการ ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขเพ่ิมเติมในอนาคต 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว ทั้งน้ี ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์
ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดำเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งน้ัน ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือ
โครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว 

เง่ือนไขการเปล่ียนบริษัทจัดการ :  

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคำสั่งของสำนักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการ
ตามที่จำเป็นเพ่ือให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทำหน้าที่ต่อไปได้ ซ่ึงรวมถึงการส่งมอบเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่  

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ช่ือ : ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   

ที่อยู่ : เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์   

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้ งน้ี ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในหัวข้อหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการหัวข้อ 
"ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย" 
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(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเง่ือนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งน้ีโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์   

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม 
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้เป็นหน้าทีข่องบริษัทจัดการ ทั้งในปัจจุบันและที่จะมี
แก้ไขเพ่ิมเติมในอนาคต   

(2) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
ทรัพย์สินของลูกค้ารายอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายการลงทุนและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมจนกว่า 
ผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อย 
หรือจนกว่าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง   

(3) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญชีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 และพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีกระทำการหรืองดเว้นกระทำ
การตามมาตรา 130 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะ
รายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า   

(4) ตรวจตราและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สินต่างๆ 
ที่กองทุนรวมได้มาหรือจำหน่ายไป ซ่ึงผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ดูแลการเบิกจ่ายหรือได้รับฝากไว้ตาม
ข้อ (2) ให้เป็นไปตามคำสั่งการจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวม   

หากมีเหตุอันควรสงสัยในขณะรับมอบ หรือส่งมอบเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ดังกล่าวในวรรคหน่ึง ว่าไม่เป็นไปตามคำสั่งการจัดการทรัพย์สิน เป็นเอกสารหรือหลักฐานเท็จหรือ
ปลอม ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ดำเนินการแจ้งเหตุดังกล่าวแก่บริษัทจัดการทันที   

(5) เปลี่ยนแปลง จำหน่ายและโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคำสั่งของบริษัท
จัดการ เม่ือเห็นว่าการน้ันถูกต้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ   

(6) จัดทำรายงานเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้น
กระทำการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามมาตรา 125 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งน้ี ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว   

(7) จัดทำรายงานถึงผลในการดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทจัดการ ตลอดจนจัดทำบัญชีแสดงการรับ
จ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ฝากไว้   

(8) รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้คำนวณตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกำหนด 

(9) พิจารณาเกี่ยวกับการที่จะให้ความเห็นชอบในการดำเนินการของบริษัทจัดการตามที่กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น   

(ก) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่        
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เม่ือบริษัทจัดการมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่
สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล   

(ข) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซ้ือหรือ
คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เม่ือมีเหตุ
จำเป็น ทำให้ไม่สามารถ จำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างสมเหตุสมผล 
หรือไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจำเป็น
อื่นใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน   

การดำเนินการให้ความเห็นชอบดังกล่าวข้างต้นผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องดำเนินการจัดทำการให้ความ 
เห็นชอบเป็นหนังสือ และส่งให้แก่บริษัทจัดการเพ่ือใช้เป็นหลักฐานโดยทันที และแจ้งให้สำนักงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบในทันทีทุกคร้ังที่เกิดกรณีตาม (ก) โดยจัดทำรายงานในเร่ืองดังกล่าวเป็น
หนังสือ พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(10) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศหลักเกณฑ์ที่ออกโดยกฎหมายดังกล่าว   

(11) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเม่ือได้รับ
คำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพ่ือประโยชน์ของ   
ผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม   

(12) จัดทำความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการและจัดส่งให้บริษัทจัดการเพ่ือใช้
ประกอบการจัดทำรายงานกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชี และทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปี
ปฏิทิน ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นรอบปีบัญชี และวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี
บัญชีหรือปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี   

(13) โอนเงินให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนตามคำสั่งของผู้ชำระบัญชีเพ่ือเฉลี่ยจ่ายคืนค่าหน่วยลงทุนให้ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่คงเหลืออยู่หลังจากที่ผู้ชำระบัญชีชำระบัญชีโครงการจัดการ
กองทุนรวมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด   

(14) ในกรณีที่ ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงตามเง่ือนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะต้องทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมดของกองทุน
รวม ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพ่ือให้การดำเนินการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมด
ของกองทุนรวมให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ และ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ดำเนินการต่อได้ทันที   

(15) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และก่อนที่ผู้ชำระบัญชีจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังคงต้องรับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่า
จะจดทะเบียนเลิก กองทุนรวม   

(16) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตลอดจนหน้าที่และความ 
รับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งที่มีในปัจจุบัน และที่มีแก้ไข
เพ่ิมเติมในอนาคต 

(17) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะต้องจัดให้มีสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม เช่น ที่ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ในต่างประเทศ หรือพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินอื่น เพ่ือทำหน้าที่เก็บรักษา
ทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม   

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหน่ึงข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่กองทุนรวมและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
กองทุนรวม และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยสิ้นเชิงภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นความผิด
ของผู้ดูแล   

คู่สัญญาตกลงเก็บรักษาข้อมูลที่ได้ล่วงรู้มาเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้บุคคลใด ๆ ทราบ เว้นแต่จะ
เป็นการเปิดเผยโดยอำนาจกฎหมาย หรือโดยความยินยอมของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง เพ่ือประโยชน์ของ  
ผู้ถือหน่วยลงทุน   

ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดข้ึนเพราะความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง หรือการไม่กระทำการตามหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควรของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง 
บริวาร หรือบุคคลอื่นใดที่ทำงานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์   

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซ่ึง
รวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดำเนินการตามที่จำเป็นเพ่ือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
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ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซ่ึงการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพ่ือรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแล
ผลประโยชน์   

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์เพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้   

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
ไม่ว่าการกระทำน้ันจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็น
การเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็น
ธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้
ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน 

ในกรณีที่การดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการ
ขอมติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็นเพ่ือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ 

เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ :   

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใต้เง่ือนไขสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ เม่ือเกิด
กรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปน้ี ทั้งน้ีบริษัทจัดการจะกระทำได้เม่ือได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก่อน   

(1) เม่ือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีความประสงค์จะบอกเลิก โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน หรือตามแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น   

(2) ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง
อาจบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน   

(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมาย
ดังกล่าว หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณี
อื่นใดอันจะมีผลเป็นการเพ่ิมภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับ
หน้าที่ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน 

(4) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหน่ึงข้อใดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ว่าด้วยเร่ืองคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซ่ึงออกตามความในมาตรา 121 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจาก
การตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็น
อย่างอื่น บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำ
การ นับแต่วันที่ได้แก้ไขเสร็จสิ้น หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่
กำหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาให้แก้ไขเม่ือได้รับอนุญาตแล้วบริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์อื่นแทนโดยพลัน 

(5) ในกรณีที่มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซ่ึงคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึง
ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม เรียกร้องให้มีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ไม่เข้าข้อยกเว้นให้กระทำได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป         
ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ 
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สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :   

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมที่   

(1) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   

1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ  

เเขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140    

โทรศัพท์ 02-470-3207     

(2) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด   

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400   

โทรศัพท์ 0-2009-9999 

(3) ธนาคารแห่งประเทศไทย   

273 ถนนสามเสน เขตบางขุนพรหม   

กรุงเทพมหานคร 10200   

โทรศัพท์ 0-2283-5353   

และ/หรือที่ผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

และ/หรือศูนย์รับฝากต่างประเทศ หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที่ดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งเพ่ือเก็บรักษา
ทรัพย์สินในต่างประเทศ  

3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)   

ที่อยู่ : ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย์ 2  

ชั้น 15 ฝ่ังปีกเหนือ (North Wing) อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9  

เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท์ 0-2128-2332-7 โทรสาร 0-2128-4625 

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

4. ผู้จัดจำหน่าย : -  

5. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) : - 

6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) : - 

7. ที่ี่ปรึกษาการลงทุน : - 

8. ที่ปรึกษากองทุน : - 

9. ผู้ประกัน : - 

10. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : - 

11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน : -  

12. Prime Broker : - 
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13. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน   

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนเองก่อนครบกำหนด
ระยะเวลา 7 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะ
ทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติหากเป็นไปตามเง่ือนไขที่กำหนด ทั้งน้ี หากครบกำหนด
ระยะเวลา 7 เดือน นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมไม่เกิดเหตุการณ์ให้
เลิกกองทุนตามเง่ือนไข ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ โดยผ่าน
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนสนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ
แต่งตั้ง (ถ้ามี) ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามหนังสือ ชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ "การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน" ทั้งน้ี สิทธิ
ของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนต่อเม่ือนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว 

สิทธิในการรับเงินปันผล : - 

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 
“เง่ือนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม  

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับลงทะเบียนการโอนหน่วย
ลงทุนของกองทุน ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “เง่ือนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน” 
ของโครงการจัดการกองทุนรวม 

สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : ผู้ถือหน่วยลงทุน
มีสิทธิลงมติเพ่ือให้บริษัทจัดการทำการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการได้ ทั้งน้ี 
บริษัทจัดการจะกระทำการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ในข้อ "วิธีการแก้ไขโครงการจัดการ
กองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ"   

สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ : ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเม่ือบริษัทจัดการ
เลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ : - 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ  

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี ไม่ว่า
ในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซ่ึงลงนาม
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่
เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งน้ี ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิใน
การได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคนืเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเปน็ไปตามข้อกำหนด
ของหน่วยลงทุนชนิดน้ัน ๆ ด้วย  

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :   

- ใบหน่วยลงทุน  

- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน  

- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน  

- อื่นๆ  

เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : กองทุนจะใช้
ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เว้นแต่ผู้
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ถือหน่วยลงทุนร้องขอ และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
รูปแบบอื่นเพ่ิมเติมได้   

หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน   

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกชือ่ผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ถอื
หน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน   

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุก
คร้ังที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการทำรายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพ่ือเป็นการยืนยันการ
ทำรายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน   

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำ
การนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน ในกรณีที่เป็นการสั่งซ้ือในระหว่างช่วงการเสนอขายคร้ังแรก และ/หรือ
ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนของวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน ทั้งน้ี นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนซ่ึงได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)  (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีที่
ไม่ระบุที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน
หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนดเพ่ิมเติมตามวิธีการที่ระบุในหนังสือชี้ชวน   

(4) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง   

สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน   

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกชือ่ผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ถอื
หน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน   

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
(ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) จะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซ้ือหรือ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพ่ือยืนยันการทำรายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเม่ือนายทะเบียนได้ดำเนินการ
จัดสรรหน่วยลงทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
(ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) จะดำเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนภายในวันที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้ทำรายการ
สั่งซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุน หรือภายในวันทำการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนกำหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนด้วยตนเอง ณ ที่ทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน(ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จำกัด (มหาชน)) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชีหรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้   

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซ้ือหน่วยลงทุนหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
มีหน้าที่ในการนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันเสมอ ได้ ณ ที่ทำ
การของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) หรือ ณ ที่
ทำการที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันทำการถัดจากวันทำการ
ซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน   

(5) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่มีการปรับรายการให้เป็นปัจจุบันคร้ังล่าสุด เป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง   

(6) ผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดและเง่ือนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการ
กำหนด   
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ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนรายอื่น สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซ่ึงบริษัท
จัดการจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ โดยไม่ถือว่าเป็น
การดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ   

ใบหน่วยลงทุน   

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนเฉพาะในกรณีที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนเพ่ือนำไปใช้เป็น
หลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทั้งน้ี ในการออกใบหน่วยลงทุนทุก
กรณีจะกระทำเม่ือบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่าน้ัน โดยมีข้ันตอนดังน้ี   

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซ่ึงขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน   

(2) ย่ืนใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียน
หน่วยลงทุน   

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุน
ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคำขอ สำหรับกรณีที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนกรอกจำนวนหน่วยลงทุนในใบคำขอมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วย
ลงทุนสำหรับหน่วยลงทุนจำนวนเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน   

(4) ใบหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีข้อความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกำหนด ซ่ึงจะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการผู้มี
อำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสำคัญ หรือลายมือชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้
เคร่ืองจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้
ทำได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย   

(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนดังกล่าว จะต้องนำใบหน่วย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพ่ือโอนหน่วยลงทุนน้ัน เข้าระบบไร้
ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้   

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบ
หน่ึงให้กับผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เพ่ือเป็นหลักฐานการยืนยันการทำรายการซ้ือหรือขายคืนหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/
หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นต้น นอกจากน้ีบริษัทจัดการอาจพิจารณาออกเอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากรูปแบบดังกล่าวข้างต้น เช่น เอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือรูปแบบที่จะมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพ่ิมเติมในอนาคต ตาม
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพ่ิมเติม เป็นต้น และบริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการเปลีย่นแปลง หรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลา
การส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม   

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพ่ือให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้  

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วย
ลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  

15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : - 

16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน 

วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน
เงินได้ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน หรือกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ตกลงรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับมติ
พิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ รวมถึงกรณีอื่นใดที่
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เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัทจัดการจะกำหนดข้ันตอนการดำเนินการต่อไป 
ซ่ึงข้ันตอนที่กำหนดต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทุกราย 

การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่าน้ัน 

วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) : 

17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 
125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิ
หรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้
กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวม ได้ดำเนินการ
ตามอำนาจหน้าที่แล้ว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำนำ
หน่วยลงทุน ในกรณีดังน้ี 

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่
กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่
พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่
พิเศษ ตามที่กำหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุน ดังน้ี 

1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ใน
กรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดตั้งข้ึนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุน
ของกองทุน 

ข้อจำกัดการถือหน่วย และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) : หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือ
หน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิด
หน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่ 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือ
ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ 

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้
ถือว่ามติน้ันเสียไป 

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพ่ือแก้ไขข้อผูกพันในเร่ืองที่กระทบตอ่สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 
ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน(มตขิอง ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือ
ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ใน
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มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กำหนดในประกาศน้ีแล้วให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพ่ิมเติม
ดังต่อไปน้ีด้วย 

(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากันต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่
ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดต้องได้รับมติ
เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึงต้องได้รับมติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหน่ึงของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมี
สาระสำคัญที่เป็นไปตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไข
เพ่ิมเติมน้ันมีผลผูกพันคู่สัญญา 

การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับมติ
พิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งน้ี เร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึง 

(ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของ
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 

(ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหน้ีด้วยทรัพย์สินอื่น 

(ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 
19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และข้อกำหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาประกันในเร่ืองใด ๆ 
อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์ 

(จ) เร่ืองที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 

การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปน้ี ให้มีผลผูกพันเม่ือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ก) เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงาน แล้วแต่กรณี หรือ 

(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันน้ันเหมาะสม มีความจำเป็นหรือ
สมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 

การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด 

ต้องกระทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพัน
เปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพ่ือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดู
ได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
พร้อมกับการส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม 

18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี  

รายละเอียดเพิ่มเติม : ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติน้ันก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า 
โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหวา่งบริษัทจัดการกองทนุรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอม
ให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 
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19. การเลิกกองทุนรวม  

เง่ือนไขในการเลิกกองทุน :  

กองทุนจะเลิกเม่ือครบกำหนดอายุ หรือกรณีใดกรณีหน่ึงดังตอ่ไปน้ี  

1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังน้ี 

(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมด โดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อย
กว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดน้ัน  

(2)  จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันทำการใด  

(3)  มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังน้ี 

(ก)  มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหน่ึงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้
แล้วทั้งหมด  

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกัน
คิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งน้ี ในกรณีที่เป็น
กองทุนรวมที่ มีกำหนดระยะเวลาการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณา
ระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซ่ึงกองทุนรวมเปิดให้
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเท่าน้ัน 

ความใน (3) วรรคหน่ึง มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความ
เชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ 
เน่ืองจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลอืทีมี่คุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนน้ัน 

(4) กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซ่ึงบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหน่ึง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 

ความในวรรคหน่ึง (3) และ (4) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังน้ี 

(ก)  กองทุนรวมตลาดเงิน 

(ข)  กองทุนรวมดัชนี  

(ค)  กองทุนรวมอีทีเอฟ 

(ง)  กองทุนรวมหน่วยลงทุน 

(จ)  กองทุนรวมฟีดเดอร์ 

2. เม่ือได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึงของจำนวนหน่วย
ลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเลิกโครงการ หรือดำเนินการอื่นใด ในกรณีที่มูลค่าหน่วย
ลงทุนที่จำหน่ายได้คร้ังแรกของกองทุนไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการลงทุน โดยเป็นไปตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

4. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุน
ทั่วไป หากปรากฏว่า  

(1)  มีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ 
หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว 

(2)  มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไปตามที่กำหนดในประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขาย
หน่วยลงทุน  
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5. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุ
อันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตัง้กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไปเพ่ือการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของ
บุคคลหรือกลุม่บุคคลใดเปน็การเฉพาะ หรือเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ดำเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซ่ึงในกรณีที่ไม่มีการ
ชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทำให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุนรวม
เพ่ือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมทำ
การแก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งได้ หรือดำเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทำให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพ่ือผู้
ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง 

6. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเม่ือสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน 

7. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันเหตุของการสิ้นสุดลงของ
การอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมหรือดำเนินการคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน 

8. บริษัทจัดการจะทำการเลิกกองทุนกรณีเข้าเง่ือนไขการเลิกกองทุน โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ ดังน้ี  

(1) ณ วันทำการใดก็ตามเม่ือมูลค่าหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.72 บาทต่อหน่วย และ 

(2) สามารถรับซ้ือคืนโดยอัตโนมัติได้ไม่ต่ำกว่า 10.70 บาทต่อหน่วย และ 

(3) ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสด
บางส่วนหรือทั้งหมด 

การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  

1. เม่ือปรากฏกรณีตามหวัข้อเง่ือนไขในการเลกิกองทุนข้อ 1. บริษัทจัดการจะดำเนินการเพ่ือเลิกกองทุน
รวม ดังต่อไปน้ี 

(1)  ยุติการรับคำสั่งซ้ือและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ให้เลิกกองทุน 

(2) แจ้งให้ผู้ทีเ่กี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแตว่ันที่เกิดเหตใุหเ้ลกิกองทุน โดยวิธกีารดังน้ี 

       1. แจ้งผู้ถอืหน่วยที่มีชือ่อยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถตดิตอ่ผู้
ถือหน่วยได ้

       2. แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 

       3. แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

(3)  จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดงักล่าวภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันทีเ่กดิ
เหตุการณ์ใหเ้ลกิกองทุน เพ่ือรวบรวมเงินเทา่ทีส่ามารถกระทำไดเ้พ่ือชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถอื
หน่วยลงทุนโดยอตัโนมัต ิ

(4)  ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (3) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 
10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ให้เลิกกองทุน และเม่ือไดด้ำเนินการชำระคา่ขายคืนหน่วยลงทุน
แล้วให้ถอืวา่เป็นการเลกิกองทุนรวมเปดิน้ัน 

2. กรณีการเลิกกองทุนรวม เพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการหรือเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิก
กองทุนรวมล่วงหน้า  

บริษัทจัดการจะดำเนินการดงัต่อไปน้ี  

การดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 

1  แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
       1.1  แจ้งเป็นหนังสอืถงึผู้ดูแลผลประโยชน์ 

≥  5 วันทำการ 
ก่อนวันเลกิกองทุน 
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การดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 

       1.2  แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บน
เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
       1.3  แจ้งตลาดหลกัทรัพย์ในกรณีที่หน่วยของกองทุนน้ันเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

2  ดำเนินการดว้ยวธิีการใด ๆ ให้ผู้ถอืหน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเร่ือง
ดังกลา่ว  

≥  5 วันทำการ 
ก่อนวันเลกิกองทุน 

3  จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลอือยู่ของกองทุนเพ่ือรวบรวมเป็นเงินสด เงิน
ฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัว๋สญัญาใช้
เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใชเ้งินคืนเม่ือทวงถาม 

ใหเ้สร็จสิ้นกอ่นวันเลกิ
กองทุน 

20. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน   

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบ เพ่ือทำหน้าที่รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชำระหน้ีสินของกองทุนรวม
แล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งทำการอย่างอื่นตามแต่จำเป็นเพ่ือชำระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งน้ี 
ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

สำหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของ
กองทุนรวม และผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เท่าที่คงเหลอือยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ   

เม่ือได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชำระบัญชีจะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้วหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคง
ค้างอยู่ให้ผู้ชำระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพ่ิมเติมตามมาตรา 129 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหน่ึงของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม 
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