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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล 

SCB GLOBAL DIGITAL FUND  

จัดต้ังและจัดการโดย 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 

SET UP AND MANAGED BY SCB ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED 

เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป 

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

ณ เวลาทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนว่ยลงทุน 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จำกัด (มหาชน) 
และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทนุทีไ่ด้รับแตง่ตัง้ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จำกัด (มหาชน) 
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SCB GLOBAL DIGITAL FUND (SCBDIGIFUND) 

 
� ก�����"#��������$������%�&�'(������)��ก�����*("�'���*+��,�#��ก������
#�( (Feeder Fund) �
�"# net exposure %�

&�'(������)��ก�����*("�'���*+��,
9�ก�'�(�
��:�#'�%�*���#�9;�#�"'�$��ก('�*$���+ 80 )��">�?'��*9��@	�@��A	)��
ก����� �
$Bก' BNP Paribas Funds Disruptive Technology (ก�����&�9ก) ��	
&�'(������ (share class) I USD @ก����	�

����*�@&*9N (USD) ก�����&�9ก�*	&�*�
� BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg �
�+��#��U��%�$
กV&"��)���*+��,�9ก�W"��	*�ก B�+��>'U��%�$ UCITS ก�����&�9ก�+�������'���$�� 75% )��">�?'��*9��@	�%�&�$�&*[�
&�9ก�*9����#����'�&�$�W\'���ก�
��*	]9��9'(��ก�#'"#*���
$��ก�(9�ก**"��?�����# W\'�*("^\�B�'�"'�_ก9
�#���9;;��*+
	]N� 
(artificial intelligence) cloud computing B�+ (	���ก�*&�'����� (robotics) 

� ก�������	
�����	��� �ก����
	�	��� ��a�ก������#'"#ก�*B�'���	
&�'(������)��ก�������a� 5 ��	
 �
$Bก' ��	
@+@"">�?'� 
��	
*9�W[$�?[��9���"9�	 ��	
�'����	��9�b� ��	
b>$�����ก��'"/��??� B�+��	
�'������	��aก�*��	ก@� �9$��#$ �['��*+�����@>�@�
)��      
b>$����� b>$�����?(*,\ก]�)$�">�)��&�'(�������9$� 5 ��	
ก'��ก�*�����  

� ">�?'�&�'(������)��&�'(������B�'�+��	
 ���"#">�?'���'�ก9�&*[�B�ก�'��ก9��
$ �
��*	]9��9
ก�*�+B�ก?_�(�">�?'�&�'(�
�����@_&*9�B�'�+��	
&�'(������ 

� ก�*B�'���	
&�'(������)��ก����� "	�
$�_%&$?(�"*9�b	
)��ก�����*("�#'"#�'���??�U����กB�ก��ก��กก9���"��	
&�'(�
����� �*9��@	��9$�&"
)��ก�����*("�9�?���>'U��%�$?(�"*9�b	
�'���??�U����ก��'����'���#�"ก9� 

� ก�����@�"�*^�����%��*�@�*&�#$�#'"#�9�
9�?(�"�'���['� [̂��'_ก('��#'@�"�*^������
$ (Non-investment grade) B�+�*�@�*&�#$
�#'�"'�
$*9�ก�*�9
�9�
9�?(�"�'���['�^[� (Unrated Securities) *("�9$��*�@�*����#'�"'�
$�
�+��#��%����
&�9ก�*9�� (unlisted 
securities) 
9��9$� b>$��������"#?(�"�@#'��@>�)\$���กก�*�"'�
$*9��_*+?[���	��$�B�+
�ก��#$� 

� ก�������������%�@9;;�W[$�)���'(�&�$� �['��$��ก9�?(�"�@#'����กก�*����� ��'� ก�*�_@9;;�@(��B�+/&*[�@9;;�e�*�
�(	*�
�#'�$���	�ก9��9�*�B�ก���#'�� ��"�#'@_�9ก���?�+ก**"ก�* ก.�.�. �*+ก�,ก_&�
&*[�%&$?(�"�&a���� �
�ก��������
�����%�@9;;�W[$�)���'(�&�$� (Derivatives) �['��$��ก9�?(�"�@# '����ก�9�*�B�ก���#'�� (Hedging) ��"?(�"�&"�+@"
@_&*9�@U�(ก�*��%�B�'�+)�+ W\'�)\$���>'ก9�
���	�	�)��b>$�9
ก�*ก����� �
�b>$�9
ก�*ก������+	��*����ก�9��9��#'�ก#'�()$�� 
��'� �9��9�����,*]Nก	� ก�*��	� ก�*?�9� ��a��$� �['�?�
ก�*���	,����9�*�B�ก���#'�� ��['����กก������"'�
$�$��ก9�?(�"�@#'��
�9�*�B�ก���#'���9$��_�(� b>$���������+)�
���&*[��
$*9�ก_�*��ก�9�*�B�ก���#'��/&*[��
$*9���	�?[��'_ก('���	�������*	'"B*ก�
$ 

� ก�����&�9กB�+ก�������	
�����	��� �ก����
	�	��� ��������%�@9;;�W[$�)���'(�&�$��['��	'"�*+@	�A	U�%�ก�*�*	&�*
ก�*����� (efficient portfolio management (EPM)) ก������\�"#?(�"�@#'��"�กก('�ก������#'�����%�&�9ก�*9���$���	��
��*� 
��['����ก%�$��	������%��_�(��#'�$��ก('��\�"#ก_�*/)�
���@>�ก('�ก�*�����%�&�9ก�*9���$���	��
��*� 

� %�ก*�#�#'ก�����&�9ก"#ก�*�����%��*�@�* SIP �ก	�ก('��9�*�@'(�ก�*������#'@_�9ก���?�+ก**"ก�* ก.�.�. ก_&�
 �*	]9�
�9
ก�*�+�*9��
@9
@'(�ก�*�����%�ก�����&�9ก �['�%&$�9�*�@'(�ก�*�����%��*�@�*
9�ก�'�( "#�9�*�@'(��"'�ก	�ก('�&�9ก�ก�h�
ก�*������#'@_�9ก���?�+ก**"ก�* ก.�.�. ก_&�
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� �*	]9��9
ก�*)�@�(�@	�A	%�ก�*���#'��B����*+�U�ก�������a�ก�����*("b@"�['�%&$��a�����"&�9ก�ก�h� ��['���) B�+
(	A#ก�*�#'@_�9ก���?�+ก**"ก�* ก.�.�. &*[�?�+ก**"ก�*ก_ก9����
����*+ก�,ก_&�
%����?� W\'�ก�*���#'��B���

9�ก�'�( %&$^[�('��
$*9�?(�"�&a������กb>$^[�&�'(������B�$( B�+�*	]9��9
ก�*�+B�$�%&$b>$^[�&�'(�������*���'(�&�$��"'
�$��ก('� 30 (9� �
��*	]9��9
ก�*�+�	
�*+ก�, � @_�9ก���)���*	]9��9
ก�* @_�9ก���%&;'B�+@_�9ก���@�)�)��
b>$@�9�@���ก�*)��&*[�*9�W[$�?[�&�'(������ *$�"�9$��*9��*��)$�">��?*�ก�*�9
ก�*ก�����*(" ก9�@��9ก���?�+ก**"ก�* 
ก.�.�. �['�%&$)$�">�%�@'(� �'�� j )���?*�ก�*@�
?�$��ก9�ก�*���#'��B���
9�ก�'�( �
�ก������+�k	�9�	��"&�9ก�ก�h��#'
�ก#'�()$��ก9�ก�����*("b@"
$(� 

� ��['����กก�����"#������@*$��b����B����กก�*�����%�&�$��9'(��ก �_%&$ก�����"#?(�"�@#'��)���*+��,�#'����� (Country 
Risk) ?[� ?(�"�@#'�����
$��ก�*�"[�� �,*]Nก	� @9�?" @U�(+���
 @U�?�'�� "��*ก�*���ก�*��	�%�U�(+�#'�ก	
�&��ก�*��
�#'�"'�ก�	  *(" \̂�)$��_ก9
�'��j %��*+��,�#'ก������������ �_%&$"#b�ก*+���'�">�?'��*9��@	�@��A	)��ก����� &*[�����+�_
%&$ก������"'@�"�*^�_��	�ก�9��)$�"�%��*+��, W\'����@'�b�%&$b>$������"'�
$*9�?[���	���"*+�+�(���#'ก_&�
 

� %�ก*�#�#'ก������"'@�"�*^
_*�@	��*9��@U�?�'���
$��"�#'@_�9ก���?�+ก**"ก�* ก.�.�. ก_&�
 b>$���������"'@�"�*^
)��?[�&�'(�������
$��"�#'"#?_@9'��($ 

� b>$�����?(*,\ก]�)$�">�%�&�9�@[��#$�(�%&$�)$�%�B�+?(*�กa�&�9�@[��#$�(��($��a�)$�">��['�%�$�$���	�%����?� B�+�"['�"#)$�
@�@9�%&$@��^�"b>$�	
�'�ก9�b>$�����%&$�)$�%�ก'��W[$�&�'(������ 

� ก�*�����%�&�'(������"	%�'ก�*m�ก��	� B�+"#?(�"�@#'��)��ก�*����� b>$�����?(*�����%�ก������"['��&a�('�ก�*�����%�    
ก�����*("�&"�+@"ก9�(9� �̂�*+@�?�ก�*�����)���� B�+b>$�������"*9�?(�"�@#'���#'����ก	
)\$���กก�*�����
9�ก�'�(�
$ 

� %�ก*�#�#'"#�&��ก�*���"'�ก�	 b>$���������
$*9��_*+��	�?'�)��?[�&�'(�������'��$�ก('�*+�+�(���#'ก_&�
�($%�&�9�@[��#$�(� 
� ก�*�����%�&�'(��������"*>�B��)��ก*"A**"��*+ก9��#(	�?(�ก�*�����"#?(�"�@#'�� b>$����*+ก9�����
$*9���	������?[�

"�กก('�&*[��$��ก('���	��#'�
$������� �9$��#$ b>$�����?(*,\ก]�*���+��#�
%���ก@�*�*+ก��ก�*)��ก*"A**"��*+ก9��#(	�?(�
&�'(������ก'��ก�*�9
@	�%������ 

� �*	]9��9
ก�*ก�����*("%�$)$�">�%��
#�%�ก�*?_�(�?'�@9"�>*��)��?'�@9"�*+@	�A	 �@&@9"9�A� (absolute correlation 
coefficient) ก�����*("�\�"#?(�"�@#'�� &�ก@	�?$�&*[��9(B�*�#'@9;;�W[$�)���'(�&�$��$���	� (underlying) B�+�*9��@	��#'
�$��ก�*�
?(�"�@#'���?�['���&(%��	,����#'�"'��a�����")$�">�%��
#�W\'����@'�b�%&$ก�*�)$��_@9;;�W[$�)���'(�&�$��"'
@�"�*^�
?(�"�@#'���
$��'����a"�*+@	�A	U� 

� �['��*+�����@>�@�
)��ก�*�*	&�*�9
ก�*ก�������	
�����	��� �ก����
	�	���  (nก�����o) ก�*�@��)��&�'(������)��ก�����
&*[�ก�*@9����#'��&�'(������)��ก�����&*[�ก�**9����+��#��ก�*���&�'(������)��ก����� %&$��>'%�
���	�	�)���*	]9��9
ก�*
B�'�#��b>$�
#�( �
��*	]9��9
ก�*)�@�(�@	�A	�#'�+*9�/�k	�@A�#'�+�@��)��&�'(������)��ก�����&*[�*9�/�k	�@A@9����#'��&�'(�
�����)��ก�����&*[�*9�/�k	�@A���+��#��ก�*���&�'(������)��ก�����%&$Bก'��??�%
กa�
$ �
���??��#'�*	]9��9
ก�*"#
(9� �̂�*+@�?��#'�+�"'�@��)��&�'(������)��ก�����&*[��"'*9�@9����#'��&�'(������)��ก�����&*[��"'*9����+��#��ก�*���&�'(�
�����)��ก�����%&$�9$� *("^\�B�'�"'�_ก9
�#�� ��"[��@&*9N��"*	ก� b>$�#'"#^	'�N����>'%�@&*9N��"*	ก� ��??�W\'��ก�	"#^	'��#'��>'%�
@&*9N��"*	ก� *(" \̂�ก���*9��@	�)����??�
9�ก�'�( B�+�*	]9�&*[�&$��&�$�@'(�W\'��9
%&$"#)\$�B�+
_��	�ก	�ก**"%�@&*9N��"*	ก� 

� %�ก*�#�#'�*	]9��9
ก�*"#9�A@9;;� &*[�)$��ก��ก9�*9N�'���*+��, &*[�&�'(����)��*9N�'���*+��, &*[�"#?(�"�_��a��+�$��
�k	�9�	��"กV&"��)��*9N�'���*+��, �"'('��#'�ก	
)\$�B�$(%�)�+�#$&*[��+�ก	
)\$�%����?� ��'� 
_��	�ก�*��" Foreign Account 
Tax Compliance Act (FATCA) )���*+��,@&*9N��"*	ก� ��a��$� b>$^[�&�'(�������
$*9��*��B�+�ก���	���"%&$@	�A	Bก'�*	]9�
�9
ก�*�#'�+�k	�9�	ก�*B�+
_��	�ก�*�'��j �['�%&$��a�����"9�A@9;;� &*[�)$��ก�� &*[�กV&"��)��*9N�'���*+��,�9$� W\'�
*(" \̂�ก�*��	
�b�)$�">��'��j )��b>$ [̂�&�'(������ ก�*&9กU�]# � �#'�'����ก��	��
$)��b>$ [̂�&�'(������ ���
��"#@	�A	
_��	�ก�*
�['�%
��'��#'�_��a�@_&*9�ก�*�k	�9�	��"9�A@9;;� &*[�)$��ก��&*[�กV&"��)��*9N�'���*+��, 
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��	!<��ก�� : ก�������	
�����	��� �ก����
	�	��� 
  SCB GLOBAL DIGITAL FUND (SCBDIGIFUND) 

	���!<��ก��         : �"'ก_&�
�����?*�ก�* 

����������"	����$�>��#��$���/#��ก��ก	������     : (9��#' 1 "	 �̂���� 2559 

��#��7�"���ก	���� : (9��#' 28 "	 �̂���� 2559 

��7�;�@�7�!�"��ก��������	�ก	������ 

��7�;��	�ก	���� 

� ก�����*("�'���*+��, "#�����������%�&�'(������)��ก�����*("�'���*+��,�#��ก������
#�( (Feeder Fund)  
�*+�U�*9�W[$�?[�&�'(������ 

� ก�����*("�*�@�*��� 

�!�"��ก��������	�ก	���� 

ก�����"#��������$������%�&�'(������)��ก�����*("�'���*+��,�#��ก������
#�( (Feeder Fund) �
$Bก' BNP Paribas Funds 
Disruptive Technology (ก�����&�9ก) ��	
&�'(������ (share class) I USD @ก����	�
����*�@&*9N (USD) ก�����&�9ก�*	&�*�
� 
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg �
�+��#��U��%�$กV&"��)���*+��,�9ก�W"��	*�ก B�+��>'U��%�$ UCITS  

ก�����&�9ก�+�������'���$�� 75% )��">�?'��*9��@	�%�&�$�&*[�&�9ก�*9����#����'�&�$�W\'���ก�
��*	]9��9'(��ก�#'"#*���
$��ก
�(9�ก**"��?�����# W\'�*("^\�B�'�"'�_ก9
�#���9;;��*+
	]N� (artificial intelligence) cloud computing B�+ (	���ก�*&�'����� 
(robotics) 

@'(��#'�&�[��"'�ก	� 25% )��">�?'��*9��@	� ก�����&�9ก��������%�&�9ก�*9���#'���#'��"[��
$ �*�@�*���
��	�&*[���	�@
 W\'�ก�*
�����
9�ก�'�(�+�����%��*�@�*&�#$�"'�ก	� 15% B�+�����%� UCITS &*[� UCIs �"'�ก	� 10% 

ก�����"# net exposure %�&�'(������)��ก�����*("�'���*+��,
9�ก�'�(�
��:�#'�%�*���#�9;�#�"'�$��ก('�*$���+ 80 )��">�?'�
�*9��@	�@��A	)��ก����� B�+"#ก�*������#'@'�b�%&$"# net exposure �#'�ก#'�()$��ก9�?(�"�@#'���'���*+��,�
��:�#'�%�*���#�9;�#�"'
�$��ก('�*$���+ 80 )��">�?'��*9��@	�@��A	)��ก�����  

�*	]9��9
ก�*)�@�(�@	�A	%�ก�*���#'��B����*+�U�ก�������a�ก�����*("b@"�['�%&$��a�����"&�9ก�ก�h� ��['���) B�+(	A#ก�*�#'
@_�9ก���?�+ก**"ก�* ก.�.�. &*[�?�+ก**"ก�*ก_ก9����
����*+ก�,ก_&�
%����?� W\'�ก�*���#'��B���
9�ก�'�( %&$^[�('�
�
$*9�?(�"�&a������กb>$^[�&�'(������B�$( B�+�*	]9��9
ก�*�+B�$�%&$b>$^[�&�'(�������*���'(�&�$��"'�$��ก('� 30 (9� �
��*	]9�
�9
ก�*�+�	
�*+ก�, � @_�9ก���)���*	]9��9
ก�* @_�9ก���%&;'B�+@_�9ก���@�)�)��b>$@�9�@���ก�*)��&*[�*9�W[$�?[�&�'(�
����� *$�"�9$��*9��*��)$�">��?*�ก�*�9
ก�*ก�����*(" ก9�@_�9ก���?�+ก**"ก�* ก.�.�. �['�%&$)$�">�%�@'(��'�� j )���?*�ก�*
@�
?�$��ก9�ก�*���#'��B���
9�ก�'�( �
�ก������+�V	�9�	��"&�9ก�ก�h��#'�ก#'�()$��ก9�ก�����*("b@"
$(�  

%�@'(��#'�&�[���กก�*������*	]9��9
ก�*��������%�&*[�"#�($W\'��*�@�*B&'���� �*�@�*B&'�&�#$ �*�@�*ก\'�&�#$ก\'���� B�+/&*[���	�m�ก 
B�+/&*[��9�*��	�m�ก�9$�%��*+��,B�+/&*[��'���*+��, *("^\����"#�($W\'�&�9ก�*9���['�&*[��*9��@	��['� B�+/&*[�&�
�กb��
�
(	A#ก�*�['���'��%
��'��&�\'�&*[�&�����'�� ��"�#'?�+ก**"ก�* ก.�.�. &*[�@_�9ก���?�+ก**"ก�* ก.�.�. �*+ก�,ก_&�
 &*[�
�&a����%&$ก�����������
$ 
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ก�������������%�@9;;�W[ $�)��� '(�&�$� (Derivatives) � [ '�� 	 '"�*+@ 	�A 	U�ก�*�* 	&�*ก�*����� (Efficient portfolio 
management) B�+/&*[�ก�*�*	&�*?(�"�@#'�� �['�%&$@�"�*^@*$��b����B����กก�*������
$�	'")\$� B�+/&*[��
?'�%�$�'��)��
ก����� *("�9$���������%�@9;;�W[$�)���'(�&�$��['��$��ก9�?(�"�@#'����กก�*����� ��'� ก�*�_@9;;�@(��B�+/&*[�@9;;�e�*�
�(	*�
�#'�$���	�ก9��9�*�B�ก���#'�� ��"�#'@_�9ก���?�+ก**"ก�* ก.�.�. �*+ก�,ก_&�
&*[�%&$?(�"�&a���� �
�ก�������������%�
@9;;�W[$�)���'(�&�$� (Derivatives) �['��$��ก9�?(�"�@#'����ก�9�*�B�ก���#'�� (Hedging) ��"?(�"�&"�+@"@_&*9�@U�(ก�*��
%�B�'�+)�+ W\'�)\$���>'ก9�
���	�	�)��b>$�9
ก�*ก����� �
�b>$�9
ก�*ก������+	��*����ก�9��9��#'�ก#'�()$�� ��'� �9��9�����,*]Nก	� 
ก�*��	� ก�*?�9� ��a��$� �['�?�
ก�*���	,����9�*�B�ก���#'��  

ก���������_A�*ก**"ก�*%&$�["&�9ก�*9�� &*[�A�*ก**"ก�*W[$��
�"#@9;;�)��?[� (Reverse Repo) �
���a�����"&�9ก�ก�h��#'
@_�9ก���?�+ก**"ก�* ก.�.�. ก_&�
  

��ก��ก�#$ �9$�%��*+��,B�+�'���*+��, ก���������+�����%��*�@�*&�#$�#'"#�9�
9�?(�"�'���['�^[��'_ก('��#'@�"�*^������
$ (Non-
investment grade) B�+�*�@�*&�#$�#'�"'�
$*9�ก�*�9
�9�
9�?(�"�'���['� [̂� (Unrated Securities) *("�9$��*�@�*����#'�"'�
$�
�+��#��
%����
&�9ก�*9�� (unlisted securities) �9 $��# $ ก�������������&*[�"#�($W\'��*�@�*�#'"#�9ก]�+)��@9;;�W[$�)���'(�&�$�Bm� 
(Structured Note)  

%�ก*�#@^��ก�*���ก�	 ก������+�����%��'���*+��, W\'��+@'�b�%&$"# net exposure �#'�ก#'�()$��ก9�?(�"�@#'���'���*+��,�
��:�#'�
%�*���#�9;�#�"'�$��ก('�*$���+ 80 )��">�?'��*9��@	�@��A	)��ก�����&*[���"�9�*�@'(��#'@_�9ก���?�+ก**"ก�* ก.�.�. �*+ก�,
ก_&�
 �9$��#$ %�ก�*?_�(�@9
@'(�ก�*�����)��ก�������"ก�*�9
B�'��*+�U�)��ก����� �*	]9��9
ก�*����"'�9��'(�*+�+�(��
9��#$
*("
$(�กa�
$ �
��$��?_�\� \̂��*+�����)��b>$�������a�@_?9;  

1. 30 (9��9�B�'(9��#'�
�+��#��  

2. 30 (9�ก'��?*������?*�ก�*&*[�ก'����	กก�����*("  

3. �'(�*+�+�(���#'�$��%�$%�ก�*�_&�'���*9��@	�)��ก�������['����ก�
$*9�?_@9'�)��?[�&*[�@9����#'��&�'(������ &*[�"#ก�*����$��
ก������_�(�"�ก &*[��['�*�ก�*����� �9$��#$ �$���"'�ก	�ก('� 10 (9��_ก�* 

��'���*กa
# %�ก*�#�#'@^��ก�*��ก�*�����%��'���*+��, B�+/&*[�ก�*�����%�ก�����&�9ก�"'�&"�+@" ��'� U�(+���
B�+�,*]Nก	�
"#?(�"b9�b(� �ก	
U9�	�9�	&*[��ก	
�&��ก�*���"'�ก�	�'�� j ��a��$� B�+/&*[�%�ก*�#�#'"#ก�*���#'��B����['� j �#'ก*+���'�ก�*����� 
��'� ก�*���#'��B���%��*['��)��กV*+��#���'�� j �#'�ก#'�()$��ก9�ก�*������'���*+��, B�+/&*[�ก*�#�#'(���	������%��'���*+��,��a"
��a�ก�*�9'(?*�( B�+/&*[�%��'(�*+&('��*�ก�*���"9�	ก�*�	'	"(���	������%��'���*+��, B�+/&*[�ก*�#�ก	
�&��@�
(	@9�&*[�"#�&��b��#'
�_��a�B�+@"?(* @'�b�%&$ก���������"'@�"�*^�_��	��������%��'���*+��,�
$�9��# &*[�����_��a��$���+��ก�*�����%�
�'���*+��,��a�ก�*�9'(?*�( �*	]9��9
ก�*����_��	���������@'(�&*[��9$�&"
ก�9��)$��*+��,��a�ก�*�9'(?*�(&*[�^�(* 
9��9$� �\����
"#���)�+�#'ก������"'@�"�*^�����%&$��a�����"@9
@'(�ก�*������#'ก_&�
�($%��?*�ก�*��")$���$��
$ �9$��#$ �*	]9��9
ก�*�+*�����
ก�*�"'@�"�*^�����%&$��a�����"@9
@'(�ก�*������#'ก_&�
�($ %��?*�ก�*��"�*+ก�,�'�@_�9ก���?�+ก**"ก�* ก.�.�.  

ก�����&�9ก���"#ก�*�����%��*�@�* SIP �ก	�ก('��9�*�@'(�ก�*������#'@_�9ก���?�+ก**"ก�* ก.�.�. ก_&�
 %�ก*�#�#'ก�����&�9ก
"#ก�*�����%��*�@�* SIP �ก	�ก('��9�*�@'(�ก�*������#'@_�9ก���?�+ก**"ก�* ก.�.�. ก_&�
 �*	]9��9
ก�*�+�*9��
@9
@'(�ก�*
�����%�ก�����&�9ก �[ '�%&$�9�*�@'(�ก�*�����%��*�@�*
9�ก�'�( "#�9�*�@'(��"'�ก	�ก('�&�9ก�ก�h�ก�*������# '@_�9ก���
?�+ก**"ก�* ก.�.�. ก_&�

9��#$  

1) �*	]9��9
ก�*�+�*9��
@9
@'(�ก�*�����%�ก�����&�9ก U��%� 15 (9��_ก�*�9�B�'(9��#'*9��*��)$�">�ก�*�����%��*�@�*
9�ก�'�(
�ก	�ก('��9�*�@'(�ก�*������#'@_�9ก���?�+ก**"ก�* ก.�.�. ก_&�
 �ก�($�ก*�#�#'�ก	
��ก�9��9��#'?(�?�"�"'�
$ &*[�ก*�#�_��a�B�+
@"?(* �#'�_%&$�"'@�"�*^
_��	�ก�*�
$U��%�*+�+�(��)$���$� �*	]9��9
ก�*�+
_��	�ก�*%&$�@*a�@	$��
��"'�9ก�$�  
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2) &�กก�*
_��	�ก�*�*9�@9
@'(�ก�*�����%�ก�����&�9ก "#b��_%&$ก�*�����W\'�@'�b�%&$"# net exposure �#'�ก#'�()$��ก9�?(�"�@#'��
�'���*+��,�
��:�#'�%�*���#�9;�#�"'�$��ก('�*$���+ 80 )��">�?'��*9��@	�@��A	)��ก����� �*	]9��9
ก�*�+
_��	�ก�*	��*��
?9
��[�กก������'���*+��,ก�����%&"'B��ก������
	" �
�ก������'���*+��,
9�ก�'�(�+"#������ก�*�����@�
?�$��ก9�
(9�^��*+@�?� B�+/&*[�������ก�*�����)�� ก�������	
�����	��� �ก����
	�	���B�+"#?��@"�9�	��"�#'@_�9ก���?�+ก**"ก�* 
ก.�.�. �*+ก�,ก_&�
 �9$��#$ �*	]9��9
ก�*�+
_��	�ก�*%&$�@*a�@	$��
��"'�9ก�$� B�+�+B�$�%&$@_�9ก���?�+ก**"ก�* ก.�.�.B�+b>$ [̂�
&�'(�������*���'���  

3) &�ก�ก	
ก*�#%
j�#'�_%&$�*	]9��9
ก�*�"'@�"�*^
_��	�ก�*?9
��[�กก�����*("%��'���*+��,ก�����%&"'B��ก������
	"�
$ �*	]9�
�9
ก�*)�@�(�@	�A	�#'�+
_��	�ก�*��	กก����� �
��+
_��	�ก�*�_&�'��&�9ก�*9��&*[��*9��@	��#'�&�[���>')��ก����� �['�?[���	���"
�_�(��#'*(�*("�
$&�9�&9ก?'�%�$�'��B�+@_*��?'�%�$�'���#'�ก#'�()$��)��ก����� ( $̂�"#) %&$Bก'b>$ [̂�&�'(��������"@9
@'(��_�(�&�'(�
������#' [̂��'��_�(�&�'(�������#'�_&�'��B�$(�9$�&"
  

��\'� &�ก%�ก*�#�#'ก�*�����%�ก�����&�9ก�#$�"'�&"�+@"�#ก�'��� �
����@[���['����กก�*�
$*9�b�ก*+����ก�&��ก�*���'�� j &*[�"#
ก�*���#'��B�����['���)�['�j )��ก�����&�9ก�#$ ��'� ก�*���#'��B���������ก�*����� �9ก]�+ก����� �9�*�?'�A**"��#�" ก�*�����
&*[�"#�($W\'��*9��@	��['�%
�#')9
�'�&�9ก�ก�h��#'@_�9ก���?�+ก**"ก�* ก.�.�. ก_&�
 &*[�b����B��/b�ก�*
_��	����)��ก�����
�'���*+��,�'_ก('�b����B��/b�ก�*
_��	����)��ก������['� j �#'"#������ก�*�����%ก�$�?#��ก9� &*[��	
�'�ก9���a�*+�+�(����� 
&*[�)��
)��ก������'���*+��,�
�� �����"#b�ก*+���'�ก����� &*[�ก�*�����)��ก������'���*+��,�"'��a�����"&�9�@[��#$�(�
&*[��?*�ก�* &*[��"['�ก������'���*+��,ก*+�_?(�"b	
��"?(�"�&a�)��&�'(�����#'ก_ก9�
>B�ก������'���*+��, &*[��"['�"#ก�*
���#'��B���กV*+��#��&*[�@	'��['�%
�#'@'�b��'�ก�*
_��	����)��ก�����%�N��+b>$����� &*[�ก�*���#'��B����['�%
�#'���@'�b�
ก*+��&*[����ก'�%&$�ก	
?(�"�@#�&���'�ก����� ก�'�(?[� %�ก*�#�#'�ก	
ก�*���#'��B���W\'����"#b��'�ก�����&�9ก (Master fund) 
B�+/&*[��*	]9��9
ก�* &*[�%�ก*�#�#'"#ก������['��#'"#������%ก�$�?#��ก9� B�+�*	]9��&a�('�ก�*�$���������%�ก�����
9�ก�'�(��a�b�
#
�'�b�ก�*
_��	�����
�*(")��ก�����&*[���[$��*+������'�ก�*�����%��'���*+��,)��ก����� B�+��a�b��*+�����)��b>$ [̂�&�'(�
����� �*	]9��9
ก�*)�@�(�@	�A	�#'�+	��*�����#'��B���ก�����*("�'���*+��,&*[�ก�����&�9ก (Master Fund) ��a�ก�����
�'���*+��,�['��
$ ��"
���	�	�)���*	]9��9
ก�* W\'�ก�*
_��	�ก�*
9�ก�'�(�+�"')9
ก9�(9� �̂�*+@�?�B�+������ก�*�����)��ก����� 
&*[�)�@�(�@	�A	�#'�+�ก��	กก����� �#ก�9$��*	]9��9
ก�*)�@�(�@	�A	%�ก�*	��*�����#'��B�����	
)��&�'(������ (class) *(" \̂�
���#'��B���@ก����	��������a�@ก����	��['�%
��ก�&�[���ก@ก����	�
����*�@&*9N &*[����#'��B���ก�*W[$�)��%��*+��,�['�%

��ก�&�[���ก�*+��,�9ก�W"��	*�ก ��"
���	�	�)���*	]9��9
ก�*%�U��&�9��
$ �
�^[�('��
$*9�?(�"�&a������กb>$^[�&�'(�B�$( W\'�
�*	]9��9
ก�*�+?_�\� \̂�b��*+�����)��b>$^[�&�'(��������a�@_?9; �9$��#$ �*	]9��9
ก�*�+B�$�ก�*���#'��B���B�+*���+��#�
�#'
�ก#'�()$��%&$b>$ [̂�&�'(�������*���'(�&�$�ก'��
_��	�ก�*���#'��B���&*[�ก'���_ก�*�����
9�ก�'�(  

%�ก*�#�#'�*	]9��9
ก�*��>'*+&('��ก�*
_��	�ก�*���#'��/����$�� ก������+�ก�($��"'�_�*['��ก�*�����W\'��+@'�b�%&$"# net exposure �#'
�ก#'�()$��ก9�?(�"�@#'���'���*+��,�
��:�#'�%�*���#�9;�#�"'�$��ก('�*$���+ 80 )��">�?'��*9��@	�@��A	)��ก�����"��9�?9�%�$%��'(�

_��	�ก�*?9
��[�กB�+��*#�"ก�*����� �['���a�ก�����&�9กB��ก������
	" W\'��+%�$*+�+�(��U��%� 30 (9��_ก�*  

%�ก*�#�#'ก�����"#ก�*�����%�ก�������������"'�$��ก('�*$���+ 5 )��">�?'��*9��@	�@��A	)��ก������������ &�ก�*�กk('�
">�?'��*9��@	�@��A	)��ก�������������#'ก�����*("�������"#">�?'��*9��@	�@��A	�
��%��9ก]�+%
�9ก]�+&�\'�
9��'����#$ �*	]9�
�9
ก�*�+
_��	�ก�*��"&�9ก�ก�h� B�+(	A#ก�*�#'@_�9ก���?�+ก**"ก�* ก.�.�. ก_&�
 �
�ก������������
9�ก�'�(��a�ก�����
�'���*+��,�#'�"'"#(9� �̂�*+@�?�ก�*�����%��_����
#�(ก9�ก�����*("
9��#&*[�ก�����*("�#�#��e 

(1) ">�?'��*9��@	�@��A	 � (9�%
(9�&�\'��
���ก	�ก('�@��%�@�")��">�?'��*9��@	�@��A	)��ก�����&�9ก  

(2) ��
*(")��">�?'��*9��@	�@��A	)��ก�����&�9ก�
��%��'(�*+�+�(��&$�(9��_ก�*%
�	
�'�ก9� ?	
��a��_�(��ก	�ก('�@��%�@�"
)��">�?'��*9��@	�@��A	)��ก�����&�9ก  
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%�ก*�#�#'ก�����&�9ก"#">�?'��*9��@	�@��A	�
��%��9ก]�+
9�ก�'�(�*	]9��9
ก�*�+
_��	�ก�*
9��'����#$  

(1) B�$��&���#'ก�����&�9ก"#">�?'��*9��@	��
�� *$�"B�(���ก�*
_��	�ก�*�
�?_�\�^\��*+������#'
#�#'@�
)��b>$^[�&�'(������
�
�*(" %&$@_�9ก���B�+b>$ [̂�&�'(�������*��U��%�@�"(9��_ก�*�9�B�'(9��#'�*�กk�&��  

(2) 
_��	�ก�*��"B�(���ก�*
_��	�ก�*��" (1) %&$B�$(�@*a�U��%�&ก@	�(9��9�B�'(9��#'�*�กk�&��  

(3) *�����b�ก�*
_��	�ก�*%&$@_�9ก����*��U��%�@�"(9��_ก�*�9�B�'(9��#'
_��	�ก�*B�$(�@*a�  

(4) ��	
�b�)$�">��ก#'�(ก9�ก�*
_��	�ก�*)��ก�����*("��" (1) �'�b>$�#'@�%��+������['�%&$b>$�#'@�%��+�����*9�*>$B�+�)$�%��ก#'�(ก9�
@^��+)��ก�����*("  

�9$��#$ �*	]9��9
ก�*ก������+
_��	�ก�*%&$��?��ก*�#'�ก#'�()$����	
�b�)$�">��ก#'�(ก9�ก�*
_��	�ก�*
9�ก�'�(
$(�  

�9$��#$ *+�+�(��%�ก�*
_��	�ก�*��")$� (2) �*	]9��9
ก�*@�"�*^)�b'��b9��'�@_�9ก���?�+ก**"ก�* ก.�.�.  

�*	]9��9
ก�*)�@�(�@	�A	%�ก*�#�# '"#ก�*
_��	�ก�*���#'��/����$�� ก������+�ก�($��"'�_�*[ '��ก�*�����W\ '��+@'�b�%&$"# net 
exposure �#'�ก#'�()$��ก9�?(�"�@#'���'���*+��,�
��:�#'�%�*���#�9;�#�"'�$��ก('�*$���+ 80 )��">�?'��*9��@	�@��A	)��ก�����"�
�9�?9�%�$%��'(�
_��	�ก�*?9
��[�กB�+��*#�"ก�*����� 

�9$��#$ %�ก�*����$��&*[�@9����#'��&�'(���������9�ก������'���*+��,�['�)$���$� �*	]9��9
ก�*)�@�(�@	�A	%�ก�*	��*��
_��	�ก�*
?*9$��
#�(&*[�&���?*9$�กa�
$ �
�ก�*��������$����	���������@'�b�%&$�'(�*+�+�(��
9�ก�'�( ก�������������&*[�"#�($W\'�&�'(�
�����)��ก�����*("�'���*+��,"�กก('� 1 ก����� ��"�#'*+���($%��?*�ก�*)$���$� ��'���*กa��"&�ก�*	]9��9
ก�*�"'@�"�*^�����%�
ก������['�%
�#'"#������@�
?�$��ก9�(9�^��*+@�?�)���?*�ก�* �*	]9��9
ก�*���	��*��
_��	�ก�*)�"�	b>$^[�&�'(�������['�
���#'��B���������ก�*����� &*[�
_��	�ก�*�ก��	ก�?*�ก�*�9
ก�*ก�����*("�
$ 

�!�"��ก��ก�����  

�*	]9��9
ก�*���ก>$�["��	�&*[��_A�*ก**"ก�*)���
�"#@9;;�W[$�?[�%���"ก�����*("�
$��" &�9ก�ก�h� ��['���) B�+(	A#ก�*�#'@_�9ก���
?�+ก**"ก�* ก.�.�. �*+ก�,ก_&�
 

��
��
����/	���	�� (Benchmark)    

MSCI World (NR) @9
@'(� 100.00% �*9�
$(��$����ก�*�$��ก9�?(�"�@#'���9�*�B�ก���#'���['�?_�(�b����B����a�@ก����	���� � 
(9��#'����� (%��9�*�@'(� 80%) B�+�*9�
$(��9�*�B�ก���#'���['���#��ก9�?'�@ก����	���� � (9��#'?_�(�b����B�� (%��9�*�@'(� 20%) 

&"���&��: 

�*	]9��9
ก�*)�@�(�@	�A	�#'�+���#'��B����9(�#$(9
%�ก�*��*#����#����"�#'�*	]9��9
ก�*�&a�?(*B�+�&"�+@" W\'���>'U��%�$ก*��������
ก�*������#'ก_&�
 �
��*	]9��9
ก�*�+��	
�b�)$�">�B�+B�$�%&$ b>$������*���'(�&�$���'���9
���^\�(9��#'"#ก�*���#'���9(�#$(9
 ?_�A	���
�ก#'�(ก9��9(�#$(9
 B�+�&��b�%�ก�*���#'���9(�#$(9

9�ก�'�(b'��ก�*���*+ก�,%��(a��W��)���*	]9��9
ก�* U��%��(���#'b>$�����@�"�*^%�$
�*+�������ก)$�">�%�ก�*�9
@	�%�������
$  

��'���*กa��" %�ก*�#ก�*���#'��B����9(�#$(9
�['�%&$��a�����"�*+ก�, ��['���)B�+)$�ก_&�
)��@"�?"�*	]9��9
ก�*����� B�+/&*[� 
�*+ก�, )$�ก_&�
)��@_�9ก���?�+ก**"ก�* ก.�.�. �ก# '�(ก9�"��*N��ก�*(9
b�ก�*
_��	����)��ก�����*(" B�+/&*[� ก�*
���#'��B����9(�#$(9
%�ก�*%�$��*#����#��%�ก*�#�#' b>$��ก�9(
9��#)���9(�#$(9
�"'�
$�9
�_&*[���	
�b�)$�">�/�9�*�
9�ก�'�(�#ก�'��� �
��*	]9�
�9
ก�*�+B�$�ก�*���#'��B���
9�ก�'�(%&$b>$ [̂�&�'(�������*���'(�&�$�b'��ก�*�*+ก�,%��(a��W��)���*	]9��9
ก�* U��%��(���#'b>$�����
@�"�*^%�$�*+�������ก)$�">�ก�*�9
@	�%�������
$ 
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M�$	"@�����M�������#7���#�ก��������� 

� b>$�����"#��ก�@�#'�+�
$*9�ก_�*��ก">�?'�&�'(�������#'�	'")\$���กb����B��)��&�'(������)��ก�����*("�'���*+��,�#'ก�����
������($ �9$��#$  @_&*9�b>$������#'��a���??�A**"
���	�ก_�*��ก">�?'�&�'(�������#'�	'")\$�
9�ก�'�(�+�
$*9��ก�($��"'�$���@#�U�]#��	��
$
��??�A**"
� 

�7��"<���������	�ก	���� 
 

 

�����%��*�@�*�����a�&�9ก �
��:�#'�%�*���#�"'�$��ก('� 80% )�� NAV 

��ก:�7����6<�8�	�ก	������ 

Q:      ก	�����������O�ก	�����������ก��ก6�����7�;��	�M������� ���	��ก��@"��
����	�������������	��� 	������  

A:       ก������#$��a�ก�����*("@_&*9�b>$������9'(�� B�+ "#ก�*B�'���	
)��&�'(������ 
9��#$ 

 ก�����*(""#ก�*B�'���	
)��&�'(��������a� 5 ��	
 �
$Bก' 

1. ��	
@+@"">�?'� (�['��'� : SCBDIGI) (��	
%&$�*	ก�*) 

 �&"�+@_&*9�b>$������#'�$��ก�*b����B��b'��ก�*�	'"">�?'�)��&�'(��������a�&�9ก (Total return)  

2. ��	
*9�W[$�?[��9���"9�	 (�['��'� : SCBDIGIR) (�9��"'��	
%&$�*	ก�*) 

 �&"�+@_&*9�b>$������#'�$��ก�**9�b����B����กก�*)��?[�&�'(�������
��9���"9�	 

3. ��	
�'����	��9�b� (�['��'� : SCBDIGID) (�9��"'��	
%&$�*	ก�*) 

 �&"�+@_&*9�b>$������#'�$��ก�**9�b����B����ก��	��9�b� 

4. ��	
b>$�����ก��'"/��??� (�['��'� : SCBDIGIP) (��	
%&$�*	ก�*) 

�&"�+@_&*9�b>$������*+�U���??� ก��'"��??� �	�	��??� @^��9��#'�*	]9��9
ก�*ก_&�
�#'�$��ก�*@+@"b��*+�������กก�*����� 
(Total return) �
�%���[$���$��*	]9��9
ก�*ก_&�
%&$�*	ก�*�:�+b>$�����ก�����@_*����# $���#B�+/&*[� ก�����@'(���??� 
U��%�$ก�*�*	&�*)���*	]9��9
ก�*��'��9$�  

5. ��	
�'������	��aก�*��	ก@� (�['��'� : SCBDIGIE) (�9��"'��	
%&$�*	ก�*) 

�&"�+@_&*9�b>$������#'�_*��ก�*b'���'������	��aก�*��	ก@� ��'� scb easy , scbam fund click ��a��$� B�+�'������	��aก�*��	ก@�
�['�%
�#'�*	]9��9
ก�*ก_&�
�	'"��	" 

�*	]9��9
ก�*)�@�(�@	�A	%�ก�*�	'"��	" ���#'��B�����	
&�'(������)$���$�%�U��&�9��
$ �
��*	]9��9
ก�*�+B�$��'(�&�$���'��
�$�� 30 (9� &�ก%�ก*�#�#'��a��*+������'�b>$^[�&�'(�������*	]9��9
ก�*�+B�$��'(�&�$���'���$�� 1 (9�ก'��ก�*���#'��B��� �
�
�+�*+ก�,b'������(a��W��)���*	]9��9
ก�*B�+�(a��W��)��b>$@�9�@���ก�*)��&*[�*9�W[$�?[�&�'(������  ( $̂�"#) W\'�ก�*
_��	�ก�*

9�ก�'�()$���$� �*	]9��9
ก�*�+?_�\� \̂��*+�����)��ก�����B�+b>$ [̂�&�'(��������a�@_?9; 

�9$��#$ �*	]9��9
ก�*�+B�$�%&$b>$^[�&�'(�������*���'(�&�$�ก'��ก�*��	
%&$�*	ก�*��	
&�'(������
9�ก�'�()$���$� �
��+�*+ก�,
b'������(a��W��)���*	]9��9
ก�*B�+�(a��W��)��b>$@�9�@���ก�*)��&*[�*9�W[$�?[�&�'(������ ( $̂�"#)  
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�9$��#$ ก�����"#ก�*B�'���	
)��&�'(��������"��	
 
9��9$� ">�?'�&�'(������B�'�+��	
���"#">�?'��"'��'�ก9� ">�?'��*9��@	�@��A	
)��B�'�+��	
&�'(������*("ก9��+��'�ก9�">�?'��*9��@	�@��A	)��ก�����*(" W\'�b��*+������#'�ก	
��กก�*������+^[���a�
�*+�����)��ก�����*(" B�+�+ >̂ก�9�@'(���"@9
@'(�">�?'��*9��@	�@��A	)��&�'(������B�'�+��	
 

b>$�����@�"�*^
>*���+��#�
(	A#ก�*?_�(�">�?'��*9��@	�@��A	B�ก��"*����	
)��&�'(�������
$�#' www.scbam.com 

Q:      ก	�����������#6���������!<��ก������������>� 

A:       3,000 �$�����  

Q:      ก	�������������7�����#7��O�������	ก�6���"�����������ก:�7>� @�7M�������<������ >��7�7�������>� 

A:        �&"�+@"ก9���	������)��b>$������#'�$��ก�*ก*+���ก�*��������9�&�9ก�*9���['�%��'���*+��, �
�@�"�*^*9�?(�"�@#'���#'
�ก#'�()$��ก9�ก�*�����%�&�9ก�*9��&*[��*9��@	��#'ก������������%��'���*+��,�
$ *(" \̂�@�"�*^��"*9�?(�"b9�b(�)��">�?'�
&�'(������B�+b����B���
$%�����'(�)��ก�*��������
*+�+�(���#' [̂�&�'(������ 

Q:      ��##��>������M�ก�7�"	����������6<�8$�	����������	�M�������  

A:       1. ก�����"#��������$������&�'(������)��ก�����*("�'���*+��, �
�ก�����*("�'���*+��,�#'ก�����	��*��������9$����   
    �����%�&�9ก�*9��&*[��*9��@	��#'"#?(�"�@#'��@>� &*[�"#��ก�@�#'�+"#?(�"b9�b(�@>� 
9��9$� ก�*���#'��B����*9��9(�	'")\$�&*[�  
    �
��)��*�?�&�9ก�*9��&*[��*9��@	�กa�+@'�b�%&$*�?�&�'(������)��ก������*9��9(�	'")\$�&*[��
���
$��'�ก9�   

2. ก�����*("�'���*+��,�#'ก������+��������9$� �
�+��#���9
�9$�)\$�%��'���*+��, �\��$���k	�9�	��"&�9ก�ก�h�B�+กV&"���#'  
    �ก#'�()$��)���*+��,�9$� j W\'����B�ก�'������ก&�9ก�ก�h�B�+กV&"���#'�ก#'�()$��%�ก�*�9
�9$�ก�����*(")���*+��,���  

3. ?(�"b9�b(�)���9�*�B�ก���#'����	��*��'���*+��, ���@'�b�%&$">�?'�&�'(������)��ก��������#'��B��� W\'�����_%&$��	�
�$� B�+b����B��%�*>���	����b9�b(���"��
$(�  

Q:      ก	�����������O�ก	�����������M����7ก��������������	��O�ก	�����������������#7<���<�	�����$�����	��� 	������  

A:       ก�����*("�#$�"'"#ก�*�*+ก9���	������B�+�"'?�$"?*����	��$� 

Q:      ก	������������	"�7�7���"�8
�	������ 

A:       (9��#'@	$�@�
*���9;�# : �
[�� y]U�?" 

Q: ���������QR��	ก	�������<"ก�"ก��S��� ��7ก��
��$ (Unit-Link) ������	��� 

A: b>$ [̂�&�'(������@�"�*^W[$�&�'(������?(�ก*"A**"��*+ก9��#(	��
$�#'�*	]9� *>�
a���#�� �*+ก9��#(	� (�*+��,���) �_ก9
 ("&���)  

Q: ก�������>����@""ก��R��	���������<"ก��S��� ��7ก��
��$ (Unit-Link) <�		7�� 

A: ก�*�����%�*>�B��ก�*W[$�&�'(������?(�ก*"A**"��*+ก9��#(	� ?[� ก�*�#'b>$�����)��_�*+ก9��#(	�ก9��*	]9��*+ก9��#(	� B�+�*	]9�
�*+ก9��#(	��+�_��	�?'���#$��*+ก9�@'(�&�\'�&*[��9$�&"
�������%�ก�����*("��"�#'b>$�������[�ก��ก*���['�ก�����*("�#'�*	]9�
�*+ก9��#(	�ก_&�
�($ �
�@9
@'(�)����	�?'���#$��*+ก9��#(	��#'�+�_�������%�ก�����*("�+��a���'�%
)\$���>'ก9�&�9ก�ก�h�B�+
��['���)�#'ก_&�
�($%�ก*"A**"� �9$��#$ ��	�?'���#$��*+ก9��#(	��#'�_�������%�ก�����*("������#'��B����	'")\$�&*[��
���
$
���
�(����"b��*+ก��ก�*)��ก�����*("�#'b>$�������[�ก�($ 

Q:      ก	�������ก���!�"��ก������� ��##��<������������6<�8 @�7M�ก���6�������	������ 

A:       ก�����&�9ก�#'ก���������� �
$Bก' BNP Paribas Funds Disruptive Technology ��	
&�'(������ (share class) I USD @ก����	�

����*�@&*9N (USD)  

 (B&�'��#'"�)��)$�">� :  *���+��#�
)��ก����� BNP Paribas Funds Disruptive Technology )$�">� � �
[��ก*กV�?" 2565) 
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��ก:�7������	�ก	���� 

�!�"��ก������� �������'���$�� 75% )��">�?'��*9��@	�%�&�$�&*[�&�9ก�*9����#����'�&�$�W\'�
��ก�
��*	]9��9'(��ก�#'"#*���
$��ก�(9�ก**"��?�����# W\'�*(" \̂�B�'�"'�_ก9

�#���9;;��*+
	]N� (artificial intelligence) cloud computing B�+ (	���ก�*
&�'����� (robotics) 
@'(��#'�&�[��"'�ก	� 25% )��">�?'��*9��@	� ก�����&�9ก��������%�&�9ก�*9��
�#'���#'��"[��
$ �*�@�*���
��	�&*[���	�@
 W\'�ก�*�����
9�ก�'�(�+�����%��*�
@�*&�#$�"'�ก	� 15% B�+�����%� UCITS &*[� UCIs �"'�ก	� 10% 

��7��X���#��7�"��� 
First NAV date 

�9ก�W"��	*�ก 
26.07.2019 

ก�*��	
%&$W[$�B�+)��?[�&�'(������ ��ก(9��_ก�*W[$�)��&�'(������ 
ISIN LU2005507905 
Bloomberg PARDIUD LX 

9��#�#$(9
/�$���	�(Benchmark) MSCI World (NR) 
Index ticker  NDDUWI 
@ก����	� USD 
�*	]9��9
ก�* BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg 
�(a��W�� (website) https://www.bnpparibas-am.lu/professional-

investor/fundsheet/equity/bnp-paribas-funds-disruptive-technology-i-usd-
c-lu2005507905/?tab=overview 

<��S��������@�7<��>
�#���$���\ �	�ก	�������ก* 

Maximum Management Fees 0.75% (�กa��*	� 0.75%) 
Real Ongoing Charges (31.10.21) �กa��*	� 0.96% 

* ��\'� ก�����&�9ก���"#ก�*Bก$�)�	'"��	" &*[����#'��B���ก�*�*#�ก�กa�?'�A**"��#�"B�+?'�%�$�'���'�� j )�� ก������
$ �9$��#$ &�กก�*
Bก$�)�	'"��	" &*[����#'��B���
9�ก�'�(@'�b�ก*+���'�ก�*���#'��B����9�*�ก�*�*#�ก�กa�?'�A**"��#�")��ก������#$ �*	]9��9
ก�*�+B�$�
%&$b>$ [̂�&�'(�������*�� U��%� 30 (9�ก'��ก�*�*#�ก�กa�?'�A**"��#�"%��9�*�%&"'  

** %�ก*�#�#'ก�����&�9ก"#ก�*Bก$�)�	'"��	"�?*�ก�*�9
ก�* W\'��*	]9��9
ก�*�&a�('��"'"#�9�@_?9; �*	]9��9
ก�*)�@�(�@	�A	�#'�+Bก$�)
�	'"��	"�?*�ก�*%&$@�
?�$��ก9�ก�*���#'��B���)��ก�����&�9ก W\'� [̂�('��
$*9�"�	��กb>$ [̂�&�'(������B�$( �
��+B�$�%&$b>$ [̂�&�'(������
�*������(a��W
�)���*	]9��9
ก�*�
��9� 

��##��<������������6<�8�	�ก	�������ก 
� Concentration Risk: ก��������"#ก�*�����@'(�%&;'&*[�ก*+��ก�9(%�b>$��ก&�9ก�*9�����*�� ���@�&ก**" &*[����U>"	,�@�*� 

ก�*������#'ก*+��ก�9(����_%&$ก�����"#?(�"b9�b(�@>�"�กก('�ก������#'"#?(�"ก*+����9( W\'��_%&$ก�����"#?(�"�@#'����ก
ก�*)�
���@>�ก('� 

� Equity Risk: ?(�"�@#'���#'�ก#'�()$��ก9�ก�*�����%��*�@�*��� ��'� ?(�"b9�b(�)��*�?� )$�">���	����ก#'�(ก9�b>$��ก&*[����

B�+ @^��+b>$^[�&�$�)���*	]9��#'
$��ก('�@^��+)��b>$^[��*�@�*&�#$)���*	]9� W\'�@'(�%&;'?(�"b9�b(��#'*��B*�"9ก�+"#)\$�%�
*+�+@9$���'��9$� ?(�"�@#'���#'�*	]9��*+@�U�(+�ก�'_&*[��"'@�"�*^��	����
$@�"�*^@'�b�ก*+����	����'�b����B��)��
�*���
�*(" ">�?'�)��ก�*�����B�+*���
$�#'�ก	
)\$��#'����
��&*[��	'")\$� �_%&$�9ก�����@>;�@#���	��$��
$ 
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ก�*�����%�&�$��#'��	���@>� (growth stocks) ���"#?(�"b9�b(�@>�ก('����
�
�*("B�+���"#ก�*���*9��#'B�ก�'����ก���

�'�@U��,*]Nก	� ก�*�"[�� 9���ก�*)�����
 &*[�)$�">��:�+)��b>$��ก�*�@�* &�$��#'��	���@>�"9ก�+"#?(�"b9�b(�ก('�&�$�
�9'(�� �
��:�+%�*+�+@9$� &�$��&�'��#$���"#*�?��'�b�ก_�*B�ก('�&�$��9'(�� W\'�@'�b�%&$&�$��#'��	���@>����"#B*����@���@>�
B�+b9�b(��'�b�ก_�*B�+"�""��)���*	]9� 

� Small Cap, Specialised or Restricted Sectors Risk: ก����������%�&� $�)��
��aก (Small caps) &*[�&"(
���@�&ก**"
�:�+ W\'�"#B�(��$"�#'�+"#?(�"b9�b(�@>�ก('�?'��:�#'���['����ก"#?(�"ก*+��ก�9(@>� "#?(�"�"'B�'���@>���['����ก"#)$�">��_ก9
 
"#@U�?�'���'_ &*[�"#?(�"�'���&("�ก)\$��'�ก�*���#'��B���@U�(+���
 �*	]9�)��
��aก���"#�9;&�%�
$��ก�*�9
ก�*�
$ 
��'� �"'@�"�*^�)$�^\�B&�'���	�����#'�_��a�@_&*9�ก�*��	���&*[�ก�*9���b�	�U9�h��*	]9� "#@��b�	�U9�h��#'�_ก9
 &*[���>'
%��'(�*+&('��ก�*9���b�	�U9�h�&*[��_ก�*���
 B�+b�	�U9�h�&*[��*	ก�*%&"'�9��"'"#���
*��*9�&*[�����+�"'"#���

�ก	
)\$����%����?�กa�
$ �*	]9�)��
��aก����
$*9�b�ก*+����a�	�,]��กก�*�*9�)\$��9�*�
�ก��#$� ��['����ก���ก>$��	��['�

_��	�ก	�ก�*�'�&*[�)���ก	�ก�*�
$��ก)\$� &*[����"#�9;&�%�ก�*�_*+?[���	�ก>$�#'"#�9�*�
�ก��#$�����9( 

&"���&��: ก*�#�#')$�">�?(�"�@#'��)��ก�����&�9ก"#?(�"B�ก�'��&*[��"'@�
?�$��ก9�ก�����&�9ก %&$ [̂����)$�">��$�:�9�)��ก�����&�9ก
��a�&�9ก b>$�����?(*,\ก]�)$�">�?(�"�@#'����'��*+"9
*+(9�ก'���9
@	�%������ 

M�ก���6����������M������	�ก	���� 
b�ก�*
_��	����)��ก����� BNP Paribas Funds Disruptive Technology (ก�����&�9ก) ��	
&�'(������ (share class) I USD @ก����	�

����*�@&*9N (USD) �"['���*#����#��ก9��9(�#$(9
 (Benchmark) B@
� �
$
9��'����#$ 

 
&"���&�� : 
(1) �#'"�: ��ก@�* fact sheet )��ก����� BNP Paribas Funds Disruptive Technology ��	
&�'(������ (share class) I USD @ก����	�

����*�@&*9N (USD) (ก�����&�9ก) )$�">� � (9��#' 29 ก*กV�?" 2565 
(2) b�ก�*
_��	����%��
#�/b�ก�*��*#����#��b�ก�*
_��	�����#'�ก#'�()$��ก9�b�	�U9�h�%����
��� "	�
$��a�@	'��[��9� \̂�b�ก�*

_��	����%����?� 
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Q:       <��M��M��	�M�ก���6��������	�ก	������$�����7��X������O�	������ 

A:  ��กb�ก�*
_��	����)��ก�����&�9ก)$���$� �"['���*#����#��ก9��9(�#$(9
 (Benchmark) ���	��*���
$��ก?(�"b9�b(�/?(�"
�?�['���&()��*�?�&*[�">�?'�&�'(������%��'(�*+�+�(���#'b'��"��
$��"*>� (ก*�e) 
9��#$ 

ก��g@���<���<���	����	���<����	���<������������	�ก	���� BNP Paribas Funds Disruptive Technology 
���

��������� (share class) I USD 

 

 &"���&�� : 
(1) �#'"� Bloomberg )$�">��$��&�9��9$�B�'(9��#' 29 ก*กV�?" 2560 ^\�(9��#' 30 ก9����� 2565 
(2) b�ก�*
_��	����%��
#�/b�ก�*��*#����#��b�ก�*
_��	�����#'�ก#'�()$��ก9�b�	�U9�h�%����
��� "	�
$��a� @	'��[��9�^\�b�ก�*
_��	����%����?� 
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ก��g@���M�$	"@����	������	�ก	���� BNP Paribas Funds Disruptive Technology 
������������ (share class) I USD 

�����"����"ก�"��
�� MSCI World (NR) 

 

&"���&�� : 
(1) �#'"� Bloomberg )$�">��$��&�9��9$�B�'(9��#' 29 ก*กV�?" 2562 ^\�(9��#' 30 ก9����� 2565 
(2) b�ก�*
_��	����%��
#�/b�ก�*��*#����#��b�ก�*
_��	�����#'�ก#'�()$��ก9�b�	�U9�h�%����
��� "	�
$��a� @	'��[��9�^\�b�ก�*
_��	����%����?� 

��	ก6���>�ก��R��	���@�7!	���������� 

Q:      ก	������������S�ก�����@�7��"R��	<�����������	������ 

A: ก�����	������������ 

b>$�����@�"�*^@9'�W[$�&�'(�������
$ n��ก(9��_ก�*W[$�)��&�'(������*o �9$�B�'�(����	
�_ก�*�� \̂��(���#'�*	]9��9
ก�*ก_&�
 �
�
"#">�?'�)9$��'_)��ก�*@9'�W[$�?*9$�B*ก B�+">�?'�)9$��'_)��ก�*@9'�W[$�?*9$� 9̂
�� 
9��#$ 
">�?'�)9$��'_)��ก�*@9'�W[$�?*9$�B*ก 


��	��	 ����7�	��� 
1. SCBDIGI 1,000.00 ��� 
2. SCBDIGIR 1,000.00 ��� 
3. SCBDIGID 1,000.00 ��� 
4. SCBDIGIP 1.00 ��� 
5. SCBDIGIE 1.00 ��� 
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">�?'�)9$��'_)��ก�*@9'�W[$�?*9$� 9̂
�� 

��	��	 ����7�	��� 

1. SCBDIGI 1,000.00 ��� 
2. SCBDIGIR 1,000.00 ��� 
3. SCBDIGID 1,000.00 ��� 
4. SCBDIGIP 1.00 ��� 
5. SCBDIGIE 1.00 ��� 

%�*�?�&�'(������ &�'(��+ 10.00 ��� ?_�(���a�&�'(�������
$ �
��_�_�(���	��#'@9'�W[$�&�'(������&�*
$(�*�?�)��&�'(�
����� (">�?'�&�'(������ �(ก
$(�?'�A**"��#�"ก�*)��&�'(������ ( $̂�"#) B�+U�]#">�?'��	'" ?'�%�$�'��%�ก�*W[$�&*[�)��&�9ก�*9�� 
(^$�"#)) �ก�9(��'�� ��'� &�กb>$�����@9'�W[$�&�'(������%��'(��(���@��)��&�'(������?*9$�B*ก B�+?'�A**"��#�"@_&*9�ก�*@9'�W[$�
&�'(������@_&*9��'(�ก�*�@��)��?*9$�B*ก ��'�ก9�*$���+ 0.50 )��">�?'�&�'(������ (�9��"'*("U�]#">�?'��	'") *�?��@��)��
&�'(������?*9$�B*ก��'�ก9� 10.0535 ����'�&�'(�  �
�&�กb>$�����@9'�W[$�&�'(��������'�ก9� 5,000 ��� %��'(�ก�*�@��)��?*9$�B*ก

9�ก�'�( b>$������+�
$*9��_�(�&�'(��������'�ก9� 497.3392 &�'(� (5,000/10.0535)  

 b>$�����@�"�*^@9'�W[$�&�'(�������
$�#' : 

•  A��?�*�����	��� �_ก9
 ("&���) B�+@_�9ก���@�)���กB&'� �(����	
�_ก�* - 15.30 �. 

�  �*	ก�*A��?�*����	����*���a� SCB EASY FUND U��%�$ SCB EASY NET www.scbeasy.com B�+���B��	�?�9 '� SCB 

EASY APP �(���*	'"%&$�*	ก�* - 15.30 �. 

�  ���. �����	��� ��*. 0-2777-7777 ก
 0 ก
 6 �(����	
�_ก�* � 15.30 �. B�+B��	�?�9'� SCBAM Fund Click �(���*	'"
%&$�*	ก�* - 15.30 � 

�  b>$@�9�@���ก�*)��&*[�*9�W[$�?[�&�'(�������#'�
$*9�ก�*B�'��9$���ก�*	]9��9
ก�* W\'��*	]9��9
ก�*���	��*��B�'��9$�b>$@�9�@��� 

    ก�*)��&*[�*9�W[$�?[�*���['��	'"��	"&*[����#'��B����
$%�U��&�9� 

�9$��#$ (	A#ก�*�@��)��&�'(������ B�+*�?�)��&�'(������ ��a�����"&�9ก�ก�h� ��['���) B�+(	A#ก�* �#'�*	]9��9
ก�*B�+
b>$@�9�@���ก�*)��&*[�*9�W[$�?[�ก_&�
 

�*	]9��9
ก�*����	'"��	"&*[����#'��B����'�����ก�*%&$�*	ก�*)$���$�%�U��&�9��
$ �
��+�*+ก�,b'���(a��W��)���*	]9��9
ก�* 
B�+ �(a��W��)��b>$@�9�@���ก�*)��&*[�*9�W[$�?[�&�'(������ (^$�"#) %&$b>$������*���'(�&�$�ก'��ก�*�*	'"%&$�*	ก�* W\'�ก�*

_��	�ก�*
9�ก�'�(�*	]9��9
ก�*�+?_�\� \̂��*+�����)��ก�����B�+b>$ [̂�&�'(��������a�@_?9; 

(�9$��#$ *(9��_ก�*W[$�)��&�'(������)$���$� &"�� \̂� (9��#'��"�k	�	��#'��a�(9��_ก�*��"�ก�	)���*	]9��9
ก�* B�+/&*[�(9��_ก�*
)���'���*+��,�#'ก���������� B�+/&*[�(9��_ก�*)��ก������'���*+��,�#'ก���������� B�+/&*[��*+��,�#'�ก#'�()$��ก9�ก�*����� 
&*[���"�#'�*	]9��9
ก�*�*+ก�,ก_&�
�	'"��	") 

�6���"
���
�	����	���Oก��	��ก�  

�*	]9��9
ก�*)�@�(�@	�A	�#'�+�k	�@A?_@9'�W[$�B�+/&*[�?_@9'�@9����#'��&�'(�������)$� &�ก">�?'�&�'(������?��&�[� ">�?'�ก�*
@9'�W[$�&�'(������@��A	 B�+">�?'�ก�*@9����#'��&�'(�������)$�@��A	)��B�'�+�9;�#b>$ [̂�&�'(������B�+/&*[�b>$ [̂�&�'(������B�'�+
*�� %���ก&�'(��������	
�'������	��aก�*��	ก@�  B�+��ก&�'(��������	
�['�@	�A	�*+��������U�]#b'���'������	��aก�*��	ก@� "#
">�?'�*("ก9�"�กก('�&�\'��$����� (">�?'�*("�#'&�\'�) �9$��#$ @_&*9�&�'(��������	
�'������	��aก�*��	ก@�)��ก�����*("�['�@	�A	
�*+��������U�]#** B�+&�'(��������	
�['�@	�A	�*+��������U�]#b'���'������	��aก�*��	ก@� ���ก_&�
">�?'�*("ก9��"'�ก	�
@��B@���� (">�?'�*("�#'@��) �
�">�?'�*("�#'@������9�B�ก��ก&*[�*("��>'U��%�">�?'�*("�#'&�\'�กa�
$ )\$���>'ก9��*	]9��9
ก�*
ก_&�
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�*	]9��9
ก�*)�@�(�@	�A	���#'��B�����['���)�'��j%�(**?)$���$���"
���	�	� �
��+�*+ก�,%&$b>$ [̂�&�'(�������*���'(�&�$�
b'������(a��W��)���*	]9��9
ก�* B�+�(a��W��)��b>$@�9�@���ก�*)��&*[�*9�W[$�?[�&�'(��������	
�#$ ( $̂�"#) 

*&"�� \̂� ��	
�['�ก�*��"b'���'������	��aก�*��	ก@� B�+��	
�['�@	�A	�*+��������U�]#b'���'������	��aก�*��	ก@��['�j�#'���"#
)\$�%����?� 

**&"�� \̂� ก�����*("�['�ก�*��#$���# B�+ก�����*("�['�@	�A	�*+��������U�]#�['�j�#'���"#)\$�%����?� 

ก��#��������������  

b>$@9'�W[$�&�'(�������+�
$*9�ก�*�9
@**&�'(��������"�#'@9'�W[$�&�9���ก�#'�*	]9��9
ก�*�
$*9��_*+��	�?'�W[$�&�'(��������a"�_�(�B�$(  

%�ก*�#�#'ก�*@9'�W[$�&�'(�������9$�"#b�%&$�_�(�&�'(������)��ก�����*("�ก	�ก('��_�(�&�'(�������#'�
$*9����"9�	%&$�9
�9$�
�?*�ก�*�9
ก�*ก�����*("��ก@_�9ก���?�+ก**"ก�* ก.�.�. �*	]9��9
ก�*�+�9
@**&�'(�������
�%�$&�9กก�* "@9'�W[$�ก'�� �
$
ก'��" %�ก*�#�#'@9'�W[$�*$�"ก9�B�+"#&�'(�������"'�#����'�ก�*�9
@** �+��>'%�
���	�	�)���*	]9��9
ก�*�#'�+�9
@**%&$ก9�*��
%
*��&�\'��
$ �9$��#$ �*	]9��9
ก�*@�(�@	�A	�#'�+�9
@**&*[��"'�9
@**&�'(������B�'���@'(�&*[��9$�&"
กa�
$ �
��"'�_��a��$��B�$�
%&$�*���'(�&�$�  

%�ก*�#�#'�*	]9��9
ก�*	��*���&a�('���a�ก�**9ก]�b��*+�����)��ก����� &*[�)��b>$ [̂�&�'(������ &*[��['��@#�� ?(�"*9�b	
���
���กV&"��)���*	]9��9
ก�* �*	]9��9
ก�*)�@�(�@	�A	�#'�+�9
@**&*[��"'�9
@**&�'(���������@'(�&*[��9$�&"
�
$ �
��"'
�_��a��$��B�$�%&$b>$@9'�W[$�&�'(�������*���'(�&�$� 

b>$�����@�"�*^�_*+��	�?'�W[$�&�'(������)��ก����� �
�"#*���+��#�

9��#$                  

� ก*�#b>$������_*��ก�*b'��A��?�*�����	��� �_ก9
 ("&���) B�+�'������#'A��?�*ก_&�
  
� �_*+��a���a? &*[�
*�e����(9��#'�
#�(ก9�(9��#'@9'�W[$�&�'(������B�+)#
?*'�"�:�+@9'��'��%���"  

nA��?�*�����	��� �_ก9
 ("&���) �['�ก�������	
)���*	]9�&�9ก�*9���9
ก�*ก����� �����	��� �_ก9
o 

� ก*�#b>$������_*��ก�*b'���*	]9��9
ก�* &*[�b>$@�9�@���ก�*)��&*[�*9�W[$�?[�&�'(������*���['��#'�
$*9�ก�*B�'��9$� 
� �_��a?&*[���	�@
�)$� n�9;�#W[$�ก����� ���.�����	��� �_ก9
o �
�"#*���+��#�
A��?�*
9��'����#$ 

                                   S��<�� ������"�8
� 

A��?�*�����	��� �_ก9
 ("&���) 049-3-13640-2 

A��?�*ก@	ก*��� �_ก9
 ("&���) 745-1-03912-6 

A��?�*ก*���� �_ก9
 ("&���) 129-3-16151-7 

A��?�*�&�*���A���� �_ก9
 ("&���) 001-1-53394-0 

A��?�*ก*��,*#���A�� �_ก9
 ("&���) 777-0-05844-9 

A��?�* �>���# �_ก9
 ("&���) 739-3-63018-7 

A��?�*ก*����� �_ก9
 ("&���) 039-6-03709-7 

A��?�*W	�#$B��ก� �*+��,���  080-0-35101-4 

A��?�*��"@	� 000-0-43238-5 

A��?�*�	@�ก$ �_ก9
 ("&���) 0001-114-005054-9 

A��?�*�ก#�*�	��?	� �_ก9
 ("&���) 10-0000227-0 

A��?�*B��
� B��
� ��$�@� �_ก9
 ("&���) 889-100822-9 

A��?�*��W#�#W# (���) �_ก9
 ("&���) 101-1-00545-8 
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                                   S��<�� ������"�8
� 

A��?�*�'��ก�B�+�W#'����$B��ก	$�?�*����*�9'� �_ก9
 014-7-67600-1 

A��?�* W#����a"�# ��� 80-0026905-7 

�*	]9��9
ก�*���	��*��*9��_*+?'�W[$�&�'(������
$(�(	A#ก�*�['�%
�#'��ก�&�[���ก�#'ก�'�(�($)$���$��
��*	]9��9
ก�*�+B�$�%&$b>$
������*��b'������(a��W��&*[��'������['��#'�&"�+@"  

��	������S� 

� ก*�#b>$������#'��a���??�A**"
��9$� b>$������#��*���
#�(@�"�*^^[�&�'(�������
$&*[�b>$������9$�B�' 2 ?�)\$���B�'�"'�ก	� 4 ?�         
กa @�"�*^ [̂�&�'(������*'("ก9��
$B�'@_&*9�ก*�#b>$������#'��a��	�	��??��9$�  b>$������"'@�"�*^ [̂�&�'(������*'("ก9�b>$�['��
$ �9$��#$ 
��"&�9ก�ก�h� ��['���)B�+(	A#ก�*�#'�*	]9��9
ก�*ก_&�
 �($�B�'�*	]9��9
ก�*�+���;����a���'���['�  

�*	]9��9
ก�*)�@�(�@	�A	%&$�*	ก�*�9;�#*'("�:�+&�'(��������	
@+@"">�?'� ��	
*9�W[$�?[��9���"9�	 B�+��	
b>$�����ก��'"/
��??���'��9$� @_&*9�ก�*��	
%&$�*	ก�*�9;�#*'("Bก'&�'(��������	
�'����	��9�b� �9$� &�ก�*	]9��9
ก�*�+��	
%&$�*	ก�*�+B�$�%&$b>$

[̂�&�'(�������*���'(�&�$� �
��+�*+ก�,b'������(a��W���*	]9��9
ก�* B�+�(a��W��)��b>$@�9�@���ก�*)��&*[�*9�W[$�?[�&�'(�
����� ( $̂�"#) *(" \̂��*	]9��9
ก�*)�@�(�@	�A	�ก��	ก ���#'��B���ก�*%&$�*	ก�*�9;�#*'("@_&*9�B�'�+��	
&�'(�������
$U��&�9� 
�
��*	]9��9
ก�*�+B�$�%&$b>$^[�&�'(�������*���'(�&�$� W\'��+�*+ก�,b'������(a��W���*	]9��9
ก�* B�+�(a��W��)��b>$@�9�@���
ก�*)��&*[�*9�W[$�?[�&�'(������ ( $̂�"#) 
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ก�����B�+b>$ [̂�&�'(��������a�@_?9; 

Q:      ก���>����"��:��#��ก��ก	������������S���������������� 

A:      �*	]9��9
ก�* B�+/&*[� b>$�#'�
$*9�"��&"����ก�*	]9��9
ก�* "#@	�A	�k	�@A B�+/&*[� *+�9� B�+/&*[� �ก��	กก�*�_A�*ก**")��b>$ [̂�
&�'(�������9$�&"
&*[����@'(��
$��"�#'�&a�@"?(* �
��"'�_�$��B�$�%&$ b>$ [̂�&�'(�������*���'(�&�$� %�ก*�#�#'�ก	
�&��ก�*��%

�&��ก�*��&�\'�&*[�&����&��ก�*��
9��'����#$  

(ก)  b>$@9'�W[$�&�'(������ก*�ก*���+��#�
%�%�?_)�%�$�*	ก�*ก����� B�+/&*[� %�@9'�W[$�&�'(������ B�+/&*[� B��e�*�"B@
���
)��b>$@9'�W[$�&�'(������ B�+/&*[� ��ก@�*�['�%
��"�#'�*	]9��9
ก�*ก_&�
 �"'?*� $̂(��#���@_&*9�ก�*�k	�9�	��"กV&"��
('�
$(�ก�*�$��ก9�B�+�*���*�"ก�*e�ก��	� B�+/&*[� b>$@9'�W[$�&�'(�������"'�['���ก@�*&*[�&�9กN��%
j W\'�"#*���+��#�

��"�#'�*	]9��9
ก�*ก_&�
  

())  �*	]9��9
ก�*�&a�('�ก�*@9'�W[$�&�'(������
9�ก�'�(���"#�9ก]�+��a�ก�*ก*+�_?(�"b	
��"กV&"��('�
$(�ก�*�$��ก9�B�+
�*���*�"ก�*e�ก��	� B�+/&*[� %�$��a��'�����%�ก�*e�ก��	� B�+/&*[� %�$��a��'�����%�ก�*@�9�@������ก�*��	�Bก'ก�*
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ก'�ก�**$����"กV&"��('�
$(�ก�*�$��ก9�B�+�*���*�"ก�*e�ก��	� &*[����"#�9ก]�+��a�ก�*&�#ก��#'��กV&"��&*[�
)9
B�$��'�กV&"���'��j  

(?)  �*	]9��9
ก�*�&a�('� ก�*@9'�W[$�&�'(������
9�ก�'�(���"#b�ก*+���'�ก�*�����)��ก�����*(" b>$@9'�W[$�&�'(������*���['� 
&*[�?(�"�'���['� [̂�&*[�U��9ก]��)��A�*ก	��9
ก�*����� &*[��['��@#��)���*	]9��9
ก�*  

(�) �*	]9��9
ก�*)�@�(�@	�A	�k	�@A�#'�+�@��)��&�'(������)��ก�����%&$Bก'b>$������#'��a���??�A**"
��9$�B�' 2 ?�)\$���B�'
�"'�ก	� 4 ?� [̂�&�'(������*'("ก9� B�+�*�กk('�b>$��������?�&*[��9$�&"
�@#��#(	� 

(�) �['��*+�����@>�@�
)��ก�*�*	&�*�9
ก�*ก�������	
�����	��� �ก����
	�	���(nก�����o)  ก�*�@��)��&�'(������)��
ก�����&*[�ก�*@9����#'��&�'(������)��ก�����%&$��>'%�
���	�	�)���*	]9��9
ก�*B�'�#��b>$�
#�( �
��*	]9��9
ก�*)�@�(�
@	�A	�#'�+*9�&*[��k	�@A�#'�+�@��)��&�'(������)��ก�����&*[�ก�*@9����#'��&�'(������)��ก�����%&$Bก'��??�%
กa�
$ �
�
��??��#'�*	]9��9
ก�*"#(9�^��*+@�?��#'�+�"'�@��)��&�'(������)��ก�����&*[��"'@9����#'��&�'(������)��ก�����%&$�9$� 
*(" \̂�B�'�"'�_ก9
�#�� ��"[��@&*9N��"*	ก� b>$�#'"# 	̂'�N����>'%�@&*9N��"*	ก� ��??�W\'��ก�	"# 	̂'��#'��>'%�@&*9N��"*	ก� *(" \̂�
ก���*9��@	�)����??�
9�ก�'�( B�+�*	]9�&*[�&$��&�$�@'(�W\'��9
%&$"#)\$�B�+
_��	�ก	�ก**"%�@&*9N��"*	ก� 

            (:)  �*	]9��9
ก�*)�@�(�@	�A	�k	�@A?_@9'�W[$�&�'(������)��b>$����� &�กก�*@9'�W[$�
9�ก�'�()9
ก9�&�9ก�ก�h�)��@_�9ก���   
?�+ก**"ก�* ก.�.�. &*[� "#b�ก*+���'�ก�*�*	&�*�9
ก�*ก����� �
��*	]9��9
ก�*�+?_�\�^\��*+�����)��b>$^[�&�'(�
�������a�@_?9; 

Q:  ก	�������������	ก6����ก���ก�"ก������	�ก6������
6�7<�����<����������� ก�����������	�����" R��	<������
�����$��<6���������"��@�� @�7ก��������"<6����R��	���	���<����������� ��	������ 

A: ก������	�ก6���ก��
6�7����<�����<�����������<��@ก�M��Q�	��������� 

�*	]9��9
ก�*�+��['��ก_&�
ก�*�_*+��	�?'�)��?[�&�'(������Bก'b>$^[�&�'(�������#'"#?_@9'�)��?[�&�'(������)��ก�������	
�($
B�$(�
$ �:�+%�ก*�#�#'ก_&�
�($ W\'��$���"'�ก	�ก('�ก*�#
9��'����#$  

(1) �*	]9��9
ก�*	��*��B�$( "#?(�"��['��
�@��*	�B�+@"�&��@"b�('���a�ก*�#�#'�)$��&��%
�&��&�\'�
9��#$ �
��
$*9�?(�"�&a����
)��b>$
>B�b��*+�����B�$(  

(ก) "#�&���_��a��_%&$�"'@�"�*^�_&�'�� �'����� &�9ก�*9��&*[��*9��@	�)��ก�����*("��	
�
$��'��@"�&��@"b�  

()) "#�&���#'�_%&$ก�����*("�"'�
$*9��_*+��	���ก&�9ก�*9��&*[��*9��@	��#'������($��"ก_&�
�(���ก�	 W\'��&��
9�ก�'�(��>'
��ก�&�[�ก�*?(�?�")���*	]9��9
ก�*  

(2) b>$ [̂�&�'(������"#?_@9'�)��?[�&�'(������ก'��&*[�%��'(�*+�+�(���#'�*	]9��9
ก�*�('�*�?�*9�W[$�?[�&�'(������)��ก�����
*("��	
�"'^>ก�$���
�"#">�?'��9$�B�' 1 @���?�)\$��� B�+?	
��a��9�*��9$�B�'*$���+ 0.5 )��">�?'�&*[�*�?��#'^>ก�$�� B�+b>$
>B�
b��*+������9��"'�
$*9�*��)$�">�%�*�����ก�*Bก$�)*�?��$��&�9�B�+*�����ก�*�
���*�?� 

�9$��#$ ก�*��['��ก_&�
�_*+��	�?'�)��?[�)$���$� �*	]9��9
ก�*�+
_��	�ก�*��"�#'*+��%�*���+��#�
�?*�ก�*B�+&�9ก�ก�h��#'
@_�9ก���?�+ก**"ก�* ก.�.�. ก_&�
 

ก�����������	�����"R��	<�����	�����"����������������$������ 

- ก	�������<���	���	"�����<���������;��<��	��	�ก	������ ������ 

�<���	���	ก��ก6���>��M���������O�M����";��7<��>
�#��� 

- <��S��������ก�����<����������O���$�����������	�7�7������ก6��� (liquidity fee) : 
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ก	������ feeder fund @�7 fund of funds �"['�ก������������"#ก�*%�$ liquidity fee �*	]9��9
ก�*�+	��*��
_��	�ก�*%&$
@�
?�$��ก9�ก������������ 
*���+��#�
�	'"��	" : 
ก������������@�"�*^�*#�ก�กa�?'�A**"��#�"ก�*)��?[��#'�"'��a�����"�*	"��&*[�*+�+�(���#'ก_&�
 (liquidity fee) �
$ ( $̂�
"#) 
b>$�����@�"�*^,\ก]�*���+��#�
�	'"��	"�
$��ก&�9�@[��#$�(�)��ก������������ 
%�ก*�#�#'ก������������"#ก�*���#'��B���&*[��	'"��	"�?*['��"[��*	&�*?(�"�@#'��@U�?�'��)$���$� &*[�"#ก�*���#'��B���
ก������������%&"' �*	]9��9
ก�*)�	��*��%�$�?*['��"[�
9�ก�'�(��"�#'ก������������ก_&�
 �9$��#$ �*	]9��9
ก�*���ก_&�

��['���)&*[�&�9ก�ก�h�%�ก�*%�$�?*['��"[��#'B�ก�'������ก�?*['��"[�)��ก������������*("^\����	��*�����#'��B���&*[�
�	'"��	"�?*['��"[��*	&�*?(�"�@#'��@U�?�'���
$��"
���	�	�)���*	]9��9
ก�*B�+���	��*��%�$�?*['��"[��*	&�*?(�"�@#'��
@U�?�'��"�กก('�&�\'��?*['��"[��['�%&$@�
?�$����"?(�"�&"�+@")��@^��ก�*�� W\'��+��>'U��%�$&�9ก�ก�h��#'@_�9ก��� 
ก.�.�. B�+&*[�@"�?"�*	]9��9
ก�*����� B�+&*[�&�'(�����#'"#�_����['�ก_&�
 

- ก�����"���<������� ������S������$�ก��<6������7��	�$�����>�ก��R��	�������� ����	�ก	������ (swing 
pricing) : 
ก	����������� 
	�$������������ก����	��7 : 2.00 �	����<����������� 
����S��r�"�$� : Partial swing pricing   
*���+��#�
�	'"��	" :  
&�9ก�ก�h�B�+��['���) 
1. swing factor "#&�9กก�*%�ก�*	��*����a�����"������B�+B�(����#'�*	]9��9
ก�*ก_&�
 �
�	��*���9��9��'��j�#'
�ก#'�()$�� �
$Bก' 
1) "#?(�"b9�b(�%����
W[$�)���*9��@	� 
2) @U�?�'��)�����
�*9��@	��
����กU�(+�ก�	 
3) @U�?�'��)��ก�����*("b	
�ก�	 
4) &*[��*+�"	�('�@U�?�'��)��ก�����*("�+�"'@�
?�$��ก9��*	"��ก�*� '̂^��)��ก�����*(" 
5) &*[��9��9��['� j �#'��ก�&�[�ก�*?(�?�")���*	]9��9
ก�* ��'� ���
W[$�)���*9��@	��#'�ก#'�()$��ก9�ก�*�����ก�����W\'��*	]9�
�9
ก�*���	��*��%�$)$�">��*+"��ก�*U��%�$)$���a��*	��#'"#��>'B�+&*[�@""�	N��B�+&*[�ก�*�*+�"	���ก�9��9��#'�ก#'�()$��
��'��#'@�"�*^�_�
$�['�%&$@�"�*^
_��	�ก�*�
$U��%��(��B�+��['���) � )�+�9$� j 
2. ก�*ก_&�
 Swing Thresholds "#&�9กก�*%�ก�*	��*����a�����"������B�+B�(����#'�*	]9��9
ก�*ก_&�
 �
�	��*��
�9��9��'��j�#'�ก#'�()$�� �
$Bก' 
1) "#?(�"b9�b(�%����
W[$�)���*9��@	� 
2) @U�?�'��)�����
�*9��@	��
����กU�(+�ก�	 
3) @U�?�'��)��ก�����*("b	
�ก�	 
4) &*[��*+�"	�('�@U�?�'��)��ก�����*("�+�"'@�
?�$��ก9��*	"��ก�*� '̂^��)��ก�����*(" 
5) &*[��9��9��['� j �#'��ก�&�[�ก�*?(�?�")���*	]9��9
ก�* ��'� ���
W[$�)���*9��@	��#'�ก#'�()$��ก9�ก�*�����ก�����W\'��*	]9�
�9
ก�*���	��*��%�$)$�">��*+"��ก�*U��%�$)$���a��*	��#'"#��>'B�+&*[�@""�	N��B�+&*[�ก�*�*+�"	���ก�9��9��#'�ก#'�()$��
��'��#'@�"�*^�_�
$�['�%&$@�"�*^
_��	�ก�*�
$U��%��(��B�+��['���) � )�+�9$� j 
3. � )�+%
)�+&�\'� �*	]9��9
ก�* �+�"'%�$ Swing Pricing *$�"ก9� Anti-dilution levies � ADL B�' 
@�"�*^%�$*'("ก9��?*['��"[�%�ก�*�*	&�*?(�"�@#'��@U�?�'���['��
$ 
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4. %�ก*�#�#'��a�*��ก�*%�*>�B�� omnibus account �*	]9��+
_��	�ก�*��")$�">��#'�
$*9���กb>$@�9�@���ก�*)��B�+*9�W[$�?[�
��'��#'@�"�*^�_�
$ (best effort) U��%�$@^��ก�*��B�+)$��_ก9
%�)�+�9$�  
ก�*	��*��%�$�?*['��"[� 
1. �*	]9��9
ก�*���%�$ Swing Pricing �#'B�ก�'��ก9��
$%�B�'�+(9��_ก�*�#'"#ก�*%�$�?*['��"[��#$ 
2. %�ก*�#�#'�*	]9��9
ก�*	��*��%�$ partial swing pricing �+��a�ก�*%�$�:�+(9��_ก�*W[$�)��%
�#'@9
@'(�)��">�?'�W[ $�)��
&�'(������@��A	)��ก����� ��#��ก9�">�?'��*9��@	�@��A	�9$�&"
)��ก����� "#?'��ก	�ก('� swing threshold �#'�*	]9��9
ก�*ก_&�
 
�
��#'">�?'�W[$�)��&�'(������@��A	)��ก����� ?_�(���ก">�?'�ก�*W[$�&�'(������ (subscription) �(ก">�?'�ก�*@9����#'��
&�'(�������)$� (switch in) &9ก
$(�">�?'�ก�*)��?[�&�'(������ (redemption) B�+&9ก
$(�">�?'�ก�*@9����#'��&�'(��������ก 
(switch out) �9$��#$ *���+��#�
(	A#ก�*?_�(���a�����"(	A#�#'�*	]9��9
ก�*ก_&�
 
)$�@�(�@	�A	 
1. %�ก*�#�#'ก�����"#ก�*B�'���	
&�'(������ �*	]9��9
ก�*)�@�(�@	�A	�#'�+�_)$�">�)��&�'(��������ก��	
"�%�$%�ก�*	��*��
B�+&*[��9
@	�%��*['���'�� j �#'�ก#'�()$��ก9�ก�*%�$�?*['��"[� Swing Pricing %�(9��_ก�*�9$� 
2. �*	]9��9
ก�*)�@�(�@	�A	�#'�+�*9��	'"&*[��
�9�*� swing factor �#'�กa��*	� �
$��"�#'�*	]9��9
ก�*�&a�@"?(* W\'��+�*9��	'"�"'
�ก	��9�*�@>�@�
�#'*+���($%��?*�ก�* 
3. �*	]9��9
ก�*)�@�(�@	�A	�#'�+�_?'�W[$�&�'(�������#'�_*+��	�
$(���a? *("�)$���a���
W[$�&�'(������%�(9��_ก�*�#'"#ก�*%�$
�?*['��"[� swing pricing B�+�*	]9��9
ก�*�+�_��
W[$�&�'(������
9�ก�'�(��%�$%�ก�*	��*��B�+&*[��9
@	�%��*['���'�� j �#'
�ก#'�()$��ก9�ก�*%�$�?*['��"[� swing pricing %�(9��_ก�*�9$� �9$��#$�*	]9��9
ก�*)�@�(�@	�A	�#'�+�"'���#'��B���ก�*
_��	�ก�*%
 j 
�#'�
$
_��	�ก�*&*[��9
@	�%���B�$(�#'�ก#'�()$��ก9�ก�*%�$�?*['��"[� swing pricing %�(9��_ก�*�9$� B"$&�กU��&�9��*�กk('���a??'�
W[$�&�'(�������9$�&"
&*[����@'(�)��(9��_ก�*�9$��"'@�"�*^�*#�ก�กa���	��
$B�+*��ก�*W[$�&�'(�������#'�_*+
$(���a?�#'�*#�ก�กa�
�"'�
$�9$� �"'�
$*9�ก�*�9
@**&�'(������ 
4. �*	]9��9
ก�*)�@�(�@	�A	�#'�+���#'��B���B�(���
_��	�ก�**+&('��ก�*%�$�?*['��"[� ��'� ก�*�ก��	กก'��*+�+�(���#'ก_&�
 
ก�*�*+ก�,%�$�?*['��"[��['�B��B�+&*[��	'"��	" ��a��$� W\'��+��>'U��%�$&�9ก�ก�h��#'@_�9ก��� ก.�.�. B�+&*[�@"�?"�*	]9�
�9
ก�*����� B�+&*[�&�'(�����#'"#�_����['�ก_&�
 

ก	������ feeder fund @�7 fund of funds �"['�ก������������"#ก�*%�$ swing pricing �*	]9��9
ก�*�+	��*��
_��	�ก�*
%&$@�
?�$��ก9�ก������������ 
*���+��#�
�	'"��	" : 
ก������������@�"�*^�*9�">�?'��*9��@	�@��A	
$(�@>�*ก�*?_�(��#'@+�$���$����%�ก�*W[$�)���*9��@	�)��ก�����*(" 
(swing pricing) �
$ ( $̂�"#) 
b>$�����@�"�*^,\ก]�*���+��#�
�	'"��	"�
$��ก&�9�@[��#$�(�)��ก������������ 
%�ก*�#�#'ก������������"#ก�*���#'��B���&*[��	'"��	"�?*['��"[��*	&�*?(�"�@#'��@U�?�'��)$���$� &*[�"#ก�*���#'��B���
ก������������%&"' �*	]9��9
ก�*)�	��*��%�$�?*['��"[�
9�ก�'�(��"�#'ก������������ก_&�
 �9$��#$ �*	]9��9
ก�*���ก_&�

��['���)&*[�&�9ก�ก�h�%�ก�*%�$�?*['��"[��#'B�ก�'������ก�?*['��"[�)��ก������������*("^\����	��*�����#'��B���&*[�
�	'"��	"�?*['��"[��*	&�*?(�"�@#'��@U�?�'���
$��"
���	�	�)���*	]9��9
ก�*B�+���	��*��%�$�?*['��"[��*	&�*?(�"�@#'��
@U�?�'��"�กก('�&�\'��?*['��"[��['�%&$@�
?�$����"?(�"�&"�+@")��@^��ก�*�� W\'��+��>'U��%�$&�9ก�ก�h��#'@_�9ก��� 
ก.�.�. B�+&*[�@"�?"�*	]9��9
ก�*����� B�+&*[�&�'(�����#'"#�_����['�ก_&�
 

- <��S��������ก��R��	����������������7��	�$�����>�ก��R��	�������� ����	�ก	������ (Anti-Dilution Levies s ADLs) : 
ก	����������� 
	�$������������ก����	��7 : 2.00 �	����<����������� 
����7�	���������$�� : 
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&�9ก�ก�h�B�+��['���) 
1. �*	]9��9
ก�*�+	��*���*#�ก�กa� ADLs �
�"#&�9กก�*%�ก�*	��*����a�����"������B�+B�(����#'�*	]9��9
ก�*ก_&�
 
W\'��+��>'U��%�$กV*+��#��B�+&*[��*+ก�,B�+&*[�B�(����k	�9�	)��@_�9ก��� ก.�.�. B�+&*[�@"�?"�*	]9��9
ก�*�����B�+
&*[�&�'(�����#'"#�_����['� �9$��#$ ก�*ก_&�
 ADLs factor �+?_�\� \̂��9��9��#'�ก#'�()$���
�	��*���9��9��'��j�#'�ก#'�()$�� �
$Bก' 
1) "#?(�"b9�b(�%����
W[$�)���*9��@	� 
2) @U�?�'��)�����
�*9��@	��
����กU�(+�ก�	 
3) @U�?�'��)��ก�����*("b	
�ก�	 
4) &*[��*+�"	�('�@U�?�'��)��ก�����*("�+�"'@�
?�$��ก9��*	"��ก�*� '̂^��)��ก�����*(" 
5) &*[��9��9��['� j �#'��ก�&�[�ก�*?(�?�")���*	]9��9
ก�* ��'� ���
W[$�)���*9��@	��#'�ก#'�()$��ก9�ก�*�����ก�����W\'��*	]9�
�9
ก�*���	��*��%�$)$�">��*+"��ก�*U��%�$)$���a��*	��#'"#��>'B�+&*[�@""�	N��B�+&*[�ก�*�*+�"	���ก�9��9��#'�ก#'�()$��
��'��#'@�"�*^�_�
$�['�%&$@�"�*^
_��	�ก�*�
$U��%��(��B�+��['���) � )�+�9$� j 
2. ก�*ก_&�
 ADLs threshold "#&�9กก�*%�ก�*	��*����a�����"������B�+B�(����#'�*	]9��9
ก�*ก_&�
 W\'��*	]9��9
ก�*
�+?_�\� \̂��9��9��#'�ก#'�()$��ก9�@U�?�'��)��ก����� �
�	��*���9��9��'��j�#'�ก#'�()$�� �
$Bก' 
1) "#?(�"b9�b(�%����
W[$�)���*9��@	� 
2) @U�?�'��)�����
�*9��@	��
����กU�(+�ก�	 
3) @U�?�'��)��ก�����*("b	
�ก�	 
4) &*[��*+�"	�('�@U�?�'��)��ก�����*("�+�"'@�
?�$��ก9��*	"��ก�*� '̂^��)��ก�����*(" 
5) &*[��9��9��['� j �#'��ก�&�[�ก�*?(�?�")���*	]9��9
ก�* ��'� ���
W[$�)���*9��@	��#'�ก#'�()$��ก9�ก�*�����ก�����W\'��*	]9�
�9
ก�*���	��*��%�$)$�">��*+"��ก�*U��%�$)$���a��*	��#'"#��>'B�+&*[�@""�	N��B�+&*[�ก�*�*+�"	���ก�9��9��#'�ก#'�()$��
��'��#'@�"�*^�_�
$�['�%&$@�"�*^
_��	�ก�*�
$U��%��(��B�+��['���) � )�+�9$� j 
3. � )�+%
)�+&�\'� �*	]9��9
ก�* �+�"'%�$ ADLs *$�"ก9� Swing Pricing B�'@�"�*^%�$*'("ก9��?*['��"[�%�ก�*�*	&�*?(�"
�@#'��@U�?�'���['��
$ 
4. %�ก*�#�#'��a�*��ก�*%�*>�B�� omnibus account �*	]9��+
_��	�ก�*��")$�">��#'�
$*9���กb>$@�9�@���ก�*)��B�+*9�W[$�?[�
��'��#'@�"�*^�_�
$ (best effort) U��%�$@^��ก�*��B�+)$��_ก9
%�)�+�9$� 
ก�*	��*��%�$�?*['��"[� 
1. �*	]9��9
ก�*����*#�ก�กa� ADLs �#'B�ก�'��ก9�%�B�'�+(9��_ก�*�#'"#ก�*%�$�?*['��"[��#$ 
2. �*	]9��9
ก�*���	��*���*#�ก�กa� ADLs �
��+��a�ก�*%�$�:�+(9��_ก�*W[$�)��%
�#'@9
@'(�)��">�?'�W[$�)��&�'(������
@��A	)��ก����� ��#��ก9�">�?'��*9��@	�@��A	�9$�&"
)��ก����� "#?'��ก	�ก('� ADLs threshold �#'�*	]9��9
ก�*ก_&�
 �
��#'">�?'�
W[$�)��&�'(������@��A	)��ก����� ?_�(���ก">�?'�ก�*W[$�&�'(������ (subscription) �(ก">�?'�ก�*@9����#'��&�'(�������)$� 
(switch in) &9ก
$(�">�?'�ก�*)��?[�&�'(������ (redemption) B�+&9ก
$(�">�?'�ก�*@9����#'��&�'(��������ก (switch out) �9$��#$ 
*���+��#�
(	A#ก�*?_�(���a�����"(	A#�#'�*	]9��9
ก�*ก_&�
 
3. �*	]9��9
ก�*ก_&�
 ADLs Threshold �
�%�$)$�">�
9��'����#$ 
(1) ">�?'�ก�*W[$�&�'(������B�+@9����#'���)$� "�กก('�">�?'�ก�*)��?[�&�'(������B�+@9����#'����ก 
(2) ">�?'�ก�*W[$�&�'(������B�+@9����#'���)$� �$��ก('�">�?'�ก�*)��?[�&�'(������B�+@9����#'����ก 
W\'��*	]9��9
ก�*���	��*��ก_&�
 (1) B�+ (2) %�*+
9��#'�'��ก9� 
4. %�ก*�#�#'"#ก�*%�$�?*['��"[� ADLs �#$ ADLs �#'�*#�ก�กa��
$�+�_ก�9��)$�ก����� ��'���*กa��"ก�*%�$�?*['��"[��#$"#(9� �̂�*+@�?��['�
�**���b�ก*+��������#'����ก	
)\ $�ก9�b>$^[�&�'(��#'�9�?������%�ก������'��� �?*[ '��"[��# $�"'�
$"#(9�^��*+@�?��[ '�@*$��
b����B��%&$ก�����B�'��'��%
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)$�@�(�@	�A	 
1. %�ก*�#�#'ก�����"#ก�*B�'���	
&�'(������ �*	]9��9
ก�*)�@�(�@	�A	�#'�+�_)$�">�)��&�'(��������ก��	
"�%�$%�ก�*	��*��
B�+&*[��9
@	�%��*['���'�� j �#'�ก#'�()$��ก9�ก�*%�$�?*['��"[� ADLs %�(9��_ก�*�9$� 
2. �*	]9��9
ก�*)�@�(�@	�A	�#'�+�_?'�W[$�&�'(�������#'�_*+��	�
$(���a? *("�)$���a���
W[$�&�'(������%�(9��_ก�*�#'"#ก�*%�$
�?*['��"[� ADLs B�+�*	]9��9
ก�*�+�_��
W[$�&�'(������
9�ก�'�(��%�$%�ก�*	��*��B�+&*[��9
@	�%��*['���'�� j �#'�ก#'�()$��ก9�
ก�*%�$�?*['��"[� ADLs %�(9��_ก�*�9$� �9$��#$�*	]9��9
ก�*)�@�(�@	�A	�#'�+�"'���#'��B���ก�*
_��	�ก�*%
 j �#'�
$
_��	�ก�*&*[�
�9
@	�%���B�$(�#'�ก#'�()$��ก9�ก�*%�$�?*['��"[� ADLs %�(9��_ก�*�9$� B"$&�กU��&�9��*�กk('���a??'�W[$�&�'(�������9$�&"
&*[�
���@'(�)��(9��_ก�*�9$��"'@�"�*^�*#�ก�กa���	��
$B�+*��ก�*W[$�&�'(�������#'�_*+
$(���a?�#'�*#�ก�กa��"'�
$�9$� �"'�
$*9�ก�*
�9
@**&�'(������ 
3. �*	]9��9
ก�*)�@�(�@	�A	�#'�+�*#�ก�กa� Anti-dilution levies � ADLs ��กb>$�#'�_*��ก�*W[$�&�'(������B�+@9����#'��&�'(�
������)$� &*[�)��?[�&�'(������B�+@9����#'��&�'(��������ก �#��m9'�%
m9'�&�\'��#'�ก	� ADLs threshold �#'�*	]9�ก_&�
�($ 
*(" \̂��*	]9��9
ก�*)�@�(�@	�A	�#'�+	��*��ก_&�
�9�*�ก�*�*#�ก�กa� ADLs �#'B�ก�'��ก9��
$ B�+)�@�(�@	�A	�#'�+"#)$�ก_&�

�	'"��	"%�ก�*�*#�ก�กa��:�+*���#'�_*��ก�*W[$�&�'(������B�+@9����#'��&�'(�������)$� &*[�)��?[�&�'(������B�+@9����#'��
&�'(��������ก%��*	"��"�ก��"B�(����#'�*	]9��9
ก�*�+ก_&�
�
$ 
4. �*	]9��9
ก�*)�@�(�@	�A	�#'�+�*9��	'"&*[��
�9�*� ADLs �#'�*#�ก�กa� W\'��+�*9��	'"�"'�ก	��9�*�@>�@�
�#'*+���($%��?*�ก�* �
�
�*	]9��9
ก�*�+��	
�b�����(a��W
�)���*	]9��9
ก�*B�+%�&�9�@[��#$�(�@'(�)$�">�ก�����*("&*[�b'������'������['��#'�*	]9�
�9
ก�*ก_&�
 
5. �*	]9��9
ก�*)�@�(�@	�A	�#'�+���#'��B���B�(���
_��	�ก�**+&('��ก�*%�$�?*['��"[� ��'� ก�*�ก��	กก'��*+�+�(���#'ก_&�
 
ก�*�*+ก�,%�$�?*['��"[��['�B��B�+&*[��	'"��	" ��a��$� W\'��+��>'U��%�$&�9ก�ก�h��#'@_�9ก��� ก.�.�. B�+&*[�@"�?"�*	]9�
�9
ก�*����� B�+&*[�&�'(�����#'"#�_����['�ก_&�
 
ก	������ feeder fund @�7 fund of funds �"[ '�ก������������"#ก�*%�$ ADLs �*	]9��9
ก�*�+	��*��
_��	�ก�*%&$
@�
?�$��ก9�ก������������ 
*���+��#�
�	'"��	" : 
ก����������������*#�ก�กa�?'�A**"��#�"ก�*W[$�)��&�'(�������#'@+�$���$����%�ก�*W[$�)���*9��@	�)��ก�����*(" (Anti-
Dilution Levies - ADLs) �
$ ( $̂�"#) 
b>$�����@�"�*^,\ก]�*���+��#�
�	'"��	"�
$��ก&�9�@[��#$�(�)��ก������������ 
%�ก*�#�#'ก������������"#ก�*���#'��B���&*[��	'"��	"�?*['��"[��*	&�*?(�"�@#'��@U�?�'��)$���$� &*[�"#ก�*���#'��B���
ก������������%&"' �*	]9��9
ก�*)�	��*��%�$�?*['��"[�
9�ก�'�(��"�#'ก������������ก_&�
 �9$��#$ �*	]9��9
ก�*���ก_&�

��['���)&*[�&�9ก�ก�h�%�ก�*%�$�?*['��"[��#'B�ก�'������ก�?*['��"[�)��ก������������*("^\����	��*�����#'��B���&*[�
�	'"��	"�?*['��"[��*	&�*?(�"�@#'��@U�?�'���
$��"
���	�	�)���*	]9��9
ก�*B�+���	��*��%�$�?*['��"[��*	&�*?(�"�@#'��
@U�?�'��"�กก('�&�\'��?*['��"[��['�%&$@�
?�$����"?(�"�&"�+@")��@^��ก�*�� W\'��+��>'U��%�$&�9ก�ก�h��#'@_�9ก��� 
ก.�.�. B�+&*[�@"�?"�*	]9��9
ก�*����� B�+&*[�&�'(�����#'"#�_����['�ก_&�
 

ก��ก6�������	������	��	#6ก��>�ก����"<6�������<����������� 

- �7�7������$�	�@#���������ก�	�ก�����<����������� (notice period) : 
ก	������ feeder fund @�7 fund of funds �"['�ก������������"#ก�*%�$ notice period �*	]9��9
ก�*�+	��*��
_��	�ก�*
%&$@�
?�$��ก9�ก������������ 
*���+��#�
�	'"��	" : 
ก������������@�"�*^ก_&�
��['���)*+�+�(���#'�$��B�$��'(�&�$�ก'��ก�*)��?[�&�'(������ (notice period) �
$ ( $̂�"#) 
b>$�����@�"�*^,\ก]�*���+��#�
�	'"��	"�
$��ก&�9�@[��#$�(�)��ก������������ 
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%�ก*�#�#'ก������������"#ก�*���#'��B���&*[��	'"��	"�?*['��"[��*	&�*?(�"�@#'��@U�?�'��)$���$� &*[�"#ก�*���#'��B���
ก������������%&"' �*	]9��9
ก�*)�	��*��%�$�?*['��"[�
9�ก�'�(��"�#'ก������������ก_&�
 �9$��#$ �*	]9��9
ก�*���ก_&�

��['���)&*[�&�9ก�ก�h�%�ก�*%�$�?*['��"[��#'B�ก�'������ก�?*['��"[�)��ก������������*("^\����	��*�����#'��B���&*[�
�	'"��	"�?*['��"[��*	&�*?(�"�@#'��@U�?�'���
$��"
���	�	�)���*	]9��9
ก�*B�+���	��*��%�$�?*['��"[��*	&�*?(�"�@#'��
@U�?�'��"�กก('�&�\'��?*['��"[��['�%&$@�
?�$����"?(�"�&"�+@")��@^��ก�*�� W\'��+��>'U��%�$&�9ก�ก�h��#'@_�9ก��� 
ก.�.�. B�+&*[�@"�?"�*	]9��9
ก�*����� B�+&*[�&�'(�����#'"#�_����['�ก_&�
 

- �����ก�����<����������� (redemption gate) : 

ก	����������� 

�����ก�����<��������������$t��ก����	��7 : 5.00 �	����<������� ������S��	�ก	������ 

!��"��:��#��ก��#7>
������ก�����<���������������ก�� : 7 ���6ก�� 

>���ก�	"��� : 30 �� 

����7�	���������$�� 

&�9ก�ก�h�B�+��['���) 

1. �*	]9��9
ก�*�+ก_&�
 Gate period ��"*���+��#�
(	A#ก�*?_�(��#'�*	]9��9
ก�*ก_&�
 B�+/&*[� �"['��*	]9��9
ก�*ก�����
	��*���&a�@"?(* 

2. %�ก*�#�#'�*	]9��9
ก�*ก_&�
��['���)�['��'��#$@^��ก�*���#'�"'�ก�	
$(� Gate threshold  %�ก*�#
9�ก�'�( Redemption Gate 
�+%�$�:�+(9��_ก�*W[$�)��%
�#' @9
@'(�)��">�?'�W[$�)��&�'(������@��A	)��ก����� ��#��ก9� ">�?'��*9��@	�@��A	�9$�&"
)��
ก����� "#?'���'�ก9�&*[�"�กก('� Gate threshold �#'�*	]9��9
ก�*ก_&�
 �
��#' ">�?'�W[$�)��&�'(������@��A	)��ก����� ?_�(�
��ก ">�?'�ก�*W[$�&�'(������ (subscription) �(ก ">�?'�ก�*@9����#'��&�'(�������)$� (switch in) &9ก
$(�">�?'�ก�*)��?[�&�'(�
����� (redemption) B�+&9ก
$(�">�?'�ก�*@9����#'��&�'(��������ก (switch out) 

3. �*	]9��9
ก�*�+	��*��ก_&�
(	A#ก�**9�W[$�?[�&�'(��������" Redemption Gate �
�ก�*�:�#'���"@9
@'(� (pro-rata basis) 
)��?_@9'�*9�W[$�?[�&�'(������B�+@9����#'����ก � (9��#'%�$ Redemption Gate  

@_&*9�?_@9'�*9�W[$�?[�&�'(������B�+@9����#'����ก@'(��#'�&�[� �*	]9��9
ก�*�+�_���_*��ก�*%�(9��_ก�**9�W[$�?[�&�'(������
^9
�� *("ก9�?_@9'�*9�W[$�?[�&�'(������B�+@9����#'����ก%&"'��"@9
@'(� (pro-rata basis) �
��"'"#ก�*�9
�_
9�ก'��-&�9�)��
?_@9'�*9�W[$�?[�&�'(������ 

4. �*	]9��9
ก�*���	��*��ก_&�
 Redemption Gate B�+ gate period %�B�'�+?*9$�B�ก�'��ก9��
$ B�' Redemption Gate �+
�"'�'_ก('� Redemption Gate )9$��'_ B�+  gate period �+�"'"�กก('�*+
9��
���#'*+���($%��?*�ก�* 

5. �*	]9��9
ก�*�+�_ก�**9�W[$�?[�&�'(������B�+@9����#'����ก �"'�ก	� Redemption Gate ��"*�?�*9�W[$�?[�&�'(������ � (9�
�_ก�**9�W[$�?[�&�'(������ �9$��#$ �($�B�'ก*�#�#'ก�����"#@U�?�'���#��� �*	]9��9
ก�*)�@�(�@	�A	�#'�+*9�W[$�?[�&�'(������
&*[�@9����#'��&�'(�������ก	�ก('� Redemption Gate �#'�*+ก�,%�$ 

6. �*	]9��9
ก�*�+B�$�%&$b>$ [̂�&�'(�������*���"['�"#ก�*%�$ Redemption gate �
��"'�9ก�$�  

7. %�ก*�#�#'"#ก�*%�$�?*['��"[� Redemption Gate �#$ �*	]9��9
ก�*���%�$*'("ก9��?*['��"[�%�ก�*�*	&�*?(�"�@#'��@U�?�'���['��
$ 

8. %�ก*�#�#'��a�*��ก�*%�*>�B�� omnibus account �*	]9��+
_��	�ก�*��")$�">��#'�
$*9���กb>$@�9�@���ก�*)��B�+*9�W[$�?[�
��'��#'@�"�*^�_�
$ (best effort) U��%�$@^��ก�*��B�+)$��_ก9
%�)�+�9$� 

ก�*	��*��%�$�?*['��"[� 

1. Redemption Gate �#'B�ก�'��ก9�%�B�'�+(9��_ก�*�#'"#ก�*%�$�?*['��"[��#$   
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2. �*	]9��9
ก�*���	��*��%�$ Redemption Gate �:�+ก*�#�#'�ก	
@^��ก�*���"'�ก�	 &*[��*+�"	�('�@^��ก�*������+�"'
�ก�	 �
��*	]9��9
ก�*���ก_&�
��[ '���)�[ '��'��# $@^��ก�*���# '�"'�ก�	
$(� Gate threshold �
$ �
�	��*���9��9��'�� j 

9��'����#$ 

1) "#?(�"b9�b(�%����
W[$�)���*9��@	� 

2) @U�?�'��)�����
�*9��@	��
����กU�(+�ก�	 

3) @U�?�'��)��ก�����*("b	
�ก�	 &*[��*+�"	�('�@U�?�'��)��ก�����*("�+�"'@�
?�$��ก9��*	"��ก�*� '̂^��)��ก�����*(" 

4) �ก	
ก�*� '̂^��b	
�ก�	 

5) �ก	
ก�*� '̂^��"�กก('� Redemption Gate �#'ก_&�
�($  

6) &*[��9��9��['� j �#'��ก�&�[�ก�*?(�?�")���*	]9��9
ก�* ��'� ���
W[$�)���*9��@	��#'�ก#'�()$��ก9�ก�*�����ก����� 

)$�@�(�@	�A	 

1. �*	]9��9
ก�*)�@�(�@	�A	�#'�+�*9��	'"&*[��
�9�*� Gate threshold ��"�#'�*	]9��9
ก�*�&a�@"?(* �
��+�*9��
�"'�'_ก('� 
Redemption Gate )9$��'_�#'*+��%��?*�ก�* �9$��#$ *���+��#�
(	A#ก�*?_�(���a�����"(	A#�#'�*	]9��9
ก�*ก_&�
 

2. �*	]9��9
ก�*)�@�(�@	�A	�#'�+*9�W[$�?[�&�'(������&*[�@9����#'��&�'(�������ก	�ก('� Redemption Gate �#'�*+ก�,%�$  

3. �* 	]9��9
ก�*)�@�(�@	�A	�# '�+���# '��B���B�(���
_��	�ก�**+&('��ก�*�_ Redemption Gate �
$Bก' ก�*�ก��	ก 
Redemption Gate ก'��*+�+�(���#'ก_&�
 ก�*%�$�?*['��"[��['�B�� Redemption Gate ��a��$� (^$�"#) �9$��#$ %�ก*�#�#'�"'@�"�*^
�_*+?'�)��?[�&�'(������%�@'(��#'�&�[��
$ �*	]9��9
ก�*���	��*���ก��	ก?_@9'�)��?[�&�'(�������9$�&"
�#'?$����>'%�*��ก�* 
B�+B�$�b>$ [̂�&�'(�������#' >̂ก�ก��	ก?_@9'��
��"'�9ก�$�  

4. %�ก*�#�#'ก�����"#ก�*B�'���	
&�'(������ �*	]9��9
ก�*)�@�(�@	�A	�#'�+�_)$�">�)��&�'(��������ก��	
"�%�$%�ก�*	��*��
B�+&*[��9
@	�%��*['���'�� j �#'�ก#'�()$��ก9�ก�*%�$�?*['��"[� Redemption Gate %�(9��_ก�*�9$�  

5. ก�*)��?[�&�'(������ �"['�ก�����"#ก�*ก_&�
 Redemption Gate ��	������%�@'(��#'*�ก�*�9
@**%&"' ����ก	
ก*�#�#'">�?'�
&�'(�������
�'_�� ���_%&$��	�������#'�&�[���>'%�ก������'_ก('�">�?'�?��&�[�)9$��'_)��ก����� ����_%&$�_�(���	������
?��&�[�
9�ก�'�( >̂ก)��?[���ก"�
$(� 

6. ก�*@9����#'��&�'(��������กก������$�������9�ก������������ �"['�ก�����"#ก�*ก_&�
 Redemption Gate ����ก	
ก*�#

9��#$   

- &�ก�ก	
ก*�#��	��������กก������$����^>ก Redemption Gate ���
�'_��ก('�">�?'�)9$��'_ก�*W[$�&�'(������)��ก�����
������� ����_%&$b>$ [̂�&�'(�������"'@�"�*^�����%�ก�������������
$ 

- &�กก��������������a�ก������#'�@��)���'(� IPO ��	��������กก������$�����#'^>ก Redemption Gate ���"#">�?'��'_ก('�
">�?'�)9$��'_ก�*W[$�&�'(������)��ก������������ &*[����^>ก��['������@	$�@�
�'(��(�� IPO W\'�����_%&$b>$^[�&�'(�������"'
@�"�*^�����%�ก�������������
$ 

- %�ก*�#�#'��a�(9�&��
�_ก�*)��ก������������ ��	������%�@'(��#'�9
@**%&"'����"'@�"�*^@9����#'���)$�ก�������������
$ 

�9$��#$ %�ก*�#�#'�"'@�"�*^@9����#'���)$�ก�������������
$ �*	]9��9
ก�*)�@�(�@	�A	�ก��	ก*��ก�*&*[��_��	������
9�ก�'�(�_*+
?[�%&$b>$^[�&�'(�������
�ก�*����)$��9;�#A��?�* &*[���ก��a���a?)#
?*'�"@9'��'���['�b>$^[�&�'(��������"�#'b>$^[�&�'(�������
$
B�$�?(�"�*+@�?��($   

�*	]9��9
ก�*)�@�(�@	�A	%&$b>$ [̂�&�'(������@�"�*^�ก��	ก?_@9'�)��?[�&�'(������@'(��#'�&�[��
$��"
���	�	�)���*	]9��9
ก�*  
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�*	]9��9
ก�*)�@�(�@	�A	ก_&�
">�?'�)9$��'_%�ก�*@9'�W[$�&*[�)��?[�&�'(������ &*[�">�?'�&�'(������?��&�[�%��9;�#)9$��'_�$��
ก('��#'*+���($%�&�9�@[��#$�(��
$ �['�*��*9�ก�*ก_&�
�
��ก�*)��?[�&�'(������ (Redemption Gate) �
�)\$���>'ก9�
���	�	�
)���*	]9��9
ก�* 
ก	������ feeder fund @�7 fund of funds �"[ '�ก������������"#ก�*%�$ redemption gate �*	]9��9
ก�*�+	��*��

_��	�ก�*%&$@�
?�$��ก9�ก������������ 
*���+��#�
�	'"��	" : 
ก������������,@�"�*^ก_&�
)$��_ก9
�
��ก�*)��?[�&�'(������ (redemption gate) �
$ ( $̂�"#) 
b>$�����@�"�*^,\ก]�*���+��#�
�	'"��	"�
$��ก&�9�@[��#$�(�)��ก������������ 

%�ก*�#�#'ก������������"#ก�*���#'��B���&*[��	'"��	"�?*['��"[��*	&�*?(�"�@#'��@U�?�'��)$���$� &*[�"#ก�*���#'��B���
ก������������%&"' �*	]9��9
ก�*)�	��*��%�$�?*['��"[�
9�ก�'�(��"�#'ก������������ก_&�
 �9$��#$ �*	]9��9
ก�*���ก_&�

��['���)&*[�&�9ก�ก�h�%�ก�*%�$�?*['��"[��#'B�ก�'������ก�?*['��"[�)��ก������������*("^\����	��*�����#'��B���&*[�
�	'"��	"�?*['��"[��*	&�*?(�"�@#'��@U�?�'���
$��"
���	�	�)���*	]9��9
ก�*B�+���	��*��%�$�?*['��"[��*	&�*?(�"�@#'��
@U�?�'��"�กก('�&�\'��?*['��"[��['�%&$@�
?�$����"?(�"�&"�+@")��@^��ก�*�� W\'��+��>'U��%�$&�9ก�ก�h��#'@_�9ก��� 
ก.�.�. B�+&*[�@"�?"�*	]9��9
ก�*����� B�+&*[�&�'(�����#'"#�_����['�ก_&�
 

ก�����������	�����"R��	<�����������$��<6�� ���� �� �"�����	#7������"<6�� ��R� �	���	<6�������<����������� 
(suspension of dealings) 
"��:��#��ก��ก	�����������Q�6����ก���������������ก��: 1 (9��_ก�* 
�($�B�'�+�
$*9�ก�*b'��b9��(��
9�ก�'�(��ก@_�9ก��� ก.�.�. �
��*	]9��9
ก�*ก�����*("	��*��B�$( "#?(�"��['��
�@��*	�B�+
@"�&��@"b�('� �_��a��$��*+�9�ก�*W[$�)��&�'(�������
��
$*9�?(�"�&a������กb>$
>B�b��*+����� ก*�#�ก	
�&����"�*+ก�,
?�+ก**"ก�*ก_ก9�&�9ก�*9�� B�+���
&�9ก�*9��ก_&�
 
�*	]9��9
ก�*ก�����*("�+�"')��&*[��"'*9�W[$�?[�&�'(��������"?_@9'��#'*9��($B�$(&*[��+&��
*9�?_@9'�W[$�&*[�?_@9'�)��?[�&�'(�
����� (suspension of dealings) �
$
$(��&���['�%

9��'����#$ W\'��"'�ก	�ก('�ก*�#�#'�*+ก�,?�+ก**"ก�*ก_ก9�&�9ก�*9��B�+
���
&�9ก�*9��ก_&�
 
1. ��a�ก�*�"')��&�'(��������"?_@9'�W[$�&�'(�������#'*9��($B�$( &*[���a�ก�*&��
*9�?_@9'�W[$�&�'(������Bก'b>$������:�+*�� 
��['����ก�*�กk)$���a��*	�
9��#$ 
(ก) �*	]9��9
ก�*ก�����*(""#�&���9�?(*@�@9�('�b>$�����*���9$� j "#@'(��ก#'�()$��ก9�ก�*ก*+�_��'��%
��'��&�\'�
9��#$ 
(1) ก�*ก*+�_�#'��a�?(�"b	
">�N��&*[�?(�"b	
N��e�ก��	���"กV&"���ก#'�(ก9�ก�*�$��ก9�B�+�*���*�"ก�*e�ก��	��"'('�
�+��a�กV&"����� &*[�กV&"���'���*+��, 
(2) ก�*%&$ก�*@�9�@������ก�*��	�Bก'ก�*ก'�ก�**$�� 
(3) ก�*ก*+�_�#'��a�ก�*�k	�9�	��"?_@9'��ก#'�(ก9�ก�*�\
&*[����9
�*9��@	��
���??�b>$"#�_�����"กV&"�� 
()) �*	]9��9
ก�*ก�����*("�"'@�"�*^
_��	�ก�**>$�9ก�>ก?$� B�+�*(�@���['��*��)$���a��*	��ก#'�(ก9��>ก?$��
$%�@�*+@_?9; 
2.��>'%�*+&('��
_��	�ก�*���#'��%&$�*	]9��9
ก�*ก�����*("*���['��)$��*	&�*�9
ก�*ก�����*("U��%�$ก�*�9
ก�*)�����9�
��['��"���ก ก�*�#'�*	]9��9
ก�*ก�����*("*���
	"�"'@�"�*^
_*�?(�"�#���)����	�ก������
$��"�*+ก�,?�+ก**"ก�*
ก_ก9�&�9ก�*9��B�+���
&�9ก�*9�� ('�
$(�ก�*
_*���	�ก�����)��b>$�*+ก��A�*ก	�ก�*�9
ก�*ก�����*(" ก�*�9
ก�*ก�����@'(�
��??� ก�*��a����&�$�W[$�)��&�9ก�*9��B�+ก�*?$�&�9ก�*9�� B�+ก�*�9
�_&�'��&�9ก�*9���#'��a�&�'(������ B�+ก�*��a�
b>$�9
ก�*��	����@9;;�W[$�)���'(�&�$� W\'�%&$ก*+�_�
$�"'�ก	� 3 (9��_ก�* 

ก�*�"')���"'*9�W[ $�?[��"'@9����#'��&�'(��������"@9'� �*	]9��9
ก�*�+�k	�9�	��"�*+ก�,@_�9ก���?�+ก**"ก�*ก_ก9�
&�9ก�*9��B�+���
&�9ก�*9�� �#' @�. 9/2564 �*['�� &�9ก�ก�h� ��['���) B�+(	A#ก�*�9
ก�*ก�����*("�['�b>$������9'(�� ก�����*("
�['�b>$������#'"	%�'*���'�� B�+ก�����*("�['�b>$������*+�U�@^��9� B�+�*+ก�,?�+ก**"ก�*ก_ก9����
����#' ��. 11/2564 
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�*['�� &�9ก�ก�h�ก�*�9
ก�*ก�����*("�['�b>$������9'(�� ก�����*("�['�b>$������#'"	%�'*���'�� ก�����*("�['�b>$������*+�U�
@^��9� B�+ก�����@'(���??� 
ก��������"<6����R��	���	���<����������� 

�['�?�$"?*���*+�����)��b>$^[�&�'(������ &*[�%�ก*�#�#'"#?(�"�_��a��['�*9ก]��@^#�*U�����,*]Nก	�B�+ก�*��	�)���*+��, 
&*[��['�*9ก]��@ #̂�*U�%�*+�����
ก�*��	� �*	]9��9
ก�*�+&��
*9�?_@9'�W[$�&*[� ?_@9'�)��?[�&�'(������)��ก�������	
�
$��a�
ก�*�9'(?*�( ��"*+�+�(���#'@_�9ก���?�+ก**"ก�* ก.�.�. �*+ก�, �9$��#$ �"'�ก	� 20 (9��_ก�*�	
�'�ก9� �($�B�'�+�
$*9�?(�"�&a�
�����ก?�+ก**"ก�* ก.�.�. %&$)���*+�+�(��&��
*9�?_@9'�W[$�&*[�?_@9'�)��?[�&�'(��������ก���
$  

Q: �S�ก����"������������������O�	������ 
A: b>$^[�&�'(������@�"�*^�_ก�*@9����#'��&�'(�������)$�B�+��ก�
$ ��"&�9ก�ก�h�/��['���)�#'�*	]9��9
ก�*ก_&�
 �($�B�'�*	]9�

�9
ก�*�+���;����a���'���['� �
�b>$ [̂�&�'(�@�"�*^�	
�'��#'�*	]9��9
ก�*&*[�b>$@�9�@���ก�*)��&*[�*9�W[$�?[�&�'(�������#'�
$*9�ก�*
B�'��9$���ก�*	]9��9
ก�* (^$�"#) W\'�@�"�*^*9�?_@9'�W[$�&*[�)��&�'(������ &*[���a�b>$�_&�$��#'%�ก�*�@��)��B�+*9�W[$�?[�&�'(�
�����)��ก����� &*[��*	ก�*A��?�*����	����*���a�)��A��?�* �����	��� �_ก9
 ("&���) &*[��'�����%&$�*	ก�*�['�%
�#'�*	]9�
�9
ก�*ก_&�
 ��"ก_&�
ก�*B�+�'������#'@�
?�$��ก9�ก�*�_*��ก�*@9'�W[$� B�+/&*[�)��?[�&�'(������ 

 %�ก*�#�#'��a�ก�*@9����#'��&�'(���������9�ก�����*("�['�U��%�$ก�*�*	&�*)���*	]9��9
ก�* (^$�"#) ก�*�
�_�(�&�'(������)��
ก������$���� ( $̂�"#) �#'@9����#'��&�'(������B�+ก�*�	'"�_�(�&�'(������)��ก������������ ( $̂�"#) �+�_U��%� 4 (9��_ก�* 9̂

��ก(9��#'�_ก�*W[$�)��&*[�@9����#'��&�'(�������_�(��9$�&*[�(9��#'?_�(�*�?�*9�W[$�?[�&�'(������)��(9��_ก�**9�W[$�?[�&�'(�
������9$��
$ B�$(B�'ก*�# 

 %�ก*�#�#'��a�ก�*@9����#'��*+&('����	
&�'(������ (^$�"#) ก�*�
�_�(�&�'(������)����	
&�'(�������$�����#'@9����#'��&�'(�
�����B�+ก�*�	'"�_�(�&�'(������)����	
&�'(��������������+�_U��%�(9��_ก�*^9
��ก(9��#'�_ก�*W[$�)��&*[�@9����#'��
&�'(�������_�(��9$� 

 �9$��#$ �*	]9��9
ก�*�9��"'��	
%&$b>$^[�&�'(�������_*��ก�*@9����#'��*+&('����	
&�'(������U��%�ก������
#�(ก9��
$ &�ก�*	]9�
�9
ก�*��	
%&$�*	ก�*
9�ก�'�( �*	]9��9
ก�*�+B�$�%&$b>$^[�&�'(�������*���'(�&�$���'���$�� 7 (9� �
��+�*+ก�,b'������(a��W��
�*	]9��9
ก�* B�+�(a��W��)��b>$@�9�@���ก�*)��&*[�*9�W[$�?[�&�'(������ ( $̂�"#) 

 b>$ [̂�&�'(�������+�"'@�"�*^�	ก^��?_@9'�@9����#'��&�'(������ &�ก�*	]9��9
ก�*�
$�_ก�*@9����#'��&�'(�������@*a�@"�>*��B�$( 
�($�B�'�
$*9�?(�"�&a������ก�*	]9��9
ก�* 

 *�?�)��B�+*9�W[$�?[�&�'(������ก*�#@9����#'��&�'(������ 
 (ก) ก*�#ก������$���� ก�*?_�(�*�?�@9����#'��&�'(�������+%�$*�?�*9�W[$�?[�&�'(������ � @	$�(9��_ก�*W[$�)���#'�*	]9��9
ก�*

�
$*9�?_@9'�@9����#'��&�'(������B�+�*	]9��9
ก�*�
$�_*��ก�*@9����#'��&�'(������B�$( W\'���a�*�?��#'*9�*���
�b>$
>B�b��*+�����
B�$( &9ก
$(�?'�A**"��#�"�#'�*#�ก�กa���กb>$ [̂�&�'(������ ( $̂�"#)  

 ()) ก*�#ก������������ ก�*?_�(�*�?�@9����#'��&�'(�������+%�$*�?�)��&�'(������ � @	$�(9��_ก�*W[$�)���#'�*	]9��9
ก�*
ก_&�
 �9$��#$ (9��_ก�*W[$�)��
9�ก�'�(�+��a�(9��_ก�*ก'��(9��#'ก������
$*9���	���กก������$���� W\'���a�*�?��#'*9�*���
�b>$
>B�
b��*+�����B�$(�(ก
$(�?'�A**"��#�"�#'�*#�ก�กa���กb>$ [̂�&�'(������ ( $̂�"#)  

 %�ก*�#�#'��a�ก�*@9����#'��*+&('����	
&�'(������ ( $̂�"#)  
 (ก) ก*�#&�'(�������$���� ก�*?_�(�*�?�@9����#'��&�'(�������+%�$*�?�*9�W[$�?[�&�'(�������#'?_�(��
$ � @	$�(9��_ก�*�#'"#

ก�*@9����#'��&�'(�������9$� W\'���a�*�?��#'*9�*���
�b>$
>B�b��*+�����B�$(  
 ()) ก*�#&�'(������������� ก�*?_�(�*�?�@9����#'��&�'(�������+%�$*�?�)��&�'(�������#'?_�(��
$ � @	$�(9��_ก�*�#'"#ก�*

@9����#'��&�'(�������9$� W\'���a�*�?��#'*9�*���
�b>$
>B�b��*+�����B�$( 

�*	]9��9
ก�*����	'"��	"&*[����#'��B���(	A#ก�*@9����#'��&�'(�������
$��"�#'*+���($%�&�9�@[��#$�(� �
��*	]9��9
ก�*�+B�$�%&$
@_�9ก���?�+ก**"ก�* ก.�.�. �*��B�+�*+ก�,b'������(a��W��)���*	]9��9
ก�* B�+�(a��W��)��b>$@�9�@���ก�*)��&*[�*9�W[$�?[�
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&�'(������ (^$�"#)%&$b>$^[�&�'(�������*���'(�&�$��"'�$��ก('� 1 (9��_ก�*ก'��ก�*���#'��B���ก�*%&$�*	ก�*
9�ก�'�( W\'�ก�*

_��	�ก�*
9�ก�'�(�*	]9��9
ก�*�+?_�\� \̂��*+�����)��ก�����B�+b>$ [̂�&�'(��������a�@_?9; 

)$�@�(�@	�A	  

�*	]9��9
ก�*)�@�(�@	�A	�k	�@A�#'�+@9����#'��&�'(������)��ก�����%&$Bก'b>$������#'��a���??�A**"
��9$�B�' 2 ?�)\$���B�'�"'�ก	� 4 
?� [̂�&�'(������*'("ก9� B�+�*�กk('�b>$��������?�&*[��9$�&"
�@#��#(	�  

�['��*+�����@>�@�
)��ก�*�*	&�*�9
ก�*ก����� ก�*@9����#'��&�'(������)��ก�����%&$��>'%�
���	�	�)���*	]9��9
ก�*B�'�#��b>$
�
#�( �
��*	]9��9
ก�*)�@�(�@	�A	�#'�+*9�/�k	�@A�#'�+@9����#'��&�'(������)��ก�����%&$Bก'��??�%
กa�
$ �
���??��#'�*	]9��9
ก�*"#
(9�^��*+@�?��# '�+�"'@9����#'��&�'(������)��ก�����%&$�9$� *("^\�B�'�"'�_ก9
�#�� ��"[��@&*9N��"*	ก� b> $�# '"#^	 '�N����>'%�
@&*9N��"*	ก� ��??�W\'��ก�	"#^	'��#'��>'%�@&*9N��"*	ก� *("^\�ก���*9��@	�)����??�
9�ก�'�( B�+�*	]9�&*[�&$��&�$�@'(�W\'��9
%&$"#)\$�
B�+
_��	�ก	�ก**"%�@&*9N��"*	ก�  

�*	]9��9
ก�*)�@�(�@	�A	�k	�@A?_@9'�@9����#'��&�'(������)��b>$����� &�กก�*@9����#'��
9�ก�'�()9
ก9�&�9ก�ก�h�)��@_�9ก���
?�+ก**"ก�* ก.�.�. &*[� "#b�ก*+���'�ก�*�*	&�*�9
ก�*ก����� &*[� �_%&$�ก	
?(�"�@#'�����กV&"��&*[��'��['��@#��)���*	]9�
�9
ก�*&*[�ก����� �
��*	]9��9
ก�*�+?_�\� \̂��*+�����)��b>$ [̂�&�'(��������a�@_?9; 

�*	]9��9
ก�*)�@�(�@	�A	�#'�+�	
*9�?_@9'�@9����#'��&�'(�������)$��9'(?*�(/^�(* ��"�#'�*	]9��9
ก�*�&a�@"?(* �9$��#$ �*	]9��9
ก�*
�+B�$�%&$b>$������*���'(�&�$���'���$�� 3 (9��_ก�*ก'��ก�*%�$@	�A	�	
*9�?_@9'�@9����#'��&�'(������ �
��+�*+ก�,b'������(a��W��
)���*	]9��9
ก�* B�+�(a��W��)��b>$@�9�@���ก�*)��&*[�*9�W[$�?[�&�'(������ ( $̂�"#) 

Q:   ก	���������ก6����S�ก��!	���������� @�7��	#6ก��ก��!	���	������ 
A: b>$ [̂�&�'(������@�"�*^���&�'(�������
$%�ก*�#
9��'����#$   

(ก) ก�*���&�'(������%&$�	
� "�*
� ���* B�+?>'@"*@)��b>$ [̂�&�'(������ 
()) ก�*���&�'(��������"?_@9'�,��&*[��
�b�)��กV&"�� (W\'��"'*(" \̂�ก*�#�#'b>$������#'��a���??�A**"
��9$�B�' 2 ?�)\$���B�'�"'
�ก	� 4 ?� [̂�&�'(������*'("ก9� B�+�*�กk('�b>$��������?�&*[��9$�&"
�@#��#(	� �($�B�',���+"#?_@9'���a���'���['�) 
(?) ก�*���&�'(������%�ก*�#	�,]�['�j�#'�*	]9��9
ก�*�&a�@"?(*B�+���"9�	%&$����
$ 
�9$��#$ b>$���B�+b>$*9�����+�$��"��['�?_)����&�'(������
$(�������#'@_�9ก����+��#��&�'(������ %�ก*�#�#'b>$*9�����9��"'�
$��a�
b>$%�$�*	ก�*ก�����ก9��*	]9��9
ก�* b>$*9�����+�$��ก*�ก*���+��#�
%�%�?_)�%�$�*	ก�*ก�����B�+�['��'�����+��#��&�'(������
*$�"?_)����&�'(������ B�+�_*+?'�A**"��#�"ก�*�����"&9()$�?'�A**"��#�"ก�*���&�'(�������#'*+���($%�*���+��#�

�?*�ก�* ( $̂�"#)   
����+��#��&�'(�������+�9��\ก)$�">�ก�*���&�'(������ B�+��ก%��[��9�ก�*���&�'(������ *$�"��ก@�*B@
�@	�A	%�&�'(�
�����%&$b>$*9����&�'(������ B�+��ก%��[��9�ก�*���&�'(������%&$Bก'b>$���&�'(������U��%� 7 (9��9��9$�B�'(9��#'����+��#��
&�'(�������
$*9�?_)����&�'(������   
�9$��#$ @	�A	)��b>$ [̂�&�'(�������+�ก	
)\$��'��"['�����+��#��&�'(�������
$�9��\ก)$�">���%��+��#��  b>$ [̂�&�'(�������*#��*$��B�$( 
2. b>$ [̂�&�'(������U��%�$ก*"A**"��*+ก9��#(	�?(�&�'(�������"'"#@	�A	������#'��"[�&�'(�������"'('�ก*�#%
�9$�@	$� B�+�"'"#@	�A	�_
&�'(���������_�_��a�&�9ก�*+ก9� 
3. �['��*+�����@>�@�
)��ก�*�*	&�*�9
ก�*ก����� ก�**9����+��#��ก�*���&�'(������)��ก����� %&$��>'%�
���	�	�)���*	]9�
�9
ก�*B�'�#��b>$�
#�( �
��*	]9��9
ก�*)�@�(�@	�A	�#'�+*9�/�k	�@A���+��#��ก�*���&�'(������)��ก�����%&$Bก'��??�%
กa�
$ �
�
��??��#'�*	]9��9
ก�*"#(9�^��*+@�?��#'�+�"'*9����+��#��ก�*���&�'(������)��ก�����%&$�9$� *("^\�B�'�"'�_ก9
�#�� ��"[��
@&*9N��"*	ก� b>$�#'"#^	'�N����>'%�@&*9N��"*	ก� ��??�W\'��ก�	"#^	'��#'��>'%�@&*9N��"*	ก� *("^\�ก���*9��@	�)����??�
9�ก�'�( B�+
�*	]9�&*[�&$��&�$�@'(�W\'��9
%&$"#)\$�B�+
_��	�ก	�ก**"%�@&*9N��"*	ก�  
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4. �*	]9��9
ก�*)�@�(�@	�A	�k	�@Aก�*���+��#�����&�'(������)��b>$����� &�กก�*���+��#�����&�'(������
9�ก�'�()9
ก9�
&�9ก�ก�h�)��@_�9ก���?�+ก**"ก�* ก.�.�. &*[� "#b�ก*+���'�ก�*�*	&�*�9
ก�*ก����� �
��*	]9��9
ก�*�+?_�\�^\��*+�����
)��b>$ [̂�&�'(��������a�@_?9;  

Q:  M��Q�	���������#7���"��	����ก���ก�"���<������� ������S� ���<����������� @�7��<����@�7��"R��	<�� ���������  

  ���#�ก
�	����>� 

A: �*	]9��9
ก�*�+�*+ก�,">�?'��*9��@	�@��A	 ">�?'�&�'(������ B�+*�?�&�'(������ %&$b>$^[�&�'(�������*��b'�� Website )��
�*	]9��9
ก�*: www.scbam.com ��ก(9��_ก�* 

���S��	�M��Q�	��������� 

Q:     ก	�����������ก��		ก@�7����	"���กu��@������S�>�������������	��� 	������ 

A:  �*	]9��9
ก�*&*[�����+��#���+��ก��ก@�*B@
�@	�A	%�&�'(������%&$ก9�b>$^[�&�'(��������ก?*9$��#'b>$^[�&�'(������"#ก�*�_
*��ก�*W[$�&*[�)��?[�&*[�@9����#'��&�'(������ �['���a�ก�*�[��9�ก�*�_*��ก�*W[$�&*[�)��?[�&*[�@9����#'��&�'(������)��b>$

[̂�&�'(������  �
�%�ก*�#�#'��a�ก�*@9'�W[$�%�*+&('���'(�ก�*�@��)��?*9$�B*ก ����+��#��&�'(������ W\'��
$*9�"��&"����ก
�*	]9��9
ก�*�+�9
@'�&�9�@[�*9�*��B@
�@	�A	%�&�'(������/%��[��9�ก�*W[$�&�'(������*$�"%��@*a�*9���	�B�+%�ก_ก9�U�]#
@_&*9�?'�A**"��#�"ก�*)��&�'(������ ( $̂�"#) %&$Bก'b>$@9'�W[$�&�'(�������
������*]�#���	��aก�*��	ก@� (E-Mail) ( $̂�"#) &*[��
�
�����*]�#��%�ก*�#�#'�"'*+���#'��>'��*]�#���	��aก�*��	ก@� (E-Mail Address) ��"�#'��>'�#'*+���($%�%�?_)�%�$�*	ก�*ก�����U��%� 
7 (9��_ก�*�9�B�'(9��
�+��#��ก����� @'(�%�ก*�#ก�*�_*��ก�*U��&�9��'(��@��)��?*9$�B*ก ����+��#��&�'(������B�+/
&*[�b>$@�9�@���ก�*)��&*[�*9�W[$�?[�&�'(������ W\'��
$*9�"��&"����ก�*	]9��9
ก�*�+�9
@'���ก@�*B@
�@	�A	%�&�'(������
*$�"%��[��9�ก�*�_*��ก�*
9�ก�'�( %�ก_ก9�U�]#@_&*9�?'�A**"��#�"ก�*)��/*9�W[$�?[�/@9����#'��&�'(������ (^$�"#) B�+/
&*[�%��@*a�*9���	� %&$Bก'b>$^[�&�'(�����������*]�#���	��aก�*��	ก@� (E-Mail) (^$�"#) &*[��
������*]�#��%�ก*�#�#'�"'*+���#'��>'
��*]�#���	��aก�*��	ก@� (E-Mail Address) ��"�#'��>'�#'*+���($%�%�?_)�%�$�*	ก�*ก�����U��%� 7 (9��_ก�*�9�B�'(9�?_�(�
">�?'��*9��@	� ">�?'�&�'(������ *�?�)��B�+*�?�*9�W[$�?[�&�'(������)��(9��_ก�*W[$�)��&�'(������ �9$��#$ �($�B�'�*	]9�
�9
ก�*�+���;��
_��	�ก�*��a���'���['� 

Q:  M��Q�	����������	�ก	���������	�#Q�ก#6ก�����S�>�����	�>� ;��>$�����	��� 

A:  @	�A	%�ก�*��"�	�['�Bก$�)�	'"��	"�?*�ก�*�9
ก�*�����&*[�Bก$�)(	A#�9
ก�*:   
 &�กb>$ [̂�&�'(������ [̂�&�'(�������ก	�ก('� 1 %� 3 )���_�(�&�'(�������#'�_&�'���
$B�$(�9$�&"
)��ก�����*(" �*	]9��9
ก�*

ก�����*("�+�"'�9�?+B���@#��@'(��#'�ก	�
9�ก�'�( �($�B�'��a�ก*�#ก�����*("�#'"#ก�*B�'���	
&�'(������B�+&�'(��������	


9�ก�'�("#b>$ [̂�&�'(�������#��*���
#�( �+�9�?+B���@#��)��b>$ [̂�&�'(������
9�ก�'�(�
$��a"��"�_�(��#' [̂���>' 

Q:  
�	����@�7�S�ก�����M��Q�	��������������Q$�#�	"@����ก��>
����S�		ก�����@�7ก���6����ก��>
����S�		ก
������	�"��:��#��ก��ก	������������$�� 

A: b>$�����@�"�*^�*(�
>B�(���%�ก�*%�$@	�A	��ก�@#�� B�+
_��	�ก�*%�$@	�A	��ก�@#���
$�
��*	]9��9
ก�*�+�_ก�*�	
�*+ก�, 
� �#'�_ก�*)���*	]9��9
ก�* &*[��*+ก�,%��(a��W��)���*	]9��9
ก�* 
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Q:     ก	�����������
�	����@�7�S�ก����	�������	�M������� @�7�!�"��ก���7��"��	�����!��ก�7"�ก��	��8�!$$���ก��
$�	�#��S��������ก�7"�ก�����ก������	��� 	������ 

A:     b>$ [̂�&�'(������@�"�*^�_@'�)$�*$���*#��"��
$�#' 
�*	]9�&�9ก�*9���9
ก�*ก����� �����	��� �_ก9
 m'���>ก?$�@9"9�A� ��*.0-2777-7777 ก
 0 ก
 6  
@_�9ก���?�+ก**"ก�* ก.�.�. (Help Center) ��*.0-2263-6000  

         b>$
>B�b��*+����� A��?�*ก@	ก*��� �_ก9
 ("&���) ��*. 0-2470-1962 / 0-2470-1523 B�+��*@�* 0-2470-1996-7 

ก���7��"��	�����!��ก�7"�ก��	��8�!$$���ก�� 
%�ก*�#�#'�*	]9��9
ก�*ก�����*("m'�m[�&*[��"'�k	�9�	��"&�9ก�ก�h��ก#'�(ก9�ก�*���"9�	%&$�9
�9$�ก�����*(" B�+ก�*m'�m[�&*[�ก�*
�"'�k	�9�	�9$�ก'�%&$�ก	
?(�"�@#�&��Bก'ก�����*("&*[�b>$����� �*	]9��9
ก�*ก�����*("�+Bก$�)��#�(��?(�"�@#�&���
��"'�9ก�$� 
�
�%�ก*�#�#'�ก	
)$�	��*+&('���*	]9��9
ก�*ก�����*("B�+b>$����� �*	]9��9
ก�*ก�����*("�	���"%&$�_)$�	���)$�@>'ก�*
	��*��)�����;�������ก�* 

Q: ก���7"�;����6���>���7��X��� ����	ก��������� �6���"M��Q�	�����������ก�����������;����6���>���7��X��� 

A:  %�ก*�#�#'b>$ [̂�&�'(�������"'"#U>"	�_���%��*+��,���B�+�"'�
$B�$��($��a���'���['� �*	]9��9
ก�*�+�$���	��#'��>')���*	]9��9
ก�*��a�U>"	�_���
�['�ก�*(���*9��%�ก*�#�#'�$��"#ก�*(���*9�� 

"�<<�����ก�����	�ก�"ก���6����ก���	�ก	������ 

Q: ��	����ก���ก�""��:��#��ก��ก	������  

A:        �*	]9�&�9ก�*9���9
ก�*ก����� �����	��� �_ก9
 �9
�9$�)\$��"['�(9��#' 18 "#��?" .,. 2535 ��a��*	]9�%��?*[�A��?�*�����	���      
�#'�
$*9�%����;����กก*+�*(�ก�*?�9�%&$�*+ก��A�*ก	�&�9ก�*9���*+�U�A�*ก	�ก�*�9
ก�*ก�����*(" ก�����@_*����#$���# B�+ 
ก�����@'(���??� �9����9��*	]9��9
ก�* "#ก�����*("U��%�$ก�*�*	&�*�9
ก�*�_�(��9$�&"
 470 ก����� B�+">�?'��*9��@	�@��A	
)��ก�����*(" ��'�ก9� 896,105,063,080.06 ��� ()$�">� � (9��#' 31 @	�&�?" 2565) 

�   *���['�?�+ก**"ก�*�9
ก�* 

1. ����*�?�,9ก
	� ���
"#�9� �*+A����$�&�$��#'�*	&�* 
2. ����9���"�9@ ��#'�"�	��"�9@ Chief Investment Officer  
3. ������(	� �9,(�U?	� Chief Marketing Officer  
4. ����	'�@�
� U>'(	U�
�(**A�� Chief Operating Officer 
5. ���@��A	�#�� �	"�9�A� Executive Director ก��'"�9
ก�*������*�@�*��� 
6. 
*.>�,9ก
	� ��'@���* 
7. ���@�("��*� 	̂'�A�@�* 

Executive Director ก��'"�9
ก�*����� Machine Learning  
Executive Director ก��'"�9
ก�*������*�@�*&�#$ 

8. ������A� (	����	�ก* 
9. ���(�*y�A	� �#*+�� 

Executive Director ก��'"�9
@**@	��*9��B�+ก������'���*+��, 
Executive Director ก��'"(	�?*�+&�ก�*����� 

10. ���@�(	�Bก$( �*��Bก$( 
11. ���@�(�*(# ��
"��	��� 
12. ���@�(,�U*9��� ��*#��(�,� 

Executive Director ก��'"A�*ก	��>ก?$���??�B�+@^��9� 
Executive Director ก��'"A�*ก	�ก�����@_*����#$���# 
Executive Director ก��'"ก����A�ก�*���
B�+b�	�U9�h�ก�*����� 

13. ���@"�]� &	*9;)�*�*��� Executive Director ก��'"�9;�#B�+�k	�9�	ก�*ก����� 
14. ���@�(?���ก* �	*���ก*@ก�� Executive Director ก��'"��?�����#@�*@���, 
15. ����	�**� U9�*(	ก*" Executive Director ก��'"ก�*������@9�&�*	"�*9��B�+�?*�@*$��[$�N�� 
16. ���@�(�U�*9��� ก�;��@"(�,� Executive Director ก��'"�*9��ก*��??� 
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17. ����*��"��� ��$�@"�>*��  Executive Director ก��'"�*	&�*?(�"�@#'��  
18. ���@�(�*��"� �#��a�@�) Executive Director ก��'"ก����A�B�+(��Bb� 

�  *���['�?�+ก**"ก�*�*	]9� 

1. ���ก	��	�� ��A�+�ก]" �*+A��ก**"ก�*�*	]9� 
2. ���@��	�# (9���� ก**"ก�* 
3. 
*.�**�� �����*	; 
4. �����	��	 ��['���_��?� 

ก**"ก�* 
ก**"ก�* 

5. ����*�?�,9ก
	� ���
"#�9� ก**"ก�* 
6. ����k	U�� ��	,�*+�@*	N,	*	 ก**"ก�* 

Q: ���
��	<�7ก���ก��ก������� 

A:    1. ����*�?�,9ก
	� ���
"#�9� 
2. ����9���"�9@ ��#'�"�	��"�9@ 
3. ���@��A	�#�� �	"�9�A� 
4. 
*.>�,9ก
	� ��'@���* 
5. ���@�("��*� 	̂'�A�@�* 
6. ������A� (	����	�ก* 
7. ���(�*y�A	� �#*+�� 
8. ���@�(��*�U9�* ������� 
9. ����9N
�9� �*+���*�	�� 
10. ���@ 	̂����]� �9��*�	*(�,� 
11. ����*	��� �	�����U� 
12. ���@�(�U�**� ��U(*ก	��9�  
13. �����ก�9ก]�� ก*+B@�,#�* 
14. ���(*�� ��;*_�\ก^��" 
15. ���@�(�	@�*9��� �"U>�]� 
16. ���(	�� ����?�@� 
17. ���@�(�	@*#�� U9ก
#��� 
18. ����	�+U9�*� U9�*U>(
� 
19. ���@�(,,		"� @
B@��9��*� 

Q: ���
��	M��#��ก��ก	���� ��7�$�ก��Xvก:� @�7��7�"ก��� ก���6�������ก�����	�ก�"ก��"�����#��ก��ก	������ 

A:       *��)['�B�+)$�">��#'�ก#'�()$��ก9�b>$�9
ก�*ก����� B@
��
$
9��#$ 

ก����#������������� @�7ก	����$�����7��X 

�6��" 
��	-�ก�� �������@�7<����"M��
	" �w�ก��Xvก:� ��7�"ก��� �6��� 

1 ������A� (	����	�ก* �*	&�*ก����� - �*	;;��� �*	&�*A�*ก	��9;�#B�+
ก�*��	� "&�(	����9� A**",�@�*� 
(&�9ก@>�*�������	) 

- Executive Director ก��'"�9
@**
@	��*9��B�+ก������'���*+��,  
���.�����	��� 
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�6��" 
��	-�ก�� �������@�7<����"M��
	" �w�ก��Xvก:� ��7�"ก��� �6��� 

- �*	;;��*# �*	&�*A�*ก	� 
"&�(	����9��������	"&	
� 

- ?��(��		�,] CISA Level I, 

    Single License 

- Executive Director ก��'"�9
ก�*�����
�*�@�*&�#$ ���.�����	��� 

- b>$�_�(�ก�*��(��@ m'��ก�*����� 
�*�@�*&�#$B�+�*	&�*��	�  
���.�����	���  

- *��b>$�_�(�ก�* m'���9
@**@	��*9��
B�+ก����A�ก�*�����  
���.�����	��� 

- b>$�'(�b>$�9
ก�* ก������_�&�a��_��;
)$�*��ก�* (ก�).) 

- b>$�9
ก�*m'���*	&�*?(�"�@#'��  
���.�����	��� 

2 ���@�(���	
� �?*[��@U� �*	&�*ก����� -   �*	;;��� �*	&�*A�*ก	�
������ก*��"&�(	����9� 
(&�9ก@>�*�������	) 

-   �*	;;��*# �,*]N,�@�*�
"&�(	����9�A**",�@�*� (&�9ก@>�* 
�������	) 

-   ?��(��		�,] CFA Level I 

- Senior Associate, m'��ก�*�����b'��
ก������'���*+��, ���.�����	��� 

- b>$�9
ก�*ก����� ก������'���*+��, 
���.�&�*��� 

- b>$�'(�b>$�9
ก�*ก����� ก�����
�'���*+��, ���.�&�*��� 

- ��$�&�$��#'m'��ก����A�B�+(��Bb�ก�*
����� A��?�*W#����a"�#��� �_ก9
 
("&�)�) 

3 ���(	,*�� �@ก@**��	� �*	&�*ก����� -   �*	;;��*# �*	&�*A�*ก	� ������ก*��
"&�(	����9� 

-   ?��(��		�,] CISA Level I, 

    IP License, Fund Manager 
License, Derivative Fund 
Manager License 

- Senior Associate m'��ก�*�����b'��
ก������'���*+��, ���.�����	��� 

- b>$�9
ก�*ก����� m'��ก�*�9
ก�*����� 
���.��aกW�@�*	�  

- b>$�'(�b>$�9
ก�*ก����� m'��ก�*�9
ก�*
����� ���.��aกW�@�*	� 

- b>$�'(�b>$�9
ก�*ก����� m'��ก�*�9
ก�*
ก�����@'(���??� ��.ก*����� W#"	�ก$ 

- Wealth Management Trainee m'�� 
Private Banking A��?�*�����	��� 

4 ���@�(�*	��*� �	�*9���@ก���9� �*	&�*ก����� -   �*	;;��� ก�*�9
ก�*ก�*�����
ICMA Centre, University of 
Reading 

-   �*	;;��*# �,*]N,�@�*� 
������ก*��"&�(	����9� 

-   ?��(��		�,] CFA Level III, 

   Fund Manager License 

- Associate Director m'��ก�*�����b'��
ก������'���*+��, �*	]9�&�9ก�*9��
�9
ก�*ก����� �����	��� �_ก9
 

- Manager, m'������� �*	]9� ��e

9���	(
# �*+ก9��#(	� �_ก9
 ("&���) 

- Assistant  Manager, m'�������  
�*	]9� ��e
9���	(
# �*+ก9��#(	� �_ก9
 
("&���) 
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�6��" 
��	-�ก�� �������@�7<����"M��
	" �w�ก��Xvก:� ��7�"ก��� �6��� 

- Fund Manager, m'���9
ก�*����� 
�*�@�*&�#$�'���*+��,  
�*	]9�&�9ก�*9���9
ก�*ก�����  
��a"��eW# �_ก9
 ("&���) 

- Assistant Fund Manager,  
m'���9
ก�*������*�@�*&�#$�'���*+��, 
�*	]9�&�9ก�*9���9
ก�*ก�����  
��a"��eW# �_ก9
 ("&���) 

- �9ก(	�?*�+&�@	���['��>ก?$��**]9�A�ก	� 
A��?�*ก@	ก*��� 

5 ���@�(ก9���*# �A��*�]V*� �*	&�*ก����� -   �*	;;��� �,*]N,�@�*�A�*ก	� 
"&�(	����9�A**",�@�*� 

-   �*	;;��*# �,*]N,�@�*� 
"&�(	����9�A**",�@�*� 

-   ?��(��		�,] CFA Level 1, CFP 
Module 1, CFP Module 2, Single 
license 

- Senior Associate m'��ก�*�����b'��
ก������'���*+��, ���.�����	��� 

- b>$�9
ก�*ก����� ���.���	@ 
- b>$�'(�b>$�9
ก�*ก����� m'��ก�*�����
�'���*+��, ���.�&�*��� 

- ��$�&�$��#'B�+�_ก�*����� m'��ก�*
������'���*+��, ��.�	@�ก$ 

&"���&�� : 
* )$�">� � (9��#' 3 ����?" 2565 

Q: ���
��	M�����"����ก��������	��"R��	<����������� ����7�"������������ @�7M����@�M���7!�
�  

A:        b>$@�9�@���ก�*)��&*[�*9�W[$�?[�&�'(������ 

M�����"����ก��������	��"R��	<����������� �"	� !��X���  

1 A��?�*�����	��� �_ก9
 ("&���)  0-2777-7777 
2 �*	]9�&�9ก�*9�� �ก#�*�	��?	�U9�* �_ก9
 ("&���) 0-2305-9000 
3 �*	]9�&�9ก�*9�� ก*��,*# �_ก9
 ("&���) 0-2659-7000 
4 A��?�*B��
� B��
� ��$�@� �_ก9
 ("&���) 0-2359-0000 
5 �*	]9� B��
(��W� ��e� �*+ก9��#(	� �_ก9
 ("&���) 0-2648-3600 
6 �*	]9�&�9ก�*9�� �?�#�#��@�# �_ก9
 ("&���) 0-2648-1777 
7 �*	]9�&�9ก�*9�� ��">*+ 9��@	� �_ก9
 ("&���) 0-2638-5500 
8 �*	]9�&�9ก�*9�� �>���# �?����#�� (�*+��,���) �_ก9
 ("&���) 0-2659-8000 
9 �*	]9�&�9ก�*9�� ก*����� W#"	�ก$ �_ก9
 0-2695-5000 

10 �*	]9�&�9ก�*9�� ����#� �9@ �_ก9
 ("&���) 0-2680-1234 
11 �*	]9�&�9ก�*9�� 
#�#��@ (	?�?�*�@ (�*+��,���) �_ก9
 0-2857-7000 
12 �*	]9�&�9ก�*9�� e	�9�W'� �_ก9
 0-2697-3870 
13 �*	]9�&�9ก�*9�� �9(&�(� �_ก9
 ("&���) 0-2618-1111 
14 A��?�*��W#�#W# (���) �_ก9
 ("&���) 0-2629-5588 
15 �*	]9� �9'(�W'���� �ก�
� e	(���*�@ �_ก9
 0-2223-2288 
16 �*	]9�&�9ก�*9�� e	�9��W#� �W*9@ �_ก9
 ("&���) 0-2649-9650 
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M�����"����ก��������	��"R��	<����������� �"	� !��X���  

17 �*	]9�&�9ก�*9�� ��*'� �_ก9
 ("&���) 0-2080-2888 
18 �*	]9�&�9ก�*9�� �ก����aก �_ก9
 0-2672-5999 
19 �*	]9�&�9ก�*9�� ��*�����# (�*+��,���) �_ก9
 ("&���) 0-2088-9999 
20 �*	]9�&�9ก�*9�� B��
� B��
� ��$�@� �_ก9
 ("&���) 0-2352-5131-4 
21 �*	]9�&�9ก�*9�� W#�#��@-W#����a"�# (�*+��,���) �_ก9
  0-2761-9100 
22 �*	]9�&�9ก�*9�� �����	��� �_ก9
 0-2949-1999 
23 �*	]9�&�9ก�*9���9
ก�*ก����� �"�*��9'� �*�����*� �_ก9
  0-2660-6677 
24 �*	]9�&�9ก�*9�� �*#�	�#$ �_ก9
 0-2343-9532-33 
25 �*	]9�&�9ก�*9�� �"��B��ก� (�*+��,���) �_ก9
 ("&���) 0-2658-6300 
26 �*	]9�&�9ก�*9�� �� (# �ก���� �_ก9
 ("&���) 0-2658-5800 
27 �*	]9�&�9ก�*9�����&�$�W[$�)��&�'(������ �(a�A� �"�	ก �_ก9
 0-2861-5508 
28 �*	]9�&�9ก�*9���9
ก�*ก����� ����#� �(��� �_ก9
 0-2207-2100 
29 �*	]9�&�9ก�*9�����&�$�W[$�)��&�'(������ �(��� *#9���	? �_ก9
 0-2266-6697 
30 �*	]9�&�9ก�*9�� A���� �_ก9
 ("&���) 0-2056-8888 
31 �*	]9�&�9ก�*9�� �?�#�� (�*+��,���) �_ก9
 ("&���) 0-2658-8888 
32 �*	]9�&�9ก�*9�� ?9��*#' ก*��� �_ก9
 ("&���) 0-2205-7000 
33 �*	]9�&�9ก�*9�� �#���
� �_ก9
 ("&���) 0-2820-0000 
34 �*	]9�&�9ก�*9�� e	��	� (�*+��,���) �_ก9
 ("&���) 0-2635-1700 
35 �*	]9�&�9ก�*9�� �"�*��9'� �*�����*� �_ก9
 ("&���) 0-2117-7878 
36 �*	]9�&�9ก�*9�� &�(��$� (�*+��,���) �_ก9
 0-2009-8000 
37 �*	]9�&�9ก�*9����@�#�� ��� ������� �_ก9
 0-2018-8666 
38 A��?�*�	@�ก$ �_ก9
 ("&���) 0-2633-6000 
39 �*	]9� &�9ก�*9�����&�$�W[$�)��&�'(������ e	���"#�� �_ก9
 0-2026-5100 
40 �*	]9� &�9ก�*9�����&�$�W[$�)��&�'(������ �*���(�A� �_ก9
 0-2026-6222 
41 �*	]9� �"[������*+ก9��#(	� �_ก9
 ("&���) 0-2274-9400 
42 �*	]9�&�9ก�*9�� ก@	ก*��� �_ก9
 ("&���) 0-2696-0011 
43 �*	]9�&�9ก�*9�����&�$�W[$�)��&�'(������ B�@�W�
� �(�A� �_ก9
 - 
44 �*	]9�&�9ก�*9�����&�$�W[$�)��&�'(������ ��*���*	@�� �_ก9
 0-2061-9621 
45 �*	]9�&�9ก�*9�� ��� �(��� �W�>�9'� �_ก9
 0-2095-8999 
46 �*	]9�&�9ก�*9�� ����@B�� �_ก9
 0-2508-1567 
47 �*	]9�&�9ก�*9�� @��"�(�A� �_ก9
 0-2430-6543 ก
 0 

 �*	]9��9
ก�*���	��*��B�'��9$�b>$@�9�@���ก�*)��&*[�*9�W[$�?[�*���['��	'"��	"&*[����#'��B����
$%�U��&�9�  
         ����7�"������������ 
 A��?�*�����	��� �_ก9
 ("&���)  ��*. 0-2128-2332-7 
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M����@�M���7!�
�  
            A��?�*ก@	ก*��� �_ก9
 ("&���)  ��*. 0-2470-3207   

n��ก��ก&�$��#'��"�#'ก_&�
�($%�@9;;�B�'��9$� b>$
>B�b��*+������9�"#&�$��#'��"กV&"��%�ก�**9ก]�b��*+�����)��b>$ [̂�
&�'(������
$(�o 

Q: ���
��	M���	""�8
� 

A:  "��:�� ��� 		��� #6ก�� 

��� ���
��� ��"9�ก* 

���@�( �"U>��� BW'B�$ 

��� �*+(	��� (	(**�A�����*� 

���@�( ���	"� (�]�,*�9�A��9� 

��� ��
" A�>*9����,� 

"��:�� �	� �� 		��� #6ก�� 

���@�( W>W�� ��#'�"(�	��� 

��� @����	 ��	�����*	; 

���@�( �['��� �"�"	� 

���@�( (9�
# ��#'�"(�	��� 

��� �ก#�*�	,9ก
	� (��	���&����� 

���@�(�"**9��� ��[�����*	@��A	� 

&*[���??��['��#'�
$*9�?(�"�&a������"�*+ก�,('�
$(�ก�*%&$?(�"�&a����b>$@���9;�# �
��*	]9��9
ก�*�+B�$�%&$@_�9ก���
?�+ก**"ก�* ก.�.�. �*�� 


�	�������M������������Q���"��	���������$�� 

• �*	]9�&�9ก�*9���9
ก�*ก����� �����	��� �_ก9
 
  �#'��>':              �����	��� ��*�? ��W'� ��?�* 1 �9$� 7 - 8  
   ��)�#' 18 ^��*9�
�U	�]ก B)(�����9ก* 
             �)�����9ก* ก*����� 10900 
 ��*,9�� 0-2777-7777 ก
 0 ก
 6 
 Website:  www.scbam.com 
�  Call Center 0-2777-7777 ก
 0 ก
 6 

•   b>$@�9�@���ก�*)��&*[�*9�W[$�?[�&�'(�������#'�
$*9�ก�*B�'��9$���ก�*	]9��9
ก�* 

  �9$��#$ �*	]9����	��*���	'"��	"/���#'��B����'�����ก�*�*��)$�">��	'"��	"%�U��&�9��
$ 
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��##��<��������>�ก��������	�ก	������ @�7@����ก��"���������	��<�������� 
  
ก�����"#��������$������%�&�'(������)��ก�����*("�'���*+��,�#��ก������
#�( (Feeder Fund) �
$Bก' ก����� BNP Paribas 
Funds Disruptive Technology (ก�����&�9ก) �
�ก�����"# net exposure %�&�'(������)��ก�����*("�'���*+��,
9�ก�'�(�
��:�#'�%�
*���#�9;�#�"'�$��ก('�*$���+ 80 )��">�?'��*9��@	�@��A	)��ก�����B�+"#ก�*������#'@'�b�%&$"# net exposure �#'�ก#'�()$��ก9�?(�"�@#'��
�'���*+��,�
��:�#'�%�*���#�9;�#�"'�$��ก('�*$���+ 80 )��">�?'��*9��@	�@��A	)��ก����� ก�������������%�@9;;�W[$�)���'(�&�$� 
�['��$��ก9�?(�"�@#'����ก�9�*�B�ก���#'�� (Hedging) ��"?(�"�&"�+@"@_&*9�@U�(ก�*��%�B�'�+)�+ W\'�)\$���>'ก9�
���	�	�)��
b>$�9
ก�*ก����� �
�b>$�9
ก�*ก������+	��*����ก�9��9��#'�ก#'�()$�� ��'� �9��9�����,*]Nก	� ก�*��	� ก�*?�9� ��a��$� �['�?�
ก�*��
�	,����9�*�B�ก���#'�� 

1.   <��������#�กก�������>�$�����7��X (Country and political risk) 
?[� ?(�"�@#'��%��*['��)���@ #̂�*U�B�+*(" \̂�ก�*���#'��B�������,*]Nก	�  ก�*�"[��  ก�*��	�  ���
��U�(+���
��	�  ���
���
)���*+��,�'�� j  �#'ก���������� 

 

 

 

 

 

 

2. <��������#�ก	�$��@�ก����������� (Exchange rate risk) 
?[� ?(�"�@#'����กก�*b9�b(�)���9�*�B�ก���#'����	��*��'���*+��, ก�*�����%�&�9ก�*9���'���*+��,�#'"#@ก����	�B�ก�'������ก
@ก����	��#'*+
"�����กb>$ [̂�&�'(������ �9�*�b����B����กก�*�����
9�ก�'�(�+)\$���>'ก9�ก�*���#'��B���)���9�*�B�ก���#'��%�
�'(��(���9$� j 
$(� �
��9�*�B�ก���#'������	'")\$�&*[��
���"['���*#����#��ก9��9�*�B�ก���#'�� � )�+�#'������*	'"B*ก W\'����"#
b��_%&$�9(��)*����� ">�?'�&�'(������b9�b(� B�+����ก	
ก_�*&*[�)�
�����กก�*������
$ 

 

3. <��������#�ก<��M��M��	���<�$����� ( Market Risk ) : 

?[� ?(�"�@#'����ก?(�"b9�b(�)��*�?��*�@�* �#'�ก	
��กก�*���#'��B���%�@^��ก�*������,*]Nก	� @9�?" B�+ก�*�"[��)��
�*+��, W\'���a�?(�"�@#'���#'�*	]9�b>$��ก�*�@�*�"'@�"�*^�+?(�?�"�
$  

 

 

ก�������$������%�&�'(������)��ก�����*("�'���*+��, B�+ก���������)$��_@9;;�W[$�)���'(�&�$��['��$��ก9�?(�"�@#'��
��ก�9�*�B�ก���#'����"?(�"�&"�+@"@_&*9�@U�(ก�*��%�B�'�+)�+ )\$���>'ก9�
���	�	�)��b>$�9
ก�*ก����� �
�b>$�9
ก�*
ก������+	��*����ก�9��9��#'�ก#'�()$�� ��'� �9��9�����,*]Nก	� ก�*��	� ก�*?�9� ��a��$� �['�?�
ก�*���	,����9�*�B�ก���#'�� 
b>$������\�����
$*9�b�ก*+����ก@ก����	��#'����� �
����)�
���&*[��
$*9�ก_�*��ก�9�*�B�ก���#'��&*[��
$*9���	�?[��'_ก('�
��	�����*	'"B*ก�
$ B�+ก�*�_A�*ก**"�$��ก9�?(�"�@#'�����"#�$���� W\'��_%&$b����B��)��ก�����*("�
�*("�
����ก�$�����#'
�	'")\$� 

�*	]9��9
ก�*�+(	�?*�+&��9��9��'��j*("�9$��	
��"@^��ก�*��ก�*���#'��B����#'���"#b�ก*+���'�*�?� W\'��+��a�ก�*�'(��

b�ก*+���'�*�?�">�?'��*9��@	�@��A	)��ก����� 

ก����������%�&�'(������)��ก�����*("�'���*+��,�#��ก������
#�( (Feeder Fund) �
�ก�����"# net exposure %�&�'(�
�����)��ก�����*("�'���*+��,
9�ก�'�(�
��:�#'�%�*���#�9;�#�"'�$��ก('�*$���+ 80 )��">�?'��*9��@	�@��A	)��ก����� ก�����
�\�����
$*9�b�ก*+��&�ก"#ก�*���#'��B������ก�*�"[�� )$�ก_&�
 กV�ก�h�&*[��������'�� j )��*9N���%�ก�*�*	&�*
�*+��, ���	��'� ���������ก�*��	��*['��)$��_ก9
)��ก�*�?�['���$����	��*��'���*+��,�)$�-��ก�
��@*# &�9ก�ก�h�B�+
กV&"���#'�ก#'�()$��%�ก�*�9
�9$�ก�����*("�#'���B�ก�'����ก&�9ก�ก�h�B�+กV&"���#'�ก#'�()$��%�ก�*�9
�9$�ก�����*(")��
�*+��,���  ��a��$�  �9 $��# $  %�ก�*	��*��������*	]9��9
ก�*�+�	
��"@^��ก�*��ก�*���#'��B������ก�*�"[�� U�(+
�,*]Nก	� U�(+���
��	�  ���
���  ���
���9��9�[$�N���'�� j )���*+��,�#'ก������������'��%ก�$�	
  �['��*+�"	�?(�"�@#'��
��กก�*�����%��*+��,�9$� j W\'�����'(��
?(�"�@#'��%�@'(�)��  Country risk ���
$ 
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4.   <��������#�กก���6��������	�M��		ก$����� (Business Risk) :  
?[� ?(�"�@#'���#'�ก	
��กb�ก�*
_��	����)��b>$��ก�*�@�*�#'ก������������ W\'��ก	
��กก�*���#'��B���?(�"@�"�*^%�ก�*�_
ก_�*)���*	]9� �
��:�+"#@��&����กU�(+ก�*B)'�)9� ?(�"b	
��
)��b>$�*	&�* ��a��$� �_%&$b>$�����%��*�@�*�$��@>;�@#���	������
�
$ 

 
 

 

 

5.    <��������#�ก<�������Q>�ก��
6�7�����	�M��		ก$����� (Credit risk / Default risk) 

?[� ?(�"�@#'���#'�ก	
��กก�*b	
�9
�_*+&�#$��	��$�B�+
�ก��#$�)��b>$��ก�*�@�* B�+&*[�b>$*9�*�� b>$��(9� b>$?$_�*+ก9� &*[�?>'@9;;�
%�ก�*�_A�*ก**" (Counter Party) ��['��"���กb>$��ก�*�@�*B�+&*[�b>$*9�*�� b>$��(9� b>$?$_�*+ก9� &*[�?>'@9;;�%�ก�*�_A�*ก**" "#
b�ก�*
_��	����B�+N��+ก�*��	��#'
$���� �\�)�
@U�?�'���#'�+�'����	���"U�*+b>ก9��"['�?*�ก_&�
�(�� @'�b�%&$b>$�����
�"'�
$*9��_*+
�ก��#$�B�+��	��$���"�(���#'ก_&�
�($  

 

 

 
 
 
6. <��������#�ก���<����88�>�ก���6S��ก�����������Q�6$����	��88����$ก��ก���� (Counter Party Risk) 

?[� ?(�"�@#'���#'�ก	
��ก?>'@9;;�%�ก�*�_A�*ก**"�"'@�"�*^�'����	���"U�*+b>ก9���"@9;;� ��['����ก"#b�ก�*
_��	����B�+
N��+ก�*��	��#'
$���� �\�)�
@U�?�'���#'�+�'����	���"U�*+b>ก9� 

 

 

 

7. <��������#�กก�������6��88�R��	���������� (Leverage Risk) :  
?[� %����ก*�#ก��������"#ก�*�)$��_A�*ก**"@9;;�W[$�)���'(�&�$�W\'��$���	�ก9�*�?�@	��*9���$���	�%�">�?'��#'"�กก('�">�?'�
�*9��@	�@��A	)��ก����� B�+���@'�b�%&$�ก	
ก�*)�
�����กก�*�����"�กก('�*�?��#'�*9��
��)��@	��*9���$���	��
$ 

 

 

8.   <��������#�กก������;��<��	��	�$����� (Liquidity risk) 
?[� ?(�"�@#'���#'�ก	
��กก�*�#'ก������"'@�"�*^W[$�)��&�9ก�*9��&*[��*�@�*�#' [̂�?*����>'%�*�?��#'�&"�+@"B�+U��%�*+�+�(��
�9�@"?(*�
$ ��['����ก��ก�@%�ก�*W[$�)��&�9ก�*9��&*[��*�@�*"#�_ก9
  
 
 

�*	]9��9
ก�*�+(	�?*�+&��9��9��'��j�#'"#b�ก*+���'�*�?� B�+?9
��[�ก�*�@�*�#'"#?��U� �
�?_�\� \̂��*+�����)��b>$�������a�
@_?9; 

ก�������$������%�&�'(������)��ก�����*("�'���*+��,�#��ก������
#�( (Feeder Fund) �
�ก�����"# net exposure %�&�'(�
�����)��ก�����*("�'���*+��,
9�ก�'�(�
��:�#'�%�*���#�9;�#�"'�$��ก('�*$���+ 80 )��">�?'��*9��@	�@��A	)��ก����� @'(��#'
�&�[� �*	]9��9
ก�*	��*�������%�&*[�"#�($W\'��*�@�*��� �*�@�*B&'�&�#$ �*�@�*ก\'�&�#$ก\'���� B�+/&*[���	�m�ก B�+/&*[��9�*��	�
m�ก�9$�%��*+��,B�+/&*[��'���*+��, *("^\����"#�($W\'�&�9ก�*9���['�&*[��*9��@	��['� B�+/&*[�&�
�กb��
�(	A#ก�*�['���'��%

��'��&�\'�&*[�&�����'�� ��"�#'?�+ก**"ก�* ก.�.�. &*[�@_�9ก���?�+ก**"ก�* ก.�.�. �*+ก�,ก_&�
 &*[��&a����%&$ก�����
������
$ �9$��#$ %�ก�*������*�@�*&�#$ b>$�9
ก�*ก������+	��*����[�ก�����%��*�@�*�#'"#?��U� B�+"#?(�"@�"�^%�ก�*�_*+
&�#$)��b>$��ก�*�@�* 

�*	]9��9
ก�*"#&�9ก�ก�h�%�ก�*?9
��[�ก?>'?$�%�ก�*W[$�)��&�9ก�*9���
��+W[$�)��&�9ก�*9��ก9��*	]9��#'�
$*9�ก�*�9
�9�
9�?(�"
�'���['� [̂�%��9�
9� Investment Grade��ก@^��9��9
�9�
9�?(�"�'���['� [̂��#'�
$*9�ก�*��"*9���ก@_�9ก���?�+ก**"ก�*ก.�.�.
�9$��#$�['���a�ก�*�
?(�"�@#'����กก�*�#'?>'@9;;�%�ก�*�_A�*ก**"�"'@�"�*^�_��")$�@9;;��#'�ก��ก9��($ 

�*	]9��9
ก�*�+�_ก�*(	�?*�+&�ก�*�������'���+��#�
 #̂' $̂(�ก'���#'�+�_ก�*����� B�+�	
��"@^��+ก�*�������'��%ก�$�	
 �['�
�
?(�"��a��
$�#'����+�ก	
�&��ก�*��
9�ก�'�( 
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9. <������������ก��#�กก�������"
6�7����<�����<�����������ก	������$�����7��X���
�� 
?[�?(�"�@#'���#'�ก	
��ก(9�&��
�_ก�*)���*+��,�#'ก����������&*[��*+��,�#'�ก#'�()$��ก9�ก�*��������&��
�"'�*�ก9�(9�&��
 
�_ก�*)���*+��,���  �_%&$ก���������
$*9��_*+��	�?'�)��?[�&�'(��������กก�����*("�'���*+��,�#'ก�����������'��$�  B�+
@'�b�ก*+���'�ก�*�_*+��	�?'�)��?[�&�'(������%&$ก9�b>$ [̂�&�'(������%��*+��, 

 
10. <��������#�ก��	#6ก��ก���6���������ก��"��7��X (Repatriation risk) 

?[� ?(�"�@#'���#'�ก	
��กก�*���#'��B���U��%��*+��,�#'ก������)$�������� ��'� ก�*��ก"��*ก�*%�U�(+�#'�ก	
(	กy�ก�*���#'�"'
�ก�	 �_%&$ก������"'@�"�*^�_��	������B�+b����B��ก�9��*+��,�
$?*� $̂(���"�#'?�
�($ @'�b�ก*+���'�ก�*?�
ก�*��
b����B��ก�*�����)��ก����� 

 

 
 

$��������	�$�����ก��������	�ก	������ 

������ 1 : �9�*�@'(�ก�*������#'?_�(���"b>$��ก�*9��@	�&*[�?>'@9;;� (single entity limit) 

��	 ��7�;������ ��� 	�$����� (% �	� NAV) 

1 �*�@�*U�?*9N��� �"'�_ก9
�9�*�@'(� 

2 �*�@�*U�?*9N�'���*+��, 
2.1 ก*�#"# credit rating ��>'%� 2 �9�
9�B*ก)\$��� 

�"'�_ก9
�9�*�@'(� 

2.2 ก*�#"# credit rating ��>'%�*+
9� investment gradeB�' �'_ก('� 
2 �9�
9�B*ก 

�"'�ก	� 35% 

3 &�'(� CIS ��"�#'*+��%� )$� 3.13.1 @'(��#' 2 )$� 1 &*[� )$� 3.13.2 
@'(��#' 2 )$� 1 

�"'�_ก9
�9�*�@'(� 

4 ��	�m�ก&*[��*�@�*��#����'���	�m�ก�#'b>$*9�m�ก&*[�b>$��ก�*�@�*"#
�9ก]�+��'��%
��'��&�\'�
9��#$ 
4.1 "# credit rating ��>'%�*+
9� investment grade  

�"'�ก	� 20% 
&*[��"'�ก	� 10% �"['���a�ก�*�����%��'���*+��,&*[�b>$"#
U�*+b>ก9�"#U>"	�_�����>'�'���*+��, �
���[�ก%�$ credit 

ก����������%�&�'(������)��ก�����*("�'���*+��,�#��ก������
#�((Feeder Fund) �
�ก�����"# net exposure %�&�'(�
�����)��ก�����*("�'���*+��,
9�ก�'�(�
��:�#'�%�*���#�9;�#�"'�$��ก('�*$���+ 80 )��">�?'��*9��@	�@��A	)��ก�����       
W\'�����ก	
�9;&��9��ก	
��ก(9�&��
�_ก�*)���*+��,�#'ก����������&*[��*+��,�#'�ก#'�()$��ก9�ก�*�����( $̂�"#) "#(9�&��
�_ก�*
�"'�*�ก9�(9�&��
�_ก�*)���*+��,��� ก������\�����*+@��9;&�?(�"�'��$�%�ก�*�_*+��	�?'�)��?[�&�'(������%&$ก9�b>$ [̂�
&�'(������  �
��*	]9��9
ก�*�+�_*+��	�?'�)��?[�&�'(������
9�ก�'�(%&$ก9�b>$^[�&�'(������U��%� 5(9��_ก�*�9�B�'(9�
?_�(�">�?'��*9��@	� ">�?'�&�'(������*�?�)��B�+*�?�*9�W[$�?[�&�'(������)��(9��_ก�**9�W[$�?[�&�'(������(T+5)   

�*	]9��9
ก�*�+(	�?*�+&��9��9��'�� j �#'���"#b�ก*+���'�?(�"@�"�*^%�ก�*�_��	������ก�9��*+��,)���9ก������'�����	)��
�*+��,�#'ก������)$��������'�� #̂' $̂(�*��?�� 

ก�������$������%�&�'(������)��ก�����*("�'���*+��, @'(��#'�&�[��*	]9��9
ก�*	��*�������%�&*[�"#�($W\'��*�@�*B&'���� 
�*�@�*B&'�&�#$ �*�@�*ก\'�&�#$ก\'���� B�+/&*[���	�m�ก B�+/&*[��9�*��	�m�ก�9$�%��*+��,B�+/&*[��'���*+��, b>$�9
ก�*ก������+
	��*��ก�*�����%��*�@�*�#'"#?��U�B�+?_�\�^\�@U�?�'��%�ก�*W[$�)��ก'���9
@	�%������ �*+ก��ก9�B�(���%�ก�*
�*	&�*?(�"�@#'��)��ก����� �*	]9��9
ก�*�
$ก_&�
%&$"#ก�*)��?[�&�'(�������
$%���ก(9��_ก�*W[$�)��&�'(������ �\��_%&$
?(�"�@#'��
$��@U�?�'���'_    
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��	 ��7�;������ ��� 	�$����� (% �	� NAV) 

4.2 ��a�A��?�*��"@	� �9$��#$ �:�+��	�m�ก&*[��*�@�*�#'*9N���
��a��*+ก9� 

rating B�� national scale W\'���a�����"�ก�h��#'
@_�9ก���?�+ก**"ก�* ก.�.�. �*+ก�,ก_&�
 

5 �*�@�*�#'"#�9ก]�+?*� $̂(�
9��#$ 
5.1 ��a��*�@�*&�#$ �*�@�*ก\'�&�#$ก\'���� SN &*[� 
,�ก>ก �#'b>$��ก�9
�9$�)\$���"กV&"����� &*[�@�)�)�� A. 
�'���*+��,�#'�
$*9����;��%&$�*+ก��A�*ก	� A. %��*+��,��� 
5.2 ��a��*�@�*�#'"#�9ก]�+��'��%
��'��&�\'�
9��#$ 
5.2.1 b>$��ก��a��*	]9��
�+��#�� 
5.2.2 b>$��ก"#ก�*��	
�b�)$�">���a�ก�*�9'(���
�"#*���+��#�
��" 
filing 
5.2.3 %�ก*�#�#'��a��*�@�*�#'"#ก_&�
(9��_*+&�#$ < 397 (9� �9�B�'
(9��#'����� B�+�"'�
$"#�9ก]�+��" 5.2.1 &*[� 5.2.2 b>$"#U�*+b>ก9�
��"�*�@�*
9�ก�'�(�$����a���??�
9��#$ 
5.2.3.1 A. ��. &*[� �?. ��"กV&"��('�
$(�A�*ก	�@^��9�ก�*��	�  
5.2.3.2 A��?�*��"@	�  
5.2.3.3 A��?�*��?�*@��?*�+&�  
5.2.3.4 A��?�*�['�ก�*�ก]�*B�+@&ก*��ก�*�ก]�*  
5.2.3.5 �**]9����
*��@	���['��#'��>'��,9�  
5.2.3.6 A��?�*9���(	@�&ก	�)��
ก���B�+)��
�'�"B&'�
�*+��,���  
5.2.3.7 A��?�*�['�ก�*@'���กB�+�_�)$�B&'��*+��,���  
5.2.3.8 A��?�*�	@��"B&'��*+��,��� 
5.2.3.9 ��. 
5.3 �@��)��%��*+��,���  
5.4 "# credit rating ��>'%�*+
9� investment grade 
5.5 %�ก*�#�#'��a��*�@�*�#'"#ก_&�
(9��_*+&�#$ > 397 (9� �9�B�'
(9��#'����� �$��)\$��+��#��&*[���>'%�*+��)�� regulated 
market 

�"'�ก	��9�*�
9��#$ B�$(B�'�9�*�%
�+@>�ก('� 
(1) 10% &*[� 
(2) �$_&�9ก)���*�@�*�#'������%� benchmark + 5% 

6 �*9��@	�
9��#$  
6.1 �*�@�*����#'�
�+��#��W[$�)��%�ก*+
��W[$�)��&�9ก�*9��
@_&*9�b>$������9'(��)�� SET &*[�)�����
W[$�)��&�9ก�*9��
�'���*+��, (B�'�"'*(" \̂��*�@�*����#'b>$��ก�*�@�*��>'*+&('��

_��	�ก�*Bก$�)�&���#'����_%&$"#ก�*�	ก^��ก�*��a�&�9ก�*9��W[$�
)��%� SET &*[�%����
W[$�)��&�9ก�*9���'���*+��,)  
6.2 �*�@�*����#'��ก�
��*	]9��#'�9
�9$�)\$��"'('���"กV&"�����
&*[�กV&"���'���*+��, W\'�&�$�)���*	]9�
9�ก�'�(W[$�)��%�
ก*+
��W[$�)��&�9ก�*9��@_&*9�b>$������9'(��)�� SET &*[�)��
���
W[$�)��&�9ก�*9���'���*+��, (B�'�"'*(" \̂��*	]9��#'��>'

*("ก9��"'�ก	��9�*�
9��#$ B�$(B�'�9�*�%
�+@>�ก('� 
(1) 10% &*[� 
(2) �$_&�9ก)���*9��@	��#'�����%� benchmark + 5% 
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��	 ��7�;������ ��� 	�$����� (% �	� NAV) 

*+&('��
_��	�ก�*Bก$�)�&���#'����_%&$"#ก�*�	ก^��&�$���ก��ก
ก�*W[$�)��%� SET &*[�%����
W[$�)��&�9ก�*9���'���*+��,) 
6.3 &�$��#'��>'%�*+&('�� IPO �['�ก�*�
�+��#��W[$�)����" 6.1 
6.4 �*�@�*�#'"#�9ก]�+?*� $̂(�
9��#$  
6.4.1 ��a��*�@�*&�#$ �*�@�*ก\'�&�#$ก\'���� SN &*[�,�ก>ก�#'b>$��ก
�9
�9$�)\$���"กV&"����� B�+�@��)���*�@�*�9$�%��'���*+��, 
&*[�b>$��ก�9
�9$�)\$���"กV&"���'���*+��, (B�'�"'*("@�)�)�� 
A.�'���*+��,�#'�
$*9����;��%&$�*+ก��A�*ก	� A. %��*+��,
���) &*[���a��*�@�* Basel III 
6.4.2 "# credit rating ��>'%�*+
9� investment grade 
(ก*�#��a�ก�*�����%��'���*+��,&*[�b>$"#U�*+b>ก9�"#U>"	�_�����>'
�'���*+��, @�"�*^��[�ก%�$ credit rating B�� national scale W\'�
��a�����"�ก�h��#'@_�9ก���?�+ก**"ก�* ก.�.�. �*+ก�,
ก_&�
) 
6.4.3 ��a��*�@�*�#'"#�9ก]�+��'��%
��'��&�\'� 
9��#$ 
6.4.3.1 b>$��ก��a��*	]9��
�+��#��%� SET &*[�%����
W[$�)��
&�9ก�*9���'���*+��, 
6.4.3.2 b>$��ก"#ก�*��	
�b�)$�">���a�ก�*�9'(���
�"#*���+��#�
��"
B�� filing 
6.4.3.3 %�ก*�#�#'��a��*�@�*�#'"#ก_&�
(9��_*+&�#$ < 397 (9� �9�B�'
(9��#'����� B�+�"'�
$"#�9ก]�+��" 6.4.3.1 &*[� 6.4.3.2 b>$"#U�*+
b>ก9���"�*�@�*
9�ก�'�(�$����a���??�
9��#$ 
6.4.3.3.1 ��??���")$� 5.2.3.1 � 5.2.3.9 
6.4.3.3.2 @^��9�ก�*��	�*+&('���*+��,�#'�*+��,�����a�@"��	ก 
6.4.3.3.3 @^��9�ก�*��	��'���*+��,�#'"#�9ก]�+�_����
#�(ก9�
��??���")$� 6.4.3.3.1 � 6.4.3.3.2 
6.4.4 %�ก*�#�#'��a��*�@�*�#'"#ก_&�
(9��_*+&�#$ > 397 (9� �9�B�'(9��#'
����� �$��)\$��+��#��&*[���>'%�*+��)�� regulated market 
6.5 DW �#'"# issuer rating ��>'%�*+
9� investment grade 
6.6 A�*ก**"
9��#$ �#'?>'@9;;�"# credit rating ��>'%�*+
9� investment 
grade 
(ก*�#��a�ก�*�����%��'���*+��,�#'?>'@9;;�%�N��+b>$"#U�*+
b>ก9�"#U>"	�_�����>'�'���*+��, @�"�*^��[�ก%�$ credit rating 
B�� national scale W\'���a�����"�ก�h��#'@_�9ก���?�+ก**"ก�* 
ก.�.�. �*+ก�,ก_&�
) 
6.6.1 reverse repo 
6.6.2 OTC derivatives 
6.7 &�'(� infra &*[�&�'(� property �#'"#�9ก]�+?*� $̂(� 
9��#$ 
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��	 ��7�;������ ��� 	�$����� (% �	� NAV) 

6.7.1 �
�+��#��W[$�)��&*[���>'%�*+&('�� IPO �['�ก�*�

�+��#��W[$�)��%�ก*+
��W[$�)��&�9ก�*9��@_&*9�b>$������9'(��
)�� SET &*[�)�����
W[$�)��&�9ก�*9���'���*+��, (B�'�"'
*(" \̂�&�'(�
9�ก�'�(�#'��>'*+&('��
_��	�ก�*Bก$�)�&���#'����_%&$
"#ก�*�	ก^��&�'(�
9�ก�'�(��ก��กก�*W[$�)��%� SET &*[�%�
���
W[$�)��&�9ก�*9���'���*+��,) 
6.7.2 ��a�&�'(�)��ก������#'�"'�
$"#�9ก]�+ก*+���ก�*�����%�
ก	�ก�*�?*�@*$��[$�N�� �@9�&�*	"�*9�� &*[�@	�A	ก�*��'� B�$(B�'
ก*�# (diversified fund) ��"B�(����#'@_�9ก���?�+ก**"ก�* 
ก.�.�. ก_&�
 
6.8 &�'(� private equity �#'�
�+��#��W[$�)��&*[���>'%�*+&('�� 
IPO �['�ก�*�
�+��#��W[$�)��%�ก*+
��W[$�)��&�9ก�*9��
@_&*9�b>$������9'(��)�� SET &*[�)�����
W[$�)��&�9ก�*9��
�'���*+��, (B�'�"'*(" \̂�&�'(� private equity �#'��>'*+&('��

_��	�ก�*Bก$�)�&���#'����_%&$"#ก�*�	ก^��&�'(�
9�ก�'�(��ก
��กก�*W[$�)��%� SET &*[�%����
W[$�)��&�9ก�*9��
�'���*+��,)  
6.9 &�'(� CIS ��"�#'*+��%�)$� 3.13.1 @'(��#' 2 )$� 2 &*[� )$� 
3.13.2 @'(��#' 2 )$� 2 �#'�
�+��#��W[$�)��&*[���>'%�*+&('�� IPO 
�['�ก�*�
�+��#��W[$�)��%�ก*+
��W[$�)��&�9ก�*9�� @_&*9�b>$
������9'(��)�� SET &*[�)�����
W[$�)��&�9ก�*9���'���*+��, 
(B�'�"'*(" \̂�&�'(�
9�ก�'�(�#'��>'*+&('��
_��	�ก�*Bก$�)�&���#'
����_%&$"#ก�*�	ก^��&�'(�
9�ก�'�(��ก��กก�*W[$�)��%� 
SET &*[�%����
W[$�)��&�9ก�*9���'���*+��,) 

7 &�'(� infra &*[�&�'(� property )��ก������#'"#�9ก]�+ก*+���
ก�*�����%�ก	�ก�*�?*�@*$��[$�N�� �@9�&�*	"�*9�� &*[�@	�A	ก�*
��'� B�$(B�'ก*�# (diversified fund) ��"B�(����#'@_�9ก���
?�+ก**"ก�* ก.�.�.ก_&�
 B�+"#�9ก]�+��" 6.7.1 

�"'�_ก9
�9�*�@'(� 

8 �*9��@	��['���ก�&�[���ก�#'*+��%�)$� 1 - )$� 7 (SIP) - SCBDIGIFUND 
*("ก9��"'�ก	� 5% 

- BNP Paribas Funds Disruptive Technology ��	

&�'(������ (share class) I USD @ก����	�
����*�@&*9N 
(USD) (ก�����&�9ก) 
�"'"#ก�**+���ก#'�(ก9� SIP �($%�&�9�@[��#$�(� 

&"���&�� : %�ก*�#��a��*9��@	�
9��#$ �"'"#)$�ก_&�
�ก#'�(ก9� single entity limit )��b>$*9�m�ก b>$��ก�*�@�*&*[�?>'@9;;� B�$(B�'ก*�# 

1. ��	�m�ก&*[��*�@�*��#����'���	�m�ก�['�ก�*
_��	����)�� MF 

2. derivatives on organized exchange 
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������ 2 : �9�*�@'(�ก�*������#'?_�(���"ก��'"ก	�ก�* (group limit)*  

��	 ��7�;������ ��� 	�$����� (% �	� NAV) 

1 ก�*�����%��*9��@	�)���*	]9���ก�*	]9��#'��>'%�ก��'"ก	�ก�*
�
#�(ก9�&*[�ก�*�)$���a�?>'@9;;�%�A�*ก**"���ก�*��	�ก9��*	]9�

9�ก�'�(  

�"'�ก	��9�*�%
�9�*�&�\'� 
9��#$ B�$(B�'�9�*�%
�+@>�ก('� 
(1) 25% &*[� 
(2) �$_&�9ก)���*9��@	��#'�����%� benchmark + 10% 

*&"���&�� : %�ก*�#��a��*9��@	�
9��#$ �"'"#)$�ก_&�
�ก#'�(ก9� group limit  
1. ��	�m�ก&*[��*�@�*��#����'���	�m�ก�['�ก�*
_��	����)�� MF 
2. derivatives on organized exchange 

������ 3 : �9�*�@'(�ก�*������#'?_�(���"�*+�U��*9��@	� (product limit)** 

��	 ��7�;������ ��� 	�$����� (% �	� NAV) 

1 ��	�m�ก&*[��*�@�*��#����'���	�m�ก B/E &*[� P/N �#'�	�	
��??���"กV&"����� (�"'*(" \̂�@�)�%��'���*+��,)���	�	
��??�
9�ก�'�() ��a�b>$��ก b>$@9'��'�� &*[�?>'@9;;� 
9��#$ 
1.1 A��?�*&*[�@^��9�ก�*��	��#'"#กV&"���:�+�9
�9$�)\$� 
1.2 A. 
1.3 ��. 
1.4 �?. 
1.5 �**]9����
*��@	���['��#'��>'��,9� 
(�"'*(" \̂��*9��@	��#' MF�
$*9����ก**"@	�A	�"���ก?>'@9;;�
��" reverse repo &*[� securities lending &*[� derivatives) 

- *("ก9��"'�ก	� 45% �:�#'�%�*���#�9;�#�($�B�'��a� MF �#'"#
�����?*�ก�* < 1 �# %&$�:�#'���"*������ก����� 
- �9�*�)$���$��"'%�$ก9� MF �#'����ก�����?��&�[� < 6 �
[�� 
�9$��#$ �:�+ MF �#'"#�����?*�ก�* > 1 �#  

2 �*9��@	�
9��#$  
2.1 B/E P/N �#'"#��['���)&$�"���#'��"[�B�'ก������
$
_��	�ก�*%&$
"#ก�**9����@	�A	�*#�ก*$��%��*�@�*�
$��"(	A#ก�*�#'กV&"��
ก_&�
 &*[�"#��['���)%&$ก�����@�"�*^)��?[�b>$��ก�*�@�*�
$  
2.2 SN (B�'�"'*(" \̂� SN W\'��
�+��#��ก9� TBMAB�+"#ก�*
�@��)����"&�9ก�ก�h��#'ก_&�
�($%��*+ก�,?�+ก**"ก�*
ก_ก9����
���('�
$(�ก�*)����;��B�+ก�*���;��%&$�@��
)���*�@�*&�#$�#'��ก%&"')  
2.3 ��	�m�ก&*[��*�@�*��#����'���	�m�ก�#'"#*+�+�(��ก�*m�ก
�ก	� 12 �
[��  
2.4 total SIP ��")$� 6 )��@'(��#$  
()$��#$�"'%�$ก9�ก�*�����)��ก�����*("�	
 B�+ก����� buy & 
hold �#'�����%� B/E P/N SN ��	�m�ก&*[��*�@�*��#����'���	�
m�ก �#'"#�����"'�ก	�����ก�����&*[�*��ก�*�����)�� MF &*[�
"#ก�*�����%� derivatives �['�%&$�*9��@	�
9�ก�'�("#����
@�
?�$��ก9�����ก�����) 

*("ก9��"'�ก	� 25% 

3 reverse repo  �"'�ก	� 25% 

4 securities lending  �"'�ก	� 25% 
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��	 ��7�;������ ��� 	�$����� (% �	� NAV) 

5 total SIP W\'��
$Bก' �*9��@	���")$� 8 %�  
@'(��#' 1 : �9�*�@'(�ก�*������#'?_�(���"b>$��ก�*9��@	�&*[�
?>'@9;;� (single entity limit) B�'�"'*(" \̂��*�@�*&�#$ �*�@�*ก\'�
&�#$ก\'���� SN ,�ก>ก &*[��*�@�* Basel III �#'"#�9ก]�+?*� $̂(�

9��#$ 
5.1 "#�9ก]�+��" 6.4.3 B�+ 6.4.4 )��)$� 6 %�@'(��#' 1 
�9�*�@'(�ก�*������#'?_�(���"b>$��ก�*9��@	�&*[�?>'@9;;� 
(single entity limit) 
5.2 "# credit rating ��>'%�*+
9��'_ก('� investment grade &*[��"'"# 
credit rating   

*("ก9��"'�ก	� 15% 

 6 derivatives 
9��#$  

 6.1 ก�*�)$��_A�*ก**" derivatives �#'"#(9� �̂�*+@�?��['�ก�*�

?(�"�@#'�� (hedging) 

�"'�ก	�">�?'�?(�"�@#'���#'"#��>' 

 6.2 ก�*�)$��_A�*ก**" derivatives �#'"	%�'�['�ก�*�
?(�"�@#'�� 
(non-hedging) 
 

global exposure limit 
6.2.1 ก*�# MF �"'"#ก�*�����B��W9�W$��1 
�_ก9
 net exposure �#'�ก	
��กก�*�����%� derivatives �
�
�$���"'�ก	� 100% )�� NAV   

 6.2.2 ก*�# MF "#ก�*�����B��W9�W$��2 
�_ก9
 net exposure �#'�ก	
��กก�*�����%� derivatives �
�
">�?'�?(�"�@#�&��@>�@�
 (value-at-risk : VaR) )�� MF 
�$����a�
9��#$  
(1) absolute VaR ≤ 20% )�� NAV 
(2) relative VaR ≤ 2 ��'� )�� VaR )�� benchmark 
&"���&�� : nก�*�����B��W9�W$��o &"��?(�"('� ก�*
�����%�@9;;�W[$�)���'(�&�$��#'"#ก����A�B��W9�W$�� 
(complex strategic investment) &*[� ก�*�����%�@9;;�
W[$�)���'(�&�$��#'"#?(�"W9�W$�� (exotic derivatives) 

** &"���&�� : @_&*9�ก�*�����%���	�m�ก&*[��*�@�*��#����'���	�m�ก�['�ก�*
_��	����)��ก������"'"#)$�ก_&�
�ก#'�(ก9� product limit 
1,2 *���+��#�
)��ก�*?_�(� %&$	��*����"&�9ก�ก�h��#'@_�9ก����*+ก�,ก_&�
 
������ 4 : �9�*�@'(�ก�*������#'?_�(���"?(�""#@'(��
$@'(��@#�%�ก	�ก�*�#'����� (concentration limit)  

��	 ��7�;������ ��� 	�$����� (% �	� NAV) 

1 &�$�)���*	]9�*��%
*��&�\'� ��ก MF *("ก9�U��%�$ก�*�9
ก�*)�� ���. *���
#�(ก9�
�$��"#�_�(�&�$�)���*	]9�*("ก9� < 25% )���_�(�@	�A	
��ก�@#���9$�&"
)���*	]9��9$� 
(�"'�9�*("ก�* [̂�&�$�)��ก�����(���U9ก]�) 

2 �*�@�*&�#$ �*�@�*ก\'�&�#$ก\'���� �*�@�* Basel III B�+,�ก>ก)��     
b>$��ก*��%
*��&�\'�  

2.1 �"'�ก	� 1 %� 3 )��">�?'�&�#$@	����ก�*��	� (financial 
liability)1 )��b>$��ก�*�@�**���9$� ��"�#'��	
�b��($%���
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��	 ��7�;������ ��� 	�$����� (% �	� NAV) 

(�"'*(" \̂��*�@�*&�#$U�?*9N���&*[��*�@�*&�#$U�?*9N�'���*+��,) ก�*��	�@_&*9�*��*+�+�(���9;�#�'�@�
 �9$��#$ %�ก*�#�#'b>$
��ก�*�@�*"#&�#$@	����ก�*��	��#'��ก%&"'ก'��?*�*��
*+�+�(���9;�# 9̂
�� B�+�9��"'�*�กk%���ก�*��	��'�@�
 
���. ����_">�?'�&�#$@	����ก�*��	�
9�ก�'�("�*("ก9�
">�?'�&�#$@	����ก�*��	���"��ก�*��	��'�@�

$(�กa�
$�
�
)$�">�&�#$@	����ก�*��	��9$��+�$����a�)$�">��#'"#ก�*
�b�B*'��a�ก�*�9'(�� B�+%�ก*�#�#'b>$��ก�*�@�*�"'"#
&�#$@	����ก�*��	���"�#'��	
�b��($%���ก�*��	�@_&*9�*��
*+�+�(���9;�#�'�@�
2 %&$%�$�9�*�@'(��"'�ก	� 1 %� 3 )��
">�?'�ก�*��กB�+�@��)���*�@�*��")$��#$)��b>$��ก*��
�9$���a�*��?*9$� �($�B�'%�ก*�#�#'b>$��ก�*�@�*�
$"#ก�*�['�
B�� filing %��9ก]�+��a��?*�ก�* (bond issuance 
program) %&$	��*����a�*���?*�ก�*   
2.2 %�ก*�#�#'ก����������%��*�@�*��")$��#$�
���a��*�
@�*�#'��ก%&"'B�+"# credit rating ��>'%�*+
9��'_ก('� 
investment grade &*[��"'"# credit rating %&$���.�����
�['�ก�����U��%�$ก�*�9
ก�*)�����.*���
#�(ก9�*("ก9�
�"'�ก	� 1 %� 3 )��">�?'�ก�*��กB�+�@��)���*�@�*

9�ก�'�(��a�*��?*9$� �($�B�'ก*�#�#'b>$��ก�*��
$"#ก�*�['�
B�� filing %��9ก]�+��a��?*�ก�* (bond issuance 
program) %&$	��*����a�*���?*�ก�* 
(�9�*�@'(���" 2.2 �"'%�$ก9�ก*�#��a��*�@�*�#'��ก�
�
��??� 
9��#$ 
1. A. ��. &*[� �?. ��"กV&"��('�
$(�A�*ก	�@^��9�

ก�*��	� 
2. A��?�*��"@	� 
3. A��?�*��?�*@��?*�+&� 
4. A��?�*�['�ก�*�ก]�*B�+@&ก*��ก�*�ก]�* 
5. �**]9����
*��@	���['��#'��>'��,9� 
6. A��?�*9���(	@�&ก	�)��
ก���B�+)��
�'�"B&'�

�*+��,��� 
7. A��?�*�['�ก�*@'���กB�+�_�)$�B&'��*+��,��� 
8. A��?�*�	@��"B&'��*+��,��� 
9. ��. 
10. @^��9�ก�*��	�*+&('���*+��,�#'�*+��,�����a�

@"��	ก 
11. @^��9�ก�*��	��'���*+��,�#'"#�9ก]�+�_����
#�(ก9�

��??���" 1.-9.) 
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��	 ��7�;������ ��� 	�$����� (% �	� NAV) 

3 &�'(� CIS )��ก�����%
ก�����&�\'� - �"'�ก	� 1 %� 3 )���_�(�&�'(� CIS �9 $�&"
)�� MF &*[�
ก����� CIS �'���*+��, �#'��ก&�'(��9$�  
- �9�*�)$���$��"'%�$ก9�ก�*�����%�ก*�#
9��#$  
(1) ก�*�����%�&�'(� CIS )��ก������#'"#�9ก]�+?*�^$(�

9��#$ �
��
$*9�?(�"�&a������ก@_�9ก���  
(1.1) "#)��
��aก  
(1.2) �9
�9$�)\$�%&"'�
�"#�����"'�ก	� 2 �#  
(1.3) �@��)���'�b>$�����%�(�ก($�� 

4 &�'(� infra )��ก�����%
ก�����&�\'� �"'�ก	� 1 %� 3 )���_�(�&�'(� infra �9$�&"
)��ก����� 
infra �#'��ก&�'(��9$� �($�B�'��a�&�'(� infra )��ก������#'"#
�9ก]�+?*� $̂(�
9��#$ �
��
$*9�?(�"�&a������ก
@_�9ก���  
(1) "#)��
��aก  
(2) �9
�9$�)\$�%&"'�
�"#�����"'�ก	� 2 �#  
(3) �@��)���'�b>$�����%�(�ก($�� 

5 &�'(� property )��ก�����%
ก�����&�\'� �"'�ก	� 1 %� 3 )���_�(�&�'(� property �9$�&"
)��
ก����� property �#'��ก&�'(��9$� �($�B�'��a�&�'(� 
property )��ก������#'"#�9ก]�+?*� $̂(�
9��#$ �
��
$*9�
?(�"�&a������ก@_�9ก���  
(1) "#)��
��aก  
(2) �9
�9$�)\$�%&"'�
�"#�����"'�ก	� 2 �#  
(3) �@��)���'�b>$�����%�(�ก($�� 

6 &�'(� private equity   �"'�ก	� 1 %� 3 )���_�(�&�'(� private equity �9$�&"
)��
ก����� private equity   

1   &�#$@	����ก�*��	� (financial liability) %&$	��*����""��*N��ก�*�9;�#�#'b>$��ก�*�@�*
9�ก�'�(�
$�9
�_��ก�*��	���""��*N��ก�*
�9;�#�9$� �
���a�"��*N��ก�**��������ก�*��	��#'ก_&�
�
�?�+ก**"ก�*ก_&�
"��*N��ก�*�9;�#��"กV&"��('�
$(�(	���#�9;�# 
&*[�"��*N��ก�**��������ก�*��	��# '��a��# '��"*9�%�*+
9�@�ก� ��'� International Financial Reporting Standards (IFRS) &*[� 
United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) ��a��$� 
2  *(" \̂�ก*�#�9��"'?*�ก_&�
ก�*�9
�_��ก�*��	�%�?*9$�B*ก)��b>$��ก�*�@�* 
n�9$��#$ ก�*?_�(�@9
@'(���"������ก�*�����B�+�9�*�@'(�ก�*����� %&$��a�����"�*+ก�,?�+ก**"ก�*ก_ก9����
���('�
$(�ก�*
�����)��ก����� B�+/&*[� �#'Bก$�)�	'"��	"o 
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$���������"����"	�$�����ก��������	������ ������ก	�����������������$�����ก�ก�z ก	�������ก�"ก	�������ก 

SCBDIGIFUND 
BNP Paribas Funds Disruptive Technology (ก	�������ก) 


������������ (share class) I USD �ก�������	���� 
����u (USD) (ก	�������ก) 

�*+�U�ก�������"������ก�*����� : ก�����*("�*�@�*���     
("#������ก�*�����W\'��+@'�b�%&$"# net exposure %��*�@�*����
�
�:�#'�%�*���#�9;�#�"'�$��ก('�*$���+ 80 )��">�?'��*9��@	�@��A	)��
ก�����) ก�����"#�����������%�&�'(������)��ก�����*("
�'���*+��,�#��ก������
#�( (Feeder Fund) �
�ก�����"# net 
exposure %�&�'(������)��ก�����*("�'���*+��,
9�ก�'�(�
�
�:�#'�%�*���#�9;�#�"'�$��ก('�*$���+ 80 )��">�?'��*9��@	�@��A	)��
ก����� B�+"#ก�*������# '@'�b�%&$"# net exposure �# '�ก# '�()$��ก9�
?(�"�@#'���'���*+��,�
��:�#'�%�*���#�9;�#�"'�$��ก('�*$���+ 80 
)��">�?'��*9��@	�@��A	)��ก����� 

ก�����&�9ก�+�������'���$�� 75% )��">�?'��*9��@	�%�&�$�&*[�
&�9ก�*9����#����'�&� $�W\ '���ก�
��*	]9��9 '(��ก�#'"#*���
$��ก
�(9�ก**"��?�����# W\ '�*("^\�B�'�"'�_ก9
�#���9;;��*+
	]N� 
(artificial intelligence) cloud computing B�+ (	���ก�*&� '����� 
(robotics) 

@'(��#'�&�[��"'�ก	� 25% )��">�?'��*9��@	� ก�����&�9ก��������
%�&�9ก�*9���#'���#'��"[��
$ �*�@�*���
��	�&*[���	�@
 W\'�ก�*
�����
9�ก�'�(�+�����%��*�@�*&�#$�"'�ก	� 15% B�+�����%� 
UCITS &*[� UCIs �"'�ก	� 10% 
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$����<��S�������� ����$	"@�� @�7<��>
�#�����������������ก�กO"#�กก	������@�7M��Q�	���������  

�	��	"��"�8
�$���@$������ 1 ��Q����� 2564 Qv������ 31 �9:;�<� 2565 
 

���ก���������ก�กO"#�กก	������  
(��	��7�	����<������� ������S�) 

	�$��$��
!<��ก��* 

����ก�กO"#���* 
(31 �9:;�<� 2563) 

����ก�กO"#���* 
(31 �9:;�<� 2564) 

����ก�กO"#���* 
(31 �9:;�<� 2565) 

1. <��S��������@�7<��>
�#���������������
��7���ก�����***** 

- ��	
@+@"">�?'� 

- ��	
b>$�����ก��'"/��??� 

 
 

�"'�ก	� 3.21 
�"'�ก	� 2.14 

 
 

1.72 
0.11 

 
 

1.72 
0.11 

 
 

1.72 
0.11 

1.1 ?'�A**"��#�"ก�*�9
ก�* (Management fee) 

- ��	
@+@"">�?'� 

 

 

 

 

- ��	
b>$�����ก��'"/��??� 

 

�"'�ก	� 2.675 
(�9$�B�'(9��#' 26 ก..62
��a��$��� ���#'����a�  

�"'�ก	� 2.565) 
 

�"'�ก	� 1.495 

 

1.61 

 

 

 

 

�ก�($��"'�*#�ก�กa� 

 

1.61 

 

 

 

 

�ก�($��"'�*#�ก�กa� 

 

1.61 

 

 

 

 

�ก�($��"'�*#�ก�กa� 

1.2 ?'�A**"��#�"b>$
>B�b��*+����� (Trustee fee) �"'�ก	� 0.107 0.04 0.04 0.04 

1.3 ?'�A**"��#�"����+��#�� (Registrar fee) %��9�*��#'�*	]9��9
ก�*
ก_&�
B�+�*#�ก�กa���ก
�*	]9��9
ก�* (*("��>'%�
?'�A**"��#�"ก�*�9
ก�*) 

(�9$�B�'(9��#' 26 ก..62   
��a��$��� ���#'����a� 

 �"'�ก	� 0.11) 

0.07 0.07 0.07 

1.4 ?'��#'�*\ก]�ก�*����� (Advisory fee) �"'"# �"'"# �"'"# �"'"# 

1.5 ?'�%�$�'��%�ก�*�9
%&$"#b>$�*+ก9�  

(Cost of providing the insurance) 
�"'"# �"'"# �"'"# �"'"# 

1.6 ?'�%�$�'���['� j (Other expenses)** �"'�ก	� 2.675 0.00 0.00 0.00 

� ก�*��]�� �*+��@9"9�A� B�+@'��@*	"ก�*
)��%��'(��@��)��&�'(������?*9$�B*ก 

�"'�ก	� 0.2675      

)���_�(���	����)��
�?*�ก�* 

�"'"# �"'"# �"'"# 

�ก�*��]�� �*+��@9"9�A� B�+@'��@*	"ก�*)��
U��&�9��@��)��&�'(������?*9$�B*ก 

�"'�ก	� 0.2675*** �"'"# �"'"# �"'"# 

� ?'�%�$�'���['� j **** ��"�#'�'���*	� 0.00 0.00 0.00 

2. <��S��������@�7<��>
�#��������7���ก��
������ 

��"�#'�'���*	� �"'"# �"'"# �"'"# 

��<��S��������@�7<��>
�#����������ก�กO"
#����������***** 

- ��	
@+@"">�?'� 

- ��	
b>$�����ก��'"/��??� 

 

 

�"'�ก	� 3.21 

�"'�ก	� 2.14 

 

 

1.72 

0.11 

 

 

1.72 

0.11 

 

 

1.72 

0.11 

<��>
�#���>�ก��R��	������ก�����   
(Trading cost) 

��"�#'�'���*	� �"'"# �"'"# �"'"# 
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*      ?'�A**"��#�" / ?'�%�$�'��
9�ก�'�(�
$*("U�]#">�?'��	'"B�$( 
**    �"['�?_�(�*("ก9�?'�A**"��#�"&*[�?'�%�$�'���'��j �#'�*#�ก�กa��*	���กก�����*("��")$� 1.1 � 1.5 �+�$���"'�ก	�?'�A**"��#�"*(")��ก����� 

***   �9$��#$ �"'�ก	�ก('��9�*�*$���+ 0.2675 )��">�?'��*9��@	�@��A	)��ก�����*("%�B�'�+(9� 

****  ?'�%�$�'���['��#'�$��ก('�&*[���'�ก9�*$���+ 0.01 )��">�?'��*9��@	�@��A	 
***** �"'*("?'�U�]#��	��
$�	�	��??�@_&*9���	��
$��""��*� 40 (4) (ก) B&'��*+"(�*9]V�ก* 
�9$��#$ %�ก*�#�#'�9�*�U�]#">�?'��	'" U�]#A�*ก	��:�+ &*[�U�]#�['�%
"#ก�*���#'��B��� �*	]9��9
ก�*@�(�@	�A	%�ก�*�*9��*���9�*�?'�A**"��#�"B�+?'�%�$�'��
�9$�&"
)��ก�����%&$@�
?�$��ก9�ก�*���#'��B���
9�ก�'�( B�+%&$^[�('��
$*9�?(�"�&a������กb>$^[�&�'(������B�$( 
�*	]9��9
ก�*@�(�@	�A	�#'�+�	'"?'�A**"��#�"&*[�?'�%�$�'���'�� j 
9�ก�'�()$���$��
$�"'�ก	�*$���+ 5 )���9�*�?'�A**"��#�"&*[�?'�%�$�'�� �9$��#$�*	]9��9
ก�*
�+B�$�%&$b>$������*���'(�&�$��"'�$��ก('� 60 (9� ก'��ก�*�*#�ก�กa�?'�A**"��#�"&*[�?'�%�$�'���#'�	'")\$�
9�ก�'�( 

 
 

���ก���������ก�กO"#�กM��R��	���	M��Q�	���������  
(��	��7�	����<�����������) 

	�$��$��
!<��ก��* 

����ก�กO"#���* 
(31 �9:;�<� 2563) 

����ก�กO"#���* 
(31 �9:;�<� 2564) 

����ก�กO"#���* 
(31 �9:;�<� 2565) 

?'�A**"��#�"ก�*)�� (Front-End Fee)** 
(1) ��	
@+@"">�?'� 
(2) ��	
b>$�����ก��'"/��??� 

 
�"'�ก	� 3.21 
�"'�ก	� 3.21 

 
1.605 

�ก�($��"'�*#�ก�กa� 

 
1.605 

�ก�($��"'�*#�ก�กa� 

 
1.605 

�ก�($��"'�*#�ก�กa� 
?'�A**"��#�"ก�**9�W[$�?[� (Back-End Fee)** 
(1) ��	
@+@"">�?'� 
(2) ��	
b>$�����ก��'"/��??� 

 
�"'�ก	� 3.21 
�"'�ก	� 3.21 

 
�ก�($��"'�*#�ก�กa� 
�ก�($��"'�*#�ก�กa� 

 
�ก�($��"'�*#�ก�กa� 
�ก�($��"'�*#�ก�กa� 

 
�ก�($��"'�*#�ก�กa� 
�ก�($��"'�*#�ก�กa� 

?'�A**"��#�"ก�*@9����#'��&�'(������  
(Switching Fee)** 

    

(1)  ?'�A**"��#�"ก�*@9����#'��&�'(�������)$� 
(Switching In) 
• ��	
@+@"">�?'� 
• ��	
�����ก��'"/��??� 

 
 

�"'�ก	� 3.21 
�"'�ก	� 3.21 

 
 

1.605 
�ก�($��"'�*#�ก�กa� 

 
 

1.605 
�ก�($��"'�*#�ก�กa� 

 
 

1.605 
�ก�($��"'�*#�ก�กa� 

(2)  ?'�A**"��#�"ก�*@9����#'��&�'(��������ก 
(Switching Out)  

• ��	
@+@"">�?'� 
• ��	
�����ก��'"/��??� 

 
 

�"'�ก	� 3.21 
�"'�ก	� 3.21 

 
 

�ก�($��"'�*#�ก�กa� 
�ก�($��"'�*#�ก�กa� 

 
 

�ก�($��"'�*#�ก�กa� 
�ก�($��"'�*#�ก�กa� 

 
 

�ก�($��"'�*#�ก�กa� 
�ก�($��"'�*#�ก�กa� 

?'��*9�ก*�#)��?[�&�'(������ก'��*+�+�(��^[�
?*���#'ก_&�
�($%��?*�ก�* (Exit Fee)  

�"'"# �"'"# �"'"# �"'"# 

?'�%�$�'��%�ก�*W[$�&*[�)��&�9ก�*9�� �"['�"#ก�*
@9'�W[$�&*[�@9'�)��&*[�@9����#'��&�'(������  
(�กa��)$�ก�����) (Brokerage Fee)*** 

�"'�ก	� 0.75 �ก�($��"'�*#�ก�กa� �ก�($��"'�*#�ก�กa� �ก�($��"'�*#�ก�กa� 

?'�A**"��#�"ก�*���&�'(������ %��9�*� 10 ��� 
�'�&�'(������ 
1,000 &�'(� 

%��9�*� 10 ��� 
�'�&�'(������ 
1,000 &�'(� 

%��9�*� 10 ��� 
�'�&�'(������ 
1,000 &�'(� 

%��9�*� 10 ��� 
�'�&�'(������ 
1,000 &�'(� 

*       ?'�A**"��#�" / ?'�%�$�'��
9�ก�'�(*("U�]#">�?'��	'"B�$( 
**     ?'�A**"��#�"ก�*)�� / @9����#'��&�'(����������*#�ก�กa���กb>$@9'�W[$�&�'(������B�'�+ก��'"&*[�B�'�+*��%��9�*��#'�"'��'�ก9�  �
��*	]9��9
ก�*�+B�$�  

*���+��#�
B�+&�9ก�ก�h�%&$�*���'��� 
***   ?'�A**"��#�" / ?'�%�$�'��
9�ก�'�(�"'"#U�]#">�?'��	'" 
�9$��#$ %�ก*�#�#'�9�*�U�]#">�?'��	'" U�]#A�*ก	��:�+ &*[�U�]#�['�%
"#ก�*���#'��B��� �*	]9��9
ก�*@�(�@	�A	%�ก�*�*9��*���9�*�?'�A**"��#�"B�+?'�%�$�'��
�9$�&"
)��ก�����%&$@�
?�$��ก9�ก�*���#'��B���
9�ก�'�( B�+%&$^[�('��
$*9�?(�"�&a������กb>$^[�&�'(������B�$( 
�*	]9��9
ก�*@�(�@	�A	�#'�+�	'"?'�A**"��#�"&*[�?'�%�$�'���'�� j 
9�ก�'�()$���$��
$�"'�ก	�*$���+ 5 )���9�*�?'�A**"��#�"&*[�?'�%�$�'�� �9$��#$�*	]9��9
ก�*�+B�$�
%&$b>$������*���'(�&�$��"'�$��ก('� 60 (9� ก'��ก�*�*#�ก�กa�?'�A**"��#�"&*[�?'�%�$�'���#'�	'")\$�
9�ก�'�( 
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����7�	���ก������� ก��ก���������@�7ก��ก�	;��7M�ก��� 
� ����� 31 �9:;�<� 2565 

 

  ���<�� ��	��7�	����<�� 

��	���ก�����  $����<�$��� ����� ������S� 

  ("��) (%) 
��������� 1,177,697,726.10  100.87%  
  ���������$�����7��X 1,177,697,726.10  100.87%  

  
  

PICTET - DIGITAL COMMUNICATION(PIPTELILX) 1,177,697,726.10  100.87%  
����|�กS��<�� 15,607,104.27  1.34%  
  

  
�"�.A��?�*ก@	ก*���(KBANK) 15,607,104.27  1.34%  

��88�R��	���������� / FORWARD (23,365,485.06) (2.00%) 
  

  
@9;;�W[$�)���'(�&�$�/FORWARD(FWTHBUSD22624EB) 3,278,000.00  0.28%  

  
  

@9;;�W[$�)���'(�&�$�/FORWARD(FWTHBUSD22624CS) 3,056,400.00  0.26%  
  

  
@9;;�W[$�)���'(�&�$�/FORWARD(FWTHBUSD22624DD) 2,699,190.00  0.23%  

  
  

@9;;�W[$�)���'(�&�$�/FORWARD(FWTHBUSD22624DF) 2,493,600.00  0.21%  
  

  
@9;;�W[$�)���'(�&�$�/FORWARD(FWTHBUSD22624Y) 2,445,600.00  0.21%  

  
  

@9;;�W[$�)���'(�&�$�/FORWARD(FWTHBUSD22708S) 2,008,834.00  0.17%  
  

  
@9;;�W[$�)���'(�&�$�/FORWARD(FWTHBUSD22624BK) 1,701,000.00  0.15%  

  
  

@9;;�W[$�)���'(�&�$�/FORWARD(FWTHBUSD22708A) 1,404,625.50  0.12%  
  

  
@9;;�W[$�)���'(�&�$�/FORWARD(FWTHBUSD22624G) 970,710.00  0.08%  

  
  

@9;;�W[$�)���'(�&�$�/FORWARD(FWTHBUSD22617AL) 920,800.00  0.08%  
  

  
@9;;�W[$�)���'(�&�$�/FORWARD(FWTHBUSD22916J) 894,036.00  0.08%  

  
  

@9;;�W[$�)���'(�&�$�/FORWARD(FWTHBUSD22N18H) 890,316.00  0.08%  
  

  
@9;;�W[$�)���'(�&�$�/FORWARD(FWTHBUSD22624DX) 785,856.00  0.07%  

  
  

@9;;�W[$�)���'(�&�$�/FORWARD(FWUSDTHB22617JC) 625,500.00  0.05%  
  

  
@9;;�W[$�)���'(�&�$�/FORWARD(FWTHBUSD22N18S) 539,460.00  0.05%  

  
  

@9;;�W[$�)���'(�&�$�/FORWARD(FWTHBUSD22617AO) 398,560.00  0.03%  
  

  
@9;;�W[$�)���'(�&�$�/FORWARD(FWUSDTHB22617GJ) 84,456.60  0.01%  

  
  

@9;;�W[$�)���'(�&�$�/FORWARD(FWTHBUSD22N18BU) (18,540.00) (0.00%) 
  

  
@9;;�W[$�)���'(�&�$�/FORWARD(FWTHBUSD22N18AI) (99,720.00) (0.01%) 

  
  

@9;;�W[$�)���'(�&�$�/FORWARD(FWUSDTHB22708CR) (228,508.90) (0.02%) 
  

  
@9;;�W[$�)���'(�&�$�/FORWARD(FWUSDTHB22N18AG) (486,984.00) (0.04%) 

  
  

@9;;�W[$�)���'(�&�$�/FORWARD(FWTHBUSD22N18BK) (549,360.00) (0.05%) 
  

  
@9;;�W[$�)���'(�&�$�/FORWARD(FWUSDTHB22624HM) (643,500.00) (0.06%) 

  
  

@9;;�W[$�)���'(�&�$�/FORWARD(FWTHBUSD22N18AW) (696,720.00) (0.06%) 
  

  
@9;;�W[$�)���'(�&�$�/FORWARD(FWUSDTHB22624AY) (725,200.00) (0.06%) 

  
  

@9;;�W[$�)���'(�&�$�/FORWARD(FWUSDTHB22N18Z) (1,668,850.00) (0.14%) 
  

  
@9;;�W[$�)���'(�&�$�/FORWARD(FWUSDTHB22624AA) (1,973,000.00) (0.17%) 

  
  

@9;;�W[$�)���'(�&�$�/FORWARD(FWUSDTHB22617M) (2,293,437.33) (0.20%) 
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  ���<�� ��	��7�	����<�� 

��	���ก�����  $����<�$��� ����� ������S� 

  ("��) (%) 
  

  
@9;;�W[$�)���'(�&�$�/FORWARD(FWUSDTHB22624CO) (2,417,500.00) (0.21%) 

  
  

@9;;�W[$�)���'(�&�$�/FORWARD(FWUSDTHB22N18U) (5,714,223.81) (0.49%) 
  

  
@9;;�W[$�)���'(�&�$�/FORWARD(FWUSDTHB22624AL) (7,041,479.98) (0.60%) 

  
  

@9;;�W[$�)���'(�&�$�/FORWARD(FWUSDTHB22O28H) (7,238,903.60) (0.62%) 
  

  
@9;;�W[$�)���'(�&�$�/FORWARD(FWUSDTHB22708F) (7,440,736.26) (0.64%) 

  
  

@9;;�W[$�)���'(�&�$�/FORWARD(FWUSDTHB22916K) (9,325,765.28) (0.80%) 
�������	��� (2,451,978.22) (0.21%) 
���<������� ������S� 1,167,487,367.09  100.00%  
���<����������� ("��) 14.3599 
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������������������� 
� ����� 31 �9:;�<� 2565 

 

ก�����	�$�����   ���<��$����<�$���   %NAV  
(ก) �*�@�*U�?*9N �
$Bก' �9�(B�ก��	� 9�A�9�**9N��� 9�A�9�*A��?�*B&'��*+��,��� 
9�A�9�* &*[��*�@�*B&'�&�#$�#'ก������['�ก�*e[$�e>B�+9���*+��@^��9�ก�*��	� &*[�
ก*+�*(�ก�*?�9� ��a�b>$��ก b>$*9�*�� b>$*9���(9� &*[�b>$?$_�*+ก9�  -   -   
()) �*�@�*�#'A��?�*�#'"#กV&"���:�+�9
�9$�)\$� A��?�*��	��� &*[��*	]9���	������a� 
b>$��ก b>$*9�*�� b>$*9���(9� b>$@�9ก&�9� &*[�b>$?$_�*+ก9�                15,607,104.27  

     
1.34  

(?) �*�@�*�#'"#�*	]9��#'�
$*9� rating %�*+
9� investment grade ��a�b>$��ก b>$*9�*�� b>$*9�
��(9� b>$@�9ก&�9� &*[�b>$?$_�*+ก9�  -   -   

(�) �*�@�*�#'"#�*	]9��#'�
$*9�ก�*�9
�9�
9�?(�"�'���['�^[�%�*+
9��#'�'_ก('� investment 
grade &*[��"'"# rating ��a�b>$��ก b>$*9�*�� b>$*9���(9� b>$@�9ก&�9� &*[�b>$?$_�*+ก9�  -   -   

@9
@'(�@>�@�
 (Upper Limit) �#'�*	]9��9
ก�*?�
('��+�����%�ก��'" (�) 15% NAV 

 

M�ก���6��������	�ก	������ 

M�ก���6�������@�7��
��
������	�����$�����r���� 
(?_�(���"�#�k	�	� �9$�B�' ".?. � A.?. )��B�'�+�#) 

SCBDIGI 

 
SCBDIGIP 

 

������$� : b�ก�*
_��	����%��
#� "	�
$��a�@	'��[��9�^\�b�ก�*
_��	����%����?� 
b>$�����?(*�_?(�"�)$�%��9ก]�+@	�?$� ��['���) b����B�� B�+?(�"�@#'��ก'���9
@	�%� 
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M�ก���6�������@""��ก���� 

M�$	"@��#�กก������� 
% $��
����� % $�	�� 

YTD 3 ���	� 6 ���	� 1 �� 3 �� 5 �� 10 �� $���@$�#��$��� 

SCBDIGI -25.01% -14.77% -26.27% -30.97% 1.48% 2.71% n.a. 6.29% 

�ก�h�"��*N��1 - - - - - - - - 

?(�"b9�b(�)��b�ก�*
_��	���� 21.08% 17.09% 22.17% 24.62% 22.27% 19.73% n.a. 18.49% 

?(�"b9�b(�)���ก�h�"��*N�� - - - - - - - - 
 

M�$	"@��#�กก������� 
% $��
����� % $�	�� 

YTD 3 ���	� 6 ���	� 1 �� 3 �� 5 �� 10 �� $���@$�#��$��� 

SCBDIGIP -25.01% -14.77% -26.27% -30.82% n.a. n.a. n.a. 0.06% 

�ก�h�"��*N��1 - - - - - - - - 

?(�"b9�b(�)��b�ก�*
_��	���� 21.08% 17.09% 22.17% 24.62% n.a. n.a. n.a. 22.58% 

?(�"b9�b(�)���ก�h�"��*N�� - - - - - - - - 

������$� : ก�*(9
b�ก�*
_��	����)��ก�����*("�#$ �9
�_)\$���""��*N��ก�*(9
b�ก�*
_��	����)��@"�?"�*	]9��9
ก�*����� 
1 �"'"# 
9��# MSCI AC World (USD) ��a��#��
9��#�$���	� (reference index) �['�%�$�*+�����%���	�ก�*��*#����#��b����B����'��9$� 

�"'@�"�*^�_"���*#����#��ก9�ก����A�ก�*����� (9�^��*+@�?�ก�*����� &*[��*9��@	��#'ก�����&�9ก������
$ ��['����กก�����&�9ก�"'�
$
�������"@9
@'(�B�+/&*[�@	��*9���#'��a���?��*+ก��)��
9��#�#$(9
 

nSCBAM ��a�b>$?_�(�b����B��
9��#�#$(9
�
�%�$)$�">�
9��# � @	$�(9�o 

�9$��#$ ก��������#'��
9��#�#$(9
 ��ก �"'"# ��a� MSCI World (NR) �*9�
$(��$����ก�*�$��ก9�?(�"�@#'���9�*�B�ก���#'���['�?_�(�
b����B����a�@ก����	���� � (9��#'����� (%��9�*�@'(� 80%) B�+�*9�
$(��9�*�B�ก���#'���['���#��ก9�?'�@ก����	���� � (9��#'
?_�(�b����B�� (%��9�*�@'(� 20%) "#b��9$�B�'(9��#' 22 ก9����� 2565 ��a��$��� 

� SCBDIGI �?�"#b�)�
���@>�@�
%��'(��(�� 5 �# (maximum drawdown) ?[� -39.98% 

� SCBDIGIP �?�"#b�)�
���@>�@�
%��'(��(�� 5 �# (maximum drawdown) ?[� -40.98% 

��	���	�$�������������ก��������	�ก	���� (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
      �	"�7�7���$���@$������ 1 ��Q����� 2564 Qv������ 31 �9:;�<� 2565 

 
 
 

PTR = Min (W[$��*9��@	�, )���*9��@	�) 

 Avg. NAV 

PTR = 90,171,642.10 

 1,650,031,550.53 

PTR = 0.05 

������$� : PTR ?_�(���ก">�?'��#'�$��ก('�*+&('��b�*(")��">�?'�ก�*W[$��*9��@	�ก9�b�*(")��">�?'�ก�*)���*9��@	� �#'ก�����*("�����%�
*��*+�+�(���9;�#�#'b'��"� &�*
$(�">�?'��*9��@	�@��A	�:�#'�)��ก�����*("%�*��*+�+�(���9;�#�
#�(ก9�
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	����"<������
��	Q�	�7�7���6���"��7��X���  	����"<������
��	Q�	�7�7�����6���"��7��X��� 

AAA (tha) 
AAA B@
�^\�*+
9�?(�"�'���['�^[�)9$�@>�@�
)���9�
9�?(�"�'���['�^[�
U��%��*+��,���W\'�ก_&�
�
�e	��� �
��9�
9�?(�"�'���['�^[��#$�+"��
%&$ก9��9�
9�?(�"�'���['�^[��#'"#?(�"�@#'�� n�$���#'@�
o �"['���*#����#��ก9�     
b>$��ก�*�@�*&*[��*�@�*�['�%��*+��,��� B�+�
��ก�	B�$(�+ก_&�
%&$Bก'
�*�@�*���ก�*��	��#'��ก&*[�?$_�*+ก9��
�*9N��� 

 F1 (tha) 
B@
�^\�*+
9�?(�"@�"�*^)9$�@>�@�
%�ก�*�_*+&�#$��"��['���))���*�@�*
�*���"ก_&�
�"['���*#����#��ก9�b>$��ก�*�@�*&*[��*�@�*�['� j %��*+��,
���U��%�$�9�
9�?(�"�'���['�^[�U��%��*+��,���W\'�ก_&�
�
�e	��� �
�
�9�
9�?(�"�'���['�^[��#$�+"��%&$@_&*9��9�
9�?(�"�'���['�^[��#'"#?(�"�@#'�� 
n�$���#'@�
o �"['���*#����#��ก9�b>$��ก�*�@�*�['�%��*+��,�
#�(ก9� B�+�
�
�ก�	B�$(�+ก_&�
%&$ก9��*�@�*���ก�*��	��#'��ก&*[�?$_�*+ก9��
�*9N��� 
%�ก*�#�#'"#*+
9�?(�"�'���['�^[�@>���a�	�,]�+"#@9;�9ก]�� n+o B@
��($
�	'"��	"��ก�9�
9�?(�"�'���['�^[��#'ก_&�
 

AA (tha) 
AA B@
�^\�*+
9�?(�"�'���['�^[�)9$�@>�"�ก�"['���*#����#��ก9�b>$��ก        
�*�@�*&*[��*�@�*�['�%��*+��,�
�*+
9�?(�"�'���['�^[�)���*�@�*���
ก�*��	�)9$��#$�'����กb>$��ก�*�@�*&*[��*�@�*�['��#'�
$*9�ก�*�9
�9�
9�?(�"
�'���['�^[�)9$�@>�@�
)���*+��,����#����aก�$�� 

 F2 (tha) 
B@
�^\�*+
9�?(�"@�"�*^%�ก�*�_*+&�#$��"��['���)���ก�*��	���"
ก_&�
�(��%�*+
9��#'�'��%��"['���*#����#��ก9�b>$��ก�*�@�*&�#$�['�%�
�*+��,�
#�(ก9� ��'���*กa
# *+
9�)��?(�"�'���['�^[�
9�ก�'�(�9��"'���
��#����'�ก9�ก*�#�#'�
$*9�ก�*�9

9�
9�?(�"�'���['�^[��#'@>�ก('� 

A (tha) 
A B@
�^\�*+
9�?(�"�'���['�^[�)9$�@>��"['���*#����#��ก9�b>$��ก�*�@�*&*[�
�*�@�*�['�%��*+��,��� ��'���*กa
# ก�*���#'��B���)��@^��ก�*��&*[�
@U�����,*]Nก	����"#b�ก*+���'�?(�"@�"�*^%�ก�*�_*+&�#$�
$�*�
��"ก_&�
)���*�@�*���ก�*��	��&�'��#$"�กก('��*�@�*�['��#'�
$*9�ก�*�9

�9�
9�?(�"�'���['�^[�%��*+�U��#'@>�ก('� 

 F3 (tha) 
B@
�^\�*+
9�?(�"@�"�*^%�ก�*�_*+&�#$��"��['���))���*�@�*ก�*��	���"
ก_&�
�(��%�*+
9����ก����"['���*#����#��ก9�b>$��ก�*�@�*�['�&*[��*�
@�*�['�%��*+��,�
#�(ก9� ��'���*กa
# ?(�"@�"�*^%�ก�*�_*+&�#$
9�ก�'�(�+
"#?(�"�"'B�'���"�ก)\$�����"?(�"���#'��B���%������%�*+�+@9$�
"�กก('��*�@�*�#'�
$*9�ก�*�9
ก�*�9
�9�
9��#'@>�ก('� 

BBB (tha) 
BBB B@
�^\�*+
9�?(�"�'���['�^[�)9$����ก����"['���*#����#��ก9�b>$��ก�*�
@�*�['�%��*+��,��� ��'���*กa
# "#?(�"��a����
$"�กก('�ก�*���#'��B���
)��@^��ก�*��&*[�@U�����,*]Nก	��+"#b�ก*+���'�?(�"@�"�*^%�
ก�*�_*+&�#$�
$�*���"ก_&�
�(��)���*�@�*���ก�*��	��&�'��#$"�กก('�
�*�@�*&�#$�['��#'�
$*9�ก�*�9
�9�
9�?(�"�'���['�^[�%��*+�U��#'@>�ก('� 

 B (tha) 
B@
�^\�*+
9�?(�"@�"�*^%�ก�*�_*+&�#$��"��['���))���*�@�*ก�*��	���"
ก_&�
�(���#'�"'B�'����"['���*#����#��ก9�b>$��ก�*�@�*�['�%��*+��,��� 
?(�"@�"�*^%�ก�*�_*+&�#$
9�ก�'�(�+�"'B�'���"�ก)\$���"ก�*
���#'��B�������,*]Nก	�B�+ก�*��	�%������*+�+@9$� 

BB (tha) 
BB B@
�^\�*+
9�?(�"�'���['�^[�?'��)$���'_�"['���*#����#��ก9�b>$��ก       
�*�@�*�['�%��*+��,��� ก�*�_*+&�#$��"��['���))���*�@�*�&�'��#$
U��%��*+��,�9$� j "#?(�"�"'B�'���%�*+
9�&�\'�B�+?(�"@�"�*^%�ก�*
�_*+&�#$?[���"ก_&�
�(���+"#?(�"�"'B�'���"�ก)\$���"ก�*���#'��B���
)���,*]Nก	�%������ 

 C (tha) 
B@
�^\�*+
9�?(�"@�"�*^%�ก�*�_*+&�#$��"��['���))���*�@�*ก�*��	���"
ก_&�
�(���#'�"'B�'���@>� �"['���*#����#��ก9�b>$��ก�*�@�*�['�%��*+��,���
?(�"@�"�*^%�ก�*�k	�9�	��")$�b>ก9����ก�*��	�)\$���>'ก9�@U�(+�#'��[$��'�
ก�*
_��	�A�*ก	�B�+@U�ก�*������,*]Nก	���'��9$� 

B (tha) 
B B@
�^\�*+
9�?(�"����['�^[�)9$��'_��'��"#�9�@_?9;�"['���*#����#��ก9�     
b>$��ก�*�@�*&�#$�['� j %��*+��,��� ก�*�k	�9�	��"��['���))���*�@�*&�#$
B�+)$�b>ก9����ก�*��	��9�?���a����
$%��9����9� B�'?(�""9'�?��9��_ก9
��>'
%�*+
9�&�\'���'��9$� B�+?(�"@�"�*^%�ก�*�_*+&�#$��"ก_&�
��'��
�'���['����'��9$� B�+?(�"@�"�*^%�ก�*�_*+&�#$��"ก_&�
��'���'���['���9$� 
�"'B�'���)\$���>'ก9�@U�(+�#'��[$��'�ก�*
_��	�A�*ก	�B�+@U�����,*]Nก	� 
 
 
 
 

 D (tha) 
B@
�^\�ก�*b	
�9
�_*+&�#$�#'�
$�ก	
)\$�B�$(&*[�ก_�9��+�ก	
)\$� 
 
������$���7ก	"ก��#��	����"<������
��	Q�	>��7�7��>��7�7����
�6���"��7��X���                                                                    
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	����"<������
��	Q�	�7�7���6���"��7��X���  	����"<������
��	Q�	�7�7�����6���"��7��X��� 

CCC (tha), CC (tha), C (tha) 
�9�
9�?(�"�'���['�^[��&�'��#$B@
�^\�*+
9�?(�"�'���['�^[�)9$��'_"�ก 
�"['���*#����#��ก9�b>$��ก�*�@�*&*[��*�@�*�['�%��*+��,��� 
?(�"@�"�*^%�ก�*�V	�9�	��")$�b>ก9����ก�*��	�)\$���>'ก9�@U�(+ 
�#'��[$��'�ก�*
_��	�A�*ก	�B�+ก�*9�������,*]Nก	��#����'���
#�( 

 �?*['���'��#$	�,]@_&*9��*+��,��� nthao �+^>ก*+���($�'���ก�9�
9�?(�"
�'���['�^[���ก�9�
9� �['�B�ก?(�"B�ก�'����ก��กก�*�9
�9�
9�?(�"
�'���['�^[�*+
9�@�ก��?*['��&"�� n+o &*[� n-n ����+^>ก*+���($�	'"��	"�'���ก
�9�
9�?(�"�'���['�^[�@_&*9��*+��,&�\'� j �['�B@
�^\�@^��+�'���
�
��*#����#��ก9�U��%��9�
9�?(�"�'���['�^[�)9$�&�9ก �9$��#$ �+�"'"#ก�**+��
@9;�9ก]�� �'��$��
9�ก�'�(@_&*9��9�
9�?(�"�'���['�^[��9�
9� nAAA(tha)o 
&*[��9�
9��#'�'_ก('� nCCC(tha)o @_&*9��9�
9�?(�"�'���['�^[�%�*+�+��(  
B�+�+�"'"#ก�**+��@9;�9ก]���'��$��
9�ก�'�(@_&*9��9�
9�?(�"�'���['�^[� 
%�*+�+@9$� ��ก�&�[���ก nF1(tha)o 

D (tha) 
�9�
9�?(�"�'���['�^[��&�'��#$ �+^>กก_&�
%&$@_&*9���?�ก*&*[��*�@�*&�#$W\'�
ก_�9���>'%�U�(+b	
�9
�_*+&�#$%��9����9� 

 @9;;��ก�*�*9��9�
9�?(�"�'���['�^[� (Rating Watch) : @9;;��ก�*�*9�
�9�
9�?(�"�'���['�^[��+^>ก%�$�['�B�$�%&$�9ก������*��('�"#?(�"��a����
$�#' 
�+"#ก�*���#'��B����9�
9�?(�"�'���['�^[�B�+B�$�B�(��$"�	,���)��ก�*
���#'��B���
9�ก�'�( @9;;��
9�ก�'�(���*+����a� n@9;;���(กo W\'��'��#$
B�(��$"%�ก�*�*9��9�
9�?(�"�'���['�^[�%&$@>�)\$� n@9;;����o �+�'��#$
B�(��$"%�ก�*�*9��9�
9�?(�"�'���['�^[�%&$�'_�� &*[� n@9;;��(	(9���o  
%�ก*�#�#'�9�
9�?(�"�'���['�^[�����+�
$*9�ก�*�*9�)\$��*9���&*[�?��#'�
� 
�ก�	 @9;;��ก�*�*9��9�
9�?(�"�'���['�^[�"9ก�+^>ก*+���($@_&*9��'(�
*+�+�(��@9$� j 

Tris Rating 
   
	����"�<���$$����������7�7ก���@�7�7�7����	���$���@$� 1 ���v��  	����"�<���$$����������7�7���� ��	���$�6ก�� 1 ��  

AAA 
AAA �9�
9��?*
	�@>�@�
 "#?(�"�@#'���'_�#'@�
 �*	]9�"#?(�"@�"�*^%�ก�*
�_*+
�ก��#$�B�+?[���	��$�%��ก�h�@>�@�
 B�+�
$*9�b�ก*+���$��"�ก��ก
ก�*���#'��B������A�*ก	� �,*]Nก	� B�+@	'�B(
�$�"�['�j 

 T1 
T1 ��ก�*�@�*&�#$"#@^��+�9$����
$��ก�*���
B�+ก�*��	��#'B)a�Bก*'�%�
*+
9�
#"�ก "#@U�?�'���#'
#"�ก B�+�9ก������+�
$*9�?(�"?�$"?*����กก�*
b	
�9
�_*+&�#$�#'
#ก('��9�
9��?*
	�%�*+
9��['� b>$��ก�*�@�*�#'�
$*9��9�
9�
�?*
	�%�*+
9�
9�ก�'�(W\'�"#�?*['��&"�� "+" 
$(��+�
$*9�?(�"?�$"?*��
$��
ก�*b	
�9
�_*+&�#$�#'@>��	'�)\$� 

AA 
AA "#?(�"�@#'���'_"�ก �*	]9�"#?(�"@�"�*^%�ก�*�_*+
�ก��#$�B�+?[� 
��	��$�%��ก�h�@>�"�ก B�'����
$*9�b�ก*+����กก�*���#'��B������A�*ก	� 
�,*]Nก	� B�+@	'�B(
�$�"�['�j "�กก('��9�
9��?*
	��#'��>'%�*+
9� AAA 

 T2 
T2 b>$��ก�*�@�*&�#$"#@^��+�9$����
$��ก�*���
B�+ก�*��	��#'B)a�Bก*'�%�
*+
9�
# B�+"#?(�"@�"�*^%�ก�*�_*+&�#$*+�+@9$�%�*+
9��#'�'��%� 

A 
A "#?(�"�@#'��%�*+
9��'_ �*	]9�"#?(�"@�"�*^%�ก�*�_*+
�ก��#$�B�+?[�
��	��$�%��ก�h�@>� B�'����
$*9�b�ก*+����กก�*���#'��B������A�*ก	� 
�,*]Nก	� B�+@	'�B(
�$�"�['�j "�กก('��9�
9��?*
	��#'��>'%�*+
9�@>�ก('� 

 T3 
T3 b>$��ก�*�@�*&�#$"#?(�"@�"�*^%�ก�*�_*+&�#$*+�+@9$�%�*+
9��#'��"*9��
$ 

BBB 
BBB "#?(�"�@#'��%�*+
9����ก��� �*	]9�"#?(�"@�"�*^%�ก�*�_*+

�ก��#$�B�+?[���	��$�%��ก�h��#'�#��� B�'"#?(�"�'���&(�'�ก�*
���#'��B������A�*ก	� �,*]Nก	� B�+@	'�B(
�$�"�['�j "�กก('� B�+���"#
?(�"@�"�*^%�ก�*�_*+&�#$�#'�'��B����"['���#��ก9��9�
9��?*
	��#'��>'%�
*+
9�@>�ก('� 
 
 
 

 T4 
T4 b>$��ก�*�@�*&�#$"#?(�"@�"�*^%�ก�*�_*+&�#$*+�+@9$��#'?'��)$���'��B� 
�9�
9��?*
	���ก�*+�U��#'�9
�
��*	@�*��	$���a��9�
9��?*
	��*�@�*&�#$%�
�*+ก>���	���� W\'�@+�$��?(�"@�"�*^%�ก�*�_*+&�#$)��b>$��ก�*�@�*�
�
�"'*("?(�"�@#'��%�ก�*���#'��B���ก�*�_*+&�#$��ก@ก����	������a�@ก��
��	��*��'���*+��, 
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Tris Rating 
   
	����"�<���$$����������7�7ก���@�7�7�7����	���$���@$� 1 ���v��  	����"�<���$$����������7�7���� ��	���$�6ก�� 1 ��  
BB 
BB ?(�"�@#'��%�*+
9�@>� �*	]9�"#?(�"@�"�*^%�ก�*�_*+
�ก��#$�B�+?[�
��	��$�%��ก�h��'_ก('�*+
9����ก��� B�+�+�
$*9�b�ก*+����กก�*
���#'��B������A�*ก	� �,*]Nก	� B�+@	'�B(
�$�"�['�j ?'��)$���9
��� W\'����
@'�b�%&$?(�"@�"�*^%�ก�*�_*+&�#$��>'%��ก�h��#'�"'�#��� 
 

 ��ก��ก�#$ �*	@�*��	$��9�ก_&�
 "B�(��$"�9�
9��?*
	�" (Rating Outlook)  
�['�@+�$��?(�"��a����
$)��ก�*���#'��B����9�
9� �?*
	�)��b>$��ก�*�
@�*%�*+�+���ก���&*[�*+�+��( �
��*	@�*��	$��+	��*��^\���ก�@�#'�+
�ก	
ก�*���#'��B���)��U�(+���@�&ก**"B�+@U�B(
�$�"���A�*ก	�%�
���?�)�� b>$��ก�*�@�*�#'���ก*+���'�?(�"@�"�*^%�ก�*�_*+&�#$ �9$��#$ 
B�(��$"�9�
9��?*
	��#'��ก%&$Bก'&�'(����&�\'�j �+��#����'�ก9�
?(�"@�"�*^%�ก�*�_*+&�#$)��&�'(�����9$�j B�(��$"�9�
9��?*
	�B�'�
��ก��a� 4 *+
9� �
$Bก' 

B 
B ?(�"�@#'��%�*+
9�@>�"�ก �*	]9�"#?(�"@�"�*^%�ก�*�_*+
�ก��#$�B�+
?[���	��$�%��ก�h��'_ B�+����+&"
?(�"@�"�*^&*[�?(�"�9$�%�%�ก�*
�_*+&�#$�
$��"ก�*���#'��B���)��@^��ก�*�����A�*ก	� �,*]Nก	� B�+
@	'�B(
�$�"�['�j 

 Positive &"��^\��9�
9��?*
	�����*9�)\$�  
Stable &"��^\��9�
9��?*
	�����"'���#'��B���  
Negative &"��^\��9�
9��?*
	�����*9��
��  
Developing &"��^\��9�
9��?*
	�����*9�)\$� �*9��
�� &*[��"'���#'��B���  
 

C 
C "#?(�"�@#'��%�ก�*b	
�9
�_*+&�#$@>��#'@�
 �*	]9��"'"#?(�"@�"�*^%�ก�*
�_*+
�ก��#$�B�+?[���	��$���"ก_&�
��'���9
��� �
��$����,9���['���)�#'
��[$��_�(����A�*ก	� �,*]Nก	� B�+@	'�B(
�$�"�['�j ��'��"�ก�\��+"#
?(�"@�"�*^%�ก�*�_*+&�#$�
$ 

  

D 
D ��a�*+
9��#'��>'%�@U�(+b	
�9
�_*+&�#$ �
�b>$��ก�*�@�*&�#$�"'@�"�*^
�_*+
�ก��#$�B�+?[���	��$��
$��"ก_&�
 

  

�9�
9��?*
	���ก AA ^\� C ���"#�?*['��&"���(ก (+) &*[��� (-) �'��$�� 
�['��_B�ก?(�"B�ก�'��)��?��U�)���9�
9��?*
	�U��%�*+
9��
#�(ก9� 
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ก��R��	���������<"ก��S��� ��7ก��
��$ (Unit-Link) 

b>$�����@�"�*^W[$�&�'(������)��ก������#$?(�ก*"A**"��*+ก9��#(	� (Unit-Link) &*[��#'�*#�ก('� ก*"A**"��*+ก9��#(	�?(�&�'(�������
$��"
��['���)�#'�*	]9��9
ก�*ก_&�
 �
��	
�'�ก9��*	]9��*+ก9��#(	� &*[� �9(B��&*[����&�$��#'�*	]9��*+ก9��#(	�ก_&�
 �9$��#$ ก�*W[$�)��&�'(�
�����?(�ก*"A**"��*+ก9��#(	����"#)$�ก_&�
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$*9�?(�"�&a������กb>$^[�&�'(������
B�$( W\'��*	]9��9
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ก�* �*	]9��*+ก9��#(	� *("�9$��['� �#'��>' B�+��)�*+�_�9()���9(B��)��&�'(������
?(�ก*"A**"��*+ก9��#(	�  



 

                                                                                            60                         ก�������	
�����	��� �ก����
	�	���  : SCBDIGIFUND 

 

9. @	�A	%�ก�*�
$*9��*��)$�">��ก#'�(ก9�?(�"�@#'���#'�ก#'�()$��ก9�&�'(�������#'�
$*9�?_B�+�_�['�W[$�&�'(�������9$� ���
��*9��*��?_��[��
B�+?_�A	����ก#'�(ก9�?(�"�@#'��)��ก�*�����%�&�'(������  

10. @	�A	%�ก�*�
$*9�)$���a��*	��#'"#b�ก*+����'��"#�9�@_?9;�'�@	�A	�*+�����)��b>$ [̂�&�'(������&*[��'�ก�*�9
@	�%�%�ก�*����� ��'� ก�*
)��&�'(������)��ก�����*("�#'��>'%�)9$����ก�*
_��	�ก�* �['�ก�*?(�ก�����*("&*[�ก�**("ก�����*(" ��a��$�  

11. @	�A	%�ก�*�
$*9��*��)$�">��ก#'�(ก9�?(�")9
B�$����b��*+����� ��'� ?'�A**"��#�"&*[�b����B���#'�9(B��)��&�'(������?(�
ก*"A**"��*+ก9��#(	�����
$*9���กก�*W[$�ก*"A**"� *("�9$�ก�*W[$�&*[�)��?[�&�'(������ ��a��$�  

12. @	�A	%�ก�*B@
������('��"'�$��ก�**9�ก�*�	
�'��#ก��a�*+�+�(�� 2 �# 

��\'� �*	]9��9
ก�*)�@�(�@	�A	%�ก�*���#'��B�����['���) &*[�ก*�#�['�%
%�ก�*W[$�)��&�'(������?(�ก*"A**"��*+ก9��#(	� �
�^[�('��
$*9�
?(�"�&a������กb>$ [̂�&�'(������B�+/&*[�b>$������#'W[$�ก*"A**"��*+ก9��#(	�?(�&�'(������B�$( �9$��#$ ก*�#�#'"#ก�*���#'��B�����['���) �*	]9�
�9
ก�*�+B�$�%&$b>$ [̂�&�'(�������*���'(�&�$���'���$�� 15 (9� �
��+�*+ก�,b'������(a��W��)���*	]9��9
ก�* 

��	ก6���	��� \ 

� �*	ก�*)$�">�ก�����*("%&$b>$ [̂�&�'(������ :  

�*	]9��9
ก�*)�@�(�@	�A	%�ก�*�*9��*�� Bก$�)���#'��B��� �	'"��	" *>�B��ก�*�*	ก�* B�+/&*[�(	A#ก�* %�ก�*�_@'� �b�B*')$�">� )'�(@�* 
*������'�� j B�+/&*[�&�9�@[�)���*	]9��9
ก�*^\�b>$�����/b>$^[�&�'(������ *("^\�����9
%&$"#*>�B��ก�*���*9�)$�">��['� (^$�"#) ��'� b'��
�'������	��?�*��	?@� ��a��$� �
� [̂�('��
$*9�?(�"�&a������กb>$ [̂�&�'(������B�$( W\'��*	]9��9
ก�*�+B�$�%&$b>$������*���'(�&�$���'���$�� 
30 (9�ก'��(9��*	'"
_��	�ก�*�*9��*�����#'��B��� �
��+�*+ก�,b'������(a��W��)���*	]9��9
ก�* B�+�(a��W��)��b>$@�9�@���ก�*)��&*[�*9�
W[$�?[�&�'(������ (^$�"#) W\'�ก�*
_��	�ก�*�ก#'�(ก9��*['��
9�ก�'�("#(9� �̂�*+@�?��['��
*+�+�(�� ?'�%�$�'��%�ก�*�_@'� B�+/&*[�?'�%�$�'���['�
%
%��9ก]�+�_����
#�(ก9��#$ W\'��*	]9��9
ก�*�
$?_�\�^\��*+�����)��ก�����B�+b>$^[�&�'(�������
�*("��a�@_?9; �9$��#$ %�ก�*�_@'�
�
&"��/&�9�@[� \̂�b>$ [̂�&�'(������ ���	 ก*�#ก�*Bก$�)�?*�ก�* ก�*)�"�	 ก�*��	ก�?*�ก�*ก�����*(" �*	]9��9
ก�*�+
_��	�ก�*�
���a���
��"&�9ก�ก�h��#'@_�9ก���?�+ก**"ก�* ก.�.�. ก_&�
 B�+/&*[��*+ก�,�#'"#ก�*Bก$�)�	'"��	"%����?� 

� ก�**9�b��*+��������B����['����กก�*�#'ก�����%�$�*	ก�*��??��['� (soft commission) :  

�*	]9��9
ก�*���*9�b��*+��������B���['�ก�������ก��??��#'��a�b>$%&$�*	ก�* �9���['��"���กก�*%�$�*	ก�*)����??�
9�ก�'�(%�ก�*�9
ก�*
ก������
$ B�'�$����a�����"&�9ก�ก�h�
9��'����#$  

(1) b��*+��������B���#'*9��($�9$��$����a��*9��@	��#'"#">�?'�%�����,*]Nก	�B�+�$���ก#'�(ก9�������
��*�)��?(�"��a�ก�������"
กV&"��('�
$(�&�9ก�*9��B�+���
&�9ก�*9�� B�+  

(2) �$���"'"#y�	ก**"�#'B@
�%&$�&a�('��*	]9��9
ก�*%�$�*	ก�*)����??��9$��'��?*9$��ก	�?(�"�_��a��['�%&$ก������
$*9��*+�������ก��??�

9�ก�'�( (Churning)  

%�ก�*�9
@**b��*+�������"(**?&�\'�%&$Bก'ก������#'��>'U��%�$ก�*�*	&�*�9
ก�*)���*	]9��9
ก�* �*	]9��$��ก*+�_
$(�?(�"��a�A**"B�+
?_�\� \̂��9ก]�+B�+�*+�U�&�9ก�*9���#'���"#�($�
$)��ก������9$�
$(�  

%�ก*�#�#'�*	]9��9
ก�*"#ก�**9�b��*+��������B���['�ก����� �*	]9��9
ก�*�+��	
�b�)$�">��ก#'�(ก9�ก�**9�b��*+�����
9�ก�'�(�($%�
*�����*���#�9;�#B�+*�����*��*+�+�(��&ก�
[��
$(�  
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� ก�*�k	�9�	��"กV&"��('�
$(�ก�*�$��ก9�B�+�*���*�"ก�*e�ก��	� B�+/&*[�กV&"���'�� j :  

b>$ [̂�&�'(������"#&�$��#'%&$?(�"*'(""[�ก9��*	]9��9
ก�* B�+/&*[� b>$�#'�
$*9�"��&"����ก�*	]9��9
ก�* %�ก�*�k	�9�	��"&�9ก�ก�h��ก#'�(ก9�
ก�**>$�9ก�>ก?$� (Know Your Customer: KYC) B�+ก�*�*(�@���['��*��)$���a��*	��ก#'�(ก9��>ก?$� (Customer Due Diligence: CDD) W\'�
*(" \̂�B�'�"'�_ก9
�:�+ก�*%&$)$�">� B�+/&*[� �9
@'���ก@�*&*[�&�9กN��%
%&$Bก'�*	]9��9
ก�* B�+/&*[� b>$�#'�
$*9�"��&"����ก�*	]9��9
ก�* 
�['�%&$��a�����"กV&"��('�
$(�ก�*�$��ก9�B�+�*���*�"ก�*e�ก��	� B�+/&*[�กV&"���'��j  

�9$��#$ �*	]9��9
ก�* B�+/&*[� b>$�#'�
$*9�"��&"����ก�*	]9��9
ก�* "#@	�A	�k	�@A B�+/&*[� *+�9� B�+/&*[� �ก��	กก�*�_A�*ก**")��b>$ [̂�&�'(�
������
$��"�#'�&a�@"?(* �
��"'�_�$��B�$�%&$b>$^[�&�'(�������*���'(�&�$� %�ก*�#�#'�ก	
�&��ก�*��%
�&��ก�*��&�\'�&*[�&����&��ก�*��

9��'����#$  

(ก) b>$ [̂�&�'(�������"'%&$?(�"*'(""[�%�ก�*%&$)$�">� B�+/&*[� �9
@'���ก@�*&*[�&�9กN��%
%&$Bก'�*	]9��9
ก�* B�+/&*[� b>$�#'�
$*9�"��&"��
��ก�*	]9��9
ก�* ��"�#'�*	]9��9
ก�*ก_&�
 &*[�%&$)$�">� B�+/&*[� �9
@'���ก@�*&*[�&�9กN��%
%&$Bก'�*	]9��9
ก�* B�+/&*[� b>$�#'�
$*9�
"��&"����ก�*	]9��9
ก��"'?*� $̂(��#���@_&*9�ก�*�k	�9�	��"กV&"��('�
$(�ก�*�$��ก9�B�+�*���*�"ก�*e�ก��	�B�+/&*[�กV&"��
�'�� j �9$��#$ ��"�#'�*	]9��9
ก�*ก_&�
  

()) �*	]9��9
ก�*�&a�('�ก�*�_A�*ก**")��b>$^[�&�'(���������"#�9ก]�+��a�ก�*ก*+�_?(�"b	
��"กV&"��('�
$(�ก�*�$��ก9�B�+
�*���*�"ก�*e�ก��	� B�+/&*[� %�$��a��'�����%�ก�*e�ก��	� B�+/&*[� %�$��a��'�����%�ก�*@�9�@������ก�*��	�Bก'ก�*ก'�ก�**$����"
กV&"��('�
$(�ก�*�$��ก9�B�+�*���*�"ก�*e�ก��	� &*[����"#�9ก]�+��a�ก�*&�#ก��#'��กV&"��&*[�)9
B�$��'�กV&"���'��j  

(?) �*	]9��9
ก�*�&a�('� ก�*�_A�*ก**")��b>$^[�&�'(���������"#b�ก*+���'�ก�*�����)��ก�����*("b>$^[�&�'(������*���['� &*[�?(�"
�'���['� [̂�&*[�U��9ก]��)��A�*ก	��9
ก�*����� &*[��['��@#��)���*	]9��9
ก�*  

��ก��ก�#$ b>$^[�&�'(�������ก���	���"%&$�*	]9��9
ก�* B�+/&*[�b>$�#'�
$*9�"��&"����ก�*	]9��9
ก�*��	
�b�)$�">� B�+/&*[��9
@'���ก@�*
&*[�&�9กN��%
)��b>$^[�&�'(������%&$Bก'&�'(����*��ก�* &*[�&�'(�����#'"#�_���ก_ก9�
>B���"กV&"���'��j &*[���??��['�%
 �['�
�*+�����%�ก�*�k	�9�	��"กV&"��('�
$(�ก�*�$��ก9�B�+�*���*�"ก�*e�ก��	� B�+/&*[�กV&"���'��j  

�9$��#$ ?_('� nกV&"��('�
$(�ก�*�$��ก9�B�+�*���*�"ก�*e�ก��	�o &*[� ?_('� nกV&"���'��jo �9$� %&$"#?(�"&"��*("^\�กV&"��)��
�*+��,�'��j �#'ก�����*("�
$"#ก�*�����%��*+��,�9$�j 
$(�  

� )$�ก_&�
�ก#'�(ก9� FATCA B�+กV&"��U�]#�'���*+��,%��9ก]�+�
#�(ก9� :  

%��# .,. 2553 �*+��,@&*9N��"*	ก��
$��กกV&"���#'�*#�ก('� Foreign Account Tax Compliance Act (W\'��'����+�*#�ก('� FATCA) �
�"#
b��9�?9�%�$(9��#' 1 ก*กV�?" .,. 2557 กV&"��:�9�
9�ก�'�(ก_&�
%&$@^��9�ก�*��	��#'�"'%�'@9;���	��"*	ก9���ก�*+��,@&*9N��"*	ก� 
(Foreign Financial Institution &*[� FFI) *�����)$�">��ก#'�(ก9��9;�#)����??��#'��>'%��9�?9��$���@#�U�]#%&$ก9��*+��,@&*9N��"*	ก� (W\'�
*(" \̂���??�A**"
�/�	�	��??� @9;���	��"*	ก9� b>$W\'�"# 	̂'��#'��>'^�(*%�@&*9N��"*	ก� B�+b>$W\'�"# 	̂'��#'��>'���U�]#%�@&*9N��"*	ก�) W\'���	
&*[�"#
�($ก9� FFI �9$� ��ก��ก�#$�9��*�กk
$(�('�%��9����9�"#*9N���%�&����*+��,ก_�9�
_��	�ก�*��กกV&"���#'"#)$�ก_&�
B�+&�9ก�ก�h�%�
�9ก]�+�#'?�$��?�\�ก9� FATCA (W\'��'����+*("�*#�ก FATCA B�+กV&"��
9�ก�'�(('� nกV&"���'���*+��,�#'�ก#'�()$��o)  

ก�����*("B�+�*	]9��9
ก�*^[�('���a� FFI ��"���	��")�� FATCA W\'�^>กก_&�
%&$�$���)$�b>ก9���ก9�&�'(����@**�ก*)���*+��,
@&*9N��"*	ก��
�"#&�$��#'�$��*�����)$�">�B�+A�*ก**"���ก�*��	�)����??�@9;���	��"*	ก9�B�+��??��#'"#�9ก]�+��"&�9ก�ก�h��#' FATCA 
ก_&�
 &�$��#'%�ก�*�*(�@��)$�">��>ก?$��['�&�?(�"@9"9�A�)���>ก?$�ก9��*+��,@&*9N��"*	ก� B�+*(" \̂�&�$��#'%�ก�*ก_&�
%&$�>ก?$����
�*+�U��$���9
�_��ก@�*�[��9�����"&�9ก�ก�h�)�� FATCA ��a��$�  

U��%�$)$�ก_&�
)�� FATCA &�กก�����*("%
�"'�)$�b>ก9����['��k	�9�	��"&�9ก�ก�h�)�� FATCA (ก�'�(?[� "#@^��+��a� Non-
Participating Foreign Financial Institution &*[� NPFFI) ก�����*("�9$��+�
$*9�b�ก*+���#'@_?9;%�@��ก*�# ?[�  
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(1) �$��^>ก&9ก��	�%��9�*� 30 % )����	��#'ก�����*("�+�
$*9���ก*���
$ b��*+�����&*[���	���กก�*)���*9��@	����ก�*��	�%��*+��,
@&*9N��"*	ก� (��	����������*�) W\'��+�*	'"�$��9$�B�'(9��#' 1 ก*กV�?" .,. 2557 ��a��$��� B�+��	����������$�"%��*9��@	����ก�*��	�)��
�*+��,@&*9N��"*	ก� (Pass-thru) W\'����*("^\���	�m�กB�+��	������ก9�@^��9�ก�*��	��['�j ��ก�*+��,@&*9N��"*	ก� W\'��+�*	'"�$��9$�B�'�# 
.,. 2560 ��a��$��� �
� FATCA ก_&�
%&$@^��9�ก�*��	�)���*+��,@&*9N��"*	ก�B�+ FFI �#'�)$�*'("b>ก9�����")$�ก_&�
)�� FATCA 
(W\'�*(" \̂�A��?�*B�+@^��9�ก�*��	�%��*+��,��� b>$*9�m�ก�*9��@	� b>$@�9�@���ก�*)��B�+*9�W[$�?[�&�'(������) "#&�$��#'
_��	�ก�*&9ก��	� 
� �#'�'��
9�ก�'�(ก'���_*+%&$ก9�ก�����*("�#'��a� NPFFI  

(2) A��?�*B�+@^��9�ก�*��	��9$�%��*+��,���B�+�'���*+��,*("�9$�b>$
>B�b��*+����� b>$*9�m�ก�*9��@	� B�+b>$@�9�@���ก�*)��B�+*9�
W[$�?[�&�'(������ �#'�)$�*'("b>ก9���")$�ก_&�
)�� FATCA ����+�k	�@A&*[�*+�9�ก�*�_A�*ก**"���ก�*��	�&*[����	?(�"@9"9�A����A�*ก	�
ก9�ก�����*("&*[��*	]9��9
ก�* W\ '�����_%&$ก�����*("�"'@�"�*^
_��	�ก�*������'����
$ B�+/&*[�
_��	�ก�*������
$��'���"'"#
�*+@	�A	U� *(" \̂�����_%&$b>$ [̂�&�'(�������"'@�"�*^�_*��ก�*b'�����b>$@�9�@���ก�*)��B�+*9�W[$�?[�&�'(�������
$�#ก�'���  

�['�"	%&$�*	]9��9
ก�*B�+ก�����*("�
$*9�b�ก*+��%�ก�*
_��	����*("�9$��['���a�ก�**9ก]��*+�����)��b>$^[�&�'(�������
�*(" �*	]9�
�9
ก�*B�+ก�����*(" (�
��*	]9��9
ก�*) �\��)$�b>ก9����['��k	�9�	��"&�9ก�ก�h�B�+)$�ก_&�
)��กV&"���'���*+��,�#'�ก#'�()$�� B�+
�['�%&$�*	]9��9
ก�*B�+ก�����*("@�"�*^�k	�9�	��"U�*+b>ก9�U��%�$)$�ก_&�
B�+&�9ก�ก�h�)��กV&"���'���*+��,�#'�ก#'�()$���
$ 
�*	]9��9
ก�*B�+ก�����*(" (W\'�*("�9$�b>$�#'�ก#'�()$��ก9�ก�*�k	�9�	���)��ก����� ��'� b>$
>B�b��*+����� b>$*9�m�ก�*9��@	� B�+b>$@�9�@���
ก�*)��B�+*9�W[$�?[�&�'(������) �\�)�@�(�@	�A	%�ก�*
_��	�ก�*
9��#$  

(1) *$��)�%&$b>$ [̂�&�'(�������#'�)$�)'����a���"[��)���*+��,@&*9N��"*	ก� (&*[���a���??���"�#'กV&"���'���*+��,�#'�ก#'�()$��ก_&�
) %&$
?_�	���"�*	]9��9
ก�*B�+ก�����B�+�9(B��%�ก�*�_@'�)$�">� (��'� �['� �#'��>' ��)�*+�_�9(b>$�@#�U�]#)��@&*9N��"*	ก� �_�(�B�+">�?'�
&�'(������?��&�[� �_�(���	�?'�)��?[�&�'(������&*[���	��9�b��#'�
$*9� ��a��$�) �#'"#��>'%��9;�#�9$�&"
)��b>$^[�&�'(�������9$�ก9��*	]9�
�9
ก�* %&$ก9�&�'(����)��*9N�9$�%�B�+�'���*+��, ��")$�ก_&�
)��กV&"���'���*+��,�#'�ก#'�()$��  

(2) *$��)�%&$b> $^[�&�'(�������_@'�)$�">� ��ก@�* B�+/&*[�?_�	���" �	 '"��	" �[ '��[��9�&*[�	@>����*��?(�"�ก#'�()$��ก9��*+��,
@&*9N��"*	ก� ��'� &�9�@[�B@
�ก�*�@#�@	�A	%�@9;���	��"*	ก9�&*[�ก�*%&$)$�">���"&9()$��#'ก_&�
�($%�B��e�*�")��&�'(����@**�ก*)��
�*+��,@&*9N��"*	ก� &*[�ก�*B�$��*9��*��)$�">��"['�)$�">��#'�?�%&$�($"#ก�*���#'��B��� ��a��$� *(" \̂��_@'�&�9กN���['��[��9�ก�*�)$�*'("%� 
FATCA &*[�กV&"���'���*+��,�#'�ก#'�()$�� (%�ก*�#�#'��a��>ก?$�@^��9�ก�*��	�) �9$��#$ ��a�����"&�9ก�ก�h�B�+)$�ก_&�
)��กV&"��

9�ก�'�(  

(3) 
_��	�ก�*�['�%
�['�%&$@�
?�$��ก9�กV&"���'���*+��,�#'�ก#'�()$���['���a�ก�*�$��ก9�B�+�
b�ก*+���#'�+�ก	
�'�ก�����&*[�b>$ [̂�&�'(�
������
�*(" *("�9$��[ '�%&$ก�����&*[�b> $^[�&�'(�������
�*("�
$*9��*+������	 '")\ $�&�ก"#ก�*
_��	�ก�*�#'@�
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1. ขอ้มลูท ัว่ไป 

ชือ่โครงการจดัการ (ไทย) :  กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์โกลบอลดจิติอล 

ชือ่โครงการจดัการ (องักฤษ) :  SCB GLOBAL DIGITAL FUND 

ชือ่ยอ่โครงการ :  SCBDIGIFUND 

ประเภทโครงการ :  กองทนุเปิด  
ประเภทการขาย :  ขายหลายครัง้ 

การก าหนดอายโุครงการ :  ไมก่ าหนด  
รายละเอยีดเพิม่เตมิเงือ่นไข (อายโุครงการ) :  
บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใหโ้ครงการจัดการกองทุนรวมทีไ่ดรั้บอนุมัตสิ ิน้สดุลง โดยยุตโิครงการในชว่ง
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืหลังจากสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกหรอืไม่น า
กองทรัพยส์นิไปจดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม หรอือาจพจิารณาเลกิโครงการ โดยไม่ตอ้งขอมตจิากผูถ้อื
หน่วยลงทุน ทัง้น้ี บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังกล่าวโดยค านงึถงึผลประโยชน์สูงสดุของกองทุนและผู ้
ถอืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญในกรณีดังตอ่ไปน้ี  
(1) กองทนุรวมมจี านวนเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทนุไมเ่พยีงพอตอ่การจัดตัง้กองทนุ  
(2) กองทุนไม่สามารถลงทุนไดต้ามวัตถุประสงคข์องกองทุนอย่างเหมาะสม อันเน่ืองจากปัจจัยอืน่ใดที่
ท าใหผ้ลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะเขา้ไปลงทุนปรับตัวลดลงอย่างมนัียส าคัญ ทัง้น้ี ขึน้อยู่กับ
ดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  
(3) มกีารเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบเกีย่วกับวงเงนิรับอนุญาตใหน้ าเงนิไปลงทนุในตา่งประเทศ  
(4) ผูจ้ัดการกองทนุพจิารณาแลว้เห็นวา่สถานการณ์การลงทนุในตา่งประเทศไมเ่หมาะสม และ/หรอืมเีหตุ
ใหเ้ชือ่ไดว้่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนของกองทนุทีไ่มเ่ป็นไปตามทีบ่รษัิทจัดการคาดหวัง  
(5) ไม่สามารถสรรหาหรอืลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใด ๆ ที่มนีโยบายการลงทุนสอดคลอ้งกับ
วัตถุประสงค ์และ/หรอืนโยบายการลงทุนของโครงการ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเลกิกองทุนได ้
โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายแลว้ 

ลกัษณะโครงการ :  กองทนุเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป 

ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

วตัถปุระสงคข์องโครงการ :  
เพื่อระดมเงินออมและเงินลงทุนจากประชาชนทั่วไป นิติบุคคล และ/หรือสถาบันต่าง ๆ ที่มุ่งหวัง
ผลตอบแทนจากการน าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ โดยกองทุนจะเนน้ลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดยีว ทีม่นีโยบายเนน้ลงทุนในหุน้หรือหลักทรัพยเ์ทยีบเท่าหุน้ซึง่ออก
โดยบรษัิททั่วโลกทีม่รีายไดจ้ากนวัตกรรมเทคโนโลย ี 
2. ประเภทกองทนุ 

ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุ :  ตราสารทนุ 

ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ : 
- กองทนุรวมฟีดเดอร ์
ชือ่กองทนุหลกั (กรณี Feeder Fund) : BNP Paribas Funds Disruptive Technology 

ประเทศทีก่ ากบัดแูลการเสนอขาย : ลักเซมเบริก์ (LUXEMBOURG) 

เป็นกองทนุ UCITS 

ประเภทการลงทนุตามลกัษณะพเิศษอืน่ ๆ : ไมก่ าหนด 
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ประเภทการลงทุนตามความเสีย่งเกีย่วกบัตา่งประเทศ : กองทุนรวมทีเ่นน้ลงทุนแบบมคีวามเสีย่ง
ตา่งประเทศ  
รายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ:  
กองทุนมีนโยบายเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder 
Fund) ไดแ้ก่ BNP Paribas Funds Disruptive Technology (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share 
class) I USD สกุล เงินดอลลาร์สห รัฐ (USD) กองทุ นหลั กบริห ารโดย BNP PARIBAS ASSET 
MANAGEMENT Luxembourg จดทะเบียนภายใตก้ฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต ้
UCITS  
กองทุนหลักจะลงทนุอยา่งนอ้ย 75% ของมูลคา่ทรัพยส์นิในหุน้หรอืหลักทรัพยเ์ทยีบเท่าหุน้ซึง่ออกโดย
บรษัิททั่วโลกทีม่รีายไดจ้ากนวัตกรรมเทคโนโลย ีซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากัดเพียงปัญญาประดษิฐ ์(artificial 
intelligence) cloud computing และ วทิยาการหุน่ยนต ์(robotics) 
สว่นทีเ่หลอืไม่เกนิ 25% ของมูลค่าทรัพยส์นิ กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพยท์ีเ่ปลีย่นมอืได ้ตรา
สารตลาดเงนิหรอืเงนิสด ซึง่การลงทนุดังกล่าวจะลงทนุในตราสารหน้ีไม่เกนิ 15% และลงทุนใน UCITS 
หรอื UCIs ไมเ่กนิ 10% 
กองทุนม ีnet exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่
นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน และมกีารลงทุนทีส่่งผลใหม้ ีnet exposure ที่
เกีย่วขอ้งกับความเสีย่งต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพยส์นิ
สทุธขิองกองทนุ  
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนเป็นกองทุนรวมผสมเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุน
ประกาศก าหนดในอนาคต ซึง่การเปลีย่นแปลงดังกลา่ว ใหถ้อืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ
แลว้ และบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วัน โดยบรษัิทจัดการจะ
ตดิประกาศ ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ พรอ้มทัง้ปรับปรุงขอ้มลูโครงการจัดการกองทนุรวม กับส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เพื่อใหข้อ้มูลในสว่นต่าง ๆ ของโครงการสอดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงดังกล่าว โดยกองทุนจะ
ปฎบัิตติามหลักเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุรวมผสมดว้ย  
ในสว่นทีเ่หลอืจากการลงทุนบรษัิทจัดการอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหน้ี ตรา
สารกึง่หน้ีกึง่ทนุ และ/หรอืเงนิฝาก และ/หรอืบัตรเงนิฝากทัง้ในประเทศและ/หรอืตา่งประเทศ รวมถงึอาจ
มไีวซ้ ึง่หลักทรัพยอ์ืน่หรอืทรัพยส์นิอืน่ และ/หรือหาดอกผลโดยวธิกีารอืน่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อยา่ง ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด หรอืเห็นชอบให ้
กองทนุลงทนุได ้
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน 
(Efficient portfolio management) และ/หรือการบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหส้ามารถสรา้งผลตอบแทน
จากการลงทุนไดเ้พิม่ขึน้ และ/หรอืลดค่าใชจ่้ายของกองทุน รวมทัง้อาจลงทนุในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้
เพือ่ป้องกันความเสีย่งจากการลงทนุ เชน่ การท าสญัญาสวอปและ/หรอืสญัญาฟอรเ์วริด์ทีอ่า้งองิกับอัตรา
แลกเปลีย่น ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรอืใหค้วามเห็นชอบ โดยกองทุน
อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
(Hedging) ตามความเหมาะสมส าหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึง่ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผูจ้ัดการ
กองทนุ โดยผูจั้ดการกองทนุจะพจิารณาจากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ปัจจัยทางเศรษฐกจิ การเงนิ การคลัง 
เป็นตน้ เพือ่คาดการณ์ทศิทางอัตราแลกเปลีย่น  
กองทุนอาจท าธุรกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสัญญาขายคนื (Reverse Repo) 
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
นอกจากน้ี ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ กองทนุอาจจะลงทนุในตราสารหน้ีทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต ่า
กว่าที่สามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) และตราสารหน้ีที่ไม่ไดรั้บการจัดอันดับความ
น่าเชือ่ถอื (Unrated Securities) รวมทัง้ตราสารทุนที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted 
securities) ทัง้น้ี กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวซ้ ึง่ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหนา้แฝง 
(Structured Note)  
ในกรณีสถานการณ์ปกต ิกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศ ซึง่จะสง่ผลใหม้ ีnet exposure ทีเ่กีย่วขอ้งกับ
ความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิอง
กองทุนหรอืตามอัตราสว่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทัง้น้ี ในการค านวณสัดสว่น
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การลงทนุของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บรษัิทจัดการอาจไมนั่บชว่งระยะเวลาดังน้ีรวม
ดว้ยก็ได ้โดยตอ้งค านงึถงึประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคัญ 
1. 30 วันนับแตว่ันทีจ่ดทะเบยีน 
2. 30 วันกอ่นครบอายโุครงการหรอืกอ่นเลกิกองทนุรวม  
3. ชว่งระยะเวลาทีต่อ้งใชใ้นการจ าหน่ายทรัพยส์นิของกองทนุเน่ืองจากไดรั้บค าสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน หรอืมกีารโอนยา้ยกองทุนจ านวนมาก หรอืเพือ่รอการลงทุน ทัง้น้ี ตอ้งไม่เกนิกว่า 10 วันท า
การ 
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุนหลักไม่
เหมาะสม เชน่ ภาวะตลาดและเศรษฐกจิมคีวามผันผวน เกดิภัยพบิัตหิรอืเกดิเหตกุารณ์ไมป่กตติา่ง ๆ เป็น
ตน้ และ/หรอืในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอื่น ๆ ทีก่ระทบตอ่การลงทุน เชน่ การเปลีย่นแปลงในเรือ่งของ
กฎระเบยีบต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทุนต่างประเทศ และ/หรือกรณีทีว่งเงนิลงทุนในต่างประเทศเต็ม
เป็นการชั่วคราว และ/หรอืในชว่งระหว่างรอการอนุมัตกิารเพิ่มิวงเงนิลงทุนในต่างประเทศ และ/หรอืกรณี
เกดิเหตุสุดวสิัยหรือมีเหตุผลที่จ าเป็นและสมควร ส่งผลใหก้องทุนอาจไม่สามารถน าเงนิไปลงทุนใน
ต่างประเทศไดท้ันที หรอือาจจ าเป็นตอ้งชะลอการลงทุนในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว บรษัิทจัดการ
อาจน าเงนิลงทุนบางส่วนหรือทัง้หมดกลับเขา้ประเทศเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ดังนั้น จงึอาจมีบาง
ขณะทีก่องทุนไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่ก าหนดไวใ้นโครงการตามขา้งตน้ได ้
ทัง้น้ี บรษัิทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่ก าหนดไว ้ใน
โครงการตามประกาศตอ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสาร SIP เกนิกว่าอัตราส่วนการลงทุนที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด ในกรณีทีก่องทนุหลักมกีารลงทนุในตราสาร SIP เกนิกวา่อัตราสว่นการลงทนุทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด บรษัิทจัดการจะปรับลดสดัสว่นการลงทนุในกองทนุหลัก เพือ่ใหอ้ัตราสว่น
การลงทุนในตราสารดังกล่าว มีอัตราส่วนไม่เกนิกว่าหลักเกณฑ์การลงทุนที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนดดังน้ี 
1) บรษัิทจัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลัก ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันที่รับทราบ
ขอ้มลูการลงทนุในตราสารดังกล่าวเกนิกวา่อัตราสว่นการลงทนุทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
ยกเวน้กรณีทีเ่กดิจากปัจจัยทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร ทีท่ าใหไ้มส่ามารถด าเนนิการได ้
ภายในระยะเวลาขา้งตน้ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหเ้สร็จสิน้โดยไมช่กัชา้  
2) หากการด าเนินการปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลัก มีผลท าใหก้ารลงทุนซึง่ส่งผลใหม้ี net 
exposure ทีเ่กีย่วขอ้งกับความเสีย่งตา่งประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่า
ทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุน บรษัิทจัดการจะด าเนนิการพจิารณาคัดเลอืกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่
แทนกองทนุเดมิ โดยกองทนุตา่งประเทศดังกลา่วจะมนีโยบายการลงทนุสอดคลอ้งกับวัตถปุระสงค ์และ/
หรอืนโยบายการลงทุนของ กองทุนเปิดไทยพาณิชย ์โกลบอลดจิติอลและมคีุณสมบัตติามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการจะด าเนินการใหเ้สร็จสิน้โดยไม่ชักชา้ และ
จะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบตอ่ไป 
3) หากเกดิกรณีใดๆที่ท าใหบ้รษัิทจัดการไม่สามารถด าเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศ
กองทุนใหม่แทนกองทุนเดมิได ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะด าเนนิการเลกิกองทุน โดยจะด าเนนิการ
จ าหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงนิตามจ านวนที่รวบรวมไดห้ลังหัก
ค่าใชจ่้ายและส ารองค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้งของกองทุน (ถา้ม)ี ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจ านวน
หน่วยลงทนุทีถ่อืตอ่จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 
อนึ่ง หากในกรณีที่การลงทุนในกองทุนหลักน้ีไม่เหมาะสมอีกต่อไป โดยอาจสืบเน่ืองจากการไดรั้บ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่นๆ ของกองทุนหลักน้ี เช่น การ
เปลีย่นแปลงนโยบายการลงทุน ลักษณะกองทุน อัตราค่าธรรมเนียม การลงทุนหรอืมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิอืน่
ใดทีขั่ดตอ่หลักเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด หรอืผลตอบแทน/ผลการด าเนนิงานของ
กองทุนต่างประเทศต ่ากว่าผลตอบแทน/ผลการด าเนินงานของกองทุนอื่น ๆ ที่มีนโยบายการลงทุน
ใกลเ้คียงกัน หรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือขนาดของกองทุนต่างประเทศลดลง จนอาจมี
ผลกระทบต่อกองทุน หรอืการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสอืชีช้วนหรอืโครงการ 
หรอืเมือ่กองทนุตา่งประเทศกระท าความผดิตามความเห็นของหน่วยงานทีก่ ากับดแูลกองทนุต่างประเทศ 
หรอืเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบหรอืสิง่อืน่ใดทีส่ง่ผลต่อการด าเนนิงานของกองทุนในฐานะผูล้งทุน 
หรอืการเปลีย่นแปลงอืน่ใดทีอ่าจส่งผลกระทบหรอือาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อกองทุน กล่าวคอื ใน
กรณีทีเ่กดิการเปลี่ยนแปลงซึง่อาจมผีลต่อกองทุนหลัก (Master fund) และ/หรอืบรษัิทจัดการ หรอืใน
กรณีทีม่กีองทุนอืน่ทีม่นีโยบายใกลเ้คยีงกัน และบรษัิทเห็นว่าการยา้ยไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็น
ผลดตี่อผลการด าเนนิงานโดยรวมของกองทุนหรอืเอือ้ประโยชนต์่อการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน 
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และเป็นผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาเปลีย่นแปลงกองทุน
รวมต่างประเทศหรือกองทุนหลัก (Master Fund) เป็นกองทุนต่างประเทศอื่นได ้ตามดุลยพินิจของ
บรษัิทจัดการ ซึง่การด าเนนิการดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทุนของกองทนุ หรอื
ขอสงวนสทิธทิีจ่ะยกเลกิกองทนุ อกีทัง้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเปลีย่นแปลงชนดิของ
หน่วยลงทนุ (class) รวมถงึเปลีย่นแปลงสกลุเงนิลงทนุเป็นสกลุเงนิอืน่ใดนอกเหนือจากสกลุเงนิดอลลาร์
สหรัฐ หรือเปลีย่นแปลงการซือ้ขายในประเทศอืน่ใดนอกเหนือจากประเทศลักเซมเบริก์ ตามดุลยพนิิจ
ของบรษัิทจัดการในภายหลังได ้โดยถอืว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ ซึง่บรษัิทจัดการจะ
ค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ ทัง้น้ี บรษัิทจัดการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงและ
รายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ก่อนด าเนินการเปลีย่นแปลงหรอืก่อนท าการ
ลงทนุดังกลา่ว 
ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการอยู่ระหว่างการด าเนินการเปลีย่น/โอนยา้ย กองทุนจะยกเวน้ไม่น าเรือ่งการลงทุน
ซึง่จะสง่ผลใหม้ ีnet exposure ทีเ่กีย่วขอ้งกับความเสีย่งตา่งประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกว่า
รอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุนมาบังคับใชใ้นช่วงด าเนินการคัดเลือกและเตรียมการ
ล งทุ น  เพื่ อ เป็ นกองทุ นหลั กแทนกองทุ น เดิม  ซึ่ งจ ะใช ร้ะยะเวล าภาย ใน  30 วันท าก าร   
ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิอง
กองทนุปลายทาง หากปรากฏวา่มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุปลายทางทีก่องทนุรวมไปลงทนุมมีลูค่า
ทรัพยส์นิสทุธลิดลงในลกัษณะใดลักษณะหนึง่ดังตอ่ไปน้ี บรษัิทจัดการจะด าเนนิการตามหลักเกณฑ ์และ
วธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด โดยกองทนุปลายทางดังกล่าวเป็นกองทนุต่างประเทศ
ที่ ไม่มีวัตถุป ระสงค์การลงทุ นในท านองเดียวกับกองทุ นรวมดัช นีห รือกองทุ นรวมอีที เอฟ 
(1) มูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันใดวันหนึง่ลดลงเกนิกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน
หลัก 
(2) ยอดรวมของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลักลดลงในชว่งระยะเวลาหา้วันท าการใดตดิตอ่กัน คดิ
เป็นจ านวนเกนิกวา่สองในสามของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลัก  
ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะด าเนินการ
ดังตอ่ไปน้ี 
(1) แจง้เหตทุีก่องทนุหลักมมีลูคา่ทรัพยส์นิลดลง พรอ้มแนวทางการด าเนนิการโดยค านงึถงึประโยชนท์ีด่ี
ทีสุ่ดของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม ใหส้ านักงานและผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันท าการนับแต่
วันทีป่รากฏเหต ุ 
(2) ด าเนนิการตามแนวทางการด าเนนิการตาม (1) ใหแ้ลว้เสร็จภายในหกสบิวันนับแตว่ันทีป่รากฏเหต ุ
(3) รายงานผลการด าเนนิการใหส้ านักงานทราบภายในสามวันท าการนับแตว่ันทีด่ าเนนิการแลว้เสร็จ 
(4) เปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับการด าเนนิการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท้ีส่นใจจะลงทุนเพือ่ใหผู้ท้ีส่นใจ
จะลงทนุรับรูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกับสถานะของกองทนุรวม 
ทัง้น้ี บรษัิทจัดการกองทุนจะด าเนินการใหบุ้คลากรที่เกีย่วขอ้งเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับการด าเนินการ
ดังกลา่วดว้ย 
ทัง้น้ี ระยะเวลาในการด าเนนิการตามขอ้ (2) บรษัิทจัดการสามารถขอผอ่นผันต่อส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินกรณีที่มีการด าเนินการเปลี่ยน/โอนยา้ย กองทุนจะยกเวน้ไม่น าเรือ่งการ
ลงทุนซึง่จะส่งผลใหม้ ีnet exposure ทีเ่กีย่วขอ้งกับความเสีย่งต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่
นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุนมาบังคับใชใ้นช่วงด าเนินการคัดเลือกและ
เตรยีมการลงทนุ 
ทัง้น้ี ในการโอนยา้ยหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอื่นขา้งตน้ บรษัิทจัดการขอ
สงวนสทิธใินการพจิารณาด าเนินการครัง้เดยีวหรอืหลายครัง้ก็ได ้โดยการทยอยโอนยา้ยเงนิลงทุนอาจ
สง่ผลใหช้่วงระยะเวลาดังกล่าว กองทุนอาจลงทุนหรอืมไีวซ้ ึง่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
มากกวา่ 1 กองทุน ตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการขา้งตน้ อย่างไรก็ตามหากบรษัิทจัดการไม่สามารถลงทุนใน
กองทุนอืน่ใดทีม่นีโยบายสอดคลอ้งกับวัตถุประสงคข์องโครงการ บรษัิทจัดการอาจพจิารณาด าเนนิการ
ขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุเพือ่เปลีย่นแปลงนโยบายการลงทนุ หรอืด าเนนิการยกเลกิโครงการจัดการกองทนุ
รวมได ้ 
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ขอ้มลูท ัว่ไปของ BNP Paribas Funds Disruptive Technology (กองทนุหลกั)  
(แหลง่ทีม่าของขอ้มลู : หนงัสอืชีช้วนกองทนุหลกั ขอ้มลู ณ เดอืนกรกฎาคม 2565) 

ลักษณะทั่วไปของกองทนุ 

นโยบายการลงทนุ 

ลงทนุอยา่งนอ้ย 75% ของมลูคา่ทรัพยส์นิในหุน้หรอืหลักทรัพยเ์ทยีบเทา่หุน้ซึง่
ออกโดยบรษัิททัว่โลกทีม่รีายไดจ้ากนวตักรรมเทคโนโลย ี ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากดั
เพยีงปัญญาประดษิฐ ์(artificial intelligence) cloud computing และ วทิยาการ
หุน่ยนต ์(robotics) 

สว่นทีเ่หลอืไมเ่กนิ 25% ของมลูคา่ทรัพยส์นิ กองทนุหลกัอาจลงทนุใน
หลกัทรัพยท์ีเ่ปลีย่นมอืได ้ ตราสารตลาดเงนิหรอืเงนิสด ซึง่การลงทนุดังกลา่วจะ
ลงทนุในตราสารหน้ีไมเ่กนิ 15% และลงทนุใน UCITS หรอื UCIs ไมเ่กนิ 10% 

ประเทศทีจ่ดทะเบยีน ลักเซมเบริก์ 

First NAV date 26.07.2019 

การเปิดใหซ้ือ้และขาย
คนืหน่วยลงทนุ 

ทกุวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 

ISIN LU2005507905 

Bloomberg PARDIUD LX 

ดัชนีชีว้ดั/อา้งองิ
(Benchmark) 

MSCI World (NR) 

Index ticker NDDUWI 

สกลุเงนิ USD 

บรษัิทจัดการ BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg 

เว็บไซต ์(website) 
https://www.bnpparibas-am.lu/professional-
investor/fundsheet/equity/bnp-paribas-funds-disruptive-technology-i-
usd-c-lu2005507905/?tab=overview 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ของกองทนุหลัก 

Maximum 
Management Fees 

0.75% (เก็บจรงิ 0.75%) 

Real Ongoing 
Charges (31.10.21) 

เก็บจรงิ 0.96% 

* อนึ่ง กองทุนหลักอาจมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ หรอืเปลีย่นแปลงการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้าย
ต่าง ๆ ของ กองทุนได ้ทัง้น้ี หากการแกไ้ขเพิ่มเตมิ หรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการ
เปลีย่นแปลงอัตราการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมของกองทุนน้ี บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ 
ภายใน 30 วันกอ่นการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมในอัตราใหม ่
** ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแกไ้ขเพิ่มเตมิโครงการจัดการ ซึง่บรษัิทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยส าคัญ 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการใหส้อดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงของกองทุนหลัก 
ซึง่ถอืว่าไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซดข์องบรษัิท
จัดการโดยพลัน  
ความเสีย่งของกองทนุหลัก  
Concentration Risk: กองทุนอาจมีการลงทุนส่วนใหญ่หรือกระจุกตัวในผูอ้อกหลักทรัพย์บางราย 
อุตสาหกรรม หรือทางภูมศิาสตร์ การลงทุนที่กระจุกตัวอาจท าใหก้องทุนมีความผันผวนสูงมากกว่า
กองทนุทีม่คีวามกระจายตัว ซึง่ท าใหก้องทนุมคีวามเสีย่งจากการขาดทนุสงูกวา่ 
Equity Risk: ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทนุในตราสารทนุ เชน่ ความผันผวนของราคา ขอ้มลูเชงิลบ
เกีย่วกับผูอ้อกหรอืตลาดและ สถานะผูถ้อืหุน้ของบรษัิททีด่อ้ยกว่าสถานะของผูถ้อืตราสารหน้ีของบรษัิท 
ซึง่ส่วนใหญ่ความผันผวนที่รุนแรงมักจะมีขึน้ในระยะสัน้เท่านั้น ความเสีย่งที่บรษัิทประสบภาวะตกต ่า
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หรอืไม่สามารถเตบิโตไดส้ามารถสง่ผลกระทบเชงิลบต่อผลตอบแทนของพอรต์โดยรวม มูลค่าของการ
ลงทนุและรายไดท้ีเ่กดิขึน้ทีอ่าจลดลงหรอืเพิม่ขึน้ ท าใหนั้กลงทนุสญูเสยีเงนิตน้ได ้
การลงทนุในหุน้ทีเ่ตบิโตสงู (growth stocks) อาจมคีวามผันผวนสงูกวา่ตลาดโดยรวมและอาจมกีารตอบ
รับทีแ่ตกต่างจากตลาดต่อสภาพเศรษฐกจิ การเมอืง พัฒนาการของตลาด หรอืขอ้มูลเฉพาะของผูอ้อก
ตราสาร หุน้ทีเ่ตบิโตสงูมักจะมคีวามผันผวนกวา่หุน้ทั่วไป โดยเฉพาะในระยะสัน้ หุน้เหลา่น้ีอาจมรีาคาต่อ
ผลก าไรแพงกว่าหุน้ทั่วไป ซึง่สง่ผลใหหุ้น้ทีเ่ตบิโตสงูอาจมแีรงตอบสนองสงูและผันผวนตอ่ผลก าไรและ
มมุมองของบรษัิท 
Small Cap, Specialised or Restricted Sectors Risk: กองทุนลงทุนในหุน้ขนาดเล็ก (Small caps) 
หรอืหมวดอตุสาหกรรมเฉพาะ ซึง่มแีนวโนม้ทีจ่ะมคีวามผันผวนสงูกวา่คา่เฉลีย่เน่ืองจากมคีวามกระจุกตัว
สูง มีความไม่แน่นอนสูงเน่ืองจากมีขอ้มูลจ ากัด มีสภาพคล่องต ่า หรือมีความอ่อนไหวมากขึน้ต่อการ
เปลีย่นแปลงสภาวะตลาด บรษัิทขนาดเล็กอาจมปัีญหาในดา้นการจัดการได ้เชน่ ไมส่ามารถเขา้ถงึแหลง่
เงนิทนุทีจ่ าเป็นส าหรับการเตบิโตหรอืการพัฒนาผลติภัณฑบ์รษัิท มสีายผลติภัณฑท์ีจ่ ากัด หรอือยูใ่นชว่ง
ระหว่างการพัฒนาผลติภัณฑห์รือท าการตลาด และผลติภัณฑห์รือบรกิารใหม่ยังไม่มตีลาดรองรับหรือ
อาจจะไม่มตีลาดเกดิขึน้เลยในอนาคตก็ได ้บรษัิทขนาดเล็กอาจไดรั้บผลกระทบเป็นพเิศษจากการปรับ
ขึน้อัตราดอกเบีย้ เน่ืองจากอาจกูเ้งนิเพือ่ด าเนนิกจิการตอ่หรอืขยายกจิการไดย้ากขึน้ หรอือาจมปัีญหาใน
การช าระคนืเงนิกูท้ีม่อีัตราดอกเบีย้ลอยตัว 
หมายเหต:ุ  
กรณีที่ขอ้มูลความเสีย่งของกองทุนหลักมีความแตกต่างหรือไม่สอดคลอ้งกับกองทุนหลัก ใหถ้ือเอา
ขอ้มลูตน้ฉบับของกองทนุหลักเป็นหลัก ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูความเสีย่งอยา่งระมัดระวังกอ่นตัดสนิใจ
ลงทนุ 

3. ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วกบัจ านวนเงนิทนุโครงการ 

จ านวนเงนิทนุโครงการเริม่ตน้ : 3,000,000,000.00 บาท 

นโยบายการเพิม่เงนิทนุโครงการ : ม ี

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร ัง้แรก บรษิทัจดัการเสนอขายหน่วยลงทุน
มากกวา่จ านวนเงนิทนุ : เป็นจ านวนรอ้ยละ 15.00 ของจ านวนเงนิทนุโครงการ 
มลูคา่ทีต่ราไวต้อ่หนว่ย : 10.0000 บาท 

จ านวนหนว่ยลงทนุเร ิม่ตน้ : 300,000,000 หน่วย  
ราคาของหนว่ยลงทนุทีเ่สนอขายคร ัง้แรก : 10.0000 บาท  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

1) หากบรษัิทจัดการเสนอขายหน่วยลงทนุเกนิจ านวนเงนิทนุของโครงการ (ใช ้green shoe option) แต่
ไม่เต็มจ านวนทีเ่พิม่อกีรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิทุนของโครงการ (green shoe) บรษัิทจัดการขอสงวน
สทิธดิ าเนนิการปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุ และด าเนนิการจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวมกอ่น
ครบก าหนดสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
ลว่งหนา้  
2) ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท (บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 
(ถา้ม)ี บวกภาษีมลูคา่เพิม่ (ถา้ม)ี บวกคา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(ถา้ม)ี)  
3) หากบรษัิทจัดการน าเงนิไปลงทุนต่างประเทศแลว้เกนิรอ้ยละ 75 ของวงเงนิที่บรษัิทจัดการไดรั้บ
จัดสรรเพื่อลงทุนในต่างประเทศ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธขิอวงเงนิเพิม่เพื่อลงทุนต่างประเทศจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื หน่วยงานอืน่ใดทีม่อีาจตามกฎหมาย และขอสงวนสทิธใินการเพิม่
เงนิทนุจดทะเบยีนของโครงการไดโ้ดยไมต่อ้งขอมตคิวามเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
อนึง่ การเพิม่หรอืลด และ/หรอืการโอนหรอืรับโอนวงเงนิรับอนุญาตใหส้ามารถไปลงทุนในต่างประเทศ
ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ดังกล่าวขา้งตน้ จะส่งผลกระทบถงึจ านวนเงนิทุนของโครงการซึง่บรษัิทจัดการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะด าเนนิการโดยไมข่อมตคิวามเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
4) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจัดตัง้กองทุนได ้และ/หรอืบรษัิทจัดการอาจยุตหิรอืปิด
เสนอการขายหน่วยลงทุนครัง้แรกกอ่นสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนได ้รวมถงึในกรณีทีก่องทุน
ระดมทนุในชว่งการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไดไ้มเ่พยีงพอตอ่การลงทนุในตา่งประเทศ หรอืดว้ยเหตุ
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อืน่ใดทีก่ระทบต่อการบรหิารจัดการกองทุน ทัง้น้ีขึน้กับดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการ โดยบรษัิทจัดการจะ
คนืเงนิค่าจองซือ้/สั่งซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้/สั่งซือ้หน่วยลงทุนต่อไปและจะแจง้ใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับตัง้แต่วันถัดจากวันยุตกิารเสนอขายหน่วยลงทุน หรือวัน
ยกเลกิการจัดตัง้กองทนุแลว้แตก่รณี 

4. การบรหิารจดัการกองทนุ 

การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) : ลงทนุ  
วตัถปุระสงคข์องการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) :  
- ทีม่ไิดม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ลดความเสีย่ง (Non-Hedging)  

มนีโยบายการลงทนุใน derivatives : แบบไมซ่บัซอ้น  
วธิกีารในการค านวน Global Exposure limit : Commitment approach  

อตัราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกนิรอ้ยละ :  
100.00 

- การลดความเสีย่ง (Hedging) 

การลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) : ลงทนุ  
กลยุทธ์การบรหิารกองทุน (Management Style) : กองทุนไทยมุ่งหวังใหผ้ลประกอบการ
เคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังใหผ้ลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active 
management)  

ลกัษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทนุ : จ่ายผลตอบแทนแบบไมซ่บัซอ้น  
5. การแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ (class of unit) 

ประเภทการแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ :  
- คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ่้ายทีเ่รยีกเก็บผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

- สทิธทิีจ่ะไดรั้บเงนิปันผล 

รายการ class of unit :  
1. ชือ่ยอ่ : SCBDIGI 

เป็นชนดิเพือ่การออม (SSF) : ไมเ่ป็น 

รายละเอยีดแตล่ะชนดิหนว่ยลงทนุ : ชนดิสะสมมลูคา่ 

ค าอธบิาย : 
เหมาะส าหรับผูล้งทนุทีต่อ้งการผลตอบแทนผ่านการเพิม่มลูค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก (Total 
return) 

2. ชือ่ยอ่ : SCBDIGIR 

เป็นชนดิเพือ่การออม (SSF) : ไมเ่ป็น 

รายละเอยีดแตล่ะชนดิหนว่ยลงทนุ : ชนดิรับซือ้คนือัตโนมัต ิ

ค าอธบิาย : 
เหมาะส าหรับผูล้งทนุทีต่อ้งการรับผลตอบแทนจากการขายคนืหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัต ิ 

3. ชือ่ยอ่ : SCBDIGID 

เป็นชนดิเพือ่การออม (SSF) : ไมเ่ป็น 

รายละเอยีดแตล่ะชนดิหนว่ยลงทนุ : ชนดิจ่ายเงนิปันผล 

ค าอธบิาย : 



กองทนุเปิดไทยพาณิชย ์โกลบอลดจิติอล 

8 

เหมาะส าหรับผูล้งทนุทีต่อ้งการรับผลตอบแทนจากเงนิปันผล 

4. ชือ่ยอ่ : SCBDIGIP 

เป็นชนดิเพือ่การออม (SSF) : ไมเ่ป็น 

รายละเอยีดแตล่ะชนดิหนว่ยลงทนุ : ชนดิผูล้งทนุกลุม่/บคุคล 

ค าอธบิาย : 
เหมาะส าหรับผูล้งทุนประเภทบุคคล กลุ่มบุคคล นิตบิุคคล สถาบันที่บรษัิทจัดการก าหนดที่
ตอ้งการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยในเบือ้งตน้บรษัิทจัดการก าหนด
ใหบ้รกิารเฉพาะผูล้งทนุทีเ่ป็นกองทุนภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการเทา่นัน้ 

5. ชือ่ยอ่ : SCBDIGIE 

เป็นชนดิเพือ่การออม (SSF) : ไมเ่ป็น 

รายละเอยีดแตล่ะชนดิหนว่ยลงทนุ : ชนดิชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์

 

ค าอธบิาย : 
เหมาะส าหรับผูล้งทุนที่ท ารายการผ่านช่องทางอเิล็กทรอนิกส ์เช่น scb easy , scbam fund 
click เป็นตน้ และชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเพิม่เตมิ 

6. การจา่ยเงนิปนัผล :  

ชือ่ยอ่ นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล 

SCBDIGI ไมจ่่าย 

SCBDIGIR ไมจ่่าย 

SCBDIGID จ่าย 

SCBDIGIP ไมจ่า่ย 

SCBDIGIE ไมจ่่าย 

หลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิปนัผล :  
บรษัิทจัดการจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลไมเ่กนิปีละ 12 ครัง้ โดยพจิารณาจากผลการด าเนนิงานสิน้สดุตาม
ชว่งเวลาทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร จากก าไรสะสม หรอืก าไรสทุธใินรอบระยะเวลาบัญชทีีจ่ะจ่ายเงนิปัน
ผลแลว้แต่กรณี และการจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวจะตอ้งไม่ท าใหก้องทุนรวมมผีลขาดทุนสะสมเพิม่ขึน้ใน
รอบระยะเวลาบัญชทีีม่กีารจ่ายเงนิปันผลนัน้ โดยจะขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  
ทัง้น้ี บรษัิทจัดการจะถือปฏบัิตติามหลักเกณฑ์และวธิีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด และตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร  
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกับการจ่ายเงนิ ปัน
ผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบัญชทีีก่ าหนดโดยสมาคม นักบัญชแีละผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย และตามหลักเกณฑ์หรือวธิีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดย
บรษัิทจัดการจะแจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิดังกลา่วใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และเว็บไซต์ของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี   
ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจา่ยเงนิปนัผลแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ : 
ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาใหม้กีารจ่ายเงนิปันผล บรษัิทจัดการจะประกาศการจ่ายเงนิปันผล วันปิด
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงนิปันผล และอัตราเงนิปันผลของกองทุนรวม ทัง้น้ี บรษัิทจัดการจะ
ปฏบัิต ิดังน้ี  
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1. ปิดประกาศไวใ้นที่เปิดเผย ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษัิทจัดการ และจัดใหม้ปีระกาศดังกล่าวไว ้ณ 
สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี พรอ้มทัง้ขึน้เว็บไซตข์อง
บรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี หรอืวธิกีารอืน่ใดทีผู่ ้
ลงทนุทั่วไปสามารถทราบได ้ 
2.แจง้ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชี ือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมถงึผูถ้อืหน่วย
ลงทนุทีถ่อืหน่วยลงทนุชนดิไมร่ะบชุือ่ผูถ้อืเมือ่ไดรั้บการรอ้งขอ  
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีอ่าจจะจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุดว้ยวธิทีีต่า่งกันส าหรับหน่วยลงทุน
ทีข่ายในชว่งระยะเวลาทีต่า่งกันได ้โดยไดรั้บความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. กอ่นด าเนนิการจ่ายเงนิ
ปันผลในแต่ละครัง้ และจะถอืปฏบิัตเิพิม่เตมิตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  
ในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ใชส้ทิธขิอรับเงนิปันผลจ านวนใดภายในอายุความใชส้ทิธเิรียกรอ้งตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรษัิทจัดการจะไม่น าเงนิปันผลจ านวนดังกล่าวไปใชเ้พื่อการอืน่ใด 
นอกจากเพือ่ประโยชนข์องหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนัน้ 

7. การรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ 

รายการ class of unit :  

1. ชือ่ยอ่ : SCBDIGI 

มลูคา่ข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : 1,000.00 บาท  
จ านวนหนว่ยลงทนุข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : ไมก่ าหนด 

2. ชือ่ยอ่ : SCBDIGIR 

มลูคา่ข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : 1,000.00 บาท  
จ านวนหนว่ยลงทนุข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : ไมก่ าหนด 

3. ชือ่ยอ่ : SCBDIGID 

มลูคา่ข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : 1,000.00 บาท  
จ านวนหนว่ยลงทนุข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : ไมก่ าหนด 

4. ชือ่ยอ่ : SCBDIGIP 

มลูคา่ข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : 1 บาท  
จ านวนหนว่ยลงทนุข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : ไมก่ าหนด 

5. ชือ่ยอ่ : SCBDIGIE 

มลูคา่ข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : 1 บาท  
จ านวนหนว่ยลงทนุข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : ไมก่ าหนด 

วธิกีารรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ :  
- แบบดลุยพนิจิของผูล้งทนุ 

- แบบอัตโนมัต ิ

ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  
ทกุวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ  
การรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ : ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

- บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะปรับลด ยกเวน้หรือเปลี่ยนแปลงจ านวนหรือมูลค่าขัน้ต ่าขา้งตน้ใน
อนาคตได ้โดยไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่บรษัิทจัดการจะประกาศแจง้ใหผู้ถ้ือ
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หน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วันก่อนวันด าเนินการดังกล่าว (ทั ้งน้ี หากในกรณีที่เป็น
ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนบรษัิทจัดการจะประกาศแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 
1 วันกอ่นวันด าเนนิการดังกล่าว) ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 
อยา่งไรก็ตาม บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธกิ าหนดมลูคา่ขัน้ต ่าของการรับซือ้คนืนอ้ยกวา่ทีร่ะบไุวข้า้งตน้ได ้
เพือ่รองรับรายการสง่เสรมิการขายหรอืบรกิารต่างๆ ของบรษัิทจัดการ ทัง้น้ีขึน้อยูกั่บดลุยพนิจิของบรษัิท
จัดการ   
- ในกรณีทีจ่ านวนหน่วยลงทนุทีส่ัง่ขายคนืหรอืจ านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการไดรั้บจากการขายคนื
หน่วยลงทุนในค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนนัน้มากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักดว้ยคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนื
หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ของผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
บรษัิทจัดการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการที่
บันทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสั่งขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่บรษัิทจัดการ และการขายคนืดังกล่าวเป็นผลให ้
หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนมมีูลค่าต ่า
กวา่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด บรษัิทจัดการจะด าเนนิการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมด
ในรายการดังกลา่ว   
- ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไดย้ื่นค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการยังไม่
สามารถรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนไดโ้ดยอยู่ในระหว่างการด าเนนิการของบรษัิทจัดการ
ตามหัวขอ้ “เงือ่นไข ขอ้จ ากัด หรอืสทิธใินการระงับ การโอน หรอืการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน” ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนอาจขอยกเลิกค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไดใ้นระหว่างเวลาท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใดที่
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดย้ืน่ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ ทัง้น้ี การ
ยกเลกิค าสัง่ขายคนืจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่ไดรั้บการอนุมัตจิากบรษัิทจัดการกอ่น   
- การช าระเงนิคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

บรษัิทจัดการจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพยส์นิ มูลค่า
หน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวม
วันหยดุท าการของผูป้ระกอบธุรกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะในท านองเดยีวกับธุรกจิการ
จัดการกองทนุรวม และผูป้ระกอบธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งในตา่งประเทศซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่การช าระราคา  
บรษัิทจัดการจะประกาศวันหยุดดังกล่าวใหท้ราบผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี หรอืวธิกีารอืน่ตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยการ
ช าระเงินจะโอนเงินเขา้บัญชีเงินฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่เปิดไวก้ับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) หรอืธนาคารพาณิชยอ์ืน่ ตามเลขทีบ่ัญชทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุแจง้ไวใ้นใบค าขอใชบ้รกิารกองทุน 
หรือจ่ายเป็นเช็ค ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผูถ้ือหน่วย
ลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามที่อยู่ที่ระบุไวใ้นค าขอใชบ้รกิารกองทุน หรือวธิอีื่นใดที่
บรษัิทจัดการก าหนด  
- การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุแบบอัตโนมัต ิ 
บรษัิทจัดการจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตใิหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืน
อัตโนมัตไิมเ่กนิปีละ 12 ครัง้ บรษัิทจัดการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการรับซือ้คนื
หน่วยลงทุนอัตโนมัต ิเป็นเกณฑใ์นการค านวณราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยจะน าเงนิไปลงทุนต่อยัง
กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหน้ีระยะสัน้ (SCBSFF) หรอืกองทนุรวมตราสารหน้ี/กองทนุรวมตลาดเงนิ
ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด หรอืกองทุนรวมอืน่ตามความประสงคข์องผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยกองทุนทีร่องรับ
จะเป็นไปตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  

เงือ่นไข ขอ้จ ากดั หรอืสทิธใินการระงบั การโอน หรอืการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ :  

1. การช าระคา่รับซือ้คนื สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุดว้ยหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ 

บรษัิทจัดการจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทน
เงนิไดใ้นกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ หรอืกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
ตกลงรับช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ และบรษัิทจัดการไดรั้บมติ
พเิศษใหช้ าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงนิได ้รวมถงึกรณีอื่นใดที่
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เป็นไปตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด โดยบรษัิทจัดการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป 
ซึง่ขัน้ตอนทีก่ าหนดตอ้งสามารถปฏบิัตไิดจ้รงิและเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุทกุราย 

2. การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ  
บรษัิทจัดการจะเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งขายคืน
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไว ้ซึง่ตอ้งไมเ่กนิกวา่กรณีดังตอ่ไปน้ี  
(1) บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุใดเหตุหนึ่ง
ดังน้ี โดยไดรั้บความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
(ก) มเีหตจุ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่ง
สมเหตสุมผล  
(ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดรั้บช าระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลา
ปกต ิซึง่เหตดุังกลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ  
(2) ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุกอ่นหรอืในชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการพบวา่ราคารับซือ้
คนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกตอ้งโดยมมีูลค่าตัง้แต่ 1 สตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอัตราตัง้แต่
รอ้ยละ 0.5 ของมูลค่าหรอืราคาที่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยังไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการ
แกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา 

การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) บรษัิทจัดการจะปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ ์ดังตอ่ไปน้ี  
(1) เลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคนืไดไ้มเ่กนิ 10 วันท าการนับแตว่ันทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทนุนัน้ เวน้แตไ่ดรั้บการผอ่นผันจากส านักงาน ก.ล.ต.  
(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลือ่นก าหนดการช าระคา่ขาย
คนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทุนทั่วไปใหท้ราบเรือ่งดังกลา่วดว้ย
วธิกีารใดๆ โดยพลัน  
(3) แจง้การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน พรอ้มทัง้จัดสง่รายงานทีแ่สดงเหตุผลของ
การเลือ่น และหลักฐานการไดรั้บความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนต์ามขอ้ (1) หรอืการรับรองขอ้มูล
ของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ต่อส านักงาน ก.ล.ต. โดยพลัน ทัง้น้ี บรษัิทจัดการจะมอบหมายให ้
ผูด้แูลผลประโยชนด์ าเนนิการแทนก็ได ้ 
(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมผีูถ้ือหน่วยลงทุนสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บรษัิทจัดการจะรับซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อื
หน่วยลงทนุตามล าดับวันทีส่ง่ค าสัง่ขายคนืกอ่นหลัง  
3. เงือ่นไขและขอ้จ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทนุ 

3.1 ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดใ้นกรณีดังตอ่ไปน้ี   
(ก) การโอนหน่วยลงทนุใหบ้ดิา มารดา บตุร และคูส่มรสของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(ข) การโอนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ศาลหรอืโดยผลของกฎหมาย (ซึง่ไมร่วมถงึกรณีทีผู่ล้งทนุทีเ่ป็นบคุคล
ธรรมดาตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปแต่ไม่เกนิ 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผูล้งทุนบางคนหรือ
ทัง้หมดเสยีชวีติ เวน้แตศ่าลจะมคี าสัง่เป็นอยา่งอืน่) 
(ค) การโอนหน่วยลงทนุในกรณีพเิศษอืน่ๆทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควรและอนุมัตใิหโ้อนได ้

ทัง้น้ี ผูโ้อนและผูรั้บโอนจะตอ้งมายืน่ค าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองทีส่ านักงานทะเบยีนหน่วยลงทุน 
ในกรณีทีผู่รั้บโอนยังไม่ไดเ้ป็นผูใ้ชบ้รกิารกองทุนกับบรษัิทจัดการ ผูรั้บโอนจะตอ้งกรอกรายละเอยีดในใบ
ค าขอใชบ้รกิารกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพรอ้มค าขอโอนหน่วยลงทุน และช าระ
คา่ธรรมเนียมการโอนตามหัวขอ้คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุทีร่ะบไุวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี   
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทกึขอ้มูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุน 
พรอ้มเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้รั้บโอนหน่วยลงทุน และออกใบยนืยันการโอนหน่วยลงทุน
ใหแ้กผู่โ้อนหน่วยลงทนุภายใน 7 วันนับตัง้แตว่ันทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดรั้บค าขอโอนหน่วยลงทนุ   
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ทัง้น้ี สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ต่อเมือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบั้นทกึขอ้มูลลงในทะเบยีน  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุเรยีบรอ้ยแลว้ 

3.2 ผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนไมม่สีทิธโิอนเปลีย่นมอืหน่วยลงทนุไม่
วา่กรณีใดทัง้สิน้ และไมม่สีทิธนิ าหน่วยลงทนุไปจ าน าเป็นหลักประกัน 

3.3 เพือ่ประโยชนส์งูสดุของการบรหิารจัดการกองทนุ การรับลงทะเบยีนการโอนหน่วยลงทนุของกองทุน 
ใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของบรษัิทจัดการแต่เพียงผูเ้ดียว โดยบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะรับ/ปฏิเสธ
ลงทะเบยีนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนใหแ้กบุ่คคลใดก็ได ้โดยบคุคลทีบ่รษัิทจัดการมวีัตถุประสงค์
ที่จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนใหนั้้น รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง พลเมือง
สหรัฐอเมรกิา ผูท้ี่มีถิน่ฐานอยู่ในสหรัฐอเมรกิา บุคคลซึง่ปกติมีถิน่ที่อยู่ในสหรัฐอเมรกิา รวมถงึกอง
ทรัพยส์นิของบคุคลดังกลา่ว และบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นซึง่จัดใหม้ขีึน้และด าเนนิกจิกรรมในสหรัฐอเมรกิา  
3.4 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธปิฏเิสธการลงทะเบยีนโอนหน่วยลงทุนของผูล้งทุน หากการลงทะเบยีน
โอนหน่วยลงทุนดังกลา่วขัดกับหลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื มผีลกระทบต่อการ
บรหิารจัดการกองทนุ โดยบรษัิทจัดการจะค านงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ  
เงือ่นไข ขอ้จ ากดั การไมข่ายไมร่บัซือ้คนืไมส่บัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามส ัง่ :  
- การไม่ขายไม่รับซือ้คนืไม่สับเปลีย่นหน่วยลงทุนตามสั่ง บรษัิทจัดการจะปฏบิัตติามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วธิกีารจัดการกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายย่อย และกองทุนรวมเพือ่ผู ้
ลงทุนประเภทสถาบัน และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที ่ทน. 11/2564 เรือ่ง หลักเกณฑก์าร
จัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน
ประเภทสถาบัน และกองทนุสว่นบคุคล 

- บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดรับค าสั่งซือ้/สับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ชั่วคราวตามทีบ่รษัิทจัดการ
เห็นสมควร ทัง้น้ี บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วันท าการก่อนการใชส้ทิธิ
ปิดรับค าสั่งซือ้/สับเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการและเว็บไซต์
ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  
- บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธปิฏิเสธค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผูล้งทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวขัดกับ
หลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื มผีลกระทบตอ่การบรหิารจัดการกองทนุ หรอื ท าให ้
เกดิความเสีย่งทางกฎหมายหรอืต่อชือ่เสยีงของบรษัิทจัดการหรอืกองทุน โดยบรษัิทจัดการจะค านงึถงึ
ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ 

8. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ย 

8.1 คา่ธรรมเนยีมรวม 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมท ัง้หมด : 
1. ชือ่ยอ่ : SCBDIGI 

ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมท ัง้หมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 3.21 
ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สนิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผูดู้แลผลประโยชน ์คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมที่
มฐีานในการค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

2. ชือ่ยอ่ : SCBDIGIR 

ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมท ัง้หมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 3.21 
ต่อปี ของมูลค่าทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผูดู้แลผลประโยชน ์คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมที่
มฐีานในการค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

3. ชือ่ยอ่ : SCBDIGID 

ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมท ัง้หมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 3.21 
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
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ผูดู้แลผลประโยชน ์คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมที่
มฐีานในการค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

4. ชือ่ยอ่ : SCBDIGIP 

ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมท ัง้หมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.14 
ต่อปี ของมูลค่าทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผูดู้แลผลประโยชน ์คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมที่
มฐีานในการค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

5. ชือ่ยอ่ : SCBDIGIE 

ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมท ัง้หมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 3.21 
ต่อปี ของมูลค่าทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผูดู้แลผลประโยชน ์คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมที่
มฐีานในการค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทัง้หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวขา้งตน้เป็นการ
ประมาณการ อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ขนาดของกองทุน 
จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นตน้ รวมถงึสอดคลอ้งกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายแตล่ะรายการทีม่ี
การปรับเพิม่ขึน้หรอืเปลีย่นแปลงไป โดยการปรับเพิม่ขึน้หรอืเปลีย่นแปลงดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

8.2 คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม 

คา่ธรรมเนยีมการจดัการรายปี 

1. ชือ่ยอ่ : SCBDIGI 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการจดัการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.565 ตอ่ปีของมลูคา่
ทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักคา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีานในการค านวณ
จากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

2. ชือ่ยอ่ : SCBDIGIR 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการจดัการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.565 ตอ่ปีของมลูคา่
ทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักคา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีานในการค านวณ
จากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

3. ชือ่ยอ่ : SCBDIGID 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการจดัการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.565 ตอ่ปีของมลูคา่
ทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักคา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีานในการค านวณ
จากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

4. ชือ่ยอ่ : SCBDIGIP 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการจดัการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 1.495 ตอ่ปีของมลูคา่
ทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักคา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีานในการค านวณ
จากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

5. ชือ่ยอ่ : SCBDIGIE 



กองทนุเปิดไทยพาณิชย ์โกลบอลดจิติอล 

14 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการจดัการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.565 ตอ่ปีของมลูคา่
ทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักคา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีานในการค านวณ
จากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี 

1. ชือ่ยอ่ : SCBDIGI 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 0.107 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีาน
ในการค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

2. ชือ่ยอ่ : SCBDIGIR 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 0.107 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีาน
ในการค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

3. ชือ่ยอ่ : SCBDIGID 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 0.107 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีาน
ในการค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

4. ชือ่ยอ่ : SCBDIGIP 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 0.107 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีาน
ในการค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

5. ชือ่ยอ่ : SCBDIGIE 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 0.107 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีาน
ในการค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุรายปี 

1. ชือ่ยอ่ : SCBDIGI 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหนว่ยลงทุนรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 0.11 
ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สนิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผูดู้แลผลประโยชน ์คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมที่
มฐีานในการค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

2. ชือ่ยอ่ : SCBDIGIR 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหนว่ยลงทุนรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 0.11 
ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สนิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผูดู้แลผลประโยชน ์คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมที่
มฐีานในการค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

3. ชือ่ยอ่ : SCBDIGID 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหนว่ยลงทุนรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 0.11 
ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สนิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
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ผูดู้แลผลประโยชน ์คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวมที่
มฐีานในการค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

4. ชือ่ยอ่ : SCBDIGIP 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหนว่ยลงทุนรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 0.11 
ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สนิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผูดู้แลผลประโยชน ์คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมที่
มฐีานในการค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

5. ชือ่ยอ่ : SCBDIGIE 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหนว่ยลงทุนรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 0.11 
ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สนิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผูดู้แลผลประโยชน ์คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมที่
มฐีานในการค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

คา่ธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทนุ : ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการจดัจ าหนา่ย : ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมอืน่ๆ : ม ี

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมอืน่ๆ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.675 ต่อปีของมูลค่าทรัพยส์นิรวมหักดว้ย
หน้ีสนิรวม กอ่นหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 
และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีานในการค านวณจากมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิณ วันที่
ค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม) : 
คา่ธรรมเนียมการจัดการรายปี  
คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุอาจเกดิรายการคา่ธรรมเนียมการจัดการลงทนุซ ้าซอ้นจากการบรหิาร
จัดการทีเ่รยีกเก็บโดยกองทนุทีเ่ขา้ไปลงทนุ 

คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ 

เมื่อค านวณรวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมจะตอ้งไม่เกิน
คา่ธรรมเนียมรวมของแตล่ะชนดิหน่วยลงทนุ  
(1) คา่ใชจ่้ายเพือ่วัตถปุระสงคใ์นการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมตามจ านวน
ทีจ่่ายจรงิ ทัง้น้ี ไม่เกนิรอ้ยละ 0.2675 ของจ านวนเงนิทุนของโครงการและในทางบัญชจีะตัดจ่ายเป็น
ค่าใชจ่้ายของกองทุนรวมเฉลีย่เท่ากันทุกวัน ภายในระยะเวลา 1 ปี เชน่ ค่าใชจ่้ายในการจัดท าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ค่าสือ่โฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใชจ่้ายดา้นการตลาด การส่งเสรมิการขาย ค่าอบรม
เผยแพร่ความรู ้และสมัมนาแนะน ากองทนุรวม  
(2) คา่ใชจ่้ายในการสอบบัญช ีและค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ในการสอบบัญช ีซึง่รวมค่าใชจ่้ายตรวจสอบทรัพยส์นิ
ในประเทศ และตา่งประเทศ  
(3) ค่าจัดท า จัดพมิพ ์และจัดสง่หนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน ทัง้สว่นสรุปขอ้มูลส าคัญทีผู่ล้งทุน
ควรทราบและสว่นขอ้มลูโครงการ รวมถงึเอกสารประกอบการขายอืน่ ๆ  
(4) คา่เก็บรักษาทรัพยส์นิในตา่งประเทศ ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.107 ตอ่ปีของมลูค่าหลักทรัพยข์องแต่
ละสกลุเงนิ (ถา้ม)ี  
(5) ค่าจัดท าและจัดส่งรายงานใดๆ แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน หรือบุคคลที่เกีย่วขอ้งกับกองทุนรวมโดยตรง 
หนังสอืบอกกลา่วประกาศและรายงานต่างๆ รวมถงึค่าประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวันและ/หรอืขา่วสารถงึ 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีบ่รษัิทจัดการจัดท า ตลอดจนขา่วสารทีบ่รษัิทจัดการมหีนา้ทีจ่ัดท าขึน้ตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายก าหนด  
(6) ค่าพมิพแ์บบฟอรม์ใบจองซือ้หน่วยลงทุน ใบสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ใบสั่งขายหน่วยลงทุน ใบยนืยันการ
ซือ้และขายหน่วยลงทนุ หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุและแบบฟอรม์อืน่ๆ เกีย่วกับกองทนุรวม  
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(7) คา่ใชจ่้ายในการรับช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน ค่าใชจ่้ายในการออกเช็ค และน าเงนิเขา้บัญชสี าหรับ
การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  
(8) คา่ธรรมเนียมธนาคารตา่งๆ เชน่ ค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิาร SCB CASH MANAGEMENT คา่สมดุเช็ค
คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิระหวา่งบัญช ีเป็นตน้  
(9) ค่าใชจ้่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวขอ้งในการจัดการกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมในการจด
ทะเบียนกองทรัพย์สนิของโครงการจัดการเป็นกองทุนรวม ค่าไปรษณียากร ค่าแปลเอกสารต่างๆ ที่
เกีย่วกับการลงทนุ คา่อากรแสตมป์ตา่งๆ คา่ด าเนนิงานอืน่ ๆ เป็นตน้  
(10) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามทวงถามหรือการด าเนินคดีเพื่อการรับช าระหน้ีใดๆของกองทุนรวมทัง้
ค่าใชจ่้ายในการรับช าระหน้ีเป็นทรัพยส์นิอืน่แทนการช าระหน้ีดว้ยเงนิสดตามตราสารแห่งหน้ี เช่น ค่าที่
ปรกึษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าสบืทรัพยแ์ละ/หรอืบังคับคด ีค่าใชจ่้าย
ในดา้นนติกิรรม คา่ใชจ่้ายหรอืคา่ธรรมเนียมอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับทางราชการ เป็นตน้  
(11) ค่าใชจ่้ายและค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วเน่ืองกับการด าเนนิงานของกองทุนรวม ไดแ้ก ่ค่าใชจ่้าย (ถา้ม)ี 
ในการด าเนนิคดขีองผูดู้แลผลประโยชน์ทีฟ้่องรอ้งใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตติามหนา้ทีห่รอืเรียกค่าสนิไหม
ทดแทนความเสยีหายจากบรษัิทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือเมื่อไดรั้บค าสั่งจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(12) ค่าใชจ่้ายต่างๆที่เกดิขึน้จากการปฏบิัตติามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอื กฎหมายก าหนด  
(13) คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จากการรับจ านองอสงัหารมิทรัพย ์เพือ่เป็นหลักประกันการลงทนุของกองทนุรวม  
(14) คา่ทีป่รกึษากฎหมาย (ถา้ม)ี ทีป่รกึษาการเงนิอืน่ ๆ (ถา้ม)ี  
(15) ค่าบรกิาร และ/หรอืค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าภาษีอากร และ/หรอืค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกับ
การจัดหา ไดม้า รับมอบ สง่มอบ ดแูลเก็บรักษา ปกป้องผลประโยชน์ ซึง่สนิทรัพยห์รอืหลักทรัพยต์่าง ๆ 
ของกองทนุทีน่อกเหนือไปจากทีไ่ดร้ะบไุวใ้นขอ้ 15.2.2 “คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์รายปี”  
(16) คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิจากการผดินัดช าระราคา (failed trade)  

(17) ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นในช่วงการช าระบัญชีและเลิกกองทุนรวม เช่น 
คา่ตอบแทนผูช้ าระบัญช ีและ/หรอืคา่ผูด้แูลผลประโยชน ์ทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งการช าระบัญชกีองทนุรวม  
(18) ค่าใชจ่้ายดา้นโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าใชจ่้ายในการจัดท าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสือ่
โฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู ้ค่าใชจ่้ายดา้นการตลาด การส่งเสรมิการขาย 
ตลอดจนการสัมมนาแนะน ากองทุน ซึง่เกดิขึน้ภายหลังจากการจัดตัง้กองทุนทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนตาม
จ านวนทีจ่่ายจรงิ โดยในทางบัญชบีรษัิทจัดการจะตัดจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายของกองทุนเฉลีย่เท่ากันทุกวัน
ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันทีบ่ันทกึค่าใชจ่้ายดังกล่าว ทัง้น้ี จ านวนเงนิทีต่ัดจ่ายจะตอ้งไม่เกนิกว่า
อัตรารอ้ยละ 0.2675 ของมูลค่าทรัพย์สนิรวม หักดว้ยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (ถา้ม)ี ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (ถา้ม)ี และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รียก
เก็บจากกองทนุรวมทีม่ฐีานในการค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(ถา้ม)ี ณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิ
สุทธขิองกองทุนรวม โดยค่าใชจ่้ายส่วนที่เกนิอัตราที่ก าหนดถือเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงานของบรษัิท
จัดการ  
(19) ค่านายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยท์ีซ่ือ้หรอืขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึง่รวมถงึภาษี
อืน่ๆตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมือ่สั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการท ารายการใน
ตา่งประเทศ  
(20) ค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วกับความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทุนในหลักทรัพย ์เชน่ สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ 
และคา่ใชจ่้ายหรอืคา่ธรรมเนียมอืน่ๆตามทีจ่่ายจรงิรวมถงึคา่ใชจ่้าย และคา่ธรรมเนียมอืน่ใดเพือ่ใหก้องทนุ
สามารถลงทนุในหลักทรัพยด์ังกลา่ว เป็นตน้ 

ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้ายต่างๆทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวม รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือ
ภาษีอืน่ใด และภาษีดังกลา่วจะถอืเป็นภาระของกองทนุรวม  
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ทัง้น้ี ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดมีการเปลีย่นแปลง บรษัิทจัดการ
สงวนสทิธใินการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทัง้หมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกับการ
เปลีย่นแปลงดังกลา่ว และใหถ้อืว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าธรรมเนียมหรือค่าใช จ่้ายตามหัวขอ้ 
“ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้าย” รายการใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการได ้ทัง้น้ี ขึน้กับดุลยพินิจของ
บรษัิทจัดการ เพือ่ประโยชนข์องกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ 

8.3 คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 

คา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end fee) 

1. ชือ่ยอ่ : SCBDIGI 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ : ไมม่ ี

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ของมลูคา่ซือ้ขาย 

2. ชือ่ยอ่ : SCBDIGIR 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ : ไมม่ ี

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ของมลูคา่ซือ้ขาย 

3. ชือ่ยอ่ : SCBDIGID 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ : ไมม่ ี

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ของมลูคา่ซือ้ขาย 

4. ชือ่ยอ่ : SCBDIGIP 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ : ไมม่ ี

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ของมลูคา่ซือ้ขาย 

5. ชือ่ยอ่ : SCBDIGIE 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ : ไมม่ ี

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ของมลูคา่ซือ้ขาย 

คา่ธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ (Back-end fee) 

1. ชือ่ยอ่ : SCBDIGI 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการซือ้คนืหนว่ยลงทนุ : ไมม่ ี

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ของมลูคา่ซือ้ขาย 

2. ชือ่ยอ่ : SCBDIGIR 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการซือ้คนืหนว่ยลงทนุ : ไมม่ ี

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ของมลูคา่ซือ้ขาย 

3. ชือ่ยอ่ : SCBDIGID 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการซือ้คนืหนว่ยลงทนุ : ไมม่ ี

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ของมลูคา่ซือ้ขาย 

4. ชือ่ยอ่ : SCBDIGIP 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการซือ้คนืหนว่ยลงทนุ : ไมม่ ี

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ของมลูคา่ซือ้ขาย 

5. ชือ่ยอ่ : SCBDIGIE 
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เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการซือ้คนืหนว่ยลงทนุ : ไมม่ ี

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ของมลูคา่ซือ้ขาย 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ (Switching in) 

1. ชือ่ยอ่ : SCBDIGI 

อตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้จาก
กองทนุรวมภายใตบ้รษัิทจัดการเดยีวกัน และจากบรษัิทจัดการอืน่ 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ : อัตราค่าธรรมเนียมที่
ก าหนด 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ : ไมม่ ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ของมูลค่า
ซือ้ขาย 

2. ชือ่ยอ่ : SCBDIGIR 

อตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้จาก
กองทนุรวมภายใตบ้รษัิทจัดการเดยีวกัน และจากบรษัิทจัดการอืน่ 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ : อัตราค่าธรรมเนียมที่
ก าหนด 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ : ไมม่ ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ของมูลค่า
ซือ้ขาย 

3. ชือ่ยอ่ : SCBDIGID 

อตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้จาก
กองทนุรวมภายใตบ้รษัิทจัดการเดยีวกัน และจากบรษัิทจัดการอืน่ 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ : อัตราค่าธรรมเนียมที่
ก าหนด 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ : ไมม่ ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ของมูลค่า
ซือ้ขาย 

4. ชือ่ยอ่ : SCBDIGIP 

อตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้จาก
กองทนุรวมภายใตบ้รษัิทจัดการเดยีวกัน และจากบรษัิทจัดการอืน่ 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ : อัตราค่าธรรมเนียมที่
ก าหนด 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ : ไมม่ ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ของมูลค่า
ซือ้ขาย 

5. ชือ่ยอ่ : SCBDIGIE 

อตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้จาก
กองทนุรวมภายใตบ้รษัิทจัดการเดยีวกัน และจากบรษัิทจัดการอืน่ 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ : อัตราค่าธรรมเนียมที่
ก าหนด 
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เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ : ไมม่ ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ของมูลค่า
ซือ้ขาย 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก (Switching out) 

1. ชือ่ยอ่ : SCBDIGI 

อตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้กรณี
สบัเปลีย่นออกไปยังกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการอืน่ 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมที่
ก าหนด 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก : ไมม่ ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ของมูลค่า
ซือ้ขาย 

2. ชือ่ยอ่ : SCBDIGIR 

อตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้กรณี
สบัเปลีย่นออกไปยังกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการอืน่ 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมที่
ก าหนด 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก : ไมม่ ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ของมูลค่า
ซือ้ขาย 

3. ชือ่ยอ่ : SCBDIGID 

อตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้กรณี
สบัเปลีย่นออกไปยังกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการอืน่ 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมที่
ก าหนด 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก : ไมม่ ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ของมูลค่า
ซือ้ขาย 

4. ชือ่ยอ่ : SCBDIGIP 

อตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้กรณี
สบัเปลีย่นออกไปยังกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการอืน่ 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมที่
ก าหนด 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก : ไมม่ ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ของมูลค่า
ซือ้ขาย 

5. ชือ่ยอ่ : SCBDIGIE 

อตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้กรณี
สบัเปลีย่นออกไปยังกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการอืน่ 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมที่
ก าหนด 
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เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก : ไมม่ ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ของมูลค่า
ซือ้ขาย 

คา่ธรรมเนยีมการโอนหนว่ยลงทนุ : ม ี

คา่ธรรมเนยีม : 10 บาท 

ตอ่หนว่ยลงทนุ : 1,000 หน่วย 

หรอืเศษของ : 1,000 หน่วย 

คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ : ม ี

ในอัตรา ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเก็บ 

คา่ปรบักรณีขายคนืหนว่ยลงทนุกอ่นระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมอืน่ : ม ี

คา่ธรรมเนยีมอืน่ๆ : เชน่ คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย,์ คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ เป็นตน้ 

 

ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละของมลูคา่หนว่ยลงทนุ : 
ตามทีจ่่ายจรงิ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ (คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทนุ) : 
1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end fee) และรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (Back-end fee) 

บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซือ้คนืหน่วยลงทุนจากผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน
แต่ละกลุ่มหรอืแต่ละรายในอัตราทีไ่มเ่ท่ากัน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเงือ่นไขการเรยีก
เก็บหรอืเปลีย่นแปลงอัตราคา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูล้งทนุหรอืผูถ้ือหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดการจะ
ประกาศรายละเอยีดดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 
บรษัิทจัดการอาจยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขาย/รับซือ้คนืหน่วยลงทุนใหก้ับบรษัิทประกันชวีติทีเ่สนอขาย
กรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทุน อย่างไรก็ตาม บรษัิทประกันชวีติอาจพจิารณาเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียม
หรือค่าใชจ่้ายอืน่ๆเพิม่เตมิจากผูถ้ือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นกรมธรรม์ประกันชวีติควบการ
ลงทุนหรือตามที่บรษัิทประกันชวีติก าหนดรวมถงึสงวนสทิธใินการพจิารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือ
เปลีย่นแปลงอัตราคา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุ 

อนึง่ การเปลีย่นแปลงหลักเกณฑ/์วธิกีารจัดเก็บคา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน หากในกรณีทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผู ้
ถอืหน่วยลงทุนบรษัิทจัดการจะแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 วันกอ่นการเปลีย่นแปลง โดยประกาศผ่านทาง
เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  
2. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (Switching in) และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
(Switching out) 

บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุจากผูล้งทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะ
กลุ่มหรอืแต่ละรายในอัตราทีไ่ม่เท่ากัน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเงือ่นไขการเรยีกเก็บ
หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูล้งทุนหรือผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษัิทจัดการจะ
ประกาศรายละเอยีดดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 
อนึง่ การเปลีย่นแปลงหลักเกณฑ/์วธิกีารจัดเก็บคา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน หากในกรณีทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่ผู ้
ถอืหน่วยลงทุนบรษัิทจัดการจะแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 วันกอ่นการเปลีย่นแปลง โดยประกาศผ่านทาง
เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  
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3. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน อาจเป็นอัตราทีน่ายทะเบยีนก าหนดเป็นการทั่วไปในการใหบ้รกิาร 
โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผูโ้อนในวันทีย่ืน่ค าขอโอนหน่วยลงทนุ  
4. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ จะเรยีกเก็บในกรณีทีข่อเปลีย่นชือ่-สกลุ ทีอ่ยู ่
การออกใบหน่วยลงทุน การออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหม่แกผู่ถ้อืหน่วยลงทุน รวมถงึกรณี
หายและอืน่ ๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิ ซึง่พสิจูนไ์ดว้า่เป็นความประสงคเ์ฉพาะตัวของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
5. คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ 

5.1 คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์

- คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์เมือ่สัง่ซือ้หรอืสัง่ขายหน่วยลงทนุ  
(1) กรณีสั่งซือ้หน่วยลงทุน บรษัิทจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมน้ีอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วย
ลงทนุ  
(2) กรณีสัง่ขายหน่วยลงทุน บรษัิทจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมน้ีอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วย
ลงทนุ  
- คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์เมือ่มกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  
(1) กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง บรษัิทจัดการจะคดิค่าใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพยใ์นอัตราไม่
เกนิรอ้ยละ 0.75 ของมลูคา่หน่วยลงทนุโดยค านวณเขา้ไปในราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก  
(2) กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง บรษัิทจัดการจะคดิค่าใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพยใ์นอัตรา
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.75 ของมลูคา่หน่วยลงทนุโดยค านวณเขา้ไปในราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้  
ทัง้น้ี ค่าใชจ่้ายดังกล่าวจะค านวณเขา้ไปในราคาขาย หรือราคารับซือ้คนื หรือราคาสับเปลีย่นเขา้ หรือ
ราคาสบัเปลีย่นออกโดยจะถูกน าสง่เขา้หรอืตกเป็นของกองทนุทัง้จ านวน เพือ่น าเงนิดังกล่าวไปช าระเป็น
คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพยใ์นการสัง่ซือ้หรอืสัง่ขายหลักทรัพย ์เชน่ คา่ธรรมเนียมนายหนา้ซือ้ขาย
หลักทรัพย ์ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทนุ หรอือืน่ๆ ตามทีก่องทนุจะถกูเรยีกเก็บเมือ่สัง่ซือ้หรอืสั่ง
ขายหลักทรัพย/์หน่วยลงทนุ เป็นตน้ 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงอัตราค่าใชจ่้ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวขา้งตน้ให ้
สอดคลอ้งกับอัตราค่านายหนา้ในการซือ้ขายหลักทรัพยข์องกองทนุทีก่องทุนเขา้ลงทนุ และ/หรอืวธิกีาร
เรียกเก็บค่าใชจ่้ายดังกล่าวในภายหลังได ้โดยบรษัิทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่างผ่าน
เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  
5.2 คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ่้ายอืน่ ๆ ทีผู่ล้งทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุขอใหบ้รษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีน
หน่วยลงทุนด าเนินการใหผู้ล้งทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากการด าเนินการ
ตามปกตขิองบรษัิทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรอื การด าเนินการใด ๆ ซึง่พสิูจน์ไดว้่า
เป็นความประสงคเ์ฉพาะตัวของผูล้งทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ เชน่ คา่ธรรมเนียมในการขอเปลีย่นชือ่-สกลุ 
การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสอืรับรองสทิธใิหม่แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีหายและอื่นๆ ที่
เกดิขึน้จรงิ ค่าธรรมเนียมการออกหนังสอืรับรองฐานะการเงนิ/รับรองยอดหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการ
คน้หาเอกสารจากศูนยเ์อกสารของนายทะเบยีนหน่วยลงทุน เป็นตน้ โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะคดิ
คา่ธรรมเนียมจากผูถ้อืหน่วยลงทุนตามอัตราทีบ่รษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนก าหนดเป็นการ
ทั่วไปในการใหบ้รกิารลักษณะดังกลา่ว  
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้ายต่างๆ ทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมภาษี มูลค่าเพิม่ ภาษี
ธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใด และภาษีดังกลา่วจะถอืเป็นภาระของผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
ทัง้น้ี ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดมีการเปลีย่นแปลง บรษัิทจัดการ
สงวนสทิธใินการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทัง้หมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกับการ
เปลีย่นแปลงดังกลา่ว และใหถ้อืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าธรรมเนียมหรือค่าใช จ่้ายตามหัวขอ้ 
“ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้าย” รายการใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการได ้ทัง้น้ี ขึน้กับดุลยพินิจของ
บรษัิทจัดการ เพือ่ประโยชนข์องกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ 

8.4 วธิกีารค านวณและตดัจา่ยคา่ธรรมเนยีม  
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บริษัทจัดการจะค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ทุกวันที่มีการค านวณมูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิโดยใชมู้ลค่า
ทรัพย์สนิรวม หักดว้ยหน้ีสนิรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอืน่ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการค านวณจาก
มูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิ(ถา้ม)ี ณ วันทีค่ านวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม ในแต่ละวันเป็นฐานใน
การค านวณค่าธรรมเนียม และเรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็นรายเดือนหรอืระยะเวลาอื่นใดตามที่บรษัิท
จัดการก าหนด  
คา่ใชจ่้ายอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกับกองทนุตามหัวขอ้รายละเอยีดเพิม่เตมิ (คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายทีเ่รยีก
เก็บจากกองทุนรวม) ค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ ขอ้ (1) – (20) จะเรียกเก็บตามทีจ่่ายจรงิ ในทางบัญชบีรษัิท
จัดการจะพจิารณาตัดจ่ายทัง้จ านวน หรอืทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายของกองทุนเฉลีย่เท่ากันทุกวันตาม
ระยะเวลาที่จะไดรั้บประโยชน์จากค่าใชจ่้ายนั้น และบรษัิทจัดการอาจพจิารณาประมาณการค่าใชจ่้าย
ดังกลา่วอยา่งสมเหตสุมผลเพือ่ทยอยรับรูเ้ป็นคา่ใชจ่้ายเป็นรายวัน และจะปรับปรุงรายการดังกลา่วทันททีี่
ไดรั้บหลักฐานอย่างแน่ชดั ทัง้น้ี คา่ใชจ่้ายดังกลา่วอยูใ่นความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน ์ซึง่บรษัิท
จัดการจะเปิดเผยฐานการค านวณอย่างชัดเจนในหนังสอืชีช้วนฉบับขอ้มูลส าคัญทีผู่ล้งทุนควรทราบและ
ในรายงานรอบประจ าปี  
อย่างไรก็ตาม บรษัิทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายค่าธรรมเนียม และค่าใชจ่้ายดังกล่าวจะเป็นไปตาม
หลักการบัญช ีและตามประกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด  
อนึง่ หากสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และ/หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และ/หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งมกีารแกไ้ขหรือเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนด เงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
เปลีย่นแปลงวธิกีารค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑด์ังกลา่ว  
8.5 การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ย 

การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีม/คา่ใชจ้า่ย การด าเนนิการของบรษิทัจดัการ 

1. การเพิม่คา่ธรรมเนยีม/คา่ใชจ้า่ย  

    1.1 ตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ  

        1.1.1 ไมเ่กนิอัตราทีร่ะบใุนโครงการ เปิดเผย2  ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ ≥ 3 วันท าการก่อน
การเรยีกเก็บเพิม่ขึน้ 

        1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไวใ้นโครงการ1    
(มกีารก าหนดอยา่งชดัเจนไวใ้นโครงการแลว้วา่
สามารถเปลีย่นแปลงในลักษณะดังกลา่วได)้ 
 

 

              1.1.2.1 กรณีเกนิ >5% ของอัตราที่
ระบไุวใ้นโครงการ 

บริษัท จัดการต อ้งได รั้บมติพิ เศษ 3 และแจง้ให ้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับแตว่ันทีเ่ปลีย่นแปลง 

              1.1.2.2 กรณีเกนิ ≤ 5% ของอัตรา
ทีร่ะบไุวใ้นโครงการ 

เปิดเผย2 ใหผู้ถ้ือหน่วยทราบล่วงหนา้ ≥ 60 วันก่อน
ก า ร เรีย ก เก็ บ เพิ่ ม ขึ้ น  แ ล ะแ จ ้ง ให ้ส า นั ก ง าน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่
เปลีย่นแปลง 

    1.2 แตกตา่งไปจากโครงการ บรษัิทจัดการตอ้งขอมต3ิ เพือ่แกไ้ขโครงการ 
2. การลดคา่ธรรมเนยีม/คา่ใชจ้า่ย  

    2.1 ตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ เปิดเผย2  ใหผู้ล้งทุนทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่
วันทีม่กีารเรยีกเก็บลดลง 

    2.2 แตกตา่งไปจากทีร่ะบไุวใ้นโครงการ ใหบ้รษัิทจัดการสามารถขอแกไ้ขโครงการ โดยใหถ้อื
ว่ าส า นั ก งานคณ ะกรรมการ ก .ล .ต . เห็ นชอบ 

การแกไ้ขโครงการในเรือ่งดังกลา่ว 
1 เทยีบกับอัตราของรอบระยะเวลายอ้นหลัง 1 ปีนับแต่วันทีบ่รษัิทจัดการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใชจ่้ายดังกล่าว
เพิม่ขึน้ 
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2 การเปิดเผยขอ้มูลตอ้งกระท าโดยวธิีการที่เหมาะสมอันท าใหม้ั่นใจไดว้่าผูล้งทุนไดร้ับทราบขอ้มูลดังกล่าวอย่าง
ท่ัวถงึ 
3 ด าเนนิการตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการขอมตผิูถ้อืหน่วย
ลงทนุและการจัดประชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 

9. เครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งของกองทนุรวม 

1) ชือ่ยอ่ : SCBDIGI 

เครือ่งมอืการก าหนดใหผู้ล้งทนุเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ย 

- คา่ธรรมเนยีมการขายคนืทีไ่มเ่ป็นไปตามปรมิาณหรอืระยะเวลาทีก่ าหนด (liquidity fee) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทุนปลายทางมกีารใช ้liquidity fee บรษัิท
จัดการจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทุนปลายทางสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปรมิาณหรือระยะเวลาที่
ก าหนด (liquidity fee) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 

ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

- การปรบัมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยส์นิของ
กองทนุรวม (swing pricing) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

อตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

ดว้ยวธิปีฏบิตั ิ: Partial swing pricing 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. swing factor มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษัิทจัดการก าหนด โดย
พจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การลงทุนกองทุนซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรือ
สมมตฐิานและหรือการประเมนิจากปัจจัยที่เกีย่วขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการได ้
ภายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

2. การก าหนด Swing Thresholds มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิท
จัดการก าหนด โดยพจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 
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2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การลงทุนกองทุนซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรือ
สมมตฐิานและหรือการประเมนิจากปัจจัยที่เกีย่วขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการได ้
ภายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

3. ณ ขณะใดขณะหนึง่ บรษัิทจัดการ จะไมใ่ช ้Swing Pricing พรอ้มกับ Anti-dilution levies – ADL แต ่

สามารถใชร่้วมกับเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

4. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะด าเนินการตามขอ้มูลที่ไดรั้บจาก
ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากัดใน
ขณะนัน้  

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกตา่งกันไดใ้นแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

2. ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดที่
สดัสว่นของมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธขิองกองทุน เทยีบกับมลูค่าทรัพยส์นิสทุธทิัง้หมดของกองทุน 
มคี่าเกนิกวา่ swing threshold ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยทีมู่ลคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธขิองกองทุน 
ค านวณจากมูลค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch 
in) หักดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักดว้ยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออก (switch out) ทัง้น้ี รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

ขอ้สงวนสทิธ ิ

1. ในกรณีทีก่องทุนมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุน
ทกุชนดิมาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งมอื Swing Pricing 
ในวันท าการนัน้ 

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับเพิม่หรอืลดอัตรา swing factor ทีเ่ก็บจรงิ ไดต้ามทีบ่รษัิทจัดการ
เห็นสมควร ซึง่จะปรับเพิม่ไมเ่กนิอัตราสงูสดุทีร่ะบไุวใ้นโครงการ 
3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะน าค่าซือ้หน่วยลงทุนที่ช าระเงนิดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วย
ลงทุนในวันท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไปใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งมอื swing pricing 
ในวันท าการนัน้ ทัง้น้ีบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เปลีย่นแปลงการด าเนนิการใด ๆ ทีไ่ดด้ าเนนิการ
หรือตัดสนิใจไปแลว้ที่เกีย่วขอ้งกับการใชเ้ครื่องมือ swing pricing ในวันท าการนั้น แมห้ากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรือบางส่วนของวันท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงนิไดแ้ละ
รายการซือ้หน่วยลงทนุทีช่ าระดว้ยเช็คทีเ่รยีกเก็บไมไ่ดนั้น้ ไมไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุ 

4. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมือ เช่น การ
ยกเลกิกอ่นระยะเวลาทีก่ าหนด การประกาศใชเ้ครือ่งมอือืน่แทนและหรอืเพิม่เตมิ เป็นตน้ ซึง่จะอยูภ่ายใต ้
หลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอ านาจอื่น
ก าหนด 

กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้swing pricing บรษัิท
จัดการจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทุนปลายทางสามารถปรับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณที่สะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขาย
ทรัพยส์นิของกองทนุรวม (swing pricing) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 
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ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

- คา่ธรรมเนยีมการซือ้ขายหนว่ยลงทุนทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยส์นิของกองทุนรวม 
(Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

อตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. บรษัิทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ซึง่จะอยูภ่ายใตก้ฎระเบยีบและหรอืประกาศและหรอืแนวทางปฏบิัตขิอง
ส านักงาน ก.ล.ต. และหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ ทัง้น้ี การก าหนด 
ADLs factor จะค านงึถงึปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งโดยพจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การลงทุนกองทุนซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรือ
สมมตฐิานและหรือการประเมนิจากปัจจัยที่เกีย่วขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการได ้
ภายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

2. การก าหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษัิท
จัดการก าหนด ซึง่บรษัิทจัดการจะค านึงถงึปัจจัยที่เกีย่วขอ้งกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพจิารณา
ปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การลงทุนกองทุนซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรือ
สมมตฐิานและหรือการประเมนิจากปัจจัยที่เกีย่วขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการได ้
ภายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บรษัิทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พรอ้มกับ Swing Pricing แต่สามารถใชร่้วมกับ
เครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

4. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะด าเนินการตามขอ้มูลที่ไดรั้บจาก
ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากัดใน
ขณะนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 
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1. บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บ ADLs ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

2. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาเรยีกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดทีส่ัดสว่นของ
มลูคา่ซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธขิองกองทนุ เทยีบกับมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธทิัง้หมดของกองทนุ มคีา่เกนิกวา่ 
ADLs threshold ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยทีมู่ลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจาก
มูลค่าการซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หักดว้ย
มูลค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหักดว้ยมูลค่าการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch 
out) ทัง้น้ี รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

3. บรษัิทจัดการก าหนด ADLs Threshold โดยใชข้อ้มลูดังตอ่ไปน้ี 

(1) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ มากกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก 

(2) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ นอ้ยกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก 

ซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนด (1) และ (2) ในระดับทีต่า่งกัน 

4. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื ADLs น้ี ADLs ทีเ่รียกเก็บไดจ้ะน ากลับเขา้กองทุน อย่างไรก็ตามการใช ้
เครื่องมือน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกดิขึน้กับผูถ้ือหน่วยที่ยังคงลงทุนใน
กองทนุตอ่ไป เครือ่งมอืน้ีไมไ่ดม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่สรา้งผลตอบแทนใหก้องทนุแตอ่ยา่งใด 

 

ขอ้สงวนสทิธ ิ

1. ในกรณีทีก่องทุนมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุน
ทกุชนดิมาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งมอื ADLs ในวันท า
การนัน้ 

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะน าค่าซือ้หน่วยลงทุนที่ช าระเงนิดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วย
ลงทนุในวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื ADLs และบรษัิทจัดการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วไปใชใ้น
การพจิารณาและหรือตัดสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้งกับการใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวันท าการนั้น ทัง้น้ี
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมเ่ปลีย่นแปลงการด าเนนิการใด ๆ ทีไ่ดด้ าเนนิการหรอืตัดสนิใจไปแลว้ที่
เกีย่วขอ้งกับการใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวันท าการนั้น แมห้ากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทุน
ทัง้หมดหรอืบางสว่นของวันท าการนัน้ไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิไดแ้ละรายการซือ้หน่วยลงทุนทีช่ าระดว้ย
เช็คทีเ่รยีกเก็บไมไ่ดนั้น้ ไมไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุ 

3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูท้ี่ท ารายการซือ้หน่วย
ลงทุนและสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ หรอืขายคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก เพยีงฝ่ังใด
ฝ่ังหนึง่ทีเ่กนิ ADLs threshold ทีบ่รษัิทก าหนดไว ้รวมถงึบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาก าหนด
อัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได ้และขอสงวนสทิธทิี่จะมขีอ้ก าหนดเพิม่เตมิในการเรียกเก็บ
เฉพาะรายที่ท ารายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ หรือขายคืนหน่วยลงทุนและ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกในปรมิาณมากตามแนวทางทีบ่รษัิทจัดการจะก าหนดได ้

4. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะปรับเพิม่หรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึง่จะปรับเพิม่ไม่เกนิอัตรา
สูงสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการและในหนังสอืชี้
ชวนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืผา่นทางชอ่งทางอืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

5. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมือ เช่น การ
ยกเลกิกอ่นระยะเวลาทีก่ าหนด การประกาศใชเ้ครือ่งมอือืน่แทนและหรอืเพิม่เตมิ เป็นตน้ ซึง่จะอยูภ่ายใต ้
หลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอ านาจอื่น
ก าหนด 

กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้ADLs บรษัิทจัดการจะ
พจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทุนปลายทางสามารถเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขาย
ทรัพยส์นิของกองทนุรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) ได ้(ถา้ม)ี 
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ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 

ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

การก าหนดเงือ่นไขหรอืขอ้จ ากดัในการรบัค าส ัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุ 

- ระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นการขายคนืหนว่ยลงทนุ (notice period) : 

กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้notice period บรษัิท
จัดการสามารถจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทางได ้

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทุนปลายทางสามารถก าหนดเงื่อนไขระยะเวลาที่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน 
(notice period) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 

ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

- เพดานการขายคนืหนว่ยลงทนุ (redemption gate) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

เพดานการขายคนืหนว่ยลงทนุไมต่ า่กวา่รอ้ยละ : 5.00 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหนว่ยลงทนุไมเ่กนิ : 7 วันท าการ 
ในทกุรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. บรษัิทจัดการจะก าหนด Gate period ตามรายละเอยีดวธิกีารค านวณทีบ่รษัิทจัดการก าหนด และ/หรอื 
เมือ่บรษัิทจัดการกองทนุพจิารณาเห็นสมควร 
2. ในกรณีที่บรษัิทจัดการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกตดิว้ย Gate threshold ในกรณี
ดังกล่าว Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุน
สุทธขิองกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สนิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate 
threshold ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยทีมู่ลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธขิองกองทุน ค านวณจาก มูลค่า
การซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวก มูลค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หักดว้ยมลูค่า
การขายคนืหน่วยลงทนุ (redemption) และหักดว้ยมลูคา่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (switch out) 

3. บรษัิทจัดการจะพจิารณาก าหนดวธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลีย่
ตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของค าสั่ง รับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ ใช ้
Redemption Gate ส าหรับค าสั่งรับซือ้คนืหน่วยลงทุนและสับเปลีย่นออกส่วนทีเ่หลอื บรษัิทจัดการจะ
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น าไปท ารายการในวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุถัดไป รวมกับค าสัง่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่น
ออกใหมต่ามสดัสว่น (pro-rata basis) โดยไมม่กีารจัดล าดับกอ่น-หลังของค าสัง่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

4. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกันได ้
แต่ Redemption Gate จะไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับ
เพดานทีร่ะบไุวใ้นโครงการ 
5. บรษัิทจัดการจะท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสับเปลีย่นออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั ้งน้ี เวน้แต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่อง
เพียงพอ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า 
Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบเมือ่มกีารใช ้Redemption gate โดยไมช่กัชา้ 

7. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื Redemption Gate น้ี บรษัิทจัดการอาจใชร่้วมกับเครือ่งมอืในการบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

8. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะด าเนินการตามขอ้มูลที่ไดรั้บจาก
ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากัดใน
ขณะนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. Redemption Gate ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

2. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไมป่กต ิหรอืประเมนิวา่ 

สถานการณ์อาจจะไมป่กต ิโดยบรษัิทจัดการอาจก าหนดเงือ่นไขเพือ่บง่ชีส้ถานการณ์ทีไ่มป่กตดิว้ย Gate 

threshold ได ้โดยพจิารณาปัจจัยตา่ง ๆ ดังตอ่ไปน้ี 

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรือประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคลอ้งกับ
ปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

4) เกดิการไถถ่อนผดิปกต ิ

5) เกดิการไถถ่อนมากกวา่ Redemption Gate ทีก่ าหนดไว ้

6) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การลงทนุกองทนุ 

ขอ้สงวนสทิธ ิ

1. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับเพิม่หรอืลดอัตรา Gate threshold ตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร 
โดยจะปรับลดไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบุในโครงการ ทัง้น้ี รายละเอียดวธิีการค านวณ
เป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกวา่ Redemption 
Gate ทีป่ระกาศใช ้

3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate 
ไดแ้ก่ การยกเลกิ Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใชเ้ครื่องมอือื่นแทน Redemption 
Gate เป็นตน้ (ถา้มี) ทัง้น้ี ในกรณีที่ไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได ้บรษัิท
จัดการอาจพจิารณายกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดทีค่า้งอยูใ่นรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ
ทีถ่กูยกเลกิค าสัง่โดยไมช่กัชา้ 

4. ในกรณีทีก่องทุนมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนดิมาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งมอื Redemption 
Gate ในวันท าการนัน้ 
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5. การขายคนืหน่วยลงทนุ เมือ่กองทนุมกีารก าหนด Redemption Gate เงนิลงทนุในสว่นทีร่อการจัดสรร
ใหม่อาจเกดิกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนลดต ่าลง จนท าใหเ้งนิลงทุนที่เหลืออยู่ในกองทุนต ่ากว่ามูลค่า
คงเหลอืขัน้ต ่าของกองทนุ อาจท าใหจ้ านวนเงนิลงทนุคงเหลอืดังกลา่วถกูขายคนืออกมาดว้ย 

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการก าหนด 
Redemption Gate อาจเกดิกรณีดังน้ี 

- หากเกดิกรณีเงนิลงทุนจากกองทุนตน้ทางถูก Redemption Gate จนลดต ่าลงกว่ามูลค่าขัน้ต ่าการซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง อาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถลงทนุในกองทนุปลายทางได ้

- หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนที่ เสนอขายช่วง IPO เงินลงทุนจากกองทุนตน้ทางที่ถูก 
Redemption Gate อาจมมีลูค่าต ่ากวา่มลูคา่ขัน้ต ่าการซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง หรอือาจถูก
เลือ่นไปจนสิน้สดุชว่งเวลา IPO ซึง่อาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถลงทนุในกองทนุปลายทางได ้

- ในกรณีที่เป็นวันหยุดท าการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนที่จัดสรรใหม่อาจไม่สามารถ
สบัเปลีย่นเขา้กองทนุปลายทางได ้

ทัง้น้ี ในกรณีทีไ่ม่สามารถสับเปลีย่นเขา้กองทุนปลายทางได ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธยิกเลกิรายการ
หรอืน าเงนิลงทุนดังกล่าวช าระคนืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุโดยการโอนเขา้บัญชธีนาคาร หรอืออกเป็นเช็คขดี
คร่อมสัง่จ่ายชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถยกเลกิค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนส่วนที่เหลอืได ้
ตามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธกิ าหนดมูลค่าขัน้ต ่าในการสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลอืในบัญชขัีน้ต ่านอ้ยกว่าทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนได ้เพื่อรองรับการก าหนดเพดานการขาย
คนืหน่วยลงทนุ (Redemption Gate) โดยขึน้อยูกั่บดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate 
บรษัิทจัดการจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทนุปลายทางสามารถก าหนดขอ้จ ากัดเพดานการขายคนืหน่วยลงทนุ (redemption gate) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 

ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหนว่ยลงทุนตามค าส ัง่ทีร่บัไวห้รอืจะหยุดรบัค าส ัง่ซือ้หรอืค าส ัง่ขาย
คนืหนว่ยลงทนุ (suspension of dealings) 

บรษิทัจดัการกองทนุรวมสามารถด าเนนิการไดส้งูสดุไมเ่กนิ (วนัท าการ) : 1 

เวน้แตจ่ะไดรั้บการผอ่นผันเวลาดงักลา่วจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการกองทนุรวมพจิารณาแลว้ 
มีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่า จ าเป็นตอ้งระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไดรั้บความ
เห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ กรณีเกดิเหตุตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพยก์ าหนด 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสั่งทีรั่บไวแ้ลว้หรอืจะหยุดรับค า
สั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตุอืน่ใดดังต่อไปน้ี ซึง่ไม่เกนิ
กวา่กรณีทีป่ระกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยก์ าหนด 
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1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุแกผู่ล้งทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดังน้ี 

(ก) บรษัิทจัดการกองทนุรวมมเีหตอุันควรสงสยัวา่ผูล้งทนุรายนัน้ ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกับการกระท าอยา่งใด
อยา่งหนึง่ดังน้ี 

(1) การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายตา่งประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย 

(3) การกระท าที่เป็นการปฏบิัตติามค าสั่งเกีย่วกับการยดึหรืออายัดทรัพยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตาม
กฎหมาย 

(ข) บรษัิทจัดการกองทนุรวมไมส่ามารถด าเนนิการรูจ้ักลกูคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับ
ลกูคา้ไดใ้นสาระส าคัญ 

2. อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการเปลีย่นใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมรายอืน่เขา้บรหิารจัดการกองทนุรวมภายใต ้
การจัดการของตนอันเน่ืองมาจากการทีบ่รษัิทจัดการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพียงพอ
ของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ว่าดว้ยการด ารง
เงนิกองทุนของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทนุสว่นบุคคล การเป็นนายหนา้ซือ้
ขายหลักทรัพย์และการคา้หลักทรัพย์ และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผูจั้ดการเงนิทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ซึง่ใหก้ระท าไดไ้มเ่กนิ 3 วันท าการ 
 

2) ชือ่ยอ่ : SCBDIGIR 

เครือ่งมอืการก าหนดใหผู้ล้งทนุเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ย 

- คา่ธรรมเนยีมการขายคนืทีไ่มเ่ป็นไปตามปรมิาณหรอืระยะเวลาทีก่ าหนด (liquidity fee) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทุนปลายทางมกีารใช ้liquidity fee บรษัิท
จัดการจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทุนปลายทางสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปรมิาณหรือระยะเวลาที่
ก าหนด (liquidity fee) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 

ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

- การปรบัมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยส์นิของ
กองทนุรวม (swing pricing) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

อตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

ดว้ยวธิปีฏบิตั ิ: Partial swing pricing 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 
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1. swing factor มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดย
พจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การลงทุนกองทุนซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรือ
สมมตฐิานและหรือการประเมนิจากปัจจัยที่เกีย่วขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการได ้
ภายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

2. การก าหนด Swing Thresholds มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิท
จัดการก าหนด โดยพจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การลงทุนกองทุนซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรือ
สมมตฐิานและหรือการประเมนิจากปัจจัยที่เกีย่วขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการได ้
ภายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

3. ณ ขณะใดขณะหนึง่ บรษัิทจัดการ จะไมใ่ช ้Swing Pricing พรอ้มกับ Anti-dilution levies – ADL แต ่

สามารถใชร่้วมกับเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

4. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะด าเนินการตามขอ้มูลที่ไดรั้บจาก
ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากัดใน
ขณะนัน้  

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกตา่งกันไดใ้นแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

2. ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดที่
สดัสว่นของมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธขิองกองทุน เทยีบกับมลูค่าทรัพยส์นิสทุธทิัง้หมดของกองทุน 
มคี่าเกนิกวา่ swing threshold ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยทีมู่ลคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธขิองกองทุน 
ค านวณจากมูลค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch 
in) หักดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักดว้ยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออก (switch out) ทัง้น้ี รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

ขอ้สงวนสทิธ ิ

1. ในกรณีทีก่องทุนมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุน
ทกุชนดิมาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งมอื Swing Pricing 
ในวันท าการนัน้ 

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับเพิม่หรอืลดอัตรา swing factor ทีเ่ก็บจรงิ ไดต้ามทีบ่รษัิทจัดการ
เห็นสมควร ซึง่จะปรับเพิม่ไมเ่กนิอัตราสงูสดุทีร่ะบไุวใ้นโครงการ 
3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะน าค่าซือ้หน่วยลงทุนที่ช าระเงนิดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วย
ลงทุนในวันท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไปใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งมอื swing pricing 
ในวันท าการนัน้ ทัง้น้ีบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เปลีย่นแปลงการด าเนนิการใด ๆ ทีไ่ดด้ าเนนิการ
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หรือตัดสนิใจไปแลว้ที่เกีย่วขอ้งกับการใชเ้ครื่องมือ swing pricing ในวันท าการนั้น แมห้ากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรือบางส่วนของวันท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงนิไดแ้ละ
รายการซือ้หน่วยลงทนุทีช่ าระดว้ยเช็คทีเ่รยีกเก็บไมไ่ดนั้น้ ไมไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุ 

4. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมือ เช่น การ
ยกเลกิกอ่นระยะเวลาทีก่ าหนด การประกาศใชเ้ครือ่งมอือืน่แทนและหรอืเพิม่เตมิ เป็นตน้ ซึง่จะอยูภ่ายใต ้
หลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอ านาจอื่น
ก าหนด 

กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้swing pricing บรษัิท
จัดการจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทุนปลายทางสามารถปรับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณที่สะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขาย
ทรัพยส์นิของกองทนุรวม (swing pricing) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 

ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

- คา่ธรรมเนยีมการซือ้ขายหนว่ยลงทุนทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยส์นิของกองทุนรวม 
(Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

อตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. บรษัิทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ซึง่จะอยูภ่ายใตก้ฎระเบยีบและหรอืประกาศและหรอืแนวทางปฏบิัตขิอง
ส านักงาน ก.ล.ต. และหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ ทัง้น้ี การก าหนด 
ADLs factor จะค านงึถงึปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งโดยพจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การลงทุนกองทุนซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรือ
สมมตฐิานและหรือการประเมนิจากปัจจัยที่เกีย่วขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการได ้
ภายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

2. การก าหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษัิท
จัดการก าหนด ซึง่บรษัิทจัดการจะค านึงถงึปัจจัยที่เกีย่วขอ้งกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพจิารณา
ปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 
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2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การลงทุนกองทุนซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรือ
สมมตฐิานและหรือการประเมนิจากปัจจัยที่เกีย่วขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการได ้
ภายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พรอ้มกับ Swing Pricing แต่สามารถใชร่้วมกับ
เครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

4. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะด าเนินการตามขอ้มูลที่ไดรั้บจาก
ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากัดใน
ขณะนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บ ADLs ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

2. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาเรยีกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดทีส่ัดสว่นของ
มลูคา่ซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธขิองกองทนุ เทยีบกับมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธทิัง้หมดของกองทนุ มคีา่เกนิกวา่ 
ADLs threshold ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยทีมู่ลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจาก
มูลค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หักดว้ย
มูลค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหักดว้ยมูลค่าการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch 
out) ทัง้น้ี รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

3. บรษัิทจัดการก าหนด ADLs Threshold โดยใชข้อ้มลูดังตอ่ไปน้ี 

(1) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ มากกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก 

(2) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ นอ้ยกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก 

ซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนด (1) และ (2) ในระดับทีต่า่งกัน 

4. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื ADLs น้ี ADLs ทีเ่รียกเก็บไดจ้ะน ากลับเขา้กองทุน อย่างไรก็ตามการใช ้
เครื่องมือน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกดิขึน้กับผูถ้ือหน่วยที่ยังคงลงทุนใน
กองทนุตอ่ไป เครือ่งมอืน้ีไมไ่ดม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่สรา้งผลตอบแทนใหก้องทนุแตอ่ยา่งใด 

ขอ้สงวนสทิธ ิ

1. ในกรณีทีก่องทุนมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุน
ทกุชนดิมาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งมอื ADLs ในวันท า
การนัน้ 

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะน าค่าซือ้หน่วยลงทุนที่ช าระเงนิดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วย
ลงทนุในวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื ADLs และบรษัิทจัดการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วไปใชใ้น
การพจิารณาและหรือตัดสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้งกับการใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวันท าการนั้น ทัง้น้ี
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมเ่ปลีย่นแปลงการด าเนนิการใด ๆ ทีไ่ดด้ าเนนิการหรอืตัดสนิใจไปแลว้ที่
เกีย่วขอ้งกับการใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวันท าการนั้น แมห้ากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทุน
ทัง้หมดหรอืบางสว่นของวันท าการนัน้ไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิไดแ้ละรายการซือ้หน่วยลงทุนทีช่ าระดว้ย
เช็คทีเ่รยีกเก็บไมไ่ดนั้น้ ไมไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุ 

3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูท้ี่ท ารายการซือ้หน่วย
ลงทุนและสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ หรอืขายคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก เพยีงฝ่ังใด
ฝ่ังหนึง่ทีเ่กนิ ADLs threshold ทีบ่รษัิทก าหนดไว ้รวมถงึบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาก าหนด
อัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได ้และขอสงวนสทิธทิี่จะมขีอ้ก าหนดเพิม่เตมิในการเรียกเก็บ
เฉพาะรายที่ท ารายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ หรือขายคืนหน่วยลงทุนและ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกในปรมิาณมากตามแนวทางทีบ่รษัิทจัดการจะก าหนดได ้
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4. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะปรับเพิม่หรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึง่จะปรับเพิม่ไม่เกนิอัตรา
สูงสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการและในหนังสอืชี้
ชวนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืผา่นทางชอ่งทางอืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

5. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมือ เช่น การ
ยกเลกิกอ่นระยะเวลาทีก่ าหนด การประกาศใชเ้ครือ่งมอือืน่แทนและหรอืเพิม่เตมิ เป็นตน้ ซึง่จะอยูภ่ายใต ้
หลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอ านาจอื่น
ก าหนด 

กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้ADLs บรษัิทจัดการจะ
พจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทุนปลายทางสามารถเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขาย
ทรัพยส์นิของกองทนุรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 

ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

การก าหนดเงือ่นไขหรอืขอ้จ ากดัในการรบัค าส ัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุ 

- ระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นการขายคนืหนว่ยลงทนุ (notice period) : 

กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้notice period บรษัิท
จัดการสามารถจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทางได ้

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทุนปลายทางสามารถก าหนดเงื่อนไขระยะเวลาที่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน 
(notice period) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 

ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

- เพดานการขายคนืหนว่ยลงทนุ (redemption gate) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

เพดานการขายคนืหนว่ยลงทนุไมต่ า่กวา่รอ้ยละ : 5.00 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหนว่ยลงทนุไมเ่กนิ : 7 วันท าการ 
ในทกุรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
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หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. บรษัิทจัดการจะก าหนด Gate period ตามรายละเอยีดวธิกีารค านวณทีบ่รษัิทจัดการก าหนด และ/หรอื 
เมือ่บรษัิทจัดการกองทนุพจิารณาเห็นสมควร 
2. ในกรณีที่บรษัิทจัดการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกตดิว้ย Gate threshold ในกรณี
ดังกล่าว Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุน
สุทธขิองกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สนิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate 
threshold ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยทีมู่ลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธขิองกองทุน ค านวณจาก มูลค่า
การซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวก มูลค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หักดว้ยมลูค่า
การขายคนืหน่วยลงทนุ (redemption) และหักดว้ยมลูคา่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (switch out) 

3. บรษัิทจัดการจะพจิารณาก าหนดวธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลีย่
ตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของค าสั่ง รับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ ใช ้
Redemption Gate ส าหรับค าสั่งรับซือ้คนืหน่วยลงทุนและสับเปลีย่นออกส่วนทีเ่หลอื บรษัิทจัดการจะ
น าไปท ารายการในวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุถัดไป รวมกับค าสัง่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่น
ออกใหมต่ามสดัสว่น (pro-rata basis) โดยไมม่กีารจัดล าดับกอ่น-หลังของค าสัง่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

4. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกันได ้
แต่ Redemption Gate จะไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับ
เพดานทีร่ะบไุวใ้นโครงการ 
5. บรษัิทจัดการจะท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสับเปลีย่นออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั ้งน้ี เวน้แต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่อง
เพียงพอ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า 
Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบเมือ่มกีารใช ้Redemption gate โดยไมช่กัชา้ 

7. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื Redemption Gate น้ี บรษัิทจัดการอาจใชร่้วมกับเครือ่งมอืในการบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

8. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะด าเนินการตามขอ้มูลที่ไดรั้บจาก
ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากัดใน
ขณะนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. Redemption Gate ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

2. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไมป่กต ิหรอืประเมนิวา่ 

สถานการณ์อาจจะไมป่กต ิโดยบรษัิทจัดการอาจก าหนดเงือ่นไขเพือ่บ่งชีส้ถานการณ์ทีไ่มป่กตดิว้ย Gate 

threshold ได ้โดยพจิารณาปัจจัยตา่ง ๆ ดังตอ่ไปน้ี 

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรือประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคลอ้งกับ
ปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

4) เกดิการไถถ่อนผดิปกต ิ

5) เกดิการไถถ่อนมากกวา่ Redemption Gate ทีก่ าหนดไว ้

6) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การลงทนุกองทนุ 

ขอ้สงวนสทิธ ิ
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1. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับเพิม่หรอืลดอัตรา Gate threshold ตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร 
โดยจะปรับลดไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบุในโครงการ ทัง้น้ี รายละเอียดวธิีการค านวณ
เป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกวา่ Redemption 
Gate ทีป่ระกาศใช ้

3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate 
ไดแ้ก่ การยกเลกิ Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใชเ้ครื่องมอือื่นแทน Redemption 
Gate เป็นตน้ (ถา้มี) ทัง้น้ี ในกรณีที่ไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได ้บรษัิท
จัดการอาจพจิารณายกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดทีค่า้งอยูใ่นรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ
ทีถ่กูยกเลกิค าสัง่โดยไมช่กัชา้ 

4. ในกรณีทีก่องทุนมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนดิมาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งมอื Redemption 
Gate ในวันท าการนัน้ 

5. การขายคนืหน่วยลงทนุ เมือ่กองทนุมกีารก าหนด Redemption Gate เงนิลงทนุในสว่นทีร่อการจัดสรร
ใหม่อาจเกดิกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนลดต ่าลง จนท าใหเ้งนิลงทุนที่เหลืออยู่ในกองทุนต ่ากว่ามูลค่า
คงเหลอืขัน้ต ่าของกองทนุ อาจท าใหจ้ านวนเงนิลงทนุคงเหลอืดังกลา่วถกูขายคนืออกมาดว้ย 

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการก าหนด 
Redemption Gate อาจเกดิกรณีดังน้ี 

- หากเกดิกรณีเงนิลงทุนจากกองทุนตน้ทางถูก Redemption Gate จนลดต ่าลงกว่ามูลค่าขัน้ต ่าการซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง อาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถลงทนุในกองทนุปลายทางได ้

- หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนที่ เสนอขายช่วง IPO เงินลงทุนจากกองทุนตน้ทางที่ถูก 
Redemption Gate อาจมมีลูค่าต ่ากวา่มลูคา่ขัน้ต ่าการซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง หรอือาจถูก
เลือ่นไปจนสิน้สดุชว่งเวลา IPO ซึง่อาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถลงทนุในกองทนุปลายทางได ้

- ในกรณีที่เป็นวันหยุดท าการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนที่จัดสรรใหม่อาจไม่สามารถ
สบัเปลีย่นเขา้กองทนุปลายทางได ้

ทัง้น้ี ในกรณีทีไ่ม่สามารถสับเปลีย่นเขา้กองทุนปลายทางได ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธยิกเลกิรายการ
หรอืน าเงนิลงทุนดังกล่าวช าระคนืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุโดยการโอนเขา้บัญชธีนาคาร หรอืออกเป็นเช็คขดี
คร่อมสัง่จ่ายชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถยกเลกิค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนส่วนที่เหลอืได ้
ตามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธกิ าหนดมูลค่าขัน้ต ่าในการสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลอืในบัญชขัีน้ต ่านอ้ยกว่าทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนได ้เพื่อรองรับการก าหนดเพดานการขาย
คนืหน่วยลงทนุ (Redemption Gate) โดยขึน้อยูกั่บดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate 
บรษัิทจัดการจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทนุปลายทางสามารถก าหนดขอ้จ ากัดเพดานการขายคนืหน่วยลงทนุ (redemption gate) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 

ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
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อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหนว่ยลงทุนตามค าส ัง่ทีร่บัไวห้รอืจะหยุดรบัค าส ัง่ซือ้หรอืค าส ัง่ขาย
คนืหนว่ยลงทนุ (suspension of dealings) 

บรษิทัจดัการกองทนุรวมสามารถด าเนนิการไดส้งูสดุไมเ่กนิ (วนัท าการ) : 1 

เวน้แตจ่ะไดรั้บการผอ่นผันเวลาดงักลา่วจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการกองทนุรวมพจิารณาแลว้ 
มีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่า จ าเป็นตอ้งระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไดรั้บความ
เห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ กรณีเกดิเหตุตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพยก์ าหนด 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสั่งทีรั่บไวแ้ลว้หรอืจะหยุดรับค า
สั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตุอืน่ใดดังต่อไปน้ี ซึง่ไม่เกนิ
กวา่กรณีทีป่ระกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยก์ าหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุแกผู่ล้งทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดังน้ี 

(ก) บรษัิทจัดการกองทนุรวมมเีหตอัุนควรสงสยัวา่ผูล้งทนุรายนัน้ ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกับการกระท าอยา่งใด
อยา่งหนึง่ดังน้ี 

(1) การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายตา่งประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย 

(3) การกระท าที่เป็นการปฏบิัตติามค าสั่งเกีย่วกับการยดึหรืออายัดทรัพยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตาม
กฎหมาย 

(ข) บรษัิทจัดการกองทนุรวมไมส่ามารถด าเนนิการรูจ้ักลกูคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับ
ลกูคา้ไดใ้นสาระส าคัญ 

2. อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการเปลีย่นใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมรายอืน่เขา้บรหิารจัดการกองทนุรวมภายใต ้
การจัดการของตนอันเน่ืองมาจากการทีบ่รษัิทจัดการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพียงพอ
ของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ว่าดว้ยการด ารง
เงนิกองทุนของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทนุสว่นบุคคล การเป็นนายหนา้ซือ้
ขายหลักทรัพย์และการคา้หลักทรัพย์ และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผูจั้ดการเงนิทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ซึง่ใหก้ระท าไดไ้มเ่กนิ 3 วันท าการ 
3) ชือ่ยอ่ : SCBDIGID 

เครือ่งมอืการก าหนดใหผู้ล้งทนุเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ย 

- คา่ธรรมเนยีมการขายคนืทีไ่มเ่ป็นไปตามปรมิาณหรอืระยะเวลาทีก่ าหนด (liquidity fee) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทุนปลายทางมกีารใช ้liquidity fee บรษัิท
จัดการจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทุนปลายทางสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปรมิาณหรือระยะเวลาที่
ก าหนด (liquidity fee) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 

ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
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ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

- การปรบัมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยส์นิของ
กองทนุรวม (swing pricing) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

อตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

ดว้ยวธิปีฏบิตั ิ: Partial swing pricing 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. swing factor มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดย
พจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การลงทุนกองทุนซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรือ
สมมตฐิานและหรือการประเมนิจากปัจจัยที่เกีย่วขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการได ้
ภายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

2. การก าหนด Swing Thresholds มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิท
จัดการก าหนด โดยพจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การลงทุนกองทุนซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรือ
สมมตฐิานและหรือการประเมนิจากปัจจัยที่เกีย่วขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการได ้
ภายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

3. ณ ขณะใดขณะหนึง่ บรษัิทจัดการ จะไมใ่ช ้Swing Pricing พรอ้มกับ Anti-dilution levies – ADL แต ่

สามารถใชร่้วมกับเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

4. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะด าเนินการตามขอ้มูลที่ไดรั้บจาก
ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากัดใน
ขณะนัน้  

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกตา่งกันไดใ้นแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

2. ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดที่
สดัสว่นของมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธขิองกองทุน เทยีบกับมลูค่าทรัพยส์นิสทุธทิัง้หมดของกองทุน 
มคี่าเกนิกวา่ swing threshold ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยทีมู่ลคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธขิองกองทุน 
ค านวณจากมูลค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch 



กองทนุเปิดไทยพาณิชย ์โกลบอลดจิติอล 

39 

in) หักดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักดว้ยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออก (switch out) ทัง้น้ี รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

ขอ้สงวนสทิธ ิ

1. ในกรณีทีก่องทุนมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุน
ทกุชนดิมาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งมอื Swing Pricing 
ในวันท าการนัน้ 

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับเพิม่หรอืลดอัตรา swing factor ทีเ่ก็บจรงิ ไดต้ามทีบ่รษัิทจัดการ
เห็นสมควร ซึง่จะปรับเพิม่ไมเ่กนิอัตราสงูสดุทีร่ะบไุวใ้นโครงการ 
3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะน าค่าซือ้หน่วยลงทุนที่ช าระเงนิดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วย
ลงทุนในวันท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือ swing pricing และบรษัิทจัดการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไปใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งมอื swing pricing 
ในวันท าการนัน้ ทัง้น้ีบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เปลีย่นแปลงการด าเนนิการใด ๆ ทีไ่ดด้ าเนนิการ
หรือตัดสนิใจไปแลว้ที่เกีย่วขอ้งกับการใชเ้ครื่องมือ swing pricing ในวันท าการนั้น แมห้ากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรือบางส่วนของวันท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงนิไดแ้ละ
รายการซือ้หน่วยลงทนุทีช่ าระดว้ยเช็คทีเ่รยีกเก็บไมไ่ดนั้น้ ไมไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุ 

4. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมือ เช่น การ
ยกเลกิกอ่นระยะเวลาทีก่ าหนด การประกาศใชเ้ครือ่งมอือืน่แทนและหรอืเพิม่เตมิ เป็นตน้ ซึง่จะอยูภ่ายใต ้
หลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอ านาจอื่น
ก าหนด 

กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้swing pricing บรษัิท
จัดการจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทุนปลายทางสามารถปรับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณที่สะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขาย
ทรัพยส์นิของกองทนุรวม (swing pricing) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 

ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

- คา่ธรรมเนยีมการซือ้ขายหนว่ยลงทุนทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยส์นิของกองทุนรวม 
(Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

อตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. บรษัิทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ซึง่จะอยูภ่ายใตก้ฎระเบยีบและหรอืประกาศและหรอืแนวทางปฏบิัตขิอง
ส านักงาน ก.ล.ต. และหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ ทัง้น้ี การก าหนด 
ADLs factor จะค านงึถงึปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งโดยพจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 



กองทนุเปิดไทยพาณิชย ์โกลบอลดจิติอล 

40 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

5) หรอืปัจจยัอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การลงทุนกองทุนซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรือ
สมมตฐิานและหรือการประเมนิจากปัจจัยที่เกีย่วขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการได ้
ภายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

2. การก าหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษัิท
จัดการก าหนด ซึง่บรษัิทจัดการจะค านึงถงึปัจจัยที่เกีย่วขอ้งกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพจิารณา
ปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การลงทุนกองทุนซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรือ
สมมตฐิานและหรือการประเมนิจากปัจจัยที่เกีย่วขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการได ้
ภายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บรษัิทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พรอ้มกับ Swing Pricing แต่สามารถใชร่้วมกับ
เครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

4. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะด าเนินการตามขอ้มูลที่ไดรั้บจาก
ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากัดใน
ขณะนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บ ADLs ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

2. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาเรยีกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดทีส่ัดสว่นของ
มลูคา่ซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธขิองกองทนุ เทยีบกับมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธทิัง้หมดของกองทนุ มคีา่เกนิกวา่ 
ADLs threshold ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยทีมู่ลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจาก
มูลค่าการซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หักดว้ย
มูลค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหักดว้ยมูลค่าการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch 
out) ทัง้น้ี รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

3. บรษัิทจัดการก าหนด ADLs Threshold โดยใชข้อ้มลูดังตอ่ไปน้ี 

(1) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ มากกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก 

(2) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ นอ้ยกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก 

ซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนด (1) และ (2) ในระดับทีต่า่งกัน 

4. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื ADLs น้ี ADLs ทีเ่รียกเก็บไดจ้ะน ากลับเขา้กองทุน อย่างไรก็ตามการใช ้
เครื่องมือน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกดิขึน้กับผูถ้ือหน่วยที่ยังคงลงทุนใน
กองทนุตอ่ไป เครือ่งมอืน้ีไมไ่ดม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่สรา้งผลตอบแทนใหก้องทนุแตอ่ยา่งใด 

ขอ้สงวนสทิธ ิ

1. ในกรณีทีก่องทุนมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุน
ทกุชนดิมาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งมอื ADLs ในวันท า
การนัน้ 
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2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะน าค่าซือ้หน่วยลงทุนที่ช าระเงนิดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วย
ลงทนุในวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื ADLs และบรษัิทจัดการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วไปใชใ้น
การพจิารณาและหรือตัดสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้งกับการใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวันท าการนั้น ทัง้น้ี
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมเ่ปลีย่นแปลงการด าเนนิการใด ๆ ทีไ่ดด้ าเนนิการหรอืตัดสนิใจไปแลว้ที่
เกีย่วขอ้งกับการใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวันท าการนั้น แมห้ากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทุน
ทัง้หมดหรอืบางสว่นของวันท าการนัน้ไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิไดแ้ละรายการซือ้หน่วยลงทุนทีช่ าระดว้ย
เช็คทีเ่รยีกเก็บไมไ่ดนั้น้ ไมไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุ 

3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูท้ี่ท ารายการซือ้หน่วย
ลงทุนและสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ หรอืขายคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก เพยีงฝ่ังใด
ฝ่ังหนึง่ทีเ่กนิ ADLs threshold ทีบ่รษัิทก าหนดไว ้รวมถงึบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาก าหนด
อัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได ้และขอสงวนสทิธทิี่จะมขีอ้ก าหนดเพิม่เตมิในการเรียกเก็บ
เฉพาะรายที่ท ารายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ หรือขายคืนหน่วยลงทุนและ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกในปรมิาณมากตามแนวทางทีบ่รษัิทจัดการจะก าหนดได ้

4. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะปรับเพิม่หรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึง่จะปรับเพิม่ไม่เกนิอัตรา
สูงสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการและในหนังสอืชี้
ชวนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืผา่นทางชอ่งทางอืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

5. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมือ เช่น การ
ยกเลกิกอ่นระยะเวลาทีก่ าหนด การประกาศใชเ้ครือ่งมอือืน่แทนและหรอืเพิม่เตมิ เป็นตน้ ซึง่จะอยูภ่ายใต ้
หลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอ านาจอื่น
ก าหนด 

กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้ADLs บรษัิทจัดการจะ
พจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทุนปลายทางสามารถเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขาย
ทรัพยส์นิของกองทนุรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 

ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

การก าหนดเงือ่นไขหรอืขอ้จ ากดัในการรบัค าส ัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุ 

- ระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นการขายคนืหนว่ยลงทนุ (notice period) : 

กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้notice period บรษัิท
จัดการสามารถจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทางได ้

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทุนปลายทางสามารถก าหนดเงื่อนไขระยะเวลาที่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน 
(notice period) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 

ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
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แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

- เพดานการขายคนืหนว่ยลงทนุ (redemption gate) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

เพดานการขายคนืหนว่ยลงทนุไมต่ า่กวา่รอ้ยละ : 5.00 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหนว่ยลงทนุไมเ่กนิ : 7 วันท าการ 
ในทกุรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. บรษัิทจัดการจะก าหนด Gate period ตามรายละเอยีดวธิกีารค านวณทีบ่รษัิทจัดการก าหนด และ/หรอื 
เมือ่บรษัิทจัดการกองทนุพจิารณาเห็นสมควร 
2. ในกรณีที่บรษัิทจัดการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกตดิว้ย Gate threshold ในกรณี
ดังกล่าว Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุน
สุทธขิองกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สนิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate 
threshold ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยทีมู่ลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธขิองกองทุน ค านวณจาก มูลค่า
การซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวก มูลค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หักดว้ยมลูค่า
การขายคนืหน่วยลงทนุ (redemption) และหักดว้ยมลูคา่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (switch out) 

3. บรษัิทจัดการจะพจิารณาก าหนดวธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลีย่
ตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของค าสั่ง รับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ ใช ้
Redemption Gate ส าหรับค าสั่งรับซือ้คนืหน่วยลงทุนและสับเปลีย่นออกส่วนทีเ่หลอื บรษัิทจัดการจะ
น าไปท ารายการในวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุถัดไป รวมกับค าสัง่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่น
ออกใหมต่ามสดัสว่น (pro-rata basis) โดยไมม่กีารจัดล าดับกอ่น-หลังของค าสัง่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

4. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกันได ้
แต่ Redemption Gate จะไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับ
เพดานทีร่ะบไุวใ้นโครงการ 
5. บรษัิทจัดการจะท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสับเปลีย่นออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั ้งน้ี เวน้แต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่อง
เพียงพอ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า 
Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบเมือ่มกีารใช ้Redemption gate โดยไมช่กัชา้ 

7. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื Redemption Gate น้ี บรษัิทจัดการอาจใชร่้วมกับเครือ่งมอืในการบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

8. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะด าเนินการตามขอ้มูลที่ไดรั้บจาก
ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากัดใน
ขณะนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. Redemption Gate ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

2. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไมป่กต ิหรอืประเมนิวา่ 

สถานการณ์อาจจะไมป่กต ิโดยบรษัิทจัดการอาจก าหนดเงือ่นไขเพือ่บง่ชีส้ถานการณ์ทีไ่มป่กตดิว้ย Gate 

threshold ได ้โดยพจิารณาปัจจัยตา่ง ๆ ดังตอ่ไปน้ี 
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1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรือประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคลอ้งกับ
ปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

4) เกดิการไถถ่อนผดิปกต ิ

5) เกดิการไถถ่อนมากกวา่ Redemption Gate ทีก่ าหนดไว ้

6) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การลงทนุกองทนุ 

ขอ้สงวนสทิธ ิ

1. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับเพิม่หรอืลดอัตรา Gate threshold ตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร 
โดยจะปรับลดไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบุในโครงการ ทัง้น้ี รายละเอียดวธิีการค านวณ
เป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกวา่ Redemption 
Gate ทีป่ระกาศใช ้

3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate 
ไดแ้ก่ การยกเลกิ Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใชเ้ครื่องมอือื่นแทน Redemption 
Gate เป็นตน้ (ถา้มี) ทัง้น้ี ในกรณีที่ไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได ้บรษัิท
จัดการอาจพจิารณายกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดทีค่า้งอยูใ่นรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ
ทีถ่กูยกเลกิค าสัง่โดยไมช่กัชา้ 

4. ในกรณีทีก่องทุนมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนดิมาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งมอื Redemption 
Gate ในวันท าการนัน้ 

5. การขายคนืหน่วยลงทนุ เมือ่กองทนุมกีารก าหนด Redemption Gate เงนิลงทนุในสว่นทีร่อการจัดสรร
ใหม่อาจเกดิกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนลดต ่าลง จนท าใหเ้งนิลงทุนที่เหลืออยู่ในกองทุนต ่ากว่ามูลค่า
คงเหลอืขัน้ต ่าของกองทนุ อาจท าใหจ้ านวนเงนิลงทนุคงเหลอืดังกลา่วถกูขายคนืออกมาดว้ย 

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการก าหนด 
Redemption Gate อาจเกดิกรณีดังน้ี 

- หากเกดิกรณีเงนิลงทุนจากกองทุนตน้ทางถูก Redemption Gate จนลดต ่าลงกว่ามูลค่าขัน้ต ่าการซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง อาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถลงทนุในกองทนุปลายทางได ้

- หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนที่ เสนอขายช่วง IPO เงินลงทุนจากกองทุนตน้ทางที่ถูก 
Redemption Gate อาจมมีลูค่าต ่ากวา่มลูคา่ขัน้ต ่าการซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง หรอือาจถูก
เลือ่นไปจนสิน้สดุชว่งเวลา IPO ซึง่อาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถลงทนุในกองทนุปลายทางได ้

- ในกรณีที่เป็นวันหยุดท าการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนที่จัดสรรใหม่อาจไม่สามารถ
สบัเปลีย่นเขา้กองทนุปลายทางได ้

ทัง้น้ี ในกรณีทีไ่ม่สามารถสับเปลีย่นเขา้กองทุนปลายทางได ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธยิกเลกิรายการ
หรอืน าเงนิลงทุนดังกล่าวช าระคนืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุโดยการโอนเขา้บัญชธีนาคาร หรอืออกเป็นเช็คขดี
คร่อมสัง่จ่ายชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถยกเลกิค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนส่วนที่เหลอืได ้
ตามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธกิ าหนดมูลค่าขัน้ต ่าในการสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลอืในบัญชขัีน้ต ่านอ้ยกว่าทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนได ้เพื่อรองรับการก าหนดเพดานการขาย
คนืหน่วยลงทนุ (Redemption Gate) โดยขึน้อยูกั่บดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 
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กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate 
บรษัิทจัดการจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทนุปลายทางสามารถก าหนดขอ้จ ากัดเพดานการขายคนืหน่วยลงทนุ (redemption gate) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 

ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครื่องมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหนว่ยลงทุนตามค าส ัง่ทีร่บัไวห้รอืจะหยุดรบัค าส ัง่ซือ้หรอืค าส ัง่ขาย
คนืหนว่ยลงทนุ (suspension of dealings) 

บรษิทัจดัการกองทนุรวมสามารถด าเนนิการไดส้งูสดุไมเ่กนิ (วนัท าการ) : 1 

เวน้แตจ่ะไดรั้บการผอ่นผันเวลาดงักลา่วจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการกองทนุรวมพจิารณาแลว้ 
มีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่า จ าเป็นตอ้งระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไดรั้บความ
เห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ กรณีเกดิเหตุตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพยก์ าหนด 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสั่งทีรั่บไวแ้ลว้หรอืจะหยุดรับค า
สั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตุอืน่ใดดังต่อไปน้ี ซึง่ไม่เกนิ
กวา่กรณีทีป่ระกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยก์ าหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุแกผู่ล้งทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดังน้ี 

(ก) บรษัิทจัดการกองทนุรวมมเีหตอุันควรสงสยัวา่ผูล้งทนุรายนัน้ ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกับการกระท าอยา่งใด
อยา่งหนึง่ดังน้ี 

(1) การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายตา่งประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย 

(3) การกระท าที่เป็นการปฏบิัตติามค าสั่งเกีย่วกับการยดึหรืออายัดทรัพยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตาม
กฎหมาย 

(ข) บรษัิทจัดการกองทนุรวมไมส่ามารถด าเนนิการรูจ้ักลกูคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับ
ลกูคา้ไดใ้นสาระส าคัญ 

2. อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการเปลีย่นใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมรายอืน่เขา้บรหิารจัดการกองทนุรวมภายใต ้
การจัดการของตนอันเน่ืองมาจากการทีบ่รษัิทจัดการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพียงพอ
ของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ว่าดว้ยการด ารง
เงนิกองทุนของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทนุสว่นบุคคล การเป็นนายหนา้ซือ้
ขายหลักทรัพย์และการคา้หลักทรัพย์ และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผูจั้ดการเงนิทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ซึง่ใหก้ระท าไดไ้มเ่กนิ 3 วันท าการ 
4) ชือ่ยอ่ : SCBDIGIP 

เครือ่งมอืการก าหนดใหผู้ล้งทนุเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ย 

- คา่ธรรมเนยีมการขายคนืทีไ่มเ่ป็นไปตามปรมิาณหรอืระยะเวลาทีก่ าหนด (liquidity fee) : 
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กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทุนปลายทางมกีารใช ้liquidity fee บรษัิท
จัดการจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทุนปลายทางสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปรมิาณหรือระยะเวลาที่
ก าหนด (liquidity fee) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 

ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

- การปรบัมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยส์นิของ
กองทนุรวม (swing pricing) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

อตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

ดว้ยวธิปีฏบิตั ิ: Partial swing pricing 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. swing factor มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดย
พจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทุนรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การลงทุนกองทุนซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรือ
สมมตฐิานและหรือการประเมนิจากปัจจัยที่เกีย่วขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการได ้
ภายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

2. การก าหนด Swing Thresholds มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิท
จัดการก าหนด โดยพจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การลงทุนกองทุนซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรือ
สมมตฐิานและหรือการประเมนิจากปัจจัยที่เกีย่วขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการได ้
ภายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

3. ณ ขณะใดขณะหนึง่ บรษัิทจัดการ จะไมใ่ช ้Swing Pricing พรอ้มกับ Anti-dilution levies – ADL แต ่
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สามารถใชร่้วมกับเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

4. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะด าเนินการตามขอ้มูลที่ไดรั้บจาก
ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากัดใน
ขณะนัน้  

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกตา่งกันไดใ้นแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

2. ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดที่
สดัสว่นของมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธขิองกองทุน เทยีบกับมลูค่าทรัพยส์นิสทุธทิัง้หมดของกองทุน 
มคี่าเกนิกวา่ swing threshold ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยทีมู่ลคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธขิองกองทุน 
ค านวณจากมูลค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch 
in) หักดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักดว้ยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออก (switch out) ทัง้น้ี รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

ขอ้สงวนสทิธ ิ

1. ในกรณีทีก่องทุนมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุน
ทกุชนดิมาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งมอื Swing Pricing 
ในวันท าการนัน้ 

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับเพิม่หรอืลดอัตรา swing factor ทีเ่ก็บจรงิ ไดต้ามทีบ่รษัิทจัดการ
เห็นสมควร ซึง่จะปรับเพิม่ไมเ่กนิอัตราสงูสดุทีร่ะบไุวใ้นโครงการ 
3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะน าค่าซือ้หน่วยลงทุนที่ช าระเงนิดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วย
ลงทุนในวันท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไปใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งมอื swing pricing 
ในวันท าการนัน้ ทัง้น้ีบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เปลีย่นแปลงการด าเนนิการใด ๆ ทีไ่ดด้ าเนนิการ
หรือตัดสนิใจไปแลว้ที่เกีย่วขอ้งกับการใชเ้ครื่องมือ swing pricing ในวันท าการนั้น แมห้ากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรือบางส่วนของวันท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงนิไดแ้ละ
รายการซือ้หน่วยลงทนุทีช่ าระดว้ยเช็คทีเ่รยีกเก็บไมไ่ดนั้น้ ไมไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุ 

4. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมือ เช่น การ
ยกเลกิกอ่นระยะเวลาทีก่ าหนด การประกาศใชเ้ครือ่งมอือืน่แทนและหรอืเพิม่เตมิ เป็นตน้ ซึง่จะอยูภ่ายใต ้
หลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอ านาจอื่น
ก าหนด 

กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้swing pricing บรษัิท
จัดการจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทุนปลายทางสามารถปรับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณที่สะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขาย
ทรัพยส์นิของกองทนุรวม (swing pricing) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 

ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครื่องมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

- คา่ธรรมเนยีมการซือ้ขายหนว่ยลงทุนทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยส์นิของกองทุนรวม 
(Anti-Dilution Levies - ADLs) : 
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กองทนุรวมท ัว่ไป 

อตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. บรษัิทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ซึง่จะอยูภ่ายใตก้ฎระเบยีบและหรอืประกาศและหรอืแนวทางปฏบิัตขิอง
ส านักงาน ก.ล.ต. และหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ ทัง้น้ี การก าหนด 
ADLs factor จะค านงึถงึปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งโดยพจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การลงทุนกองทุนซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรือ
สมมตฐิานและหรือการประเมนิจากปัจจัยที่เกีย่วขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการได ้
ภายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

2. การก าหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษัิท
จัดการก าหนด ซึง่บรษัิทจัดการจะค านึงถงึปัจจัยที่เกีย่วขอ้งกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพจิารณา
ปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การลงทุนกองทุนซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรือ
สมมตฐิานและหรือการประเมนิจากปัจจัยที่เกีย่วขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการได ้
ภายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บรษัิทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พรอ้มกับ Swing Pricing แต่สามารถใชร่้วมกับ
เครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

4. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะด าเนินการตามขอ้มูลที่ไดรั้บจาก
ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากัดใน
ขณะนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บ ADLs ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

2. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาเรยีกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดทีส่ัดสว่นของ
มลูคา่ซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธขิองกองทนุ เทยีบกับมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธทิัง้หมดของกองทนุ มคีา่เกนิกวา่ 
ADLs threshold ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยทีมู่ลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจาก
มูลค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หักดว้ย
มูลค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหักดว้ยมูลค่าการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch 
out) ทัง้น้ี รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

3. บรษัิทจัดการก าหนด ADLs Threshold โดยใชข้อ้มลูดังตอ่ไปน้ี 

(1) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ มากกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก 
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(2) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ นอ้ยกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก 

ซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนด (1) และ (2) ในระดับทีต่า่งกัน 

4. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื ADLs น้ี ADLs ทีเ่รียกเก็บไดจ้ะน ากลับเขา้กองทุน อย่างไรก็ตามการใช ้
เครื่องมือน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกดิขึน้กับผูถ้ือหน่วยที่ยังคงลงทุนใน
กองทนุตอ่ไป เครือ่งมอืน้ีไมไ่ดม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่สรา้งผลตอบแทนใหก้องทนุแตอ่ยา่งใด 

ขอ้สงวนสทิธ ิ

1. ในกรณีทีก่องทุนมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุน
ทกุชนดิมาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งมอื ADLs ในวันท า
การนัน้ 

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะน าค่าซือ้หน่วยลงทุนที่ช าระเงนิดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วย
ลงทนุในวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื ADLs และบรษัิทจัดการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วไปใชใ้น
การพจิารณาและหรือตัดสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้งกับการใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวันท าการนั้น ทัง้น้ี
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมเ่ปลีย่นแปลงการด าเนนิการใด ๆ ทีไ่ดด้ าเนนิการหรอืตัดสนิใจไปแลว้ที่
เกีย่วขอ้งกับการใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวันท าการนั้น แมห้ากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทุน
ทัง้หมดหรอืบางสว่นของวันท าการนัน้ไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิไดแ้ละรายการซือ้หน่วยลงทุนทีช่ าระดว้ย
เช็คทีเ่รยีกเก็บไมไ่ดนั้น้ ไมไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุ 

3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูท้ี่ท ารายการซือ้หน่วย
ลงทุนและสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ หรอืขายคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก เพยีงฝ่ังใด
ฝ่ังหนึง่ทีเ่กนิ ADLs threshold ทีบ่รษัิทก าหนดไว ้รวมถงึบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาก าหนด
อัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได ้และขอสงวนสทิธทิี่จะมขีอ้ก าหนดเพิม่เตมิในการเรียกเก็บ
เฉพาะรายที่ท ารายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ หรือขายคืนหน่วยลงทุนและ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกในปรมิาณมากตามแนวทางทีบ่รษัิทจัดการจะก าหนดได ้

4. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะปรับเพิม่หรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึง่จะปรับเพิม่ไม่เกนิอัตรา
สูงสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการและในหนังสอืชี้
ชวนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืผา่นทางชอ่งทางอืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

5. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมือ เช่น การ
ยกเลกิกอ่นระยะเวลาทีก่ าหนด การประกาศใชเ้ครือ่งมอือืน่แทนและหรอืเพิม่เตมิ เป็นตน้ ซึง่จะอยูภ่ายใต ้
หลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอ านาจอื่น
ก าหนด 

กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้ADLs บรษัิทจัดการจะ
พจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทุนปลายทางสามารถเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขาย
ทรัพยส์นิของกองทนุรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 

ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมือของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

การก าหนดเงือ่นไขหรอืขอ้จ ากดัในการรบัค าส ัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุ 

- ระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นการขายคนืหนว่ยลงทนุ (notice period) : 
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กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้notice period บรษัิท
จัดการสามารถจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทางได ้

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทุนปลายทางสามารถก าหนดเงื่อนไขระยะเวลาที่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน 
(notice period) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 

ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมือ
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

- เพดานการขายคนืหนว่ยลงทนุ (redemption gate) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

เพดานการขายคนืหนว่ยลงทนุไมต่ า่กวา่รอ้ยละ : 5.00 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหนว่ยลงทนุไมเ่กนิ : 7 วันท าการ 
ในทกุรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. บรษัิทจัดการจะก าหนด Gate period ตามรายละเอยีดวธิกีารค านวณทีบ่รษัิทจัดการก าหนด และ/หรอื 
เมือ่บรษัิทจัดการกองทนุพจิารณาเห็นสมควร 
2. ในกรณีที่บรษัิทจัดการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกตดิว้ย Gate threshold ในกรณี
ดังกล่าว Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุน
สุทธขิองกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สนิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate 
threshold ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยทีมู่ลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธขิองกองทุน ค านวณจาก มูลค่า
การซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวก มูลค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หักดว้ยมลูค่า
การขายคนืหน่วยลงทนุ (redemption) และหักดว้ยมลูคา่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (switch out) 

3. บรษัิทจัดการจะพจิารณาก าหนดวธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลีย่
ตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของค าสั่ง รับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ ใช ้
Redemption Gate ส าหรับค าสั่งรับซือ้คนืหน่วยลงทุนและสับเปลีย่นออกส่วนทีเ่หลอื บรษัิทจัดการจะ
น าไปท ารายการในวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุถัดไป รวมกับค าสัง่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่น
ออกใหมต่ามสดัสว่น (pro-rata basis) โดยไมม่กีารจัดล าดับกอ่น-หลังของค าสัง่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

4. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกันได ้
แต่ Redemption Gate จะไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับ
เพดานทีร่ะบไุวใ้นโครงการ 
5. บรษัิทจัดการจะท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสับเปลีย่นออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั ้งน้ี เวน้แต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่อง
เพียงพอ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า 
Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบเมือ่มกีารใช ้Redemption gate โดยไมช่กัชา้ 

7. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื Redemption Gate น้ี บรษัิทจัดการอาจใชร่้วมกับเครือ่งมอืในการบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้
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8. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะด าเนินการตามขอ้มูลที่ไดรั้บจาก
ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากัดใน
ขณะนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. Redemption Gate ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

2. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไมป่กต ิหรอืประเมนิวา่ 

สถานการณ์อาจจะไมป่กต ิโดยบรษัิทจัดการอาจก าหนดเงือ่นไขเพือ่บง่ชีส้ถานการณ์ทีไ่มป่กตดิว้ย Gate 

threshold ได ้โดยพจิารณาปัจจัยตา่ง ๆ ดังตอ่ไปน้ี 

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรือประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคลอ้งกับ
ปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

4) เกดิการไถถ่อนผดิปกต ิ

5) เกดิการไถถ่อนมากกวา่ Redemption Gate ทีก่ าหนดไว ้

6) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การลงทนุกองทนุ 

ขอ้สงวนสทิธ ิ

1. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับเพิม่หรอืลดอัตรา Gate threshold ตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร 
โดยจะปรับลดไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบุในโครงการ ทัง้น้ี รายละเอียดวธิีการค านวณ
เป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกวา่ Redemption 
Gate ทีป่ระกาศใช ้

3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate 
ไดแ้ก่ การยกเลกิ Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใชเ้ครื่องมอือื่นแทน Redemption 
Gate เป็นตน้ (ถา้มี) ทัง้น้ี ในกรณีที่ไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได ้บรษัิท
จัดการอาจพจิารณายกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดทีค่า้งอยูใ่นรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ
ทีถ่กูยกเลกิค าสัง่โดยไมช่กัชา้ 

4. ในกรณีทีก่องทุนมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนดิมาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งมอื Redemption 
Gate ในวันท าการนัน้ 

5. การขายคนืหน่วยลงทนุ เมือ่กองทนุมกีารก าหนด Redemption Gate เงนิลงทนุในสว่นทีร่อการจัดสรร
ใหม่อาจเกดิกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนลดต ่าลง จนท าใหเ้งนิลงทุนที่เหลืออยู่ในกองทุนต ่ากว่ามูลค่า
คงเหลอืขัน้ต ่าของกองทนุ อาจท าใหจ้ านวนเงนิลงทนุคงเหลอืดังกลา่วถกูขายคนืออกมาดว้ย 

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการก าหนด 
Redemption Gate อาจเกดิกรณีดังน้ี 

- หากเกดิกรณีเงนิลงทุนจากกองทุนตน้ทางถูก Redemption Gate จนลดต ่าลงกว่ามูลค่าขัน้ต ่าการซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง อาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถลงทนุในกองทนุปลายทางได ้

- หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนที่ เสนอขายช่วง IPO เงินลงทุนจากกองทุนตน้ทางที่ถูก 
Redemption Gate อาจมมีลูค่าต ่ากวา่มลูคา่ขัน้ต ่าการซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง หรอือาจถูก
เลือ่นไปจนสิน้สดุชว่งเวลา IPO ซึง่อาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถลงทนุในกองทนุปลายทางได ้

- ในกรณีที่เป็นวันหยุดท าการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนที่จัดสรรใหม่อาจไม่สามารถ
สบัเปลีย่นเขา้กองทนุปลายทางได ้
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ทัง้น้ี ในกรณีทีไ่ม่สามารถสับเปลีย่นเขา้กองทุนปลายทางได ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธยิกเลกิรายการ
หรอืน าเงนิลงทุนดังกล่าวช าระคนืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุโดยการโอนเขา้บัญชธีนาคาร หรอืออกเป็นเช็คขดี
คร่อมสัง่จ่ายชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถยกเลกิค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนส่วนที่เหลอืได ้
ตามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธกิ าหนดมูลค่าขัน้ต ่าในการสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลอืในบัญชขัีน้ต ่านอ้ยกว่าทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนได ้เพื่อรองรับการก าหนดเพดานการขาย
คนืหน่วยลงทนุ (Redemption Gate) โดยขึน้อยูกั่บดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate 
บรษัิทจัดการจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทนุปลายทางสามารถก าหนดขอ้จ ากัดเพดานการขายคนืหน่วยลงทนุ (redemption gate) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 

ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหนว่ยลงทุนตามค าส ัง่ทีร่บัไวห้รอืจะหยุดรบัค าส ัง่ซือ้หรอืค าส ัง่ขาย
คนืหนว่ยลงทนุ (suspension of dealings) 

บรษิทัจดัการกองทนุรวมสามารถด าเนนิการไดส้งูสดุไมเ่กนิ (วนัท าการ) : 1 

เวน้แตจ่ะไดรั้บการผอ่นผันเวลาดงักลา่วจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการกองทนุรวมพจิารณาแลว้ 
มีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่า จ าเป็นตอ้งระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไดรั้บความ
เห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ กรณีเกดิเหตุตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพยก์ าหนด 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสั่งทีรั่บไวแ้ลว้หรอืจะหยุดรับค า
สั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตุอืน่ใดดังต่อไปน้ี ซึง่ไม่เกนิ
กวา่กรณีทีป่ระกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยก์ าหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุแกผู่ล้งทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดังน้ี 

(ก) บรษัิทจัดการกองทนุรวมมเีหตอุันควรสงสยัวา่ผูล้งทนุรายนัน้ ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกับการกระท าอยา่งใด
อยา่งหนึง่ดังน้ี 

(1) การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายตา่งประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย 

(3) การกระท าที่เป็นการปฏบิัตติามค าสั่งเกีย่วกับการยดึหรืออายัดทรัพยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตาม
กฎหมาย 

(ข) บรษัิทจัดการกองทนุรวมไมส่ามารถด าเนนิการรูจ้ักลกูคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับ
ลกูคา้ไดใ้นสาระส าคัญ 

2. อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการเปลีย่นใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมรายอืน่เขา้บรหิารจัดการกองทนุรวมภายใต ้
การจัดการของตนอันเน่ืองมาจากการทีบ่รษัิทจัดการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพียงพอ
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ของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ว่าดว้ยการด ารง
เงนิกองทุนของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทนุสว่นบุคคล การเป็นนายหนา้ซือ้
ขายหลักทรัพย์และการคา้หลักทรัพย์ และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผูจั้ดการเงนิทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ซึง่ใหก้ระท าไดไ้มเ่กนิ 3 วันท าการ 
5) ชือ่ยอ่ : SCBDIGIE 

เครือ่งมอืการก าหนดใหผู้ล้งทนุเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ย 

- คา่ธรรมเนยีมการขายคนืทีไ่มเ่ป็นไปตามปรมิาณหรอืระยะเวลาทีก่ าหนด (liquidity fee) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทุนปลายทางมกีารใช ้liquidity fee บรษัิท
จัดการจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทุนปลายทางสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปรมิาณหรือระยะเวลาที่
ก าหนด (liquidity fee) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 

ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

- การปรบัมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยส์นิของ
กองทนุรวม (swing pricing) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

อตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

ดว้ยวธิปีฏบิตั ิ: Partial swing pricing 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. swing factor มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดย
พจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การลงทุนกองทุนซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่ีอยู่และหรือ
สมมตฐิานและหรือการประเมนิจากปัจจัยที่เกีย่วขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการได ้
ภายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

2. การก าหนด Swing Thresholds มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิท
จัดการก าหนด โดยพจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ
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3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การลงทุนกองทุนซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรือ
สมมตฐิานและหรือการประเมนิจากปัจจัยที่เกีย่วขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการได ้
ภายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

3. ณ ขณะใดขณะหนึง่ บรษัิทจัดการ จะไมใ่ช ้Swing Pricing พรอ้มกับ Anti-dilution levies – ADL แต ่

สามารถใชร่้วมกับเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

4. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะด าเนินการตามขอ้มูลที่ไดรั้บจาก
ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากัดใน
ขณะนัน้  

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกตา่งกันไดใ้นแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

2. ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดที่
สดัสว่นของมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธขิองกองทุน เทยีบกับมลูค่าทรัพยส์นิสทุธทิัง้หมดของกองทุน 
มคี่าเกนิกวา่ swing threshold ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยทีมู่ลคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธขิองกองทุน 
ค านวณจากมูลค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch 
in) หักดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักดว้ยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออก (switch out) ทัง้น้ี รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

ขอ้สงวนสทิธ ิ

1. ในกรณีทีก่องทุนมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุน
ทกุชนดิมาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งมอื Swing Pricing 
ในวันท าการนัน้ 

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับเพิม่หรอืลดอัตรา swing factor ทีเ่ก็บจรงิ ไดต้ามทีบ่รษัิทจัดการ
เห็นสมควร ซึง่จะปรับเพิม่ไมเ่กนิอัตราสงูสดุทีร่ะบไุวใ้นโครงการ 
3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะน าค่าซือ้หน่วยลงทุนที่ช าระเงนิดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วย
ลงทุนในวันท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไปใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งมอื swing pricing 
ในวันท าการนัน้ ทัง้น้ีบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เปลีย่นแปลงการด าเนนิการใด ๆ ทีไ่ดด้ าเนนิการ
หรือตัดสนิใจไปแลว้ที่เกีย่วขอ้งกับการใชเ้ครื่องมือ swing pricing ในวันท าการนั้น แมห้ากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรือบางส่วนของวันท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงนิไดแ้ละ
รายการซือ้หน่วยลงทนุทีช่ าระดว้ยเช็คทีเ่รยีกเก็บไมไ่ดนั้น้ ไมไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุ 

4. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมือ เช่น การ
ยกเลกิกอ่นระยะเวลาทีก่ าหนด การประกาศใชเ้ครือ่งมอือืน่แทนและหรอืเพิม่เตมิ เป็นตน้ ซึง่จะอยูภ่ายใต ้
หลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอ านาจอื่น
ก าหนด 

กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้swing pricing บรษัิท
จัดการจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทุนปลายทางสามารถปรับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณที่สะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขาย
ทรัพยส์นิของกองทนุรวม (swing pricing) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 

ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
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กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

- คา่ธรรมเนยีมการซือ้ขายหนว่ยลงทุนทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยส์นิของกองทุนรวม 
(Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

อตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. บรษัิทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ซึง่จะอยูภ่ายใตก้ฎระเบยีบและหรอืประกาศและหรอืแนวทางปฏบิัตขิอง
ส านักงาน ก.ล.ต. และหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ ทัง้น้ี การก าหนด 
ADLs factor จะค านงึถงึปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งโดยพจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การลงทุนกองทุนซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรือ
สมมตฐิานและหรือการประเมนิจากปัจจัยที่เกีย่วขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการได ้
ภายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

2. การก าหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษัิท
จัดการก าหนด ซึง่บรษัิทจัดการจะค านึงถงึปัจจัยที่เกีย่วขอ้งกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพจิารณา
ปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทุนรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การลงทุนกองทุนซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรือ
สมมตฐิานและหรือการประเมนิจากปัจจัยที่เกีย่วขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการได ้
ภายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บรษัิทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พรอ้มกับ Swing Pricing แต่สามารถใชร่้วมกับ
เครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

4. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะด าเนินการตามขอ้มูลที่ไดรั้บจาก
ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากัดใน
ขณะนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บ ADLs ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 
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2. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาเรยีกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดทีส่ัดสว่นของ
มลูคา่ซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธขิองกองทนุ เทยีบกับมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธทิัง้หมดของกองทนุ มคีา่เกนิกวา่ 
ADLs threshold ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยทีมู่ลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจาก
มูลค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หักดว้ย
มูลค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหักดว้ยมูลค่าการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch 
out) ทัง้น้ี รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

3. บรษัิทจัดการก าหนด ADLs Threshold โดยใชข้อ้มลูดังตอ่ไปน้ี 

(1) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ มากกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก 

(2) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ นอ้ยกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก 

ซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนด (1) และ (2) ในระดับทีต่า่งกัน 

4. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื ADLs น้ี ADLs ทีเ่รียกเก็บไดจ้ะน ากลับเขา้กองทุน อย่างไรก็ตามการใช ้
เครื่องมือน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกดิขึน้กับผูถ้ือหน่วยที่ยังคงลงทุนใน
กองทนุตอ่ไป เครือ่งมอืน้ีไมไ่ดม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่สรา้งผลตอบแทนใหก้องทนุแตอ่ยา่งใด 

 

ขอ้สงวนสทิธ ิ

1. ในกรณีทีก่องทุนมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุน
ทกุชนดิมาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งมอื ADLs ในวันท า
การนัน้ 

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะน าค่าซือ้หน่วยลงทุนที่ช าระเงนิดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วย
ลงทนุในวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื ADLs และบรษัิทจัดการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วไปใชใ้น
การพจิารณาและหรือตัดสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้งกับการใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวันท าการนั้น ทัง้น้ี
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมเ่ปลีย่นแปลงการด าเนนิการใด ๆ ทีไ่ดด้ าเนนิการหรอืตัดสนิใจไปแลว้ที่
เกีย่วขอ้งกับการใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวันท าการนั้น แมห้ากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทุน
ทัง้หมดหรอืบางสว่นของวันท าการนัน้ไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิไดแ้ละรายการซือ้หน่วยลงทุนทีช่ าระดว้ย
เช็คทีเ่รยีกเก็บไมไ่ดนั้น้ ไมไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุ 

3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูท้ี่ท ารายการซือ้หน่วย
ลงทุนและสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ หรอืขายคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก เพยีงฝ่ังใด
ฝ่ังหนึง่ทีเ่กนิ ADLs threshold ทีบ่รษัิทก าหนดไว ้รวมถงึบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาก าหนด
อัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได ้และขอสงวนสทิธทิี่จะมขีอ้ก าหนดเพิม่เตมิในการเรียกเก็บ
เฉพาะรายที่ท ารายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ หรือขายคืนหน่วยลงทุนและ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกในปรมิาณมากตามแนวทางทีบ่รษัิทจัดการจะก าหนดได ้

4. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะปรับเพิม่หรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึง่จะปรับเพิม่ไม่เกนิอัตรา
สูงสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการและในหนังสอืชี้
ชวนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืผา่นทางชอ่งทางอืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

5. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมือ เช่น การ
ยกเลกิกอ่นระยะเวลาทีก่ าหนด การประกาศใชเ้ครือ่งมอือืน่แทนและหรอืเพิม่เตมิ เป็นตน้ ซึง่จะอยูภ่ายใต ้
หลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอ านาจอื่น
ก าหนด 

กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้ADLs บรษัิทจัดการจะ
พจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทุนปลายทางสามารถเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขาย
ทรัพยส์นิของกองทนุรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 
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ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

การก าหนดเงือ่นไขหรอืขอ้จ ากดัในการรบัค าส ัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุ 

- ระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นการขายคนืหนว่ยลงทนุ (notice period) : 

กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้notice period บรษัิท
จัดการสามารถจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทางได ้

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทุนปลายทางสามารถก าหนดเงื่อนไขระยะเวลาที่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน 
(notice period) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 

ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

- เพดานการขายคนืหนว่ยลงทนุ (redemption gate) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

เพดานการขายคนืหนว่ยลงทนุไมต่ า่กวา่รอ้ยละ : 5.00 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหนว่ยลงทนุไมเ่กนิ : 7 วันท าการ 
ในทกุรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. บรษัิทจัดการจะก าหนด Gate period ตามรายละเอยีดวธิกีารค านวณทีบ่รษัิทจัดการก าหนด และ/หรอื 
เมือ่บรษัิทจัดการกองทนุพจิารณาเห็นสมควร 
2. ในกรณีที่บรษัิทจัดการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกตดิว้ย Gate threshold ในกรณี
ดังกล่าว Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุน
สุทธขิองกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สนิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate 
threshold ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยทีมู่ลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธขิองกองทุน ค านวณจาก มูลค่า
การซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวก มูลค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หักดว้ยมลูค่า
การขายคนืหน่วยลงทนุ (redemption) และหักดว้ยมลูคา่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (switch out) 

3. บรษัิทจัดการจะพจิารณาก าหนดวธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลีย่
ตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของค าสั่ง รับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ ใช ้
Redemption Gate ส าหรับค าสั่งรับซือ้คนืหน่วยลงทุนและสับเปลีย่นออกส่วนทีเ่หลอื บรษัิทจัดการจะ
น าไปท ารายการในวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุถัดไป รวมกับค าสัง่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่น
ออกใหมต่ามสดัสว่น (pro-rata basis) โดยไมม่กีารจัดล าดับกอ่น-หลังของค าสัง่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 
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4. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกันได ้
แต่ Redemption Gate จะไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับ
เพดานทีร่ะบไุวใ้นโครงการ 
5. บรษัิทจัดการจะท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสับเปลีย่นออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั ้งน้ี เวน้แต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่อง
เพียงพอ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า 
Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบเมือ่มกีารใช ้Redemption gate โดยไมช่กัชา้ 

7. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื Redemption Gate น้ี บรษัิทจัดการอาจใชร่้วมกับเครือ่งมอืในการบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

8. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะด าเนินการตามขอ้มูลที่ไดรั้บจาก
ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากัดใน
ขณะนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. Redemption Gate ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

2. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไมป่กต ิหรอืประเมนิวา่ 

สถานการณ์อาจจะไมป่กต ิโดยบรษัิทจัดการอาจก าหนดเงือ่นไขเพือ่บง่ชีส้ถานการณ์ทีไ่มป่กตดิว้ย Gate 

threshold ได ้โดยพจิารณาปัจจัยตา่ง ๆ ดังตอ่ไปน้ี 

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรือประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคลอ้งกับ
ปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

4) เกดิการไถถ่อนผดิปกต ิ

5) เกดิการไถถ่อนมากกวา่ Redemption Gate ทีก่ าหนดไว ้

6) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การลงทนุกองทนุ 

ขอ้สงวนสทิธ ิ

1. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับเพิม่หรอืลดอัตรา Gate threshold ตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร 
โดยจะปรับลดไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบุในโครงการ ทัง้น้ี รายละเอียดวธิีการค านวณ
เป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกวา่ Redemption 
Gate ทีป่ระกาศใช ้

3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate 
ไดแ้ก่ การยกเลกิ Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใชเ้ครื่องมอือื่นแทน Redemption 
Gate เป็นตน้ (ถา้มี) ทัง้น้ี ในกรณีที่ไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได ้บรษัิท
จัดการอาจพจิารณายกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดทีค่า้งอยูใ่นรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ
ทีถ่กูยกเลกิค าสัง่โดยไมช่กัชา้ 

4. ในกรณีทีก่องทุนมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนดิมาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งมอื Redemption 
Gate ในวันท าการนัน้ 

5. การขายคนืหน่วยลงทนุ เมือ่กองทนุมกีารก าหนด Redemption Gate เงนิลงทนุในสว่นทีร่อการจัดสรร
ใหม่อาจเกดิกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนลดต ่าลง จนท าใหเ้งนิลงทุนที่เหลืออยู่ในกองทุนต ่ากว่ามูลค่ า
คงเหลอืขัน้ต ่าของกองทนุ อาจท าใหจ้ านวนเงนิลงทนุคงเหลอืดังกลา่วถกูขายคนืออกมาดว้ย 
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6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการก าหนด 
Redemption Gate อาจเกดิกรณีดังน้ี 

- หากเกดิกรณีเงนิลงทุนจากกองทุนตน้ทางถูก Redemption Gate จนลดต ่าลงกว่ามูลค่าขัน้ต ่าการซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง อาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถลงทนุในกองทนุปลายทางได ้

- หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนที่ เสนอขายช่วง IPO เงินลงทุนจากกองทุนตน้ทางที่ถูก 
Redemption Gate อาจมมีลูค่าต ่ากวา่มลูคา่ขัน้ต ่าการซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง หรอือาจถูก
เลือ่นไปจนสิน้สดุชว่งเวลา IPO ซึง่อาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถลงทนุในกองทนุปลายทางได ้

- ในกรณีที่เป็นวันหยุดท าการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนที่จัดสรรใหม่อาจไม่สามารถ
สบัเปลีย่นเขา้กองทนุปลายทางได ้

ทัง้น้ี ในกรณีทีไ่ม่สามารถสับเปลีย่นเขา้กองทุนปลายทางได ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธยิกเลกิรายการ
หรอืน าเงนิลงทุนดังกล่าวช าระคนืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุโดยการโอนเขา้บัญชธีนาคาร หรอืออกเป็นเช็คขดี
คร่อมสัง่จ่ายชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถยกเลกิค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนส่วนที่เหลอืได ้
ตามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธกิ าหนดมูลค่าขัน้ต ่าในการสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลอืในบัญชขัีน้ต ่านอ้ยกว่าทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนได ้เพื่อรองรับการก าหนดเพดานการขาย
คนืหน่วยลงทนุ (Redemption Gate) โดยขึน้อยูกั่บดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate 
บรษัิทจัดการจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทนุปลายทางสามารถก าหนดขอ้จ ากัดเพดานการขายคนืหน่วยลงทนุ (redemption gate) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 

ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหนว่ยลงทุนตามค าส ัง่ทีร่บัไวห้รอืจะหยุดรบัค าส ัง่ซือ้หรอืค าส ัง่ขาย
คนืหนว่ยลงทนุ (suspension of dealings) 

บรษิทัจดัการกองทนุรวมสามารถด าเนนิการไดส้งูสดุไมเ่กนิ (วนัท าการ) : 1 

เวน้แตจ่ะไดรั้บการผอ่นผันเวลาดงักลา่วจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการกองทนุรวมพจิารณาแลว้ 
มีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่า จ าเป็นตอ้งระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไดรั้บความ
เห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ กรณีเกดิเหตุตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพยก์ าหนด 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสั่งทีรั่บไวแ้ลว้หรอืจะหยุดรับค า
สั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตุอืน่ใดดังต่อไปน้ี ซึง่ไม่เกนิ
กวา่กรณีทีป่ระกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยก์ าหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุแกผู่ล้งทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดังน้ี 

(ก) บรษัิทจัดการกองทนุรวมมเีหตอุันควรสงสยัวา่ผูล้งทนุรายนัน้ ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกับการกระท าอยา่งใด
อยา่งหนึง่ดังน้ี 
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(1) การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายตา่งประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย 

(3) การกระท าที่เป็นการปฏบิัตติามค าสั่งเกีย่วกับการยดึหรืออายัดทรัพยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตาม
กฎหมาย 

(ข) บรษัิทจัดการกองทนุรวมไมส่ามารถด าเนนิการรูจ้ักลกูคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับ
ลกูคา้ไดใ้นสาระส าคัญ 

2. อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการเปลีย่นใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมรายอืน่เขา้บรหิารจัดการกองทนุรวมภายใต ้
การจัดการของตนอันเน่ืองมาจากการทีบ่รษัิทจัดการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพียงพอ
ของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ว่าดว้ยการด ารง
เงนิกองทุนของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทนุสว่นบุคคล การเป็นนายหนา้ซือ้
ขายหลักทรัพย์และการคา้หลักทรัพย์ และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผูจั้ดการเงนิทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ซึง่ใหก้ระท าไดไ้มเ่กนิ 3 วันท าการ 
 

10. ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หนว่ยลงทนุและราคา
หนว่ยลงทนุ : 
ค านวณภายใน : 2 วันท าการ 
และประกาศภายใน : 3 วันท าการ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
1. บรษัิทจัดการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุตาม
ขา้งตน้ เวน้แต่วันท าการนัน้ตรงกับวันหยุดของกองทุนตา่งประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทนุ และประเทศที่
เกีย่วขอ้งกับการลงทนุ หรอืวันตามทีบ่รษัิทจัดการประกาศก าหนดเพิม่เตมิในกรณีทีม่เีหตกุารณ์ไมป่กต ิ

2. หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนด/ค านวณมูลค่ายุติธรรมของตราสาร/หลักทรัพย์  หรือทรัพย์สิน
ตา่งประเทศ เชน่ การใชร้าคาหลักทรัพยใ์นการอา้งองิหรอืตรวจสอบราคาหรอือัตราผลตอบแทนของตรา
สาร/หลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิต่างประเทศ การใชอ้ัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ บรษัิทจัดการจะ
ใชห้ลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่เป็นไปตามกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศของ
ส านักงาน ก.ล.ต. ในปัจจุบัน รวมถงึทีม่กีารเปลีย่นแปลงในอนาคต 

ทัง้น้ี การใชอ้ัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บรษัิทจัดการจะใชแ้หล่งขอ้มูลของ Bloomberg 
ประมาณเวลา 16.00 น. ณ วันค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม เป็นหลัก บรษัิทจัดการอาจ
เปลีย่นแปลงหลักเกณฑแ์ละวธิกีาร ก าหนด/ค านวณมลูคา่ยตุธิรรมของตราสาร/หลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิ
ต่างประเทศในภายหลังได ้เชน่ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับระบบการด าเนนิงานในอนาคต เป็นตน้ รวมถงึหาก
เกดิเหตกุารณ์ไมป่กตทิางการเมอืงหรอืสภาวะตลาดมคีวามผันผวน หรอืเหตกุารณ์อืน่ใดอันเป็นเหตใุหไ้ม่
สามารถใชแ้หล่งขอ้มูลดังกล่าวได ้โดยการเปลีย่นแปลงดังกล่าวจะอยู่ภายใตค้วามเห็นชอบของผูดู้แล
ผลประโยชน์และเป็นไปตามประกาศสมาคมบรษัิทจัดการลงทุนและ/หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งซึง่
ไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรอืประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. ในปัจจุบัน รวมถงึทีม่ี
การเปลีย่นแปลงในอนาคต บรษัิทจัดการอาจเปลีย่นแปลงแหล่งขอ้มลูขา้งตน้ได ้เชน่ อัตราแลกเปลีย่น
ถัวเฉลีย่ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยวา่ดว้ยอัตราแลกเปลีย่นถัวเฉลีย่ของธนาคารพาณิชย์
หรอืระบบอืน่ใดทีม่กีารเผยแพร่ขอ้มลูและสามารถอา้งองิได ้เชน่ Reuters หรอื APEX เป็นตน้ 

3. บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดว้ยวธิกีารใด ๆ เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบขอ้มูลดังกล่าวในชอ่งทางที่
เขา้ถงึไดง้่ายและทั่วถงึ และภายในเวลาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตัดสนิใจ
ลงทนุได ้

4. บรษัิทจัดการไดรั้บยกเวน้ไมต่อ้งปฏบัิตติามหลักเกณฑข์า้งตน้ เมือ่มเีหตกุารณ์ดังตอ่ไปน้ี 

- เมือ่บรษัิทจัดการไม่ขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืหยุดรับค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน 
โดยใหไ้ดรั้บยกเวน้เฉพาะในชว่งระยะเวลาดังกลา่ว 
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- เมือ่มเีหตทุีบ่รษัิทจัดการตอ้งเลกิกองทนุรวม โดยใหไ้ดรั้บยกเวน้ตัง้แตว่ันทีป่รากฎเหตดุังกลา่ว 

การค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธแิยกตามรายชนดิของหน่วยลงทุน ผูล้งทุนสามารถศกึษา
รายละเอยีดไดท้ี ่: www.scbam.com 

ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง บรษัิทจัดการจะด าเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และ
วธิกีารที ่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพยว์่าดว้ยเรือ่งการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วย
ลงทนุไมถ่กูตอ้ง 

ในกรณีทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน ์เน่ืองจากมเีหตจุ าเป็นและสมควรทีอ่ยูน่อกเหนือการ
ควบคุม ของบรษัิทจัดการ โดยเหตุดังกล่าวส่งผลใหบ้รษัิทจัดการไม่ไดรั้บขอ้มูลเกี่ยวกับราคาของ
ทรัพย์สนิที่กองทุนลงทุน หรือไม่สามารถค านวณหรอืประกาศมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน 
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คนื หน่วยลงทนุได ้บรษัิทจัดการจะด าเนนิการประกาศสาเหต ุและ
แนวทางปฏบัิตใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ทีเ่ขา้ถงึไดง่้ายและทั่วถงึ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุน
สามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตัดสนิใจลงทนุได ้



 

 
 
 

 

 

 

 

ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

กองทุนเปดิไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจติอล 
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บรษิัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กองทนุเปิดไทยพาณิชย ์โกลบอลดจิติอล 

1 

1. บรษิทัจดัการ 

ชือ่บรษิทัจดัการ : บรษัิท หลักทรัพยจ์ัดการกองทนุไทยพาณชิย ์จ ากัด   
ทีอ่ยู ่(ภาษาไทย) : ชัน้ 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณชิย ์ปารค์ พลาซา่   
เลขที ่18 ถนนรัชดาภเิษก แขวงจตจุักร เขตจตจุักร   
กรุงเทพฯ 10900   

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

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

18 Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 

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

สทิธ ิหนา้ที ่และความรบัผดิชอบ :   
ในการจัดการกองทนุรวม บรษัิทจัดการมสีทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบในการด าเนนิการดังตอ่ไปน้ี   
(1) การบรหิารกองทนุรวม   
(ก) ยืน่ค าขอจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิซึง่เป็นเงนิไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุน
รวมต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อ
ประชาชนครัง้แรก   
(ข) จัดการกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจัดการกองทุนรวมทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการอยา่งเคร่งครัด   
(ค) น าเงนิของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิต่าง ๆ และซื้อขาย จ าหน่าย สั่งโอน 
เปลี่ยนแปลง เพิม่เตมิหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิที่ลงทุนไวต้ามที่บรษัิทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุน
ภายใตห้ลักเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตามวัตถปุระสงคแ์ละนโยบายการลงทนุของโครงการทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   
(ง) เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในกจิการทีก่องทุนรวมถอืหุน้อยู่เท่าทีจ่ าเป็นเพือ่รักษาประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี   
(จ) ด าเนนิการเพิม่จ านวนเงนิทนุของกองทนุรวม ตามวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด   
(ฉ) ด าเนนิการเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้หรอืยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนทีรั่บซือ้คนืในวัน
ท าการถัดจากวันที่ซือ้ขายหน่วยลงทุนจ านวนนั้น หรือวันที่ค านวนราคาขายหรือราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ได ้แลว้แตก่รณี 

(ช) สงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการกองทนุรวม   
(ซ) เปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวธิีการจัดการกองทุนรวมเป็นไปตาม
หลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
(ฌ) ด าเนินการฟ้องรอ้งคดีในนามของบรษัิทจัดการเพื่อรักษาสทิธแิละผลประโยชน์ต่าง ๆ ของผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ ในกรณีทีม่บีคุคลใด ๆ รอนสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทุน
รวม   
(2) การรับ และการจ่ายเงนิของกองทนุรวม   
(ก) จัดใหม้ีการรับ และจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้าย หรอืเงนิตอบแทนอื่นใดจากและใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ และกองทนุรวม ใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องการจัดการของกองทนุรวมทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชี้
ชวนสว่นโครงการหัวขอ้ "คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้าย" 
(ข) ไดรั้บคา่ตอบแทนในการจัดการกองทนุรวม และคา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วน
สว่นโครงการหัวขอ้ "คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้าย"   
(3) การแตง่ตัง้บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่การจัดการกองทนุรวม   
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(ก) จัดใหม้ีผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึง่มีคุณสมบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เรือ่ง "คณุสมบัตขิองผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม" รวมถงึการเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชน์
ของกองทนุรวม และแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนอ์ืน่แทนตามเงือ่นไขในการเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชนท์ี่
ก าหนดไวใ้นขอ้ 2  
(ข) แต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายใตห้ลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วธิีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด   
(ค) จัดใหม้ีผูส้อบบัญชทีรัพย์สนิของกองทุนรวมที่ไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญช ี  
(ง) จัดใหม้ผีูช้ าระบัญชกีองทุนรวมเมือ่ยุตหิรอืเลกิกองทุนรวม ทัง้น้ี โดยความเห็นชอบของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   
(จ) แตง่ตัง้ทีป่รกึษาหรอืคณะบุคคลขึน้ท าหนา้ทีเ่ป็นทีป่รกึษาโครงการจัดการกองทุนรวม (ถา้ม)ี เชน่ ที่
ปรกึษากฎหมาย โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ   
(ฉ) แตง่ตัง้นายทะเบยีนหน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร   
(ช) แต่งตัง้ทนายความ เพือ่ตดิตาม ทวงถาม และด าเนนิคด ีรวมทัง้ด าเนนิการใด ๆ เพือ่การรับช าระหน้ี 
หรอืเพือ่ปกป้องสทิธปิระโยชนอ์ืน่ใดของกองทนุรวม   
(4) การด าเนนิการอืน่ ๆ   
(ก) จัดใหม้กีารฝากทรัพยส์นิของกองทนุรวมไวก้ับผูด้แูลผลประโยชน ์  
(ข) จัดใหม้ีและเก็บรักษาไวซ้ึ่งทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด   
(ค) จัดท าบัญชแีสดงการลงทนุของกองทนุรวมไวโ้ดยถกูตอ้งครบถว้น   
(ง) จัดท ารายงานการซือ้ขายหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่เพือ่กองทนุรวมเป็นรายวัน และจัดสง่ใหผู้ด้แูล
ผลประโยชนภ์ายในทกุสิน้วันท าการนัน้   
(จ) จัดท ารายงานฐานะการลงทุนเพือ่กองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดสง่ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายในทุก
สิน้วันท าการนัน้   
(ฉ) จัดท ารายงานอัตราสว่นการลงทุนในหลักทรัพยท์ีม่มีูลค่าเกนิอัตราสว่นทีก่ าหนด ในกรณีทีม่ไิดเ้กดิ
จากการลงทนุ หรอืไดห้ลักทรัพยม์าเพิม่เตมิ ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด   
(ช) จัดท ารายงานทุกรอบปีบัญชเีพื่อแสดงขอ้มูลเกีย่วกับกองทุนรวมของรอบปีบัญช ีและส่งรายงาน
ดังกล่าวใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน และส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 3 เดอืนนับแต่วันสิน้ปีบัญช ีโดยรายงานดังกล่าวตอ้งแสดงขอ้มูลตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และการสง่รายงานใหแ้กส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษัิทจัดการจะสง่ผา่น
ระบบอเิล็กทรอนิกสท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดไว ้เวน้แต่ในกรณีกองทุนรวมเลกิตามหัวขอ้
เงือ่นไขในการเลกิกองทุนขอ้ 1. กอ่นหรอืในวันทีค่รบก าหนดจัดท าหรอืจัดสง่รายงานดังกล่าว ทัง้น้ี ใน
กรณีจัดท ารายงานตาม (ฐ) ตามปีปฏทินิ ใหร้ะยะเวลาการสง่รายงานเพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกับกองทนุรวม
ของรอบปีบัญช ีขยายเป็นภายใน 4 เดอืนนับแตว่ันสิน้ปีบัญช ี  
(ซ) จัดท าหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมทีผู่ล้งทุนควรทราบใหม่ทุกรอบปีบัญช ีเพื่อแสดงขอ้มูล
เกีย่วกับกองทนุรวม ณ วันสิน้ปีบัญชแีละสง่ใหแ้กส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตัง้แต่
วันถัดจากวันสิน้ปีบัญชนัีน้ ยกเวน้กองทุนรวมเปิดทีม่กีารเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครัง้เดยีวและรับซือ้
คนืหน่วยลงทุนตามค าสั่งล่วงหนา้ ซึง่ระบุเวลาไวแ้น่นอน (Auto Redemption) ไม่ตอ้งจัดท าหนังสอืชี้
ชวนใหมท่กุรอบปีบัญช ี  
(ฌ) ปฏบิัตกิารอื่น ๆ เพื่อใหถ้งึซึง่วัตถุประสงคข์องกองทุนรวม และรักษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์ของผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ   
(ญ) ยกเลกิกองทนุรวมตามทีก่ าหนดไวใ้นหัวขอ้ “การเลกิกองทนุรวม”   
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(ฎ) จัดท ารายงานทกุรอบระยะเวลา 6 เดอืนของปีบัญชหีรอืปีปฏทินิ เพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกับกองทนุรวม
ของรอบระยะเวลา 6 เดอืนนัน้ และสง่รายงานดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดอืนนับแต่วันสิน้รอบระยะเวลา 6 เดอืนดังกล่าว 
โดยรายงานดังกลา่วจะแสดงขอ้มลูตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และการสง่รายงานใหแ้ก่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษัิทจัดการจะส่งผ่านระบบอเิล็กทรอนิกสท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.จัดไว ้เวน้แต่ในกรณีกองทุนรวมเลกิตามหัวขอ้เงือ่นไขในการเลกิกองทุนขอ้ 1. ก่อนหรอืในวันที่
ครบก าหนดจัดท าหรอืจัดสง่รายงานดังกล่าว ทัง้น้ี ในกรณีจัดท าและสง่รายงานตามวรรคหนึง่ตามรอบปี
บัญช ีบรษัิทจัดการจะยกเวน้ไมจั่ดท าและสง่รายงานดังกลา่วในรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลังส าหรับปีบัญชี
นัน้   
(ฏ) จัดส่งและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสอืชีช้วนส่วนสรุป
ขอ้มูลส าคัญทีผู่ล้งทุนควรทราบ พรอ้มใบสั่งซือ้หน่วยลงทุนใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน และจัดใหม้หีนังสอืชี้
ชวนส่วนขอ้มูลโครงการไว ้ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษัิทจัดการ และ ณ สถานที่ตดิต่อทุกแห่งของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ   
(ฐ) จัดท าและส่งขอ้มูลการจัดการกองทุนรวมใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑแ์ละ
วธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด   
(ฑ) ชีแ้จงและด าเนนิการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุชีแ้จงขอ้มูลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
หรอืผูท้ีส่นใจจะลงทุนทราบในกรณีทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืมเีหตุการณ์ที่มผีลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการ
เปลีย่นแปลงในราคาของหน่วยลงทนุของกองทนุรวม   
(ฒ) ช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุตามสดัสว่นจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้ามขอ้ “การเลกิกองทนุรวม” 
(ณ) ด าเนินการตดิตามทวงถาม ด าเนินคดีหรือด าเนินการใด ๆ เพื่อการรับช าระหน้ีหรือปกป้องสทิธิ
ประโยชนอ์ืน่ ๆ ของกองทนุรวม   
(ด) ปฏบัิตหินา้ที่และความรับผดิชอบอืน่ ๆ ตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 
2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ที่ของบรษัิท
จัดการ ทัง้ในปัจจุบันและทีจ่ะมแีกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมมีหนา้ที่ปฏิบัตติามขอ้ผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าดว้ย
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสั่งทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมาย
ดังกลา่ว ทัง้น้ี ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในขอ้ผกูพันหรอืโครงการจัดการกองทนุรวมขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑ์
ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งดังกล่าว หากบรษัิทจัดการกองทุนไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสั่งนัน้ ใหถ้อืว่าบรษัิทจัดการกองทุนไดป้ฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามขอ้ผูกพันหรอื
โครงการจดัการกองทนุรวมแลว้ 

เงือ่นไขการเปลีย่นบรษิทัจดัการ :  
ในกรณีที่มกีารเปลีย่นบรษัิทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าสั่งของส านักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตาม
พระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 บรษัิทจัดการกองทุนรวมตอ้งด าเนินการ
ตามทีจ่ าเป็นเพือ่ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมรายใหมเ่ขา้ท าหนา้ทีต่อ่ไปได ้ซึง่รวมถงึการสง่มอบเอกสาร
หลักฐานตา่ง ๆ ใหแ้กบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมรายใหม่  
2. ผูด้แูลผลประโยชน ์

ชือ่ : ธนาคาร กสกิรไทย จ ากัด (มหาชน)   
ทีอ่ยู ่: เลขที ่400/22 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรบัผดิชอบ : 
สทิธขิองผูด้แูลผลประโยชน ์  
(1) ไดรั้บค่าตอบแทนจากการท าหนา้ทีเ่ป็นผูดู้แลผลประโยชน์ ตามอัตราทีก่ าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้
ผูดู้แลผลประโยชน์ ทั ้งน้ี ไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว ใ้นหัวขอ้หนังสือชี้ชวนส่วนโครงการหัวขอ้ 
"คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้าย" 
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(2) บอกเลกิสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นสัญญา ทัง้น้ีโดยไดรั้บความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   
หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์  
(1) ดูแลใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตหินา้ที่และความรับผดิชอบ ใหเ้ป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม 
ตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีก่ าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ ทัง้ในปัจจุบันและทีจ่ะมี
แกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต   
(2) รับฝากทรัพยส์นิของกองทุนรวม โดยแยกไวต้่างหากจากทรัพยส์นิอืน่ของผูดู้แลผลประโยชน์ และ
ทรัพยส์นิของลูกคา้รายอืน่ของผูด้แูลผลประโยชน ์พรอ้มทัง้ดแูลใหก้ารเบกิจ่ายทรัพยส์นิของกองทนุรวม
เป็นไปตามวัตถุประสงค ์นโยบายการลงทุนและขอ้ก าหนดทีร่ะบุไวใ้นโครงการจัดการกองทนุรวมจนกว่า 
ผูช้ าระบัญชจีะด าเนนิการจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นทีเ่รยีบรอ้ย 
หรอืจนกวา่การเป็นผูด้แูลผลประโยชนต์ามสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนส์ิน้สดุลง   
(3) ดูแลและตรวจสอบใหผู้ช้ าระบัญชปีฏบิัตติามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 
2535 และพระราชบัญญัตฉิบับแกไ้ขเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ในกรณีทีผู่ช้ าระบัญชกีระท าการหรอืงดเวน้กระท า
การตามมาตรา 130 จนก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุนรวม ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะ
รายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัชา้   
(4) ตรวจตราและตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสาร หลักฐานแห่งสทิธใินทรัพยส์นิ และทรัพยส์นิตา่งๆ 
ทีก่องทุนรวมไดม้าหรอืจ าหน่ายไป ซึง่ผูดู้แลผลประโยชนม์หีนา้ทีดู่แลการเบกิจ่ายหรอืไดรั้บฝากไวต้าม
ขอ้ (2) ใหเ้ป็นไปตามค าสัง่การจัดการทรัพยส์นิของกองทนุรวม   
หากมเีหตุอันควรสงสยัในขณะรับมอบ หรอืสง่มอบเอกสาร หลักฐานแห่งสทิธใินทรัพยส์นิ และทรัพยส์นิ
ตา่ง ๆ ดังกลา่วในวรรคหนึง่ วา่ไมเ่ป็นไปตามค าสัง่การจัดการทรัพยส์นิ เป็นเอกสารหรอืหลักฐานเท็จหรอื
ปลอม ผูด้แูลผลประโยชนม์หีนา้ทีด่ าเนนิการแจง้เหตดุังกลา่วแกบ่รษัิทจัดการทันที   
(5) เปลีย่นแปลง จ าหน่ายและโอนหลักทรัพยต์่าง ๆ ในทรัพยส์นิของกองทุนรวมตามค าสั่งของบรษัิท
จัดการ เมือ่เห็นวา่การนัน้ถกูตอ้งตามหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของบรษัิทจัดการ   
(6) จัดท ารายงานเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกระท าการหรอืงดเวน้
กระท าการ จนกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทุนรวม หรอืไม่ไดป้ฏบิัตติามหนา้ทีข่องตนตามมาตรา 125 
แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทัง้น้ี ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผูดู้แล
ผลประโยชนข์องกองทนุรวมทราบถงึเหตกุารณ์ดังกลา่ว   
(7) จัดท ารายงานถงึผลในการด าเนนิการตามค าสั่งของบรษัิทจัดการ ตลอดจนจัดท าบัญชแีสดงการรับ
จ่ายทรัพยส์นิของกองทนุรวม และรับรองความถกูตอ้งของทรัพยส์นิของกองทนุรวมทีฝ่ากไว ้  
(8) รับรองความถูกตอ้งในการค านวณมูลค่าทรัพยส์นิ มูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บรษัิทจัดการไดค้ านวณตามหลักเกณฑ์ และวธิีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุประกาศก าหนด 

(9) พจิารณาเกีย่วกับการทีจ่ะใหค้วามเห็นชอบในการด าเนนิการของบรษัิทจัดการตามทีก่ฎหมายว่าดว้ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องผูด้แูลผลประโยชน ์เชน่   
(ก) การใหค้วามเห็นชอบในกรณีทีบ่รษัิทจัดการเลือ่นก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ใหแ้ก ่       
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมือ่บรษัิทจัดการมเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่
สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล   
(ข) การใหค้วามเห็นชอบในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หรือ
ค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บไวแ้ลว้ หรอืหยุดรับค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน เมือ่มเีหตุ
จ าเป็น ท าใหไ้มส่ามารถ จ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทุนรวมอยา่งสมเหตุสมผล 
หรอืไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตุจ าเป็น
อืน่ใดเพือ่คุม้ครองประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ   
การด าเนนิการใหค้วามเห็นชอบดังกล่าวขา้งตน้ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งด าเนินการจัดท าการใหค้วาม 
เห็นชอบเป็นหนังสือ และส่งใหแ้ก่บรษัิทจัดการเพื่อใชเ้ป็นหลักฐานโดยทันที และแจง้ใหส้ านักงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบในทันทีทุกครัง้ทีเ่กดิกรณีตาม (ก) โดยจัดท ารายงานในเรื่องดังกล่าวเป็น
หนังสอื พรอ้มทัง้แสดงเหตุผลและหลักฐานการใหค้วามเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   
(10) แจง้ใหบ้รษัิทจัดการทราบในกรณีที่บรษัิทจัดการมไิดป้ฏบัิตติามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์รวมถงึประกาศหลักเกณฑท์ีอ่อกโดยกฎหมายดังกลา่ว   
(11) ด าเนนิการฟ้องรอ้งบังคับคดใีหบ้รษัิทจัดการปฏบิัตติามหนา้ทีข่องตนหรอืฟ้องรอ้งเรยีกค่าสนิไหม
ทดแทนความเสยีหายจากบรษัิทจัดการ ทัง้น้ี เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรอืเมือ่ไดรั้บ
ค าสั่งจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส าหรับค่าใชจ่้ายในการฟ้องรอ้งบังคับคดเีพื่อประโยชน์ของ   
ผูถ้อืหน่วยลงทนุใหถ้อืเป็นคา่ใชจ่้ายของกองทนุรวม   
(12) จัดท าความเห็นเกีย่วกับการจัดการกองทุนรวมของบรษัิทจัดการและจัดสง่ใหบ้รษัิทจัดการเพือ่ใช ้
ประกอบการจัดท ารายงานกองทนุรวมทกุรอบปีบัญช ีและทกุรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบัญชหีรอืปี
ปฏทินิ ภายใน 30 วันนับตัง้แต่วันถัดจากวันสิน้รอบปีบัญช ีและวันสิน้รอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปี
บัญชหีรอืปีปฏทินิ แลว้แตก่รณี   
(13) โอนเงนิใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ของผูช้ าระบัญชเีพือ่เฉลีย่จ่ายคนืคา่หน่วยลงทนุให ้

ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพยส์นิสทุธทิีค่งเหลอือยู่หลังจากทีผู่ช้ าระบัญชชี าระบัญชโีครงการจัดการ
กองทนุรวมตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด   
(14) ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชน์หมดหนา้ที่ลงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แล
ผลประโยชน์จะตอ้งท าหนา้ทีต่่อไปจนกว่าจะมกีารโอนทรัพยส์นิและเอกสารต่าง ๆ ทัง้หมดของกองทุน
รวม ตลอดจนการด าเนนิการอืน่ใดทีจ่ าเป็นเพือ่ใหก้ารด าเนนิการโอนทรัพยส์นิและเอกสารตา่ง ๆ ทัง้หมด
ของกองทุนรวมใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหมเ่สร็จสิน้สมบูรณ์ และ ผูด้แูลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ด าเนนิการตอ่ไดท้ันท ี  
(15) ในกรณีทีม่กีารเลกิโครงการจัดการกองทุนรวม และกอ่นทีผู่ช้ าระบัญชจีะจดทะเบยีนเลกิกองทนุรวม
กับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผูดู้แลผลประโยชน์ยังคงตอ้งรับฝากทรัพยส์นิของกองทุนรวมจนกว่า
จะจดทะเบยีนเลกิ กองทนุรวม   
(16) ด าเนินการอืน่ ๆ ตามที่ก าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ตลอดจนหนา้ทีแ่ละความ 
รับผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ที่มีในปัจจุบัน และที่มีแกไ้ข
เพิม่เตมิในอนาคต 

(17) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการประสงคท์ีจ่ะลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในตา่งประเทศ ผูด้แูล
ผลประโยชนจ์ะตอ้งจัดใหม้สีถานทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิในตา่งประเทศของกองทุนรวม เชน่ ทีศ่นูยรั์บฝาก
หลักทรัพยใ์นต่างประเทศ หรอืพจิารณาด าเนนิการแต่งตัง้ผูรั้บฝากทรัพยส์นิอืน่ เพือ่ท าหนา้ทีเ่ก็บรักษา
ทรัพยส์นิในตา่งประเทศของกองทนุรวม   
ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ปฏบิัตติามสัญญาขอ้หนึ่งขอ้ใดดว้ยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุใหเ้กดิ
ความเสยีหายแก่กองทุนรวมและ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้งชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่
กองทนุรวม และ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยสิน้เชงิภายใน 15 วันนับแตว่ันทีไ่ดพ้สิจูน์แลว้วา่เป็นความผดิ
ของผูด้แูล   
คูส่ญัญาตกลงเก็บรักษาขอ้มลูทีไ่ดล้ว่งรูม้าเป็นความลับและจะไมเ่ปิดเผยใหบ้คุคลใด ๆ ทราบ เวน้แตจ่ะ
เป็นการเปิดเผยโดยอ านาจกฎหมาย หรอืโดยความยนิยอมของคู่สัญญาอกีฝ่ายหนึง่ เพื่อประโยชน์ของ  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุ   
ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งรับผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆ ที่เกดิขึน้เพราะความประมาทเลนิเล่ออย่าง
รา้ยแรง หรอืการไมก่ระท าการตามหนา้ทีโ่ดยไมม่เีหตอัุนสมควรของผูด้แูลผลประโยชน ์พนักงาน ลกูจา้ง 
บรวิาร หรอืบคุคลอืน่ใดทีท่ างานใหแ้กผู่ด้แูลผลประโยชน ์    
ผูดู้แลผลประโยชน์มีอ านาจหนา้ที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั ้งผูดู้แล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซึง่
รวมถงึหนา้ที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และเมือ่มกีารเปลี่ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน ์
ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดมิมหีนา้ที่ด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
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ปฏิบัตหินา้ที่ต่อไปได ้ซึง่การด าเนินการดังกล่าวรวมถงึการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความ
ถูกตอ้งและครบถว้นของสิง่ที่ส่งมอบใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผูดู้แล
ผลประโยชน ์  
ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรอืละเลยไม่ปฏบัิตหินา้ที ่ในการดูแลรักษา
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบังคับคดีกับผูดู้แล
ผลประโยชนเ์พือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงได ้  
ผูด้แูลผลประโยชน์ตอ้งไมก่ระท าการอันเป็นการขัดกับผลประโยชนข์องกองทุนรวมและผูถ้อืหน่วยลงทุน 
ไมว่า่การกระท านัน้จะเป็นไปเพือ่ประโยชนข์องผูดู้แลผลประโยชนเ์องหรอืประโยชน์ของผูอ้ืน่ เวน้แต่เป็น
การเรียกค่าตอบแทนในการท าหนา้ที่เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ หรือเป็นการด าเนินการในลักษณะที่เป็น
ธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบกอ่นอย่างเพียงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ด ้
ทราบขอ้มลูดังกลา่วมไิดแ้สดงการคัดคา้น 

ในกรณีทีก่ารด าเนนิการใดตอ้งไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ หากบรษัิทจัดการกองทนุรวมไม่ด าเนนิการ
ขอมต ิใหผู้ด้แูลผลประโยชนม์อี านาจด าเนนิการตามทีจ่ าเป็นเพือ่ขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้

เงือ่นไขการเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชน ์:   
บรษัิทจัดการจะเปลีย่นตัวผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใตเ้งือ่นไขสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ เมือ่เกดิ
กรณีใดกรณีหนึง่ดังต่อไปน้ี ทัง้น้ีบรษัิทจัดการจะกระท าไดเ้มือ่ไดรั้บอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กอ่น   
(1) เมือ่คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มคีวามประสงคจ์ะบอกเลกิ โดยบอกกลา่วใหอ้กีฝ่ายหนึง่ทราบล่วงหนา้
เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 90 วัน หรอืตามแตจ่ะตกลงกันเป็นอยา่งอืน่   
(2) ในกรณีทีคู่ส่ญัญาฝ่ายใดไมป่ฏบิัตติามหนา้ที ่และความรับผดิชอบทีไ่ดต้กลงไว ้คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่
อาจบอกเลกิสญัญาได ้โดยบอกกลา่วลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน   
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง
กฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์รวมทัง้กฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมาย
ดังกล่าว หรอืประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณี
อืน่ใดอันจะมผีลเป็นการเพิม่ภาระหนา้ที่แก่ผูดู้แลผลประโยชน์และผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ประสงคจ์ะรับ
หนา้ที่ดังกล่าว ผูดู้แลผลประโยชน์มีสทิธบิอกเลิกสัญญาได ้โดยบอกกล่าวใหบ้รษัิทจัดการทราบ
ลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 90 วัน 

(4) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชนข์าดคณุสมบัตขิอ้หนึง่ขอ้ใดตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ว่าดว้ยเรื่องคุณสมบัตขิองผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึง่ออกตามความในมาตรา 121 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการจะด าเนินการใหผู้ ดู้แล
ผลประโยชน์จัดการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน 15 วันนับแต่วันทีบ่รษัิทจัดการตรวจพบเอง หรอืปรากฏจาก
การตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็น
อยา่งอืน่ บรษัิทจัดการจะแจง้การแกไ้ขดังกลา่วใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันท า
การ นับแต่วันทีไ่ดแ้กไ้ขเสร็จสิน้ หากผูดู้แลผลประโยชน์มไิดม้กีารแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาที่
ก าหนด บรษัิทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดู้แลผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ครบก าหนดเวลาใหแ้กไ้ขเมือ่ไดรั้บอนุญาตแลว้บรษัิทจัดการจะแต่งตัง้ผูดู้แล
ผลประโยชนอ์ืน่แทนโดยพลัน 

(5) ในกรณีทีม่มีตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกนิกึง่หนึ่ง
ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจัดการกองทุนรวม เรียกรอ้งใหม้ีการ
เปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์

ในกรณีผูดู้แลผลประโยชน์กระท าการอันเป็นการขัดแยง้กับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ือหน่วย
ลงทุนที่ไม่เขา้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท าได ้หากเป็นกรณีที่มีนัยส าคัญและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป         
ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมมอี านาจบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้
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สถานทีเ่ก็บรกัษาทรพัยส์นิกองทนุรวม :   
บรษัิทจัดการจะจัดใหม้กีารฝากทรัพยส์นิของกองทนุรวมที ่  
(1) ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน)   
1 ราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์รูณะ  
เเขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพฯ 10140    

โทรศัพท ์02-470-3207     

(2) บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด   
93 อาคารตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย   
ชัน้ 14 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง 

เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400   

โทรศัพท ์0-2009-9999 

(3) ธนาคารแหง่ประเทศไทย   
273 ถนนสามเสน เขตบางขนุพรหม   
กรุงเทพมหานคร 10200   

โทรศัพท ์0-2283-5353   

และ/หรอืทีผู่ด้แูลผลประโยชนอ์ืน่ทีม่คีณุสมบัตเิป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   
และ/หรือศูนย์รับฝากต่างประเทศ หรือผูรั้บฝากทรัพย์สนิที่ดูแลผลประโยชน์แต่งตัง้เพื่อเก็บรักษา
ทรัพยส์นิในตา่งประเทศ  
3. นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ 

ชือ่ : ธนาคาร ไทยพาณชิย ์จ ากัด (มหาชน)   
ทีอ่ยู ่: ทมีบรกิารทะเบยีนหลักทรัพย ์2  
ชัน้ 15 ฝ่ังปีกเหนือ (North Wing) อาคารจ ีทาวเวอร ์แกรนด ์พระราม 9  
เลขที ่9 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท ์0-2128-2332-7 โทรสาร 0-2128-4625 

หรอืบุคคลอืน่ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหบ้รกิารเป็นนายทะเบยีนหลักทรัพยจ์ากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษัิท
จัดการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
4. ผูจ้ดัจ าหนา่ย : -  
5. ผูด้แูลสภาพคลอ่ง (Market Maker) : - 

6. ผูล้งทนุรายใหญ ่(Participating Dealer) : - 
7. ที่ีป่รกึษาการลงทนุ : - 
8. ทีป่รกึษากองทนุ : - 
9. ผูป้ระกนั : - 
10. ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทนุ (Outsource) : - 

11. คณะตวัแทนผูถ้อืหนว่ยลงทนุ : -  
12. Prime Broker : - 
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13. สทิธ ิหนา้ที ่และความรบัผดิชอบของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ   
สทิธใินการขายคนืหนว่ยลงทนุ : ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กบ่รษัิทจดัการ โดย
ผ่านผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บรษัิทจัดการแต่งตัง้ (ถา้มี) ทัง้น้ี ใหเ้ป็นไปตาม
หนังสอืชีช้วนส่วนโครงการ ขอ้ "การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน" ทัง้น้ี สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้
ตอ่เมือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบ้ันทกึขอ้มลูลงในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  
สทิธใินการรบัเงนิปันผล : เป็นไปตามรายละเอยีดขอ้ “การจ่ายเงนิปันผล” ในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มูล
โครงการ  
สทิธใินการโอนหน่วยลงทุน : ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได ้ตามที่ระบุไวใ้นหัวขอ้ 
“เงือ่นไขและขอ้จ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทนุ” ของโครงการจัดการกองทนุรวม  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนไม่มสีทิธโิอนเปลีย่นมอืหน่วยลงทุนไม่ว่า
กรณีใดทัง้สิน้และไมม่สีทิธนิ าหน่วยลงทนุไปจ าน าเป็นหลักประกัน  
ขอ้จ ากดัการโอนหนว่ยลงทนุ : บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการรับลงทะเบยีนการโอนหน่วย
ลงทุนของกองทุน ตามทีร่ะบุไวใ้นหัวขอ้ “เงือ่นไขและขอ้จ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน” 
ของโครงการจัดการกองทนุรวม 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนไม่มสีทิธโิอนเปลีย่นมอืหน่วยลงทุนไม่ว่า
กรณีใดทัง้สิน้และไมม่สีทิธนิ าหน่วยลงทนุไปจ าน าเป็นหลักประกัน  
สทิธใินการลงมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทนุหรอืแกไ้ขวธิจีดัการ : ผูถ้อืหน่วยลงทุน
มสีทิธลิงมตเิพือ่ใหบ้รษัิทจัดการท าการแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการได ้ทัง้น้ี 
บรษัิทจัดการจะกระท าการตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ "วธิกีารแกไ้ขโครงการจัดการ
กองทนุรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ"   
สทิธใินการไดร้บัเงนิคนืเมือ่เลกิโครงการ : ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธทิีจ่ะไดรั้บเงนิคนืเมือ่บรษัิทจัดการ
เลกิกองทุนรวม โดยบรษัิทจัดการจะจัดใหม้กีารช าระบัญช ีตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
สทิธปิระโยชนอ์ืน่ ๆ : - 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคีวามรับผดิจ ากัดเพยีงไมเ่กนิคา่หน่วยลงทนุทีย่งัสง่ใชแ้กบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมไมค่รบ  
การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี ไมว่่า
ในทอดใด ๆ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ะผูกพันตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพันซึง่ลงนาม
โดยผูด้แูลผลประโยชนท์ีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้จากบรษัิทจัดการกองทนุรวมโดยชอบ  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธเิรยีกใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทุนไดไ้ม่
เกนิไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถอื ทัง้น้ี ในกรณีทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สทิธใิน
การไดรั้บประโยชนต์อบแทนหรอืการคนืเงนิทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนด
ของหน่วยลงทนุชนดินัน้ ๆ ดว้ย  
14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ 

รปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ :   
- ใบหน่วยลงทนุ  
- ระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ  
- สมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ  
- หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ  
- อืน่ๆ  
เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : กองทุนจะใช ้
ระบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบรษัิทจัดการจะพจิารณาออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่เป็นเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละราย เวน้แต่ผู ้
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ถอืหน่วยลงทนุรอ้งขอ และ/หรอื บรษัิทจัดการเห็นสมควรใหม้กีารออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน
รูปแบบอืน่เพิม่เตมิได ้  
หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ   
(1) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะด าเนนิการบันทกึชือ่ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยลงทนุ และในหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ   
(2) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนจะออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทุนทุก
ครัง้ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมกีารท ารายการซือ้หรอืขายคนืหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทุน เพือ่เป็นการยนืยันการ
ท ารายการซือ้หรอืขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ   
(3) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนภายใน 7 วันท า
การนับแต่วันจดทะเบยีนกองทุน ในกรณีทีเ่ป็นการสั่งซือ้ในระหว่างชว่งการเสนอขายครัง้แรก และ/หรอื
ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทุนของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน ทัง้น้ี นายทะเบยีนหน่วยลงทุนและ/หรือผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนซึง่ไดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการจะจัดส่งหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วย
ลงทนุใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทางไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์(E-Mail)  (ถา้ม)ี หรอืโดยทางไปรษณียใ์นกรณีที่
ไม่ระบุทีอ่ยู่ไปรษณียอ์เิล็กทรอนิกส ์(E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไวใ้นใบค าขอใชบ้รกิารกองทุน
หรอืโดยวธิอีืน่ใดตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเพิม่เตมิตามวธิกีารทีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วน   
(4) บรษัิทจัดการจะถอืเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนและใน
หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนที่ส่งใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและ
ถกูตอ้ง   
สมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ   
(1) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะด าเนนิการบันทกึชือ่ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยลงทนุ และในสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ   
(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากัด (มหาชน)) จะออกสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หรอื 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐานเพือ่ยนืยันการท ารายการซือ้หรอืขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะถอืเป็นเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนได ้ต่อเมือ่นายทะเบยีนไดด้ าเนินการ
จัดสรรหน่วยลงทนุเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้   
(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู ส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากัด (มหาชน)) จะด าเนนิการออกสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อื
หน่วยลงทุนภายในวันที่บรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนไดท้ ารายการ
สัง่ซือ้หรอืขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรอืภายในวันท าการทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุก าหนด โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุมหีนา้ทีใ่นการมารับสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วย
ลงทุนดว้ยตนเอง ณ ทีท่ าการของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน(ธนาคารไทยพาณิชย ์
จ ากัด (มหาชน)) ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเปิดบัญชหีรอืแจง้รอ้งขอรับสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุไว ้  
(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรอืขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทุน
มหีนา้ทีใ่นการน าสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมาบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจุบันเสมอ ได ้ณ ทีท่ า
การของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน)) หรอื ณ ที่
ท าการทีไ่ดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนตัง้แตว่ันท าการถัดจากวันท าการ
ซือ้หรอืขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ   
(5) บรษัิทจัดการจะถอืเอายอดคงเหลอืของหน่วยลงทนุทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุและในสมุด
บัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุทีม่กีารปรับรายการใหเ้ป็นปัจจุบันครัง้ล่าสดุ เป็นรายการทีเ่ป็นปัจจุบันและ
ถกูตอ้ง   
(6) ผูส้ั่งซื้อหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนที่รอ้งขอออกสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจะตอ้งปฏบัิตติาม
ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกีย่วขอ้งกับสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ตามที่บรษัิทจัดการ
ก าหนด   
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ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจมอบหมายใหบุ้คคลธรรมดาหรือนิตบิุคคลหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุรายอืน่ สามารถออกสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้ก ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้ซึง่บรษัิท
จัดการจะปิดประกาศไวท้ีส่ านักงานของบรษัิทจัดการล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันท าการ โดยไม่ถอืว่าเป็น
การด าเนนิการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ   
ใบหน่วยลงทนุ   
บรษัิทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะด าเนินการออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ใหกั้บผูถ้อืหน่วย
ลงทุนเฉพาะในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนรอ้งขอใหบ้รษัิทจัดการออกใบหน่วยลงทุนเพื่อน าไปใชเ้ป็น
หลักประกันในการขอสนิเชือ่จากสถาบันการเงนิหรอืกรณีพเิศษอืน่ๆ ทัง้น้ี ในการออกใบหน่วยลงทุนทุก
กรณีจะกระท าเมือ่บรษัิทจัดการเห็นสมควรเทา่นัน้ โดยมขัีน้ตอนดังน้ี   
(1) ผูถ้อืหน่วยลงทนุกรอกใบค าขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุ ซึง่ขอรับไดจ้ากนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ   
(2) ยืน่ใบค าขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุพรอ้มช าระคา่ธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทนุตอ่นายทะเบยีน
หน่วยลงทนุ   
(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยไดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการจะด าเนินการออกใบหน่วยลงทุน
ใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทุนตามจ านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนกรอกในใบค าขอ ส าหรับกรณีที่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนกรอกจ านวนหน่วยลงทุนในใบค าขอมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่
บันทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะใหอ้อกใบหน่วย
ลงทนุส าหรับหน่วยลงทนุจ านวนเทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบ่ันทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้   
(4) ใบหน่วยลงทุนที่บรษัิทจัดการออกใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนจะมีขอ้ความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด ซึง่จะระบุชือ่ผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะตอ้งมีลายมอืชือ่กรรมการผูม้ี
อ านาจลงนามผูกพันบรษัิทจัดการและประทับตราส าคัญ หรอืลายมอืชือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ หรอืใช ้
เครือ่งจักรประทับ หรอืโดยวธิอีืน่ใดตามทีก่ฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยจ์ะอนุญาตให ้
ท าได ้จงึจะถอืวา่ใบหน่วยลงทนุถกูตอ้งและมผีลสมบรูณ์ตามกฎหมาย   
(5) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ใีบหน่วยลงทุน หากจะขายคนืหน่วยลงทุนจ านวนดังกล่าว จะตอ้งน าใบหน่วย
ลงทุนมาสง่มอบคนืแกบ่รษัิทจัดการ หรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุน เพือ่โอนหน่วยลงทุนนัน้ เขา้ระบบไร ้
ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) กอ่น จงึจะขายคนืหน่วยลงทนุดังกลา่วได ้  
ทัง้น้ี บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งใหก้ับผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานการยนืยันการท ารายการซือ้หรอืขายคนืหรือ
สับเปลีย่นหน่วยลงทุนของผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เช่น หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน และ/
หรอืสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน เป็นตน้ นอกจากน้ีบรษัิทจัดการอาจพจิารณาออกเอกสารแสดง
สทิธใินหน่วยลงทุนในรูปแบบอืน่นอกเหนือจากรูปแบบดังกล่าวขา้งตน้ เชน่ เอกสารแสดงสทิธใินหน่วย
ลงทุนทางอเิล็กทรอนิกส ์และ/หรือรูปแบบที่จะมีการเปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืเพิม่เตมิในอนาคต ตาม
หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารตามทีบ่รษัิทจัดการจะก าหนดเพิม่เตมิ เป็นตน้ และบรษัิทจัดการขอสงวน
สทิธใินการเปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิเงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ และระยะเวลา
การสง่มอบได ้โดยไมถ่อืวา่เป็นการด าเนนิการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการเดมิ   
บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะจัดท าหลักฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน เพือ่ใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทนุสามารถใชอ้า้งองิตอ่บรษัิทจัดการกองทนุรวมและบคุคลอืน่ได ้ 
ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการกองทุนรวมตอ้งจัดท าใบหน่วย
ลงทนุมอบใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ  
15. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจา่ยเงนิปนัผลแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ :  
ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาใหม้กีารจ่ายเงนิปันผล บรษัิทจัดการจะประกาศการจ่ายเงนิปันผล วันปิด
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพือ่จ่ายเงนิปันผล และอัตราเงนิปันผลของกองทุนรวม ทัง้น้ี บรษัิทจัดการจะ
ปฏบัิต ิดังน้ี  
1. ปิดประกาศไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษัิทจัดการ และจัดใหม้ปีระกาศดังกล่าวไว ้ณ 
สถานทีต่ดิตอ่ทุกแหง่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี พรอ้มทัง้ขึน้เว็บไซตข์อง
บรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี หรอืวธิกีารอืน่ใดทีผู่ ้
ลงทนุทั่วไปสามารถทราบได ้ 
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2.แจง้ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูถ้ือหน่วยลงทุนทีม่ชี ือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมถงึผูถ้อืหน่วย
ลงทนุทีถ่อืหน่วยลงทนุชนดิไมร่ะบชุือ่ผูถ้อืเมือ่ไดรั้บการรอ้งขอ  
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีอ่าจจะจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุดว้ยวธิทีีต่่างกันส าหรับหน่วยลงทุน
ที่ขายในช่วงระยะเวลาที่ต่างกันได ้โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ก่อนด าเนินการ
จ่ายเงนิปันผลในแตล่ะครัง้ และจะถอืปฏบิัตเิพิม่เตมิตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
ในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ใชส้ทิธขิอรับเงินปันผลจ านวนใดภายในอายุความใชส้ทิธเิรียกรอ้งตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรษัิทจัดการจะไม่น าเงนิปันผลจ านวนดังกล่าวไปใชเ้พื่อการอืน่ใด 
นอกจากเพือ่ประโยชนข์องหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนัน้  
16. วธิกีารช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอืน่ 

วธิกีารช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ : 
บรษัิทจัดการจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทน
เงนิไดใ้นกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ หรอืกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
ตกลงรับช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ และบรษัิทจัดการไดรั้บมติ
พเิศษใหช้ าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงนิได ้รวมถงึกรณีอื่นใดที่
เป็นไปตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด โดยบรษัิทจัดการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนนิการต่อไป 
ซึง่ขัน้ตอนทีก่ าหนดตอ้งสามารถปฏบิัตไิดจ้รงิและเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุทกุราย 

การช าระเงนิหรือทรัพยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะช าระใหแ้กผู่ถ้อืหน่วย
ลงทนุทีป่รากฏชือ่ตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ เวลาทีก่ าหนด เทา่นัน้ 

วธิกีารช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอืน่ใหแ้กบ่คุคลทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี : 
17. การจดัท าทะเบยีนหนว่ยลงทนุ การโอนหนว่ยลงทนุ และขอ้จ ากดัในการโอนหนว่ยลงทนุ : 
บรษัิทจัดการกองทุนรวมมีหนา้ที่จัดใหม้ีทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 
125(5) แหง่พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาด หลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

ใหส้นันษิฐานไวก้อ่นวา่ทะเบยีนหน่วยลงทนุถกูตอ้ง และการช าระเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ รวมทัง้การใหส้ทิธิ
หรือการจ ากัดสทิธใิด ๆ แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ทีป่รากฏรายชือ่ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากได ้
กระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพันหรอืตามกฎหมายแลว้ ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทนุรวม ไดด้ าเนนิการ
ตามอ านาจหนา้ทีแ่ลว้ 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน า
หน่วยลงทนุ ในกรณีดังน้ี 

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทนุรวมทีเ่สนอขายตอ่ผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายยอ่ย และการโอนหน่วย
ลงทุนจะท าใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบัน ผูล้งทุนรายใหญ่ หรือผูม้ีเงนิลงทุนสูง ตามที่
ก าหนดในโครงการจัดการกองทนุรวม เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบันหรือผูล้งทุนรายใหญ่
พเิศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะท าใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบันหรือผูล้งทุนรายใหญ่
พเิศษ ตามทีก่ าหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทนุ ดังน้ี 

1. หน่วยลงทุนทีบ่รษัิทจัดการกองทุนรวมขายใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนก่อนวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ใน
กรณีเป็นกองทนุรวมหุน้ระยะยาวทีจ่ัดตัง้ขึน้กอ่นวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี 

3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุน
ของกองทนุ 

ขอ้จ ากดัการถอืหน่วย และขอ้จ ากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง (ถา้ม)ี : หากผูถ้อืหน่วยลงทุนถือ
หน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม บรษัิท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิดังกล่าว  เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิด
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หน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีว จะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อื
หน่วยลงทนุดังกลา่วไดเ้ต็มตามจ านวนทีถ่อือยู ่
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุ : 
การด าเนนิการใดทีโ่ครงการจัดการกองทนุรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 
หากบรษัิทจัดการกองทนุรวมไดด้ าเนนิการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อื
วา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบใหด้ าเนนิการดังกลา่วและมผีลผกูพันตามมต ิ

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีใ่หด้ าเนนิการใดอันเป็นการขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมาย ให ้
ถอืวา่มตนัิน้เสยีไป 

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพือ่แกไ้ขขอ้ผกูพันในเรือ่งทีก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ 
ตอ้งไดรั้บมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทนุ(มตขิอง ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้มน่อ้ยกวา่สามในสี่
ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่เขา้ร่วมประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนหรอื
ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่สง่หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน)
เวน้แตก่รณีทีก่องทุนรวมมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุนอกจากจะตอ้งปฏบัิตใิห ้
เป็นไปตามหลักเกณฑเ์กีย่วกับการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผูกพัน หรอืทีก่ าหนดไวใ้น
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามทีก่ าหนดในประกาศน้ีแลว้ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์พิม่เตมิ
ดังตอ่ไปน้ีดว้ย 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนดิ โดยแต่ละชนดิไดรั้บผลกระทบต่อ
ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เท่ากันตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนดิที่
ไดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณี 

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุไมว่า่กรณีใดตอ้งไดรั้บมติ
เสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิใดชนดิหนึง่ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมาก
หรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณี 

วธิกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนั : 
การแกไ้ขเพิ่มเตมิส่วนใดส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพันที่เป็นไปตามวธิีการที่ก าหนดไวใ้นขอ้ผูกพัน และมี
สาระส าคัญที่เป็นไปตามและไม่ขัดหรือแยง้กับพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ตลอดจนหลักเกณฑท์ีอ่อกโดยอาศัยอ านาจของกฎหมายดังกล่าว ใหถ้อืว่าขอ้ผกูพันสว่นทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมินัน้มผีลผกูพันคูส่ญัญา 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันในเรือ่งทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนัียส าคัญตอ้งไดรั้บมติ
พเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้น้ี เรือ่งทีก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ ใหร้วมถงึ 

(ก) ขอ้ก าหนดเกีย่วกับผลประโยชนต์อบแทนและการคนืเงนิทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 

(ข) ขอ้ก าหนดเกีย่วกับการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิอืน่ตามขอ้ 6 ของ
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที ่ทน. 19/2554 

(ค) ขอ้ก าหนดเกีย่วกับการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยส์นิอืน่ 

(ง) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการประกันตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 
19/2554 กรณีกองทุนรวมมปีระกัน และขอ้ก าหนดเกีย่วกับการแกไ้ขเพิม่เตมิสัญญาประกันในเรือ่งใด ๆ 
อันมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุเสยีผลประโยชน ์

(จ) เรือ่งทีผู่ด้แูลผลประโยชนเ์ห็นว่ากระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ 

การแกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้ผูกพันในลักษณะดังต่อไปน้ี ใหม้ีผลผูกพันเมื่อไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แล
ผลประโยชน ์โดยไมต่อ้งไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(ก) เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันใหม้สีาระส าคัญสอดคลอ้งกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แกไ้ข
เพิม่เตมิโดยไดรั้บมตโิดยเสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืไดรั้บความเห็นชอบจาก
ส านักงาน แลว้แตก่รณี หรอื 
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(ข) ผูดู้แลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันนัน้เหมาะสม มีความจ าเป็นหรือ
สมควร และไมก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพันไมว่า่กรณีใด 

ตอ้งกระท าเป็นหนังสอืลงลายมือชือ่โดยบุคคลผูม้ีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและ
ผูดู้แลผลประโยชน์ พรอ้มทัง้ประทับตราบรษัิท (ถา้มี) บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหม้ีขอ้ผูกพัน
เปิดเผยไว ้ณ ทีท่ าการและเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการกองทุนรวมเพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดู
ได ้รวมทัง้จัดสง่สรุปการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันพรอ้มทัง้เหตุผลและความจ าเป็นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
พรอ้มกับการสง่รายงานประจ าปีของกองทนุรวม 

18. การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ : ม ี 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบัิตติามหลักเกณฑเ์กีย่วกับ
การอนุมัตใิหจ้ัดตัง้กองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏบัิตนัิน้ก่อใหเ้กดิความ
เสยีหายแกก่องทนุรวมหรอืผูล้งทุน บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะแกไ้ขเยยีวยาความเสยีหายโดยไม่ชกัชา้ 
โดยในกรณีทีเ่กดิขอ้พพิาทระหวา่งบรษัิทจัดการกองทนุรวมและผูล้งทนุ บรษัิทจัดการกองทนุรวมยนิยอม
ใหน้ าขอ้พพิาทเขา้สูก่ารพจิารณาของอนุญาโตตลุาการ 
19. การเลกิกองทนุรวม  
เงือ่นไขในการเลกิกองทนุ :  
กองทนุจะเลกิเมือ่ครบก าหนดอาย ุหรอืกรณีใดกรณีหนึง่ดังตอ่ไปน้ี  
1. หากปรากฏวา่กองทนุเปิดใดมมีลูคา่หน่วยลงทนุหรือมผีูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นจ านวนดังน้ี 

(1) มลูคา่หน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยค านวณตามมูลคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทนุ มมีลูค่านอ้ย
กวา่ 50 ลา้นบาทในวันท าการใด และบรษัิทจัดการประสงคจ์ะเลกิกองทนุเปิดนัน้  
(2)  จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทนุลดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 35 ราย ในวันท าการใด  
(3)  มกีารขายคนืหน่วยลงทนุในลักษณะใดลักษณะหนึง่ดังน้ี 

(ก)  มกีารขายคนืหน่วยลงทนุสทุธ ิณ วันใดวันหนึง่เกนิกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายได ้
แลว้ทัง้หมด  
(ข)  มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทนุสทุธใินชว่งระยะเวลา 5 วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนใดตดิตอ่กัน
คดิเป็นจ านวนเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้น้ี ในกรณีที่เป็น
กองทุนรวมที่มีก าหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณา
ระยะเวลาการขายคนืหน่วยลงทุน ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในชว่งระยะเวลาเดยีวกัน ซึง่กองทนุรวมเปิดให ้
รับซือ้คนืหน่วยลงทนุเทา่นัน้ 

ความใน (3) วรรคหนึง่ มใิหน้ ามาใชบ้ังคับกับกองทนุรวมทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมพจิารณาแลว้ มคีวาม
เชือ่โดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าการเลกิกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู ่
เน่ืองจากกองทนุรวมยังคงมทีรัพยส์นิคงเหลอืทีม่คีณุภาพและมสีภาพคลอ่งอยา่งเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วย
ลงทนุทีเ่หลอือยูจ่ะไมไ่ดรั้บผลกระทบจากการขายคนืนัน้ 

(4) กรณีที่ปรากฏขอ้เท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว้มีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนืหน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึง่ และการเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์
ตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม 

ความในวรรคหนึง่ (3) และ (4) มใิหน้ ามาใชบ้ังคับกับกองทนุรวมดังน้ี 

(ก)  กองทนุรวมตลาดเงนิ 

(ข)  กองทนุรวมดัชนี  
(ค)  กองทนุรวมอทีเีอฟ 

(ง)  กองทนุรวมหน่วยลงทนุ 

(จ)  กองทนุรวมฟีดเดอร ์
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2. เมือ่ไดรั้บความเห็นชอบตามมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุรวมกันเกนิกึง่หนึง่ของจ านวนหน่วย
ลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจัดการ 
3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะพจิารณาเลกิโครงการ หรือด าเนินการอื่นใด ในกรณีที่มูลค่าหน่วย
ลงทนุทีจ่ าหน่ายไดค้รัง้แรกของกองทนุไม่เพยีงพอตอ่การบรหิารจัดการลงทนุ โดยเป็นไปตามดุลยพนิจิ
ของบรษัิทจัดการ เพือ่ประโยชนส์งูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

4. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพกิถอนการอนุมัตใิหจั้ดตัง้และจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน
ทั่วไป หากปรากฏวา่  
(1)  มีการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทุนรวมหรือขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบรษัิท
จัดการกองทนุรวมทีขั่ดหรอืแยง้กับกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ 
หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว 

(2)  มีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมไิดป้ฏบัิตหิรือดูแลใหม้ีการปฏิบัตติาม
หลักเกณฑเ์กีย่วกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไปตามทีก่ าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทนุว่าดว้ยหลักเกณฑใ์นการจัดสง่หรอืแจกจ่ายหนังสอืชีช้วนและการเสนอขาย
หน่วยลงทนุ  
5. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพกิถอนการอนุมัตใิหจ้ัดตัง้และจัดการกองทนุรวม ในกรณีทีม่เีหตุ
อันควรสงสยัวา่อาจมกีารจัดตัง้กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไปเพือ่การแสวงหาประโยชนจ์ากการลงทนุของ
บคุคลหรอืกลุม่บคุคลใดเป็นการเฉพาะ หรอืเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารจัดการทรัพยส์นิหรอืธรุกจิของ
บคุคลหรอืกลุม่บุคคลใด และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดด้ าเนนิการแจง้ใหบ้รษัิทจัดการกองทุน
รวมหรือบุคคลที่เกีย่วขอ้งท าการชีแ้จง แสดงเหตุผล ขอ้เท็จจรงิ และหลักฐาน ซึง่ในกรณีที่ไม่มีการ
ชีแ้จง หรอืชีแ้จงแลว้แต่ไม่อาจพสิจูน์หรอืท าใหเ้ชือ่ไดว้า่การจัดตัง้กองทุนรวมเป็นการจัดตัง้กองทุนรวม
เพื่อผูล้งทุนทั่วไปอย่างแทจ้รงิ และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมท า
การแกไ้ข หรือด าเนินการใด ๆ และบรษัิทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งได ้หรอืด าเนินการแลว้แต่ไม่สามารถท าใหก้องทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผู ้
ลงทนุทั่วไปอยา่งแทจ้รงิ 

6. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีค าสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มคี าสั่งเพกิถอนการอนุมัตใิหจั้ดตัง้กองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารจัดตัง้และจัดการกองทนุ 

7. ในกรณีทีม่เีหตุจ าเป็นและสมควร บรษัิทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันเหตุของการสิน้สุดลงของ
การอนุมัตใิหจั้ดตัง้และจัดการกองทนุรวมหรอืด าเนนิการคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ล้งทนุ 

การด าเนนิการของบรษิทัจดัการ เมือ่เลกิกองทนุรวม :  
1. เมือ่ปรากฏกรณีตามหวัขอ้เงือ่นไขในการเลกิกองทนุขอ้ 1. บรษัิทจดัการจะด าเนนิการเพือ่เลกิกองทนุ
รวม ดังตอ่ไปน้ี 

(1)  ยุตกิารรับค าสั่งซือ้และค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วันทีเ่กดิเหตุการณ์ใหเ้ลกิกองทนุ 

(2) แจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบภายใน 3 วันท าการนับแตว่ันทีเ่กดิเหตใุหเ้ลกิกองทนุ โดยวธิกีารดังน้ี 

       1. แจง้ผูถ้อืหน่วยทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยโดยชอ่งทางใด ๆ ทีม่หีลักฐานวา่สามารถตดิตอ่ผู ้
ถอืหน่วยได ้

       2. แจง้เป็นหนังสอืถงึผูด้แูลผลประโยชน ์

       3. แจง้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผา่นระบบทีจ่ัดไวบ้นเว็บไซตข์องส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

(3)  จ าหน่ายทรัพยส์นิทีเ่หลอือยูข่องกองทนุรวมเปิดดงักลา่วภายใน 5 วันท าการ นับแตว่ันทีเ่กดิ
เหตกุารณ์ใหเ้ลกิกองทนุ เพือ่รวบรวมเงนิเทา่ทีส่ามารถกระท าไดเ้พือ่ช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทนุโดยอัตโนมตั ิ

(4)  ช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุตามสดัสว่นจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้าม (3) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 
10 วันท าการนับแต่วันทีเ่กดิเหตุการณ์ใหเ้ลกิกองทุน และเมือ่ไดด้ าเนนิการช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ
แลว้ใหถ้อืวา่เป็นการเลกิกองทนุรวมเปิดนัน้ 
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2. กรณีการเลกิกองทนุรวม เพราะเหตคุรบก าหนดอายโุครงการหรอืเหตอุืน่ทีท่ราบก าหนดการเลกิ
กองทนุรวมลว่งหนา้  
บรษัิทจดัการจะด าเนนิการดงัตอ่ไปน้ี  

การด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนนิการ 

1  แจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบ 

       1.1  แจง้เป็นหนังสอืถงึผูด้แูลผลประโยชน ์

       1.2  แจง้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผา่นระบบทีจ่ดัไวบ้น
เว็บไซตข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
       1.3  แจง้ตลาดหลกัทรัพยใ์นกรณีทีห่น่วยของกองทนุนัน้เป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย ์

≥  5 วันท าการ 
กอ่นวันเลกิกองทนุ 

2  ด าเนนิการดว้ยวธิกีารใด ๆ ใหผู้ถ้อืหน่วยและผูล้งทนุทั่วไปทราบเรือ่ง
ดังกลา่ว  

≥  5 วันท าการ 
กอ่นวันเลกิกองทนุ 

3  จ าหน่ายทรัพยส์นิทีเ่หลอือยูข่องกองทนุเพือ่รวบรวมเป็นเงนิสด เงนิ
ฝากประเภทกระแสรายวัน เงนิฝากประเภทออมทรัพย ์และตัว๋สญัญาใช ้
เงนิทีม่กี าหนดระยะเวลาใชเ้งนิคนืเมือ่ทวงถาม 

ใหเ้สร็จสิน้กอ่นวันเลกิ
กองทนุ 

20. การช าระบญัชเีมือ่เลกิกองทนุ   
บรษัิทจัดการจะจัดใหม้กีารช าระบัญช ีโดยจะแต่งตัง้ผูช้ าระบัญชทีีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให ้
ความเห็นชอบ เพือ่ท าหนา้ทีร่วบรวมและแจกจ่ายทรัพยส์นิทีค่งเหลอืจากการช าระหน้ีสนิของกองทนุรวม
แลว้ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้ท าการอย่างอืน่ตามแต่จ าเป็นเพือ่ช าระบัญชกีองทุนใหเ้สร็จสิน้ ทัง้น้ี 
ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
ส าหรับค่าใชจ่้ายและเงนิค่าตอบแทนในการช าระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สนิของ
กองทุนรวม และผูช้ าระบัญชจีะด าเนินการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพยส์นิสุทธิ
เทา่ทีค่งเหลอือยูต่ามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยถอือยูต่ามหลักฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยลงทนุ ณ วันเลกิโครงการ   
เมื่อไดช้ าระบัญชีเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ผูช้ าระบัญชีจะท าการจดทะเบียนเลกิกองทุนรวมกับส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมแลว้หากปรากฏว่ายังมทีรัพยส์นิคง
คา้งอยู่ใหผู้ช้ าระบัญชจัีดการโอนทรัพย์สนิดังกล่าวใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมัตจิากส านักงาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 
แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพันระหว่างผูถ้อืหน่วย
ลงทุนกับบรษัิทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบรษัิท
จัดการกองทนุรวม 
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