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หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation  

SCB Fintech Innovation (SCBFINTECH) 
 

 

▪ กองทุนแบง่ชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเป็น 8 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุน
กลุ่ม/บุคคล ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และชนิดควบประกัน ท้ังน้ี 
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนท้ัง 8 ชนิดก่อนการลงทุน  

▪ มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด อาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยกคำนวณมูลค่าหน่วย
ลงทุนสำหรับแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ 

▪ การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุน มิได้ทำให้ความรับผิดของกองทุนรวมท่ีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดหน่วย
ลงทุน ทรัพยสิ์นท้ังหมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน 

▪ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุนและอาจลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้าแฝง กองทุนจึงมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับ
ความเส่ียงได้สูงกว่าผู้ลงทนุท่ัวไป ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าและผู้
ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงิน
ของผู้ลงทุนเอง 

▪ กองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนตามความเหมาะสม
สำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซ่ึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เน่ืองจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเส่ียงอัตรา
แลกเปล่ียนท้ังจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก 

▪ กองทุนสามารถลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถอืต่ำกว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหน้ี
ท่ีไม่ได้รับการจัดอนัดับความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities)  รวมท้ังตราสารทุนท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) 

ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหน้ีของผู้ออกตราสาร ซ่ึงส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือท้ังจำนวน
ได้  

▪ ในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถ
ขายคืนหน่วยลงทนุได้ตามท่ีมีคำส่ังไว้ 

▪ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัย
ให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

▪ ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม* ไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้ 

▪ ผู้ถือหน่วยลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม* จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขการลงทุน และ
จะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยได้รับภายในกำหนดเวลา นอกจากน้ีจะต้องชำระเงินเพิ่ม และ/หรือเบี้ยปรับตามประมวล
รัษฎากร 
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▪ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม* จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน สำหรับผู้ลงทุนท่ีซ้ือหน่วยลงทุนต้ังแต่วันท่ี 1 
มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2567 หรือตามเวลาท่ีประกาศกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต โดยจะต้องมีระยะเวลาการถือครอง
อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปีนับต้ังแต่วันซ้ือหน่วยลงทุน และปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กรมสรรพากรกำหนดเท่าน้ัน 

▪ การทำรายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเฉพาะการทำรายการสับเปล่ียนจากกองทุนรวมเพื่อการออม
อื่น / หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม*อื่น และกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเข้ามายังหน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออม* ของกองทุนดังกล่าวข้างต้น (ไม่รวมถึงกองทุนรวมท่ีได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอื่นภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการ) 

▪ การทำรายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้สามารถทำรายการสับเปล่ียนได้เฉพาะระหว่างกองทุน
รวมเพื่อการออม / หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออม* ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเท่าน้ัน 

▪ ในช่วงแรกบริษัทจัดการยังไม่เปิดให้สับเปล่ียนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม* ภายใต้การบริหาร
ของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

▪ สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม* ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีระบุไว้ในคู่มือการลงทุนด้วย 

หมายเหตุ: *หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนใน
กองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ 

▪ ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ในหนังสือช้ีชวน 

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนตามรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับเงินลงทุนคืน
มากกว่าหรือน้อยกว่าเงินท่ีได้ลงทุนไป ท้ังน้ี ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน  

▪ บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้ข้อมูลในอดีตในการคำนวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (absolute correlation 

coefficient) กองทุนรวมจึงมีความเส่ียง หากสินค้าหรือตัวแปรท่ีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าอ้างอิง (underlying) และทรัพย์สินท่ี
ต้องการลดความเส่ียงเคล่ือนไหวในทิศทางท่ีไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีตซ่ึงอาจส่งผลให้การเข้าทำสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าไม่
สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

▪ เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุน
หรือการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลท่ีบริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนหรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน รวมถึง
แต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซ่ึงปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพยส์ินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซ่ึงจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

▪ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าท่ีเกิดขึ้นแล้วในขณะน้ีหรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign Account 

Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่
บริษัทจัดการท่ีจะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
น้ัน ซ่ึงรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิ
ดำเนินการอื่นใดเท่าท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ 
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รายละเอียดกองทุนรวม 

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation 

 SCB Fintech Innovation (SCBFINTECH) 

อายุโครงการ   : ไม่กำหนดอายุโครงการ  

วันท่ีได้รับอนุมัติให้จัดต้ัง/จัดการกองทุนรวม   : วันท่ี 25 พฤษภาคม 2564 

วันท่ีจดทะเบียนกองทุน : วันท่ี 20 สิงหาคม 2564 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภทของกองทุน 

▪ กองทุนตราสารทุน 

▪    กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)  

▪    กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF) 

▪ กองทุนรวมท่ีให้สิทธิประโยชน์ของประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพ 

นโยบายการลงทุนของกองทุน 

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS และ/หรือหน่วยของกองทุนอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น ท่ีเน้น
ลงทุนในหลักทรัพย์และหรือตราสารท่ีมีความเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน (“Fintech”) โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีมีลักษณะดังกล่าวข้างต้นโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
และมีการลงทุนท่ีส่งผลให้มี net exposure ท่ีเกี่ยวข้องกับความเส่ียงต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ท้ังนี้กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหน่ึง
โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซ่ึงสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/
หรือการบริหารความเส่ียง โดยกองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน
ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซ่ึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปล่ียน 

นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือต่ำ
กว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหน้ีท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated) รวมท้ังตราสารทุนท่ีไม่ได้
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) รวมถงึอาจทำธุรกรรมการให้ยมืหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)  

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) 

หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซ่ึงอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน  

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีท่ี 2 สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2566 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือ
กองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) 

ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเส่ียงของการลงทุน ( risk spectrum) เพิ่มขึ้น ท้ังน้ี ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซ่ึงขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซ่ึงบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่าง
น้อย 30 วันก่อนดำเนินการเปล่ียนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

นโยบายการกู้ยืม  

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

ดัชนีชี้วดั/อ้างอิง (Benchmark)    

MSCI World Net Total Return USD Index สัดส่วน (%):100.00 

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับ
ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%) 

หมายเหตุ: 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงตัวช้ีวัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซ่ึงอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการ
ลงทุนท่ีกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันท่ีมีการเปล่ียนตัวช้ีวัด คำอธิบายเกี่ยวกับ
ตัวช้ีวัด และเหตุผลในการเปล่ียนตัวช้ีวัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตัวช้ีวัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ 
ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปล่ียนแปลง
ตัวช้ีวัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีท่ีผู้ออกตัวดัชนีของตัวช้ีวัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
การเปล่ียนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภาย ในเวลาท่ีผู้ลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้  

ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 

▪ ผู้ลงทุนมีโอกาสท่ีจะได้รับกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีเพิ่มขึ้น จากดอกเบี้ยหรือส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ท่ีกองทุนเข้าลงทุน ท้ังน้ี  สำหรับ
ผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาเงินกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีเพ่ิมขึ้นดังกล่าวจะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษเีงินได้บุคคลธรรมดา 

▪ ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (เฉพาะชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมติั) 

▪ ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผล (เฉพาะชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์) 

▪ เงินลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยผู้ลงทุนต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกรมสรรพกรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกำหนด 

▪ ผู้ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดควบประกันจะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกัน 
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ระดับความเสี่ยงของกองทุน 

 

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV 

ลักษณะท่ีสำคัญของกองทุนรวม 

Q: กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร  
A: กองทุนน้ีเป็นกองทนุรวมสำหรับผู้ลงทุนท่ัวไปและมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดังนี้ 
 กองทุนรวมมกีารแบง่ชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 8 ชนิด ได้แก่ 

1) ชนิดสะสมมูลค่า (SCBFINTECH(A)) : (เปิดให้บริการ) 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก (Total return) 

2) ชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมัติ (SCBFINTECH(R)) : (ยังไม่เปิดให้บริการ) 
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการรับผลตอบแทนจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยกองทุนมุ่งหวังท่ีจะให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 

3) ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBFINTECH(D)) : (ยังไม่เปิดให้บริการ) 
เหมาะสำหรบัผู้ลงทุนท่ีต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล  

4) ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBFINTECH(P)) : (ยังไม่เปิดให้บริการ) 
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล สถาบันท่ีบริษัทจัดการกำหนดท่ีต้องการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน 
(Total return) โดยในเบื้องต้นบริษัทจัดการกำหนดให้บริการเฉพาะผู้ลงทุนกองทุนสำรองเล้ียงชีพและ/หรือ กองทุนส่วนบุคคล ภายใต้
การบริหารของบริษัทจัดการเทา่น้ัน 

5) ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBFINTECH(E)) : (เปิดให้บริการ) 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนท่ีทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น scb easy , scbam fund click เป็นต้น และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
อื่นใดท่ีบริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม 

6) ชนิดเพื่อการออม (SCBFINTECH(SSF)) : (เปิดให้บริการ) 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนน้ีสามารถนำไป
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ท้ังน้ี ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงาน
ของทางการประกาศกำหนด 

7)  ชนิดเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBFINTEC(SSFE)) : (เปิดให้บริการ)  
 เหมาะสำหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนน้ีสามารถนำไป

ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและเป็นผู้ลงทุนท่ีทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น SCBAM Fund Click เป็นต้น และ
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดท่ีบริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม 

8)  ชนิดควบประกัน (SCBFINTECH(IN)) : (ยังไม่เปิดให้บริการ) 
 เหมาะสำหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกัน 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงชนิดหน่วยลงทุนข้างต้นในภายหลังได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสำคัญ ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการ
เปล่ียนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซ่ึงการ
ดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

ท้ังน้ี กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั้น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่
ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซ่ึงผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุน
รวม และจะถูกปนัส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุนได้ท่ี www.scbam.com  

Q: กองทุนรวมน้ีมีจำนวนเงินทุนโครงการล่าสุดเท่าใด 

A: 3,000 ล้านบาท  

Q: กองทุนรวมน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกสำหรบัเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุน ในระยะเวลาเท่าใด 

A: เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนท่ีต้องการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยสามารถรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนในต่างประเทศได้ รวมถึงสามารถยอมรับความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนและผลตอบแทนได้ในบางช่วงของการลงทุน 

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เหมาะสมกับผู้ลงทุนท่ีต้องการลงทุนเพื่อนำไป
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ท้ังน้ี ผู้ลงทุนต้องถือครองหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 10 ปีต้ังแต่วันซ้ือหน่วยลงทุน เพื่อให้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษ ี

Q: ปัจจัยใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน  
A:  ปัจจัยท่ีมีผลกระทบท่ีสำคัญ ได้แก่ 

 1. กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ โดยกองทุนรวมต่างประเทศท่ีกองทุนพิจารณาลงทุนน้ันอาจลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีมีความเส่ียงสูง หรือมีโอกาสท่ีจะมีความผันผวนสูง ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคา
หลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นกจ็ะส่งผลให้ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้เช่นกัน   

 2. กองทุนรวมต่างประเทศท่ีกองทุนจะไปลงทุนน้ัน จดทะเบียนจัดต้ังขึ้นในต่างประเทศ จึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายท่ี
เกีย่วข้องของประเทศน้ันๆ ซ่ึงอาจแตกต่างไปจากหลักเกณฑแ์ละกฎหมายท่ีเกีย่วข้องในการจัดต้ังกองทุนรวมของประเทศไทย  

 3.  ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อาจส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปล่ียนแปลง  ซ่ึงอาจทำให้เงินต้นและ
ผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวนตามไปด้วย 

Q: กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร  
A:  กองทุนรวมนีไ้ม่มีการประกันเงินลงทุนและไม่คุ้มครองเงินต้น 

Q: กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 

A: วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชี: เดือนมถิุนายน 

Q: ท่านสามารถซื้อกองทุนน้ีควบกับกรมธรรม์ประกันชีวิต (Unit-Link) ได้หรอืไม่ 
A: ในช่วงแรกบริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ ท้ังน้ี หากบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการบริษัท

จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าโดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
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Q: การลงทุนในรูปแบบการซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (Unit-Link) คืออะไร 

A: การลงทุนในรูปแบบการซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต คือ การท่ีผู้ลงทุนขอทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต และบริษัท
ประกันชีวิตจะนำเงินค่าเบี้ยประกันส่วนหน่ึงหรือท้ังหมดไปลงทุนในกองทุนรวมตามท่ีผู้ลงทุนเลือกจากรายช่ือกองทุนรวมท่ีบริษัทประกัน
ชีวิตกำหนดไว้ โดยสัดส่วนของเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตท่ีจะนำไปลงทุนในกองทุนรวมจะเป็นเท่าใดขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีกำหนด
ไว้ในกรมธรรม์ ท้ังนี้ เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตท่ีนำไปลงทุนในกองทุนรวมอาจเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลาตามผลประกอบการ
ของกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนเลือกไว้ 

 Q:   กองทุนรวมกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงหรือตราสารท่ีมี
ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงไว้อยา่งไร 

 A:   กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเส่ียงโดยจำกัด net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน 
derivatives ไม่เกิน 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝงใน
อตัราส่วนไม่เกินตามท่ีประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

Q:   ผลกระทบทางลบท่ีมากท่ีสุดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงหรือตราสารท่ีมี
ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงต่อเงินลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างไร 

A:   การลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงหรือตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง 
หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมาก การขาดทุนจะไม่เกินมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของกองทุนโดยคล้ายคลึงกับการลงทุนใน
หลักทรัพย์จริง 

Q:  กองทุนรวมต่างประเทศท่ีกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Autonomous Technology and Robotics ลงทุนมีนโยบายการลงทุน ปัจจัย
ความเสี่ยงท่ีสำคัญ และผลการดำเนินงานอย่างไร 

A:    เนื่องจากกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศกองทุนใดกองทุนหน่ึงเกนิกว่า 
ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ จึงมรีายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะที่สำคัญของกองทุนท่ีลงทุน ดังนี้ 

ข้อมูลท่ัวไปของ ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) 

(แหล่งท่ีมาของข้อมลู : หนังสือช้ีชวน ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2563) 

ลักษณะทั่วไปของกองทุน 

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุน กองทุนหลักเป็นกองทุนประเภทอีทีเอฟท่ีบริหารแบบเชิงรุก (Actively Managed 

Exchange Traded Fund) โดยลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุนในตราสารทุนท้ังในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ในบริษัทท่ีดำเนิน
ธุรกิจเกีย่วข้องกับนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน (“Fintech”) ซ่ึงหมายถึงบริษัทท่ีได้รับ
รายได้หรือมีมูลค่าตลาดจาก Fintech หรือธุรกิจหลักมุ่งเน้นไปท่ีรูปแบบ Fintech โดย
การคัดเลือกบริษัทจากการวิจัยและวิเคราะห์ภายใน รวมถึงบริษัทท่ีได้รับประโยชน์จาก
การเปล่ียนแปลงนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีและส่งผลกระทบต่อตลาดผลิตภัณฑ์เดิม 
(Disruptive Innovation) 

ตราสารทุนท่ีกองทุนหลักลงทุนประกอบด้วย หุ้นสามัญ, หุ้นบุริมสิทธิ, warrants, ใบ
แส ดงสิ ท ธิ เที ยบ เท่ าตราส ารทุ น , partnership interests, business trust shares, 

ownership interests in business enterprises, ADRs (American Depositary 
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Receipt) และ GDRs (Global Depositary Receipt) 

ตลาดหลักทรัพย์ท่ีจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

วันจัดต้ังกองทุน       4 กุมภาพันธ์ 2562 

การเปดิให้ซ้ือและขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน 

Fund Ticker ARKF 

CUSIP 00214Q708 

ดัชนีช้ีวัด/อ้างอิง(Benchmark) - S&P 500 Index  

- MSCI World Index 

สกุลเงิน USD 

ผู้จัดการกองทุน (Manager) ARK Investment Management LLC 

เว็บไซต์ (website) www.ark-funds.com 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ 

Management Fee เก็บจริง 0.75% 

Total Annual Fund Operating 

Expenses  

เก็บจริง 0.75% 

ปัจจัยความเสี่ยงท่ีสำคัญ 

- ความเสี่ยงของตราสารทุน (Equity Securities Risk) : มูลค่าของตราสารทุนท่ีกองทุนถืออยู่อาจปรับตัวลดลงอันเนื่องมาจากสภาวะตลาด
และเศรษฐกิจโดยท่ัวไป  

- ความเส่ียงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Foreign Securities Risk) : การลงทุนของกองทุนในหลักทรัพย์ ต่างประเทศอาจมี
ความเสี่ยงท่ีสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีออกโดยผู้ออกท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา  

- ความเส่ียงด้านเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology Risk) : บริษัทท่ีกำลังพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินท่ีพยายามขัดขวางหรือ
แทนท่ีสถาบันการเงินท่ีจัดต้ังขึ้นโดยท่ัวไปต้องเผชิญกับการแข่งขันจากบริษัทขนาดใหญ่ บริษัท นวัตกรรมฟินเทคอาจไม่สามารถใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีของตนได้หากพวกเขาเผชิญกับการโจมตีทางการเมือง และ/หรือ กฎหมายจากคู่แข่งกลุ่มอุตสาหกรรมหรือรัฐบาล
ในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ โดยท่ัวไปกฎหมายจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศทำให้เกิดความท้าทายในการบรรลุการประหยัดต่อ
ขนาด บริษัทนวัตกรรมฟินเทคอาจไม่ได้รับรายได้ใดๆ ในปัจจุบัน และไม่สามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทดังกล่าวจะได้รับรายได้จากเทคโนโลยีท่ี
เป็นนวัตกรรมใหม่ในอนาคต นอกจากนี ้บริษัทนวัตกรรมฟินเทคอาจได้รับผลกระทบทางลบจากความล้าสมัยอย่างรวดเร็วของผลิตภัณฑ์ 
การโจมตีด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ การกำกับดูแลที่เพิ่มขึ้นและการหยุดชะงักในเทคโนโลยีท่ีบริษัทเหล่าน้ันพ่ึงพา 
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ผลการดำเนินงานท่ีผ่านมาของกองทุน 

 
หมายเหตุ : 
(1) ท่ีมา: เอกสาร fact sheet ของ ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2565 

(2) ผลการดำเนนิงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยันถงึผลการ
ดำเนินงานในอนาคต 

ข้อมูลท่ัวไปของกองทุน ETFMG Prime Mobile Payments ETF 

(แหล่งทีม่าของข้อมลู : หนังสือช้ีชวน ข้อมลู ณ 29 มกราคม 2564) 

ลักษณะทั่วไปของกองทุน 

วัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนมีวัตถุประสงค์ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ใกล้เคียงกับ Prime Mobile Payments Index. 

ตลาดหลักทรัพย์ท่ีจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

วันจัดต้ังกองทุน       15 กรกฎาคม 2558 

การเปดิให้ซ้ือและขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน 

Fund Ticker IPAY 

CUSIP 26924G409 

ดัชนีช้ีวัด/อ้างอิง(Benchmark) Prime Mobile Payments Index 

สกุลเงิน USD 

Fund Management ETF Managers Group LLC 

เว็บไซต์ (website) etfmg.com/IPAY 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ 

Management Fee เก็บจริง 0.75% 

Total Annual Fund Operating 

Expenses  

เก็บจริง 0.75% 
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ปัจจัยความเสี่ยงท่ีสำคัญ 

การลงทุนมีความเส่ียง รวมท้ังอาจสูญเสียเงินต้น การลงทุนในหุ้นมีความผันผวน นอกจากน้ีบริษัทท่ีรับชำระเงินผ่านมือถือ (Mobile 

Payment Companies) อาจต้องเผชิญกับปัจจัยต่าง ๆ เช่น การแข่งขันท่ีรุนแรงและอยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านกฎระเบียบท่ีเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ
ในส่วนท่ีเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม การแข่งขันและการต่อต้านการผูกขาด การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และความเป็นส่วนตัว เป็นต้น 
นอกจากน้ี กองทุนไม่มีการกระจายการลงทุน มีสภาพคล่องท่ีจำกัดและความผันผวนของราคาจากการลงทุนในบริษัทขนาดเล็ก และ
ผลตอบแทนของกองทุนอาจไม่สอดคล้องกับ Prime Mobile Payments Index  

 

ผลการดำเนินงานท่ีผ่านมาของกองทุน 

 

หมายเหตุ : 

1) ที่มา: เอกสาร fact sheet ของ ETFMG Prime Mobile Payments ETF ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

2) ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็น สิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานใน
อนาคต 
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Q: ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศน้ันเป็นอย่างไร 

A:  จากผลการดำเนินงานของกองทุนหลักข้างต้น อาจพิจารณาได้จากความผันผวน/ความเคล่ือนไหวของราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนในช่วง
ระยะเวลาท่ีผ่านมาได้ตามรูป (กราฟ) ดังน้ี 

กราฟแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) 

 
 

หมายเหตุ:  
(1) ท่ีมา: Bloomberg ต้ังแต่วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2562 – 30 มิถุนายน 2565 

(2) ผลตอบแทนในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึง ผลตอบแทนใน
อนาคต  
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กราฟแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน ETFMG Prime Mobile Payments ETF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ:  
(1) ท่ีมา: Bloomberg ต้ังแต่วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 – 30 มิถุนายน 2565 

(2) ผลตอบแทนในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึง ผลตอบแทนใน
อนาคต 

 

ข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน 

Q: กองทุนรวมน้ีมีวิธกีารขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอยา่งไร 

A: การเสนอขายหน่วยลงทุน 

ผู้ลงทุนสามารถส่ังซ้ือหน่วยลงทุนได้ “ทุกวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน*” ต้ังแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลาท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยมี
มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซ้ือครั้งแรก และมูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซ้ือครั้งถัดไป ดังนี ้
มูลค่าขัน้ต่ำของการส่ังซ้ือครั้งแรก 

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. SCBFINTECH(A) 1,000.00 บาท 

2. SCBFINTECH(R) 1,000.00 บาท 

3. SCBFINTECH(D) 1,000.00 บาท 

4. SCBFINTECH(P) 1.00 บาท 
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ชื่อย่อ รายละเอียด 

5. SCBFINTECH(E) 1.00 บาท 

6. SCBFINTECH(SSF) 1,000.00 บาท 

7. SCBFINTEC(SSFE) 1.00 บาท 

8. SCBFINTECH(IN) 50,000.00 บาท 

มลูค่าขั้นต่ำของการส่ังซ้ือครั้งถัดไป 

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. SCBFINTECH(A) 1,000.00 บาท 

2. SCBFINTECH(R) 1,000.00 บาท 

3. SCBFINTECH(D) 1,000.00 บาท 

4. SCBFINTECH(P) 1.00 บาท 

5. SCBFINTECH(E) 1.00 บาท 

6. SCBFINTECH(SSF) 1,000.00 บาท 

7. SCBFINTEC(SSFE) 1.00 บาท 

8. SCBFINTECH(IN) 1,000.00 บาท 

ในราคาหน่วยลงทุน หน่วยละ 10.00 บาท คำนวณเป็นหน่วยลงทุนได้ โดยนำจำนวนเงินท่ีส่ังซ้ือหน่วยลงทุนหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน 
(มูลค่าหน่วยลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าใช้จ่ายในการซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)) 
ยกตัวอย่าง เช่น หากผู้ลงทุนส่ังซ้ือหน่วยลงทุนในช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และค่าธรรมเนียมสำหรับการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน
สำหรับช่วงการเสนอขายครั้งแรก เท่ากับร้อยละ 0.535 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
เทา่กับ 10.0535 บาทต่อหน่วย  โดยหากผู้ลงทุนส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเท่ากับ 1,000 บาท ในช่วงการเสนอขายครั้งแรกดังกล่าว ผู้ลงทนุจะได้รับ
จำนวนหน่วยลงทุนเท่ากับ 99.4678 หน่วย (1,000/10.0535) 

ท้ังน้ี สำหรับผู้ท่ีเปิดบัญชีเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นครั้งแรก บริษัทจัดการ
จะจัดให้มีคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อทำการศึกษาและปฏิบัติตามเง่ือนไขของการลงทุนในกองทุน
รวมเพ่ือการออมเพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษจีากการลงทุน 

ผู้ลงทุนสามารถส่ังซ้ือหน่วยลงทุนได้ “ทุกวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทนุ*” ได้ท่ี : 
▪ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกดั (มหาชน) และสำนักงานสาขาทุกแห่ง เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. 
▪ บรกิารธนาคารทางอนิเตอร์เน็ต SCB EASY FUND ภายใต้ SCB EASY NET www.scbeasy.com และแอพพลิเคช่ัน SCB EASY APP 

เวลาเริ่มให้บริการ -16.00 น 

▪ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด โทร 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. 
▪ ผู้สนับสนนุการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีได้รับการแต่งต้ังจากบริษัทจัดการซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งต้ังผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซ้ือ

คืนรายอ่ืนเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

ท้ังนี้ วิธีการเสนอขายหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ท่ีบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนกำหนด 
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บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงช่องทางการให้บริการข้างต้นในภายหลังได้ โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ 
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ ซ่ึงการดำเนินการดังกล่าว
บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

(ท้ังน้ี *วันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนข้างต้น หมายถึง วันท่ีตามปฏิทินท่ีเป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทำการของ
ต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุน และ/หรือวันทำการของกองทุนต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุน และ/หรือประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือ
ตามทีบ่ริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติม) 

สำหรับชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และชนิดเพือ่สิทธปิระโยชน์ทางภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์* 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธคำส่ังซ้ือและ/หรือคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า หากมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ มูลค่าการส่ังซ้ือ
หน่วยลงทุนสุทธิ และมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้าสุทธิของแต่ละบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย ในทุก
หน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  และทุกหน่วยลงทุนชนิดเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ มีมูลค่ารวมกัน
มากกว่าหน่ึงล้านบาท (มูลค่ารวมที่หน่ึง) ท้ังน้ี สำหรับหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของกองทุนรวมเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี** 
และหน่วยลงทุนชนิดเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ อาจกำหนดมูลค่ารวมกันไม่เกินสองแสนบาท (มูลค่ารวมท่ี
สอง) โดยมูลค่ารวมที่สองอาจนับแยกจากหรือรวมอยู่ภายในมูลค่ารวมที่หน่ึงก็ได้ ขึ้นอยู่กับบริษัทจัดการกำหนด 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงเง่ือนไขต่างๆในวรรคข้างต้นตามดุลยพินิจ โดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนชนิดน้ี (ถ้ามี) 

*หมายถึง ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และชนิดเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆท่ีอาจมีขึ้นใน
อนาคต 

**หมายถึง กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีอ่ืนๆที่อาจมีขึ้นในอนาคต 

การจัดสรรหน่วยลงทุน  

ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามท่ีส่ังซ้ือหลังจากท่ีบริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว  

ในกรณีท่ีการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนน้ันมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนท่ีได้รับอนุมัติให้จัดต้ังโครงการ
จัดการกองทุนรวมจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ "ส่ังซ้ือก่อน ได้ก่อน" ในกรณีท่ี
ส่ังซ้ือพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการท่ีจะจัดสรรให้กับรายใดรายหน่ึงได้ ท้ังน้ี 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือท้ังหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือช่ือเสียง ความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรือท้ังหมดได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้ง
ให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

ผู้ลงทนุสามารถชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 กรณีผู้ลงทุนทำรายการผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และช่องทางท่ีธนาคารกำหนด  

 ชำระเป็นเช็ค หรือดราฟต์ลงวันท่ีเดียวกับวันท่ีส่ังซ้ือหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม  
“ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของบริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกดั” 

 กรณีผู้ลงทุนทำรายการผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนรายอ่ืนท่ีได้รับการแต่งต้ัง 
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 นำเช็คหรือเงินสดเข้า “บัญชีซ้ือกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด” โดยมีรายละเอียดธนาคารดังต่อไปน้ี 

                                   ธนาคาร เลขท่ีบัญชี 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 049-3-13640-2 

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 745-1-03912-6 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 129-3-16151-7 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 001-1-53394-0 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 777-0-05844-9 

ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) 739-3-63018-7 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 039-6-03709-7 

ธนาคารซิต้ีแบงก์ ประเทศไทย  080-0-35101-4 

ธนาคารออมสิน 000-0-43238-5 

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 0001-114-005054-9 

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 10-0000227-0 

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 889-100822-9 

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) 101-1-00545-8 

ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรช่ัน จำกัด 014-7-67600-1 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 80-0026905-7 

สำหรับชนิดเพื่อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด         
(มหาชน) ได้ 

บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระค่าซ้ือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดท่ีนอกเหนือจากท่ีกล่าวไว้ข้างต้นโดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นท่ีเหมาะสม  

ข้อสงวนสทิธิ 

▪ กรณีผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาน้ัน ผู้ลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหน่วยลงทุนได้หรือผู้ลงทุนต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ก็ 
สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกันได้แต่สำหรับกรณีผู้ลงทุนท่ีเป็นนิติบุคคลน้ัน  ผู้ลงทุนไม่สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกับผู้อื่นได้ ท้ังน้ี ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอื่น  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้บริการบัญชีร่วมเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า ชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมัติ และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล
เท่าน้ัน สำหรับการเปิดให้บริการบัญชีร่วมแก่หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดเพื่อการออม ชนิดเพื่อการ
ออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และชนิดควบประกันน้ัน หากบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดย
จะประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) รวมถึงบริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิยกเลิก เปล่ียนแปลงการให้บริการบัญชีร่วมสำหรับแต่ละชนิดหน่วยลงทุนได้ภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า ซ่ึงจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
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▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 

คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือท้ังหมดเสียชีวิต 

▪ ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนท่ีได้ชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน และขอคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่
บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอื่น ท้ังน้ี ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงวิธีการรับชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนในวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
(IPO) อาทิ บริษทัจัดการอาจพิจารณารับชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนในวันดังกล่าวโดยการรับชำระเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือ
แคชเชียร์เช็ค เท่าน้ัน ท้ังน้ีขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการซ่ึงการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและ 
ผู้ถือหน่วยลงทนุเป็นสำคัญ  

▪ เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้
เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมี
วัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ใน
สหรัฐอเมริกา บุคคลซ่ึงปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซ่ึงจัดให้มีขึ้น
และดำเนนิกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  

▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการส่ังซ้ือดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อช่ือเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน 
โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวันและเวลาทำรายการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนได้ กรณีเปล่ียนแปลงเวลาทำรายการอาจเป็น
ระยะเวลาท่ีมากกว่าหรือน้อยกว่าเวลาท่ีระบุไว้ในหนังสือช้ีชวน แต่ท้ังน้ีจะไม่น้อยกว่าเวลา 12.00 น. ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนและผู้ลงทุนท่ัวไปทราบถึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าก่อนการเปล่ียนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซ่ึงการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์
ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดิรับคำส่ังซ้ือหน่วยลงทุนช่ัวคราว/ถาวรตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำส่ังซ้ือหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

วิธีการรบัซื้อคืน 

กรณีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) 
(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับ

ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ส่ังขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดย
อตัโนมัติแล้ว ท้ังน้ี การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง 

(2) การพิจารณาจำนวนเงินและการจ่ายเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ้นอยูกั่บดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซ่ึงบริษัทจัดการ
จะดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากผลตอบแทนจากการลงทุน และ/หรือเงินต้น 
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(3) บริษัทจัดการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม (1) ข้างต้นโดยนำเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์
ตราสารหน้ีระยะส้ัน (SCBSFF) หรือ กองทุนรวมตราสารหน้ี/กองทุนรวมตลาดเงินท่ีบริษัทจัดการกำหนด  หรือกองทุนรวมอื่นตาม
ความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  โดยกองทุนท่ีรองรับจะเป็นไปตามที่บริษทัจัดการกำหนด 

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีรายช่ือตามหลักฐานท่ีปรากฎอยู่
ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

(5) บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ ส้ินวันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ราคารับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทนุ  

ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำส่ังขายคืน/สับเปล่ียนออกหน่วยลงทุนในวันทำรายการรับซ้ือคืนอัตโนมัติ จนทำให้หน่วยลงทุนท่ี เหลืออยู่
ไม่เพียงพอต่อการทำรายการรับซ้ือคืนอัตโนมัติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะทำรายการรับซ้ือคืนอัตโนมัติหน่วยลงทุนคงเหลือท้ังหมด 
โดยถือว่าได้รับความยนิยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลาย
อยา่งดังน้ี 

(ก) กรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนถูกคำส่ังยึดหรืออายัดหน่วยลงทุนโดยผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนโดยอัตโนมัติ ท้ังน้ีเฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนท่ีถูกคำส่ังยึดหรืออายัดดังกล่าวเท่าน้ัน 

(ข) กรณีท่ีหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนติดภาระจำนำอยู่ บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ท้ังน้ีเฉพาะ
หน่วยลงทุนในส่วนท่ีติดภาระจำนำดังกล่าวเท่าน้ัน 

(ค) กรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งนั้นๆ เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกความเห็นชอบให้ส่ังขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) ข้างต้นได้ เว้นแต่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสมและ
อนุญาตเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ถือหน่วยลงทนุทุกราย 

ในกรณีวันท่ีกำหนดรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ันตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือตรงกับวันหยุดของประเทศท่ีกองทุนลงทุน 
(กรณีท่ีมีการลงทุนในต่างประเทศ) หรือเป็นวันท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำส่ังให้บริษัทจัดการหยุดรับคำส่ังซ้ือหรือคำส่ังขาย
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป 

กรณีรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 

 บริษัทจัดการเปิดรับคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน* ต้ังแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลาท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

 ยกเว้นชนิดควบประกันจะเปิดรับคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนทุกวันท่ี 25 ของทุกเดือน (หากตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการขายคืน โดยมมีูลค่าขั้นต่ำของการส่ังขายคืน และมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ดังนี ้
มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังขายคืน 

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. SCBFINTECH(A) 1,000.00 บาท 

2. SCBFINTECH(R) 1,000.00 บาท 

3. SCBFINTECH(D) 1,000.00 บาท 

4. SCBFINTECH(P) 1.00 บาท 

5. SCBFINTECH(E) 1.00 บาท 

6. SCBFINTECH(SSF) ไม่กำหนด 
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ชื่อย่อ รายละเอียด 

7. SCBFINTEC(SSFE) ไม่กำหนด 

8. SCBFINTECH(IN) 1,000.00 บาท 

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. SCBFINTECH(A) 1,000.00 บาท 

2. SCBFINTECH(R) 1,000.00 บาท 

3. SCBFINTECH(D) 1,000.00 บาท 

4. SCBFINTECH(P) 1.00 บาท 

5. SCBFINTECH(E) 1.00 บาท 

6. SCBFINTECH(SSF) ไม่กำหนด 

7. SCBFINTEC(SSFE) ไม่กำหนด 

8. SCBFINTECH(IN) 50,000.00 บาท 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ต่างประเทศท่ีมีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศ และผู้ประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องในต่างประเทศซ่ึงจะส่งผล
ประทบต่อการชำระราคา ซ่ึงบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทำการในต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ 
จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่น ตามเลขท่ีบัญชีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนหรือจัดส่งเป็นเช็คขีดคร่อม
เฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  

สำหรับชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถทำรายการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ทุกวันทำการ โดยในการขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลำดับรายการ ตามวันและเวลาท่ีปรากฏในระบบนายทะเบียน ท้ังน้ี การขายคืนหน่วยลงทุน อาจ
ส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังน้ัน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกำหนดใน
กฎหมายภาษีอากร  

สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตามระยะเวลาท่ีกฎหมายภาษีอากรกำหนด ณ วันท่ี
ขายหน่วยลงทุน 

        ผู้ลงทุนสามารถส่ังขายหน่วยลงทนุได้ท่ี 

▪ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และเฉพาะช่องทางท่ีธนาคารกำหนด เวลาเปิดทำการ - 15.30 น. 
▪ บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต SCB EASY FUND ภายใต้ SCB EASY NET www.scbeasy.com และแอพพลิเคช่ัน SCB EASY 

APP เวลาเริ่มให้บริการ -16.00 น 

▪ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกดั โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปิดทำการ - 15.30 น. 
▪ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีได้รับการแต่งต้ังจากบริษัทจัดการ 
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อน่ึง บริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งต้ังผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนรายอ่ืนเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง  

ท้ังนี ้วิธกีารรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เป็นไปตามหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการ ท่ีบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนกำหนด 

(ท้ังนี้ *วันท่ีตามปฏิทินท่ีเป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทำการของต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุน และ/หรือวันทำการ
ของกองทุนต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุน และ/หรือประเทศท่ีเกีย่วข้องกับการลงทุน หรือตามทีบ่ริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติม) 

การขายคืนหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ อาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี ดังน้ัน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากร สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนท่ี
จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษ ีจะต้องถือหน่วยลงทุนครบตามระยะเวลาท่ีกฎหมายภาษอีากรกำหนด ณ วันท่ีขายหน่วยลงทุน 

สำหรับการทำรายการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทำรายการท่ีปรากฏอยู่กับธนาคารไทย
พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการทำรายการท่ีสมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการส่ังขายคืนหน่วย
ลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตไม่ได้ หากได้ทำรายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น ยกเว้นกรณีท่ีพิสูจน์ได้ว่าเป็น
ความผิดพลาดท่ีเกิดจากระบบงานท่ีให้บริการในเรื่องดังกล่าว โดยทางบริษัทจัดการจะดำเนินการสอบสวนข้อผิดพลาดและแก้ไขให้เสร็จ
ส้ินภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตามแนวทางท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
พิจารณาผ่อนผันได้ 

การกำหนดเวลา และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

การทำรายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาทำรายการซ้ือขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ถือว่าเป็นรายการส่ัง
ขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด ในราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ ส้ินวันทำ
การซ้ือขายหน่วยลงทุน ซ่ึงเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

การทำรายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำรายการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกำหนด แต่เป็นรายการนอกเหนือจากช่วงเวลาท่ี
บริษัทจัดการกำหนด หรือการทำรายการในวันหยุดทำการ หรือวันทำการท่ีบริษัทจัดการไม่ได้กำหนดให้เป็นวันทำรายการซ้ือขายหน่วย
ลงทุนให้ถือเป็นรายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไป ในราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ ส้ิน
วันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไปน้ัน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวันและเวลาทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนได้ แต่จะไม่น้อยกว่าเวลา 12.00 น. ซ่ึงบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนท่ัวไปทราบถึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าก่อนการเปล่ียนแปลง โดยจะประกาศผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซ่ึงการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการ
จะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปล่ียนแปลงวิธีการหรือเงื่อนไขการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและ/หรือความถี่ในการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว ท้ังน้ี บริษัท
จัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปล่ียนแปลง ซ่ึงการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้
ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 
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Q: กรณีใดท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

A: บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิกการทำธุรกรรมของผู้ถือ
หน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วนได้ตามท่ีเห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี  
(ก)  ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบคำขอใช้บริการกองทุน และ/หรือ ใบส่ังซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตนของผู้

ส่ังซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่ยืน่เอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ซ่ึงมีรายละเอียดตามท่ีบริษัทจัดการ
กำหนด  

(ข)  บริษัทจัดการเห็นว่าการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเล่ียงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อ
กฎหมายต่าง ๆ  

(ค)  บริษัทจัดการเห็นว่า การส่ังซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนรายอ่ืน หรือความ
น่าเช่ือถอืหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือช่ือเสียงของบริษัทจัดการ  

(ง) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน  4 
คนถือหน่วยลงทุนร่วมกนั และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือท้ังหมดเสียชีวิต 

(จ) เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยูใ่น
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับหรือปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือ
การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลท่ีบริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนหรือไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ทีม่ถีิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา 
บุคคลซ่ึงปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซ่ึงจัดให้มีขึ้นและดำเนิน
กิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

(ฉ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการส่ังซ้ือดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือทำให้เกิดความเส่ียงทางกฎหมายหรือต่อช่ือเสียงของบริษัท
จัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

Q: กองทุนรวมน้ีมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ ซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตามคำสั่งท่ีรบัไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร 

A: การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะเล่ือนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ 
เฉพาะในกรณีท่ีกำหนดไว้ ซ่ึงต้องไม่เกินกว่ากรณดัีงต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตุใดเหตุหน่ึงดังน้ี โดยได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพยสิ์นของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล  
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(ข) มีเหตุท่ีทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของบริษทัจัดการ  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าต้ังแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราต้ังแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาท่ีถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยัง
ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 

ท้ังน้ี การเลื่อนกำหนดชำระเงินค่าขายคืนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการตามท่ีระบุในรายละเอียดโครงการและหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง 

- กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม ดังน้ี 

เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

- ค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไม่เป็นไปตามปริมาณหรอืระยะเวลาท่ีกำหนด (liquidity fee) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 
กองทุนปลายทางสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาท่ีกำหนด (liquidity fee) ได้ (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือช้ีชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องข้างต้น หรือมีการเปล่ียนแปลงกองทุน
ปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนปลายทางกำหนด ท้ังน้ี บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือท่ีแตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือ
บริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึง
เครื่องมือเพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซ่ึงจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอ่ืนกำหนด 

- การปรับมูลค่าทรพัย์สินสทุธิด้วยสูตรการคำนวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing   

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้แก่ 
1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพยสิ์นลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 



 

22                                กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation : SCBFINTECH 

 

5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซ้ือขายทรัพย์ สินท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุนซ่ึงบริษัทจัดการ
อาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทำ
ได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ 

2. การกำหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัย
ต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซ้ือขายทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุนซ่ึงบริษัทจัดการ
อาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทำ
ได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ 

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

สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 

4. ในกรณีท่ีเป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลท่ีได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนเท่าท่ี
สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น  
การพิจารณาใช้เครื่องมือ 

1. บริษัทจัดการอาจใช้ Swing Pricing ท่ีแตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือน้ี 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซ้ือขายใดท่ีสัดส่วนของมูลค่าซ้ือขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยท่ีมูลค่า
ซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (switch 

in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) ท้ังน้ี รายละเอียด
วิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและ
หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการน้ัน 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ท่ีเก็บจริง ได้ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรับเพิ่มไม่เกิน
อัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนในวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือ 
swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการน้ัน ท้ังน้ีบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงการดำเนินการใด ๆ ท่ีได้ดำเนินการหรือ
ตัดสินใจไปแล้วท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการน้ัน แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุนท้ังหมดหรือ
บางส่วนของวันทำการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชำระด้วยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วย
ลงทุน 
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4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาท่ีกำหนด การ
ประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น ซ่ึงจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
และหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอ่ืนกำหนด 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 
กองทุนปลายทางสามารถปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing 

pricing) ได้ (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือช้ีชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องข้างต้น หรือมีการเปล่ียนแปลงกองทุน
ปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนปลายทางกำหนด ท้ังน้ี บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือท่ีแตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือ
บริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึง
เครื่องมือเพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซ่ึงจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอ่ืนกำหนด 

- ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสงูสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเตมิ : 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซ่ึงจะอยู่
ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานท่ี
มีอำนาจอ่ืน ท้ังนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซ้ือขายทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุนซ่ึงบริษัทจัดการ
อาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทำ
ได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

2. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด ซ่ึงบริษัทจัดการจะ
คำนึงถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 
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4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซ้ือขายทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนกอ งทุนซ่ึงบริษัทจัดการ
อาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทำ
ได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ 

3. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเส่ียง
สภาพคล่องอื่นได้ 

4. ในกรณีท่ีเป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลท่ีได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนเท่าท่ี
สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น 

การพิจารณาใช้เครื่องมือ 

1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือน้ี 

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซ้ือขายใดท่ีสัดส่วนของมูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยท่ีมูลค่าซ้ือขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วย
มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) ท้ังน้ี รายละเอียดวิธีการ
คำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด 

3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปน้ี 

(1) มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก 

(2) มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก 

ซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน 

4. ในกรณีท่ีมีการใช้เครื่องมือ ADLs น้ี ADLs ท่ีเรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทา
ผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยท่ียังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือน้ีไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุน
แต่อย่างใด 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและ
หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการน้ัน 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนในวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือ 
ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ 
ADLs ในวันทำการน้ัน ท้ังน้ีบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงการดำเนินการใด ๆ ท่ีไ ด้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการน้ัน แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วนของวันทำการน้ัน
ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชำระด้วยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ท่ีทำรายการซ้ือหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า 
หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก เพียงฝ่ังใดฝ่ังหน่ึงที่เกิน ADLs threshold ท่ีบริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะ
รายท่ีทำรายการซ้ือหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตาม
แนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้ 



 

25                                กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation : SCBFINTECH 

 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ท่ีเรียกเก็บ ซ่ึงจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดท่ีระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัท
จัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาท่ีกำหนด การ
ประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น ซ่ึงจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
และหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอ่ืนกำหนด 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับ
กองทุนปลายทาง 

 รายละเอียดเพิ่มเติม : 
กองทุนปลายทางอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution 

Levies - ADLs) ได้ (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือช้ีชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องข้างต้น หรือมีการเปล่ียนแปลงกองทุน
ปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนปลายทางกำหนด ท้ังน้ี บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือท่ีแตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือ
บริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึง
เครื่องมือเพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซ่ึงจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และหรือหน่วยงานท่ีมอีำนาจอ่ืนกำหนด 

การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 

- ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 
กองทุนปลายทางสามารถกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) ได้ (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือช้ีชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องข้างต้น หรือมีการเปล่ียนแปลงกองทุน
ปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนปลายทางกำหนด ท้ังน้ี บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือท่ีแตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือ
บริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึง
เครื่องมือเพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซ่ึงจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอ่ืนกำหนด 

- เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน 
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รายละเอียดเพิ่มเติม 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณท่ีบริษัทจัดการกำหนด และ/หรือ เมื่อบริษัทจัดการกองทุน
พิจารณาเห็นสมควร 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกำหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate threshold  ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้
เฉพาะวันทำการซ้ือขายใดท่ี สัดส่วนของมูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของกองทุน มีค่า
เท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยท่ี มูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจาก มูลค่าการซ้ือ
หน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) 

และหักด้วยมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉล่ียตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของ
คำส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออก ณ วันท่ีใช้ Redemption Gate  

สำหรับคำส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกส่วนท่ีเหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนถัดไป 
รวมกับคำส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำส่ังรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน 

4. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำ
กว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ  gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานท่ีระบุไว้ในโครงการ 

5. บริษัทจัดการจะทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการ
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ท้ังน้ี เว้นแต่กรณีท่ีกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช้ 

6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า  
7. ในกรณีท่ีมีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate น้ี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ 

8. ในกรณีท่ีเป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลท่ีได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนเท่าท่ี
สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น 

การพิจารณาใช้เครื่องมือ 

1. Redemption Gate ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือน้ี   
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดย
บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยพิจารณาปจัจัยต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

4) เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ 

5) เกิดการไถถ่อนมากกว่า Redemption Gate ท่ีกำหนดไว้  
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6) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซ้ือขายทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ ต่ำกว่า 
Redemption Gate ขั้นต่ำท่ีระบุในโครงการ ท้ังนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช้  
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate 

ก่อนระยะเวลาท่ีกำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ท้ังน้ี ในกรณีท่ีไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ในส่วนท่ีเหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดท่ีค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถูก
ยกเลิกคำส่ังโดยไม่ชักช้า  
4. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและ
หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกีย่วข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการน้ัน  
5. การขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate เงินลงทุนในส่วนท่ีรอการจัดสรรใหม่ อาจเกิดกรณีท่ีมูลค่าหน่วย
ลงทุนลดต่ำลง จนทำให้เงินลงทุนท่ีเหลืออยู่ในกองทุนต่ำกว่ามูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของกองทุน อาจทำให้จำนวนเงินลงทุนคงเหลือดังกล่าว
ถูกขายคืนออกมาด้วย 

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate อาจเกิดกรณีดังนี้   
- หากเกิดกรณีเงินลงทุนจากกองทุนต้นทางถูก Redemption Gate จนลดต่ำลงกว่ามูลค่าขั้นต่ำการซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 
อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทนุปลายทางได้ 

- หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนท่ีเสนอขายช่วง IPO เงินลงทุนจากกองทุนต้นทางท่ีถูก Redemption Gate อาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าขั้น
ต่ำการซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง หรืออาจถูกเล่ือนไปจนส้ินสุดช่วงเวลา IPO ซ่ึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนใน
กองทนุปลายทางได้ 

- ในกรณีท่ีเป็นวันหยุดทำการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนท่ีจัดสรรใหม่อาจไม่สามารถสับเปล่ียนเข้ากองทุนปลายทางได้ 

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีไม่สามารถสับเปล่ียนเข้ากองทุนปลายทางได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิกรายการหรือนำเงินลงทุนดังกล่าวชำระคืนให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายช่ือผู้ถือหน่วยลงทุนตามท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความ
ประสงค์ไว้   
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนส่วนท่ีเหลือได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการส่ังซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำน้อยกว่าท่ี
ระบุไว้ในหนังสือช้ีชวนได้ เพื่อรองรับการกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอยีดเพิ่มเติม : 
กองทนุปลายทางศสามารถกำหนดข้อจำกัดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) ได้ (ถา้มี) 
ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือช้ีชวนของกองทุนปลายทาง 
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ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องข้างต้น หรือมีการเปล่ียนแปลงกองทุน
ปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนปลายทางกำหนด ท้ังน้ี บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือท่ีแตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือ
บริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึง
เครื่องมือเพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซ่ึงจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอ่ืนกำหนด 

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of 

dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน: 1 วันทำการ 

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซ้ือขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำส่ังซ้ือหรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปน้ี ซ่ึงไม่เกินกว่ากรณีท่ีประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กำหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำส่ังซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำส่ังซ้ือหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจาก
ปรากฏข้อเท็จจริงดังนี ้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายน้ัน ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอยา่งหน่ึงดังน้ี 

(1) การกระทำท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(3) การกระทำท่ีเป็นการปฏิบัติตามคำส่ังเกีย่วกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ 

2.อยู่ในระหว่างดำเนินการเปล่ียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนือ่งมาจาก 
การท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือ
ขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
ซ่ึงให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ 

การไม่ขายไม่รับซ้ือคืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ท่ี สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่ราย
ย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

การหยุดรับคำสัง่ซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน 

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือ
เพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคำส่ังซ้ือหรือ คำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการ
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ช่ัวคราว ตามระยะเวลาท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ท้ังน้ี ไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำส่ังซ้ือหรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้  

Q: วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอยา่งไร 

A: สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ซ่ึงหมายถึง หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์  
▪ บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/ชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง แล้วนำไปชำระเงินค่าซ้ือหน่วย

ลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบริษัทจัดการจะหักเงินลงทนุในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธี
เข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลำดับรายการ ตามวันและเวลาท่ีปรากฏในระบบนายทะเบียน การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออมออก อาจเป็นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องศึกษาและปฏิบัติ
ตามข้อกำหนดของกฎหมายภาษีอากร 

▪ การทำรายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเฉพาะการทำรายการสับเปล่ียนจากกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น/
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น และกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเข้ามายังหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม 
(ไม่รวมถึงกองทุนรวมทีไ่ด้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอ่ืนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) 

▪ การทำรายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้สามารถทำรายการสับเปล่ียนได้เฉพาะระหว่างกองทุนรวมเพื่อ
การออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเทา่น้ัน 

▪ การลดจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางท่ีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนและการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง จะทำ
ภายใน 4 วันทำการนับแต่วันท่ีได้รับคำส่ังจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

▪ ในช่วงแรกบริษัทจัดการยังไม่เปิดให้สับเปล่ียนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารของ
บริษัทจัดการกับกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าวจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

▪ กรณีท่ีบริษัทจัดการเปิดให้สับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการกับกองทุน
รวมเพ่ือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น จะเป็นไปตามวิธีการดังน้ี 

กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าบริษัทจัดการ (SWITCHING IN)  

ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้ามายังหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ 
(กองทุนปลายทาง) สามารถขอรับหนังสือช้ีชวน คู่มือการลงทุน เอกสารการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ใบคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน
ได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน และแสดงความจำนงในการ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน/ชนิดหน่วยลงทุนน้ีได้ด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดย
กรอกรายละเอียดและข้อมูลต่างๆในใบคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทนุ  
กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากบริษัทจัดการ (SWITCHING OUT)  

ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมน้ี (กองทุนต้นทาง) ไปยังกองทุนรวมเพ่ือการ
ออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น (กองทุนปลายทาง) สามารถทำได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
โดยระบุจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนท่ีต้องการออกจากกองทุนต้นทาง และระบุช่ือกองทุนปลายทางพร้อมเอกสารหลักฐานอื่น
ใดท่ีบริษัทจัดการกำหนดเพื่อประกอบการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน แล้วนำไปยื่นท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หน่วยลงทนุ (กองทุนปลายทาง)  
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บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมของบริษัทจัดการอื่นเป็นเงินสด
แยกต่างหากจากจำนวนเงินลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยต้องการโอนออก โดยค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนจะคำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนของ
วันทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

▪ กรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำส่ังให้บริษัทจัดการสับเปล่ียน (โอนย้ายการลงทุน) หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมเพื่อการ
ออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น บริษัทจัดการจะดำเนนิการโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ท้ังหมดภายใน 5 
วันทำการนับแต่วันท่ีได้รับคำส่ังจากผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบหรือมปีระกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น  

▪ กรณีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเมื่อเกิดเหตุการณ์ “เลิกกองทุนรวม” (โอนย้ายการลงทุน) ตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุนรวม (ส่วนข้อ
ผูกพัน) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออมอื่น ท่ีมีนโยบายการลงทุนหรือความเสี่ยงท่ีใกล้เคียงกองทุนรวมเดิม หรือไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออมที่มีความเสี่ยงต่ำสุด เป็นต้น ท้ังน้ี ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละ
ขณะ ซ่ึงบริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายกองทุนตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในหัวข้อ “การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุน
รวม” (ส่วนข้อผูกพัน) 

 สำหรับหน่วยลงทุนชนิดอื่น ๆ  
       ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้าและออกได้ ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขท่ีบริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการ

จะอนุญาตเป็นอย่างอื่น โดยผู้ถือหน่วยสามารถติดต่อท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งต้ัง
จากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ซ่ึงสามารถรับคำส่ังซ้ือหรือขายหน่วยลงทุน หรือเป็นผู้ทำหน้าท่ีในการเสนอขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุน หรือบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือช่องทางให้บริการอื่นใดท่ีบริษัทจัดการกำหนด 
ตามกำหนดการและช่องทางทีส่อดคล้องกับการทำรายการส่ังซ้ือ และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน 

ในกรณีท่ีเป็นการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) การลดจำนวนหน่วยลงทุนของ
กองทุนต้นทาง (ถ้ามี) ท่ีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนและการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง (ถ้ามี) จะทำภายใน 4 วันทำการถัด
จากวันท่ีทำการซ้ือขายหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจำนวนน้ันหรือวันท่ีคำนวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
น้ันได้ แล้วแต่กรณี 
ในกรณีท่ีเป็นการสับเปล่ียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) การลดจำนวนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนต้นทางที่สับเปล่ียนหน่วยลงทุน
และการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนปลายทางจะทำภายในวันทำการถัดจากวันท่ีทำการซ้ือขายหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน
จำนวนน้ัน 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสับเปล่ียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันได้ หากบริษัทจัดการ
เปิดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ 
และเว็บไซต์ของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถเพิกถอนคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการได้ทำการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์แล้ว 
เว้นแต่ได้รับความเหน็ชอบจากบริษัทจัดการ 

ราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

(ก) กรณีกองทุนต้นทาง การคำนวณราคาสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจะใช้ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวันทำการซ้ือขายท่ีบริษัทจัดการ
ได้รับคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้ทำรายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนแล้ว ซ่ึงเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
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(ข) กรณีกองทุนปลายทาง การคำนวณราคาสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ ส้ินวันทำการซ้ือขายท่ีบริษัทจัดการ
กำหนด ท้ังน้ี วันทำการซ้ือขายดังกล่าวจะเป็นวันทำการก่อนวันท่ีกองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง ซ่ึงเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้วบวกด้วยค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
ในกรณีท่ีเป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
(ก) กรณีหน่วยลงทุนต้นทาง การคำนวณราคาสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจะใช้ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ ส้ินวันทำการท่ีมีการ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนน้ัน ซ่ึงเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
(ข) กรณีหน่วยลงทุนปลายทาง การคำนวณราคาสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ ส้ินวันทำการท่ีมีการ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนน้ัน ซ่ึงเปน็ราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงวิธีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ตามท่ีระบุไว้ในหนังสือช้ีชวน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบและประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน (ถ้าม)ีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนการเปล่ียนแปลงการให้บริการดังกล่าว ซ่ึงการดำเนินการ
ดังกลา่วบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเปน็สำคัญ 

ข้อสงวนสิทธิ  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธท่ีจะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน
ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือท้ังหมดเสียชีวิต  
เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยูใ่นดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว 
โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธท่ีจะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลท่ีบริษัทจัดการมี
วัตถุประสงค์ท่ีจะไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา 
บุคคลซ่ึงปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซ่ึงจัดให้มีขึ้นและดำเนิน
กิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสับเปล่ียนดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทำให้เกิดความเส่ียงทางกฎหมายหรือต่อช่ือเสียงของบริษัท
จัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้าช่ัวคราว/ถาวร ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ท้ังน้ี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

Q:  กองทุนรวมน้ีกำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร 

A:  1. สำหรับทุกชนิดหน่วยลงทุน (ยกเว้นชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอน
หน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปน้ี   
(ก) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ข) การโอนหน่วยลงทุนตามคำส่ังศาลหรือโดยผลของกฎหมาย (ซ่ึงไมร่วมถึงกรณีท่ีผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 
4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือท้ังหมดเสียชีวิต เว้นแต่ศาลจะมีคำส่ังเป็นอย่างอื่น) 
(ค) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอ่ืนๆท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้ 
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ท้ังน้ี ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองท่ีสำนักงานทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผู้รับโอนยังไม่ได้เป็น
ผู้ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอใช้บริการกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อม
คำขอโอนหน่วยลงทุน และชำระค่าธรรมเนียมการโอนตามหัวข้อค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนท่ีระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)   
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ให้ผู้รับโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยนัการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับต้ังแต่วันท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
รับคำขอโอนหน่วยลงทุน   
ท้ังนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียน  ผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว 

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่ายโอน 
จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้ 

3. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดท้ังส้ิน และไม่มีสิทธินำ
หน่วยลงทุนไปจำนำเป็นหลักประกัน 

4. เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
แต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลท่ี
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ท่ีมี
ถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซ่ึงปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซ่ึง
จัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการ ลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวขัดกับ
หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ  

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซื้อคืน หน่วยลงทุน ได้ 

  จากช่องทางใด 

A: บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ใน Website ของบริษัทจัดการ: www.scbam.com หรืออื่น ๆ 
(ถ้ามี) ทุกวันทำการ  

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

Q: กองทุนรวมน้ีมีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อยา่งไร 

A:  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีการทำรายการซ้ือ
หรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการทำรายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน  
โดยในกรณีท่ีเป็นการส่ังซ้ือในระหว่างช่วงการเสนอขายครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซ่ึงได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่ง
หนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบยืนยันการซ้ือหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีท่ีไม่ระบุท่ีอยู่
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน 
ส่วนในกรณีการทำรายการภายหลังช่วงเสนอขายครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
ซ่ึงได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบยืนยันการทำรายการดังกล่าว ใบกำกับภาษีสำหรับ
ค่าธรรมเนียมการขาย/รับซ้ือคืน/สับเปล่ียนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือใบเสร็จรับเงิน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีท่ีไม่ระบุท่ีอยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในใบคำขอใช้

http://www.scbam.com/
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บริการกองทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันทำ
การซ้ือขายหน่วยลงทุน ท้ังนี้ เว้นแต่บริษทัจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอื่น 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไข 

A: สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ:   
 หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุน

รวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มกีารแบง่ชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนท่ีถืออยู่ 

Q: ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม 

A: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะทำการติดประกาศ ณ ท่ีทำ
การของบริษทัจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษทัจัดการ 

Q: กองทุนรวมน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

ตลอดจนวิธเีข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 

A: ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถนำส่งข้อร้องเรียนมาได้ท่ี 

• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย ์จำกดั ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2777-7777 กด 0 กด 6  

• สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร.0-2263-6000 

• ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2470-1962 / 0-2470-1523 โทรสาร 0-2470-1996-7 

การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดต้ังกองทุนรวม และการฝ่าฝืนหรือการไม่
ปฏิบัติน้ันก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยใน
กรณีท่ีเกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ 

Q: การระบุภูมิลำเนาในประเทศไทย เพือ่การวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย? 

A: ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงท่ีอยู่ของบริษัทจัดการเป็น
ภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีท่ีต้องมีการวางทรัพย์ 

 

บคุคลท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม 

Q:   ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม  

A:   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์          
ท่ีได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเล้ียงชีพ และ 
กองทุนส่วนบุคคล ปัจจุบันบริษัทจัดการ มีกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการจำนวนท้ังหมด 458 กองทุน และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม เท่ากับ 896,329,687,603.95 บาท (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565) 
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   รายช่ือคณะกรรมการจัดการ 

1. นายณรงค์ศักด์ิ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2. นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส Chief Investment Officer  
3. นายอาชวิณ อัศวโภคิน Chief Marketing Officer  
4. นางปิ่นสุดา ภู่วิภาดาวรรธน์ Chief Operating Officer 

5. นางสุทธินีย ์ลิมปพัทธ์ Executive Director กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน 

6. ดร.พูนศักด์ิ โล่สุนทร 

7. นางสาวมยรุา ถิ่นธนสาร 

Executive Director กลุ่มจัดการลงทุน Machine Learning  
Executive Director กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหน้ี 

8. นายยุทธพล วิทยพาณิชกร 

9. นายวโรฤทธ์ิ จีระชน 

Executive Director กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ 

Executive Director กลุ่มวิเคราะห์การลงทุน 

10. นางสาวพิณแก้ว ทรายแก้ว 

11. นางสาวอรวี อุดมพาณิชย์ 

12. นางสาวศุภรัตน์ อารีย์วงศ์ 

Executive Director กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน 

Executive Director กลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเล้ียงชีพ 

Executive Director กลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน 

13. นายสมพงษ์ หิรัญขจรโรจน์ Executive Director กลุ่มบัญชีและปฏิบัติการกองทุน 

14. นางสาวคุณากร จิรานุกรสกุล Executive Director กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

15. นางทพิาพรรณ ภัทรวิกรม Executive Director กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน 

16. นางสาวนภารัตน์ กาญจนสมวงศ์ 

17. นายปราโมทย์ เล้าสมบูรณ์  

Executive Director กลุ่มทรัพยากรบคุคล 

Executive Director กลุ่มบริหารความเสี่ยง  

18. นางสาวอรอุมา ชีพเป็นสุข Executive Director กลุ่มกลยุทธ์และวางแผน 
 

     รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 

1. นางกิตติยา โตธนะเกษม ประธานกรรมการบริษัท 

2. นางสาลินี วังตาล กรรมการ 

3. ดร.ยรรยง ไทยเจริญ 

4. นายชลิตติ เน่ืองจำนงค์ 

กรรมการ 

กรรมการ 

5. นายณรงค์ศักด์ิ ปลอดมีชัย กรรมการ 

6. นายปฏิภาณ เลิศประเสริฐศิริ กรรมการ 

Q: รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน 

A:       1. นายณรงค์ศักด์ิ ปลอดมีชัย 

2. นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส 

3. นางสุทธินีย ์ลิมปพัทธ์ 

4. ดร.พูนศักด์ิ โล่สุนทร 

5. นางสาวมยุรา ถิ่นธนสาร 

6. นายยุทธพล วิทยพาณิชกร 

7. นายวโรฤทธ์ิ จีระชน 

8. นางสาวจารุภัทร ทองลงยา 
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9. นายณัฐดนัย ประทานพรทิพย์ 
10. นายสถิตย์พงษ์ จันทรจิรวงศ์ 

11. นายไพริชน์ นิตยานุภาพ 

12. นางสาวนภาพรรณ ลาภวรกิจชัย  
13. นายเอกลักษณ์ กระแสเศียร 

14. นายวรุณ บุญรำลึกถนอม 

15. นางสาวนิสารัตน์ ชมภูพงษ์ 
16. นางวิไล ชยางคเสน 

17. นางสาวอิสรีย์ ภักดีไทย 

18. นายปิยะภัทร์ ภัทรภูวดล 

19. นางสาวศศิพิมพ์ สดแสงจันทร์ 

Q:    รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

A: รายขื่อและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับผู้จัดการกองทุน แสดงได้ดังนี้ 
ลำดับ ช่ือ-สกุล หน้าท่ีและความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน 

1 นายยุทธพล วิทยพาณิชกร บริหารกองทุน - ปริญญาโท บริหารธุรกิจบญัชีและ
การเงิน มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 
(หลักสตูรนานาชาติ) 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยนานาชาติมหิดล 

- คุณวุฒิพิเศษ CISA Level I, 

    Single License 

- Executive Director กลุ่มจัดสรร
สินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ  
บลจ.ไทยพาณิชย ์

- Executive Director กลุ่มจัดการลงทุน
ตราสารหนี้ บลจ.ไทยพาณิชย ์

- ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุน 

ตราสารหนีแ้ละบริหารเงิน  
บลจ.ไทยพาณิชย์  

- รองผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์
และกลยุทธ์การลงทุน  

บลจ.ไทยพาณิชย ์

- ผู้ช่วยผู้จัดการ กองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ (กบข.) 

- ผู้จัดการฝา่ยบริหารความเสี่ยง  

บลจ.ไทยพาณิชย ์

2 นางสาวนสิารัตน์ ชมภูพงษ์ บริหารกองทุน -   ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (การเงิน) 
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ) 

-   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

-   คุณวุฒิพิเศษ CFA Level 1, CISA 

-  Director, ฝ่ายการลงทุนผ่านกองทุน
ต่างประเทศ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
ไทยพาณิชย์ จำกัด 

- Senior Fund Manager, ฝ่ายการ
จัดการลงทุนมัลติแอสเซ็ท 
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ลำดับ ช่ือ-สกุล หน้าท่ีและความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน 

Level 1 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
กสิกรไทย จำกัด 

- Senior Fund Manager, ฝ่ายจัดการ
ลงทุนตราสารทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 

- Fund Manager, ฝ่ายจัดการลงทุน 

ตราสารทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย
พาณิชย์ จำกัด 

- Manager, ฝ่ายวาณิชธนกิจ 

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) 
จำกัด (มหาชน) 

- Assistant Manager, ฝ่าย Corporate 

Finance  

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ 
จำกัด 

- Assistant Manager, ฝ่ายวาณิชธนกิจ 

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) 
จำกัด (มหาชน) 

- Assistant Fund Manager, ฝ่ายจัดการ
ลงทุนตราสารทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 

3 นางสาวปาลดิา เครือโสภณ บริหารกองทุน -   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(หลักสตูรนานาชาติ) 

-   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตร 
นานาชาติ) 

-   คุณวุฒิพิเศษ CFA Level I 

- Senior Associate, ฝ่ายการลงทุนผ่าน
กองทุนต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย ์

- ผู้จัดการกองทุน กองทุนต่างประเทศ 
บลจ.ทหารไทย 

- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน กองทุน
ต่างประเทศ บลจ.ทหารไทย 

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนการ
ลงทุน ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด 
(มหาขน) 

4 นายวิศรุต เสกสรรพานิช บริหารกองทุน -   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- Senior Associate ฝ่ายการลงทุนผ่าน
กองทุนต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย ์
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ลำดับ ช่ือ-สกุล หน้าท่ีและความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน 

-   คุณวุฒิพิเศษ CISA Level I, 

    IP License, Fund Manager 

License, Derivative Fund 

Manager License 

- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการจัดการลงทนุ 
บลจ.เอ็กซ์สปริง  

- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการจัดการ
ลงทุน บลจ.เอ็กซ์สปริง 

- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล บล.กรุงไทย ซีมิโก้ 

- Wealth Management Trainee ฝ่าย 
Private Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ 

 

5 นางสาวนรินทรา ติณรัตนส์กุลชัย บริหารกองทุน -   ปริญญาโท การจัดการการลงทุน
ICMA Centre, University of 

Reading 

-   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

-   คุณวุฒิพิเศษ CFA Level III, 

   Fund Manager License 

- Associate Director ฝ่ายการลงทุนผา่น
กองทนุต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 

- Manager, ฝ่ายลงทุน บริษัท เอฟ
ดับบลิวดี ประกันชวีิต จำกัด (มหาชน) 

- Assistant  Manager, ฝ่ายลงทุน  
บริษัท เอฟดับบลวิด ีประกันชีวติ จำกดั 
(มหาชน) 

- Fund Manager, ฝ่ายจัดการลงทุน 

ตราสารหนีต้่างประเทศ  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 

- Assistant Fund Manager,  

ฝ่ายจัดการลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 

- นักวิเคราะห์สินเช่ือลูกคา้บรรษทัธนกิจ 
ธนาคารกสิกรไทย 

6 นางสาวกันต์รพี ปธานราษฎร์ บริหารกองทุน -   ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

-   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

-   คุณวุฒิพิเศษ CFA Level 1, CFP 

Module 1, CFP Module 2, Single 

license 

- Senior Associate ฝ่ายการลงทุนผ่าน
กองทุนต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย ์

- ผู้จัดการกองทุน บลจ.ทาลสิ 

- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการลงทุน
ต่างประเทศ บลจ.ทหารไทย 

- เจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน ฝา่ยการ
ลงทุนต่างประเทศ บล.ทิสโก ้

หมายเหตุ : 
* ข้อมูล ณ วันท่ี 15 กรกฎาคม 2565 
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Q: รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 

A: ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เบอร์โทรศัพท์ 

1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  0-2777-7777 

2 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 0-2305-9000 

3 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 0-2659-7000 

4 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 0-2648-3600 

5 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) 0-2648-1777 

6 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 0-2638-5500 

7 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2659-8000 

8 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด 0-2695-5000 

9 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) 0-2680-1234 

10 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 0-2857-7000 

11 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด 0-2697-3870 

12 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 0-2618-1111 

13 บริษัท ฮ่ัวเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด 0-2223-2288 

14 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 0-2646-9650 

15 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) 0-2080-2888 

16 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด 0-2672-5999 

17 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2088-9999 

18 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 0-2352-5131-4 

19 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จำกัด 0-2761-9100 

20 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด 0-2949-1999 

21 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ เมอร์ช่ัน พาร์ทเนอร์ จำกัด  0-2660-6677 

22 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิต้ี จำกัด 0-2343-9532-33 

23 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2658-6300 

24 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) 0-2658-5800 

25 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด 0-2861-5508 

26 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ เอเชีย เวลท์ จำกัด 0-2207-2100 

27 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จำกดั 0-2266-6697 

28 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 0-2056-8888 

29 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2658-8888 

30 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 0-2205-7000 

31 บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) 0-2820-0000 

32 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2635-1700 
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ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เบอร์โทรศัพท์ 

33 บริษทัหลักทรัพย์ เมอร์ช่ัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) 0-2117-7878 

34 บริษทัหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด 0-2018-8666 

35 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด   0-2009-8000 

36 บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด 0-2026-5100 

37 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 0-2633-6000 

38 บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด 0-2026-6222 

39 บริษัท เมอืงไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 0-2274-9400 

40 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 0-2696-0011 

41 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด - 

42 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด 0-2061-9621 

43 บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูช่ัน จำกัด 0-2095-8999 

44 บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด 0-2508-1567 

45 บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด 0-2430-6543 กด 0 

 บริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งต้ังผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  โทร. 0-2128-2332-7 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   โทร. 0-2470-3207    
“นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกำหนดไว้ในสัญญาแต่งต้ัง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ด้วย” 

Q: ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม 

A:   บริษัท พีวี ออดิท จำกัด 

       นาย เทอดทอง เทพมังกร  
       นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้  

นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์  
นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย  
นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์  
นางสาว รฐาภัทร ล้ิมสกุล 

หรือ 

บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด 

นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา  
นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ  
นางสาว ช่ืนตา ชมเมิน  
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นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา  
นาย เกียรติศักด์ิ วานิชย์หานนท์  
นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธ์ิ 

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปล่ียนแปลงผู้สอบบัญชีในภายหลัง โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบตาม
ประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี 

 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติม 

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก 

• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 

 ท่ีอยู:่    ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ช้ัน 7 – 8  
 เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 

      Website: www.scbam.com 

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา 

  Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6 

• ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งต้ังจากบริษัทจัดการ 

ท้ังนี้ บริษัทอาจพจิารณาเพิ่มเติม/เปล่ียนแปลงช่องทางการทราบข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลังได้ 

ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม และแนวทางการบรหิารเพื่อลดความเสี่ยง 

▪ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ( Market Risk ) : ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง
ในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ ซ่ึงเป็นความเสี่ยงท่ีบริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถควบคุมได้  

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ รวมท้ังติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคา และยังสามารถปรับสัดส่วนการลงทุน
ได้ตามความเหมาะสม ซ่ึงจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

▪ ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) : ความเส่ียงท่ีเกิดจากผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสารท่ี
กองทุนไปลงทุน ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงความสามารถในการทำกำไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวการณ์แข่งขัน ความผิดพลาด
ของผู้บริหาร เป็นต้น ทำให้ผู้ลงทุนในตราสารต้องสูญเสียเงินลงทุนได้ 

บริษัทจัดการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อราคา และคัดเลือกตราสารท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังสามารถพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนโดย
คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 

▪ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk) :  ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีกองทุนไม่สามารถซ้ือขายหลักทรัพย์หรือ
ตราสารทีถ่ือครองอยู่ในราคาท่ีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควรได้ เนื่องจากโอกาสในการซ้ือขายหลักทรัพย์หรือตราสารมีจำกัด  

ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาการลงทุนในตราสารท่ีมีคุณภาพและคำนึงถึงสภาพคล่องในการซ้ือขายก่อนตัดสินใจลงทุน ประกอบกับแนวทางใน
การบริหารความเส่ียงของกองทุน บริษัทจัดการได้กำหนดให้มีการขายคืนหน่วยลงทุนได้ในทุกวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน จึงทำให้ความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องต่ำ    

http://www.scbam.com/
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▪ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหน้ีของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : ความเส่ียงจากตราสารหน้ีท่ีกองทุนรวมไปลงทุนท่ี
อาจจะมีการผิดนัดชำระหน้ี คือบริษัทผู้ออกตราสารหน้ีน้ัน ๆ ไม่สามารถนำเงินต้น/ดอกเบี้ยมาจ่ายเมื่อถึงวันท่ีครบกำหนดท่ีต้องจ่าย โดยมี
สาเหตุมาจากบริษทัประสบสภาวะขาดทุนหรือไม่มีสภาพคล่องพอท่ีจะมาจ่ายคืน เป็นต้น   

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ของผู้ออกตราสาร และคัดเลือกตราสารท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังสามารถพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนโดย
คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 

▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) : ความเส่ียงจากการท่ีราคาหลักทรัพย์ท่ีอ้างอิงอยู่มีราคา
เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับท่ีคาดการณ์ไว้ โดยอาจจะเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ซ่ึงส่งผลให้ราคาของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้ามีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ  

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ รวมท้ังติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคา และมีการปรับเปล่ียนสถานการณ์
ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าให้ทันเหตุการณ์ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนั้น  

▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง  
- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลค่าของตัวแปรอ้างอิง : อันเน่ืองจากปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อตัวแปรอ้างอิงเปล่ียนไป 

เช่น ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปล่ียน (ค่าเงิน) ปริมาณเงินไหลเข้าหรือออก (Fund Flow) ปัจจัยทาง
สังคม และปัจจัยด้านการเมือง เป็นต้น ดังน้ันกองทุนอาจมีความเส่ียงท่ีจะได้รับผลตอบแทนน้อยลง หรือเสียโอกาสในการได้รับ
ผลตอบแทนท่ีดีขึ้น หากตัวแปรอ้างอิงนั้นมีการเปล่ียนแปลงไม่เป็นไปตามคาดการณ์ไว้  ท้ังนี้ก่อนพิจารณาลงทุน กองทุนจะคาดการณ์ หรือ
ทำการศึกษาและวิเคราะห์ตัวแปรอ้างอิงของตราสารดังกล่าวอย่างรอบคอบ เพื่อให้กองทุนมีความเป็นไปได้ท่ีจะได้รับผลตอบแทนตามเง่ือนไขท่ีกำหนด
ไว้โดยมีระดับความเส่ียง และผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

- ความเสี่ยงด้านการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) : ความเสี่ยงเมื่อกองทนุต้องการนำผลตอบแทน เช่น ดอกเบี้ยรับในรูปกระแสเงินสด
ท่ีได้รับจากตราสาร ฯ ท่ีลงทุนในแต่ละงวดของกองทุน ไปลงทุนต่อ แล้วไม่สามารถได้รับอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนท่ีเท่าเดิมใน
สถานการณ์ท่ีอัตราผลตอบแทนของตลาดตราสารหน้ี มีแนวโน้มลดลง  เน่ืองจากกระแสเงินสดท่ีได้รับจากดอกเบี้ยเป็นงวด ๆ จะถูกนำไป
ลงทุนใหม่อีกครั้งในตราสารอื่นในราคาตลาดขณะน้ันซ่ึงอาจมีอัตราดอกเบี้ยต่ำลง โดยบริษัทจัดการจะทำการวิเคราะห์สรรหาตราสารเพื่อ
นำกระแสเงินสดท่ีได้รับจากดอกเบี้ยในแต่ละงวดไปลงทุนต่อเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทน โดยคำนึงถึงเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวม
และผู้ถือหน่วยลงทุน ให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ 

- ความเสีย่งด้านเครดิตของคู่สัญญา (Credit Risk) : ในกรณีท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
อันเนื่องจากภาระความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝงของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเพิ่มขึ้นอย่างมาก จนไม่สามารถปฏิบัติ
ตามภาระท่ีได้ตกลงไว้ในสัญญา แต่อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (structure note) ท่ีคู่สัญญา
ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ ในระดับ Investment Grade จากสถาบันการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ
ท่ีได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

-  ความเสีย่งจากการไถ่ถอนคืนตราสารท่ีลงทุนก่อนครบกำหนด (Call Risk)  : ในกรณีท่ีตราสารดังกล่าวมีเงื่อนไขให้มีการเรียกไถถ่อน
คืนได้ก่อนกำหนด Call option ไว้ล่วงหน้า ผู้ออกตราสารมีสิทธิท่ีจะจ่ายชำระหน้ีได้ก่อนกำหนด ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยใน
ตลาดลดลงหรือการท่ีอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออตราสารเพิ่มขึ้น หรือผู้ออกตราสารสามารถหาแหล่งเงินทุนอื่นท่ีมีต้นทุนต่ำกว่ามาจ่าย
คืน (Refinancing) ทำให้กองทุนถูกบังคับให้ไถ่ถอน และเสียโอกาสในการได้รับอัตราผลตอบแทนในระดับเดิม โดยต้องนำเงินท่ีได้รับคืนน้ัน
ไปลงทุนใหม่ในตราสารอื่นทดแทนซ่ึงอาจมีอัตราผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเดิมท่ีเคยได้รับ ในการน้ีบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนตราสารท่ี
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มีคุณภาพ ตลอดจนความเหมาะสมของเง่ือนไขการชำระเงินคืนของตราสารน้ัน ๆ พร้อมท้ังกำหนดและเจรจาเพื่อให้ได้อัตราผลตอบแทนท่ี
ดีขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยงดังกล่าวด้วย 

▪  ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and political risk) 

คือ ความเสี่ยงในเรื่องของเสถียรภาพและรวมถึงการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ  การเมือง  การเงิน  ตลอดจนภาวะตลาดเงิน  ตลาดทุน 
ของประเทศต่าง ๆ  ท่ีกองทุนลงทุน 

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ จึงอาจได้รับผลกระทบหากมีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง ข้อกำหนด 
กฎเกณฑ์หรือนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ อาทิเช่น นโยบายทางการเงินเรื่องข้อจำกัดของการเคล่ือนย้ายเงินตรา
ต่างประเทศเข้า-ออกโดยเสรี หลักเกณฑ์และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการจัดต้ังกองทุนรวมท่ีอาจแตกต่างจากหลักเกณฑ์และกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องในการจัดต้ังกองทุนรวมของประเทศไทย เป็นต้น  ท้ังน้ี  ในการพิจารณาลงทุนบริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน  ตลาดทุน  ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ ของประเทศท่ีกองทุนลงทุนอย่าง
ใกล้ชิด  เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศน้ัน ๆ ซ่ึงอาจช่วยลดความเสี่ยงในส่วนของ  Country risk ลงได้ 

▪ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange rate risk) 

คือ ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศท่ีมีสกุลเงินแตกต่างไปจาก
สกุลเงินท่ีระดมทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนใน
ช่วงเวลาน้ัน ๆ ด้วย โดยอัตราแลกเปล่ียนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราแลกเปล่ียน ณ ขณะที่ลงทนุเริ่มแรก ซ่ึงอาจมีผลทำ
ให้ตัวเลขรายงาน มูลค่าหน่วยลงทุนผันผวน และอาจเกิดกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนได้ 

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซ่ึงอาจเป็นสกุลเงินต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกันและกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุน เมื่อมีการเปล่ียนแปลงของสกุลเงินต่างประเทศน้ัน ๆ เทียบกับสกุลเงินบาท ทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสขาดทุนหรือ
กำไรจากอัตราแลกเปล่ียนเฉพาะส่วนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศท่ีไม่ได้ทำการป้องกันความเส่ียงดังกล่าว อีกท้ังการ
ทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซ่ึงทำให้ผลตอบแทนของกองทุนรวมโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น 

▪ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า 

คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากวันหยุดทำการของประเทศท่ีกองทุนลงทุนหรือประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุด 

ทำการของประเทศไทย  ทำให้กองทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุนล่าช้า  และส่งผล
กระทบต่อการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในประเทศ 

กองทุนเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซ่ึงอาจเกิดปัญหาอันเกิดจากวันหยุดทำการของประเทศท่ีกองทุนลงทุนหรือประเทศท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุน(ถ้ามี) มีวันหยุดทำการไม่ตรงกับวันหยุดทำการของประเทศไทย กองทุนจึงอาจประสบปัญหาความล่าช้าในการ
ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ ซ่ึงบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทำการในต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์บริษัท
จัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนนุการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)   

▪ ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) 
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คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ทำให้
กองทุนไม่สามารถนำเงินลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศได้ครบถ้วนตามทีค่าดไว้ ส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์ผลตอบแทนการลงทุน
ของกองทุน 

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการนำเงินลงทุนกลับประเทศของนักลงทุนต่างชาติของ
ประเทศท่ีกองทุนเข้าลงทุนอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ 

 

ตารางสรปุอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม 

ส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทนุที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จำกัดอัตราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 

ไม่จำกัดอัตราส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment gradeแต่ ต่ำ
กว่า 2 อันดับแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หนว่ย CIS ตามที่ระบุใน ข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 

ส่วนที่ 2 ข้อ 1 

ไม่จำกัดอัตราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสาร
มีลักษณะอยา่งใดอย่างหนึ่งดังนี ้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade  

4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาล
เป็นประกัน  

ไม่เกนิ 20% 

หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national 

scale ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ทีส่ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนด 

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทนุ SN หรือ ศุกูก ที่ผู้ออก
จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียด
ตาม filing 

5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวนัชำระหนี้ < 397 วัน นับแต่
วันทีล่งทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพนั
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบัน
การเงิน  

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ำหนักของตราสารทีล่งทนุใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย  

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย  

5.2.3.7 ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9 บล. 
5.3 เสนอขายในประเทศไทย  

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 

5.5 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวนัชำระหนี้ > 397 วัน นับ
แต่วันทีล่งทุน ต้องข้ึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated 

market 

6 ทรัพย์สินดังนี้  
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่าง
ดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)  
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตัง้ข้ึนไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซือ้ขายใน
กระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของ
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่
ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจาก
การซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1 

6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถว้นดังนี้  
6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึง่ทุน SN หรือศุกูกที่ผู้ออก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นใน
ต่างประเทศ หรือผู้ออกจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมสาขาของ ธพ.ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 
ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 

6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 

(กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่
ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้  credit rating แบบ national scale ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) 
6.4.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ 

รวมกันไม่เกนิอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing 

6.4.3.3 ในกรณีที่เปน็ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ < 397 วัน นบั
แต่วนัที่ลงทนุ และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเปน็บุคคลดังนี ้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเปน็
สมาชิก 

6.4.4.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับ
บุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวนัชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่
วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

6.5 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade 

6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ 
investment grade 

(กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศทีคู่ส่ัญญาในฐานะผู้มีภาระ
ผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating 

แบบ national scale ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) 
6.6.1 reverse repo 

6.6.2 OTC derivatives 

6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี ้
6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรัพย์สำหรับผูล้งทุนทั่วไป
ของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหวา่งดำเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจทำให้
มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือใน
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า 
แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

6.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง 
IPO เพ่ือการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่าง
ดำเนนิการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออก
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

จากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)  
6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 
3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO 

เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้
ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมถงึหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหวา่งดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจ
ทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือ้ขายใน SET หรือ
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่งประเทศ) 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจาย
การลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิ
การเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางทีส่ำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด และมีลกัษณะตาม 6.7.1 

ไม่จำกัดอัตราส่วน  

8 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) - SCBFINTECH 

รวมกันไม่เกนิ 5% 

- ARK Fintech Innovation ETF 

   ไม่มีการระบุเกี่ยวกับ SIP ไว้ในหนังสือช้ีชวน 

- ETFMG Prime Mobile Payments ETF 

   ไม่เกิน 15% ใน illiquid securities 

หมายเหตุ  :ในกรณีเป็นทรัพยส์ินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคูส่ัญญา แล้วแต่กรณ ี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF 

2. derivatives on organized exchange 

 ส่วนท่ี 2 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)*  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคูส่ัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว  

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่ง ดังนี้ แล้วแตอั่ตราใดจะสูงกว่า 

(1) 25% หรือ 

(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10% 

*หมายเหตุ   :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดำเนนิงานของ MF 

2. derivatives on organized exchange 

ส่วนท่ี 3 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในตา่งประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สญัญา ดังนี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญัชีเว้น   แต่เป็น MF ที่มีอายุ
โครงการ < 1 ปีให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทนุ 

- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุนคงเหลือ < 6 เดือน  ทั้งนี ้
เฉพาะ MF ที่มีอายุโครงการ > 1 ปี 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1.2 ธพ. 
1.3 บง. 
1.4 บค. 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย 

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MFได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

2 ทรัพย์สินดังนี ้ 
2.1 B/E P/N ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดำเนินการให้มี
การรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารไดต้ามวิธีการที่กฎหมาย
กำหนด หรือมีเง่ือนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้  
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึง่จดทะเบียนกับ TBMAและมีการเสนอ
ขายตามหลกัเกณฑ์ที่กำหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกำกบั
ตลาดทนุว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตรา
สารหนี้ที่ออกใหม่)  
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน  

2.4 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี้  
(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & 

hold ที่ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมี
การลงทุนใน derivatives เพ่ือให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)               

รวมกันไม่เกิน 25% 

3 reverse repo  ไม่เกิน 25% 

4 securities lending  ไม่เกิน 25% 

5 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity 

limit)  

แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ SN ศุกูก หรือ Basel 

III ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้
5.1  มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1 : 
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา 
(single entity limit)  

5.2  มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกวา่ investment grade 

หรือไม่มี credit rating 

รวมกันไม่เกิน 15% 

  

6 derivatives ดังนี ้
6.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการลด
ความเสี่ยง (hedging) 

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงทีมี่อยู่ 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

  6.2 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพ่ือการลดความเสี่ยง 
(non-hedging) 

global exposure limit 

6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซบัซ้อน1
 

จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่
เกิน 100% ของ NAV  

    6.2.2 กรณี MF มีการลงทุนแบบซบัซ้อน2
 

จำกัด net exposure ที่เกดิจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า
ความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดังนี ้ 
(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV 

(2) relative VaR ≤ 2 เทา่ ของ VaR ของ benchmark 

หมายเหตุ : “การลงทุนแบบซับซอ้น” หมายความว่า การลงทนุใน
สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic 

investment) หรือ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีความซับซ้อน 
(exotic derivatives) 

** หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดำเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกำหนดเกีย่วกับ product limit 

1,2 รายละเอียดของการคำนวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

 ส่วนท่ี 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ำนวณตามความมีส่วนได้สว่นเสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้น
ของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น 

2 

  

  

ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทนุ ตราสาร Basel III 

และศุกูกของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง  

(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐ
ต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability)
1
 ของผู้ออกตรา

สารรายนั้น ตามที่เปดิเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชลี่าสุด ทัง้นี้ 
ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนีส้ินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชี
ถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินลา่สุด บริษัทจัดการอาจนำมูลค่าหนีส้ินทาง
การเงินดังกล่าวมารวมกับมูลคา่หนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสดุด้วยกไ็ด้
โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และ
ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายคร้ัง เว้นแต่ในกรณีทีผู่้ออก
ตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance 

program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ   

2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี 

credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้
บริษัทจัดการลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการรายเดียวกัน
รวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นราย
คร้ัง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราได้มีการยืน่แบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond 

issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม้ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคล ดังนี ้
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกจิสถาบันการเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

7. ธนาคารเพือ่การส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชิก 

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม1.-9.) 

3 หนว่ย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS 

ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น  

- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี ้ 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความ
เหน็ชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(1.1) มีขนาดเล็ก  

(1.2) จัดตั้งข้ึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี  
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง  

(2) การลงทนุในหน่วยลงทุนของ MF อ่ืนที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบใน
การดำเนินการ  

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหนว่ย infra ของ
กองทนุที่มลีักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเหน็ชอบจากสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(1.1) มีขนาดเล็ก  

(1.2) จัดตั้งข้ึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี  
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง  

5 หน่วย property ของกองทนุใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย 
property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(1.1) มีขนาดเล็ก  

(1.2) จัดตั้งข้ึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

 6  หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private equity ทั้งหมดของกองทุน private 

equity  

หมายเหตุ : 1 หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี
นั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United 

States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

2รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจดัทำงบการเงินในคร้ังแรกของผู้ออกตราสาร 

 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 

ของรอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 20 สิงหาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 

รายการท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  

(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) 
อัตราตาม
โครงการ* 

เรียกเก็บจริง* 
(30 มิถุนายน 2563) 

เรียกเก็บจริง* 
(30 มิถุนายน 2564) 

เรียกเก็บจริง* 
(30 มิถุนายน 2565) 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายรวมท้ังหมดท่ี
ประมาณการได้*****  

- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
- ชนิดสะสมมูลคา่ 

- ชนิดเพื่อการออม 

- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์****** 

 

 

ไม่เกิน 3.21 

ไม่เกิน 3.21 

ไม่เกิน 3.21 

 

ไม่เกิน 2.14 

 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

 

0.10 

0.60 

0.60 

 

0.10 

1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 

- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
- ชนิดสะสมมูลคา่ 

- ชนิดเพื่อการออม 

- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์****** 

 

ไม่เกิน 2.68 

ไม่เกิน 2.68 

ไม่เกิน 2.68 

ไม่เกิน 1.61 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

0.50 

0.50 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee) ไม่เกิน 0.11 - - 0.03 

1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee) ไม่เกิน 0.11 - - 0.07 

1.4 ค่าที่ปรึกษาการลงทนุ (Advisory fee) ไม่มี - - ไม่มี 

1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน  

(Cost of providing the insurance) 
ไม่มี - - ไม่มี 

1.6 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ (Other expenses)** ไม่เกนิ 2.68 - - ไม่มี 

 การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการ
ขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 

ไม่เกิน 0.27  
ของจำนวนเงินทนุ

ของโครงการ 

- - ไม่มี 

การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการ
ขายภายหลังเสนอขายหนว่ยลงทุนคร้ังแรก 

ไม่เกิน 0.27*** - - ไม่มี 

▪ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ **** ตามที่จ่ายจริง - - ไม่มี 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีประมาณ
การไม่ได้ 

ตามที่จ่ายจริง - - ไม่มี 

รวมค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บ
จริงท้ังหมด***** 

- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
- ชนิดสะสมมูลคา่ 

- ชนิดเพื่อการออม 

 

 

ไม่เกิน 3.21 

ไม่เกิน 3.21 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

0.10 

0.60 
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- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์****** 

ไม่เกิน 3.21 

ไม่เกิน 2.14 

- 

- 

- 

- 

0.60 

0.10 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์  
(Trading cost) 

ตามที่จ่ายจริง - - 0.10 

*      ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

**    เม่ือคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ยต่างๆ ที่เรียกเกบ็จริงจากกองทุนรวมตามข้อ 1.1 – 1.5 จะต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมรวมของกองทุน 

***   ทั้งนี้ ไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 0.27 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในแต่ละวัน 

****  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
***** ไม่รวมค่าภาษีเงินได้นิตบิุคคลสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร 

****** ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เปิดใหบ้ริการตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 

ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

บริษัทจัดการสงวนสิทธทิี่จะเพ่ิมค่าธรรมเนยีมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวขา้งต้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ทั้งนี้บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิม่ขึ้นดังกล่าว 

 

รายการท่ีเรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน  
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

อัตราตาม
โครงการ* 

เรียกเก็บจริง* 
(30 มิถุนายน 2563) 

เรียกเก็บจริง* 
(30 มิถุนายน 2564) 

เรียกเก็บจริง* 
(30 มิถุนายน 2565) 

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-End Fee)** 

(1) ชนิดสะสมมูลคา่ 

(2) ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(3) ชนิดเพ่ือการออม 

(4) ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์***** 

ไม่เกนิ 3.21 

ไม่เกนิ 3.21 

ไม่เกิน 3.21 

ไม่เกิน 3.21 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.00 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืน (Back-End Fee)** 

(1) ชนิดสะสมมูลคา่ 

(2) ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(3) ชนิดเพื่อการออม 

(4) ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์***** 

ไม่เกิน 3.21 

ไม่เกนิ 3.21 

ไม่เกิน 3.21 

ไม่เกิน 3.21 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

0.107 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
(Switching Fee)** 
(1) ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า 

(Switching In) 

• ชนดิสะสมมูลคา่ 

• ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
• ชนิดเพื่อการออม 

• ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์***** 

 

 

 

 

ไม่เกิน 3.21 

ไม่เกิน 3.21 

ไม่เกิน 3.21 

ไม่เกิน 3.21 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

1.00 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

(2)  ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
(Switching Out) 

• ชนิดสะสมมูลคา่ 

• ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
• ชนิดเพื่อการออม 

• สับเปลี่ยนไปยังกองทุนรวมภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการ 

 

 

ไม่เกิน 3.21 

ไม่เกนิ 3.21 

 

ไม่เกิน 3.21 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

0.107 

 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 
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รายการท่ีเรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน  
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

อัตราตาม
โครงการ* 

เรียกเก็บจริง* 
(30 มิถุนายน 2563) 

เรียกเก็บจริง* 
(30 มิถุนายน 2564) 

เรียกเก็บจริง* 
(30 มิถุนายน 2565) 

• สับเปลี่ยนไปยังกองทุนรวมเพ่ือการออม
บริษัทจัดการอ่ืน****** 

• ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์***** 
• สับเปลี่ยนไปยังกองทุนรวมภายใต้การ

บริหารของบริษัทจัดการ 

• สับเปลี่ยนไปยังกองทุนรวมเพ่ือการออม
บริษัทจัดการอ่ืน****** 

 

ไม่เกิน 3.21 

 

 

ไม่เกิน 3.21 

ไม่เกิน 3.21 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

ปัจจุบันยังไม่เปิด 

ให้สับเปลี่ยน 

 

 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

 

ปัจจุบันยังไม่เปิด 

ให้สับเปลี่ยน 

ค่าปรับกรณขีายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือ
ครองที่กำหนดไว้ในโครงการ (Exit Fee)  

ไม่มี - - ไม่มี 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ เม่ือมีการ
สั่งซ้ือหรือสั่งขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน        
(เก็บเข้ากองทุน) (Brokerage Fee)*** 

0.75 - - ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 10 บาท 
ต่อหน่วยลงทุน 
1,000 หน่วย 

- - 

ในอัตรา 10 บาท 

ต่อหน่วยลงทุน 

1,000 หน่วย 

*       ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมภาษีมูลคา่เพิ่มแล้ว 

**     ค่าธรรมเนียมการขาย / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน  โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้ง  รายละเอียดและหลักเกณฑ์ใหท้ราบต่อไป 

***   ค่าธรรมเนยีม / ค่าใช้จา่ยดังกล่าวไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม 

**** ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เปิดให้บริการตั้งแต่วนัที่ 10 มิถุนายน 2565 

***** กรณีมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะคำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิม่ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ทั้งนีบ้ริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิม่ขึ้นดังกล่าว 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 

  มูลค่า ร้อยละของมูลค่า 

ชื่อหลักทรัพย์ ตามราคาตลาด ทรัพย์สินสุทธิ 
  (บาท) (%) 

หน่วยลงทุน 44,578,268.00  101.20%  

  หน่วยลงทุนต่างประเทศ 44,578,268.00  101.20%  

  
  

ETFMG PRIME MOBILE PAYMENTS ETF(IPAYUP) 23,463,902.44  53.26%  

  
  

ARK FINTECH INNOVATION ETF(ARKFUP) 21,114,365.56  47.93%  

เงินฝากธนาคาร 856,384.03  1.94%  

  
  

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK) 856,384.03  1.94%  

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD (1,334,326.55) (3.03%) 

  
  

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า/FORWARD(FWTHBUSD22819G) 52,984.62  0.12%  

  
  

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า/FORWARD(FWTHBUSD22916CD) 21,960.04  0.05%  

  
  

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า/FORWARD(FWTHBUSD22916FH) 9,828.56  0.02%  

  
  

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า/FORWARD(FWUSDTHB22819AY) 9,770.85  0.02%  

  
  

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า/FORWARD(FWUSDTHB22819BG) 5,492.70  0.01%  

  
  

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า/FORWARD(FWTHBUSD22916DQ) (34.30) (0.00%) 

  
  

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า/FORWARD(FWUSDTHB22819S) (81,845.79) (0.19%) 

  
  

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า/FORWARD(FWUSDTHB22819AF) (92,926.64) (0.21%) 

  
  

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า/FORWARD(FWUSDTHB22N04K) (95,575.35) (0.22%) 

  
  

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า/FORWARD(FWUSDTHB22819Q) (146,663.69) (0.33%) 

  
  

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า/FORWARD(FWUSDTHB22N04R) (220,939.75) (0.50%) 

  
  

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า/FORWARD(FWUSDTHB22N04C) (281,439.60) (0.64%) 

  
  

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า/FORWARD(FWUSDTHB22916AM) (514,938.20) (1.17%) 

หน้ีสินอ่ืน (48,573.17) (0.11%) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 44,051,752.31  100.00%  

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 3.9461 
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รายงานสรปุเงินลงทุน 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 

กลุ่มของตราสาร   มูลค่าตามราคาตลาด   %NAV  

(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ต๋ัวแลกเงิน  พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  

พันธบัตร หรือตราสารแห่งหน้ีท่ีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  หรือ
กระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน  -    -    

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย์   หรือบริษัทเงินทุนเป็น      

ผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน                       856,384.03  

     

1.94  

(ค) ตราสารที่มีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล 
ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน  -    -    

(ง) ตราสารที่มีบริษทัท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือในระดับท่ีต่ำกว่า investment grade  

หรือไม่มี rating  เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน  -    -    

 

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ท่ีบริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15 %NAV 

 

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม 

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดยอ้นหลังตามปีปฏิทิน 

(คำนวณตามปีปฏิทิน ต้ังแต่ ม.ค. - ธ.ค. ของแต่ละปี) 
SCBFINTECH(A) 
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SCBFINTECH(E) 

 
 

SCBFINTECH(SSF) 

 
 

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานในอดีต   มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตัดสินใจ 
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ผลการดำเนินงานแบบปักหมุด 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ต้ังแต่จัดต้ัง 

SCBFINTECH(A) -51.70% -36.96% -51.70% n.a. n.a. n.a. n.a. -60.56% 

เกณฑ์มาตรฐาน1 -18.55% -14.04% -18.55% n.a. n.a. n.a. n.a. -9.53% 

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 39.49% 27.68% 39.49% n.a. n.a. n.a. n.a. 43.00% 

ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน 14.60% 11.15% 14.60% n.a. n.a. n.a. n.a. 18.84% 

 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ต้ังแต่จัดต้ัง 

SCBFINTECH(E) -51.58% -36.88% -51.58% n.a. n.a. n.a. n.a. -60.39% 

เกณฑ์มาตรฐาน1 -61.80% -45.62% -61.80% n.a. n.a. n.a. n.a. -68.67% 

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 39.49% 27.67% 39.49% n.a. n.a. n.a. n.a. 42.99% 

ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน 51.13% 36.93% 51.13% n.a. n.a. n.a. n.a. 54.67% 

 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ต้ังแต่จัดต้ัง 

SCBFINTECH(SSF) -51.70% -36.96% -51.70% n.a. n.a. n.a. n.a. -60.56% 

เกณฑ์มาตรฐาน1 -18.55% -14.04% -18.55% n.a. n.a. n.a. n.a. -9.53% 

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 39.49% 27.67% 39.49% n.a. n.a. n.a. n.a. 43.00% 

ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน 14.60% 11.15% 14.60% n.a. n.a. n.a. n.a. 18.84% 

 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ต้ังแต่จัดต้ัง 

SCBFINTEC(SSFE) -11.93% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -11.93% 

เกณฑ์มาตรฐาน1 -2.94% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.00% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 15.00% 

ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน 6.40% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

หมายเหตุ : การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

1 MSCI World Net Total Return USD Index สัดส่วน 100% 
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ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันทีล่งทุน (ในอัตราส่วน 50%) 

และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราสว่น 50%) 

SCBAM เป็นผูค้ำนวณผลตอบแทนดัชนีชี้วัดโดยใช้ข้อมูลดัชนี ณ สิ้นวนั 

❖ SCBFINTECH(A) เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (maximum drawdown) คือ -63.78% 

❖ SCBFINTECH(E) เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (maximum drawdown) คือ -63.63% 

❖ SCBFINTECH(SSF) เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (maximum drawdown) คือ -63.77% 

❖ SCBFINTEC(SSFE) เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (maximum drawdown) คือ -10.73% 

 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

     รอบระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 20 สิงหาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 

PTR = Min (ซื้อทรัพย์สิน, ขายทรัพย์สิน) 

 Avg. NAV 

PTR = 8,462,344.80 

 45,582,577.66 

PTR = 0.19 

หมายเหตุ : PTR คำนวณจากมูลค่าที่น้อยกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอ บ
ระยะเวลาบญัชีทีผ่่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน 
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน PORT 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 

ประเภท  

  

 ผู้ออก  

  

 ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง  

  

วันครบกำหนด 

  

 อันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสาร   มูลค่าหน้าตั๋ว  

  

 มูลค่าตามราคาตลาด  

   TRIS Rating   FITCH Rating  

 เงินฝากธนาคาร   บมจ.ธนาคารกสิกรไทย        AA+(tha)                     -                   856,384.03  
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Fitch Ratings 

   

อันดับความน่าเช่ือถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย  อันดบัความน่าเช่ือถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย 

AAA (tha)   

AAA แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอับดับความน่าเชื่อถือ
ภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอับดับความน่าเชื่อถือน้ีจะมอบให้กบั
อันดับความน่าเชื่อถือท่ีมีความเสี่ยง “น้อยทีสุ่ด” เม่ือเปรยีบเทียบกับผู้ออกตรา
สารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทาง
การเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 

 F1 (tha) 

แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสาร
ตรงตามกำหนดเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศ
ไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดยฟิทช ์โดย
อันดับความน่าเชื่อถือน้ีจะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือท่ีมีความเสี่ยง 
“น้อยท่ีสุด” เม่ือเปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดย
ปกติแลว้จะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 
ในกรณีท่ีมีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพเิศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้
เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือท่ีกำหนด 

AA (tha) 

AA แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความนา่เชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นน้ีต่าง
จากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุด
ของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

 F2 (tha) 

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหน้ีตามเงื่อนไขทางการเงินตาม
กำหนดเวลาในระดับท่ีน่าพอใจเม่ือเปรียบเทียบกับผูอ้อกตราสารหน้ีอื่นใน
ประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจ
เทียบเท่ากับกรณีท่ีได้รบัการจัดดันดับความน่าเชื่อถือท่ีสูงกว่า 

A (tha) 

A แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตรา
สารอื่นในประเทศไทย อยา่งไรก็ดี การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพ
ทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหน้ีได้ตรงตามกำหนด
ของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกวา่ตราสารอื่นท่ีได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือในประเภทท่ีสงูกว่า 

 F3 (tha) 

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงิน
ตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอืน่หรือ
ตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อยา่งไรก็ดี ความสามารถในการชำระหน้ี
ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปล่ียนแปลงในทางลบใน
ระยะสั้นมากกว่าตราสารท่ีได้รับการจัดการจัดอนัดับท่ีสูงกว่า 

BBB (tha) 

BBB แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตรา
สารอืน่ในประเทศไทย อยา่งไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปล่ียนแปลงของ
สถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระ
หน้ีได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกว่าตราสารหน้ีอื่น
ท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทท่ีสูงกว่า 

 B (tha) 

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงิน
ตามกำหนดเวลาท่ีไม่แน่นอนเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศ
ไทย ความสามารถในการชำระหน้ีดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น 

BB (tha) 

BB แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสาร
อื่นในประเทศไทย การชำระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารเหล่าน้ีภายในประเทศน้ัน 
ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหน่ึงและความสามารถในการชำระหน้ีคืนตาม
กำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
ในทางลบ 

 C (tha) 

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหน้ีตามเงื่  อนไขของตราสารการเงิน
ตามกำหนดเวลาท่ีไม่แน่นอนสงู เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นใน
ประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยูก่ับ
สภาวะท่ีเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่าน้ัน 

B (tha) 

B แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นต่ำอยา่งมีนัยสำคัญเม่ือเปรยีบเทียบกับผู้ออก
ตราสารหน้ีอื่น ๆ ในประเทศไทย การปฏิบติัตามเงื่อนไขของตราสารหน้ีและข้อ
ผูกพันทางการเงินยงัคงเป็นไปได้ในปัจจุบนั แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับ
หน่ึงเท่าน้ัน และความสามารถในการชำระหน้ีตามกำหนดอย่างต่อเน่ืองเท่าน้ัน 
และความสามารถในการชำระหน้ีตามกำหนดอย่างต่อเน่ืองน้ัน ไม่แน่นอนขึ้นอยู่
กับสภาวะท่ีเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ 

 

 

 D (tha) 

แสดงถึงการผิดนัดชำระหน้ีท่ีได้เกิดขึ้นแลว้หรือกำลังจะเกิดขึ้น 

 

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเช่ือถือในระยะยาวในระยะส้ัน
สำหรับประเทศไทย                                                                    



 

                                                                                         60                     กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation:  SCBFINTECH 

                                                                                                                                                                                             
                     

Fitch Ratings 

   

อันดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย  อันดับความน่าเช่ือถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย 

CCC (tha), CC(tha), C(tha) 

อันดับความน่าเชื่อถือเหล่าน้ีแสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเม่ือ
เปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถใน
การปฎบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยูก่ับสภาวะท่ีเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพยีงอย่างเดียว 

 เครื่องบ่งชีพ้ิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความ
น่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือระดับสากลเครื่องหมาย “+” หรอื “-“ อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อ
จากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหน่ึง ๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อย
โดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งน้ี จะไม่มีการ
ระบุสัญลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ 
“AAA(tha)” หรืออันดับท่ีต่ำกว่า “CCC(tha)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือ
ในระยะยาว และจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับ
ความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1(tha)” 

D(tha) 

อันดับความน่าเชือ่ถอืเหล่าน้ี จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหน้ีซึ่ง
กำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหน้ีในปัจจุบนั 

 สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับ
อันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใชเ้พื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ท่ี 

จะมีการเปล่ียนแปลงอันดับความน่าเชื่อถอืและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึง่บ่งชี้
แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบง่ชี้
แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์”  
ในกรณีท่ีอันดับความน่าเชือ่ถืออาจจะได้รบัการปรับขึ้นปรบัลงหรือคงทีโ่ดย 

ปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชือ่ถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วง
ระยะเวลาสั้น ๆ 

Tris Rating  
 

  

อันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและระยะยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้น  อันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะสั้น มีอายุต่ำกว่า 1 ป ี 

AAA 

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำท่ีสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการ
เปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 

 T1 

T1 ออกตราสารหน้ีมีสถานะท้ังทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกรง่ใน
ระดับดีมาก มีสภาพคล่องท่ีดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการ
ผิดนัดชำระหน้ีท่ีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอ่ืน ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับ
เครดิตในระดับดังกล่าวซึง่มีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการ
ผิดนัดชำระหน้ีท่ีสูงยิ่งขึ้น 

AA 

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บรษิัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืน 

เงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอนัดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 

 T2 

T2 ผู้ออกตราสารหน้ีมีสถานะท้ังทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแขง็แกร่งใน
ระดับดี และมีความสามารถในการชำระหน้ีระยะสั้นในระดับท่ีน่าพอใจ 

A 

A มีความเสีย่งในระดับต่ำ บรษิัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงิน
ต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดลอ้มอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

 T3 

T3 ผูอ้อกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชำระหน้ีระยะส้ันในระดับท่ียอมรับได้ 

BBB 

BBB มีความเสีย่งในระดับปานกลาง บริษทัมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ย
และคืนเงินต้นในเกณฑ์ท่ีเพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงทาง
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการ
ชำระหน้ีท่ีอ่อนแอลงเม่ือเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

 

 

 T4 

T4 ผู้ออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชำระหน้ีระยะส้ันท่ีค่อนข้างอ่อนแอ
อันดับเครดิตทุกประเภทท่ีจัดโดยทริสเรทต้ิงเป็นอันดับเครดิตตราสารหน้ีใน
ตระกูลเงินบาท ซึง่สะท้อนความสามารถในการชำระหน้ีของผู้ออกตราสารโดย
ไม่รวมความเสี่ยงในการเปล่ียนแปลงการชำระหน้ีจากสกุลเงินบาทเป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศ 
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Tris Rating 

   

อันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและระยะยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้น  อันดับเครดติตราสารหน้ีระยะสั้น มีอายุต่ำกว่า 1 ป ี 

BB 

BB ความเสีย่งในระดับสูง บรษิัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงิน
ต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้
ความสามารถในการชำระหน้ีอยู่ในเกณฑท่ี์ไม่เพียงพอ 

 

 นอกจากน้ี ทริสเรทต้ิงยงักำหนด "แนวโน้มอนัดับเครดิต" (Rating Outlook) 

เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปล่ียนแปลงอันดับ เครดิตของผู้ออกตรา
สารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทต้ิงจะพิจารณาถึงโอกาสท่ี
จะเกิดการเปล่ียนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ในอนาคตของผู้ออกตราสารท่ีอาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหน้ี 

ท้ังนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตท่ีออกให้แก่หน่วยงานหน่ึงๆ จะเทียบเท่ากับ
ความสามารถในการชำระหน้ีของหน่วยงานน้ันๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่ง
ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก ่

B 

B ความเสีย่งในระดับสูงมาก บรษิัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืน
เงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความต้ังใจในการชำระหน้ี
ได้ตามการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ 

 Positive หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับขึ้น  

Stable หมายถึงอันดับเครดิตอาจไม่เปล่ียนแปลง  

Negative หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับลดลง  

Developing หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรบัลดลง หรือไม่เปล่ียนแปลง  

 

C 

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหน้ีสูงท่ีสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการ
ชำระดอกเบีย้และคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขท่ี
เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมี
ความสามารถในการชำระหน้ีได้ 

  

D 

D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหน้ี โดยผู้ออกตราสารหน้ีไม่สามารถชำระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด 

  

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อ
จำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 
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การซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (Unit-Link) 

ผู้ลงทุนสามารถซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือท่ีเรียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนได้ตามเง่ือนไขท่ี
บริษัทจัดการกำหนด โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนหรือนายหน้าท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนด ท้ังน้ี การซ้ือขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติท่ีแตกต่างไปจากการซ้ือขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนท่ีซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อน ท้ังน้ี หากบริษัทจัดการจะเปิด
ให้ซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการซ้ือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนท่ัวไปทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ อีกท้ังแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปล่ียนแปลง  

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังน้ี อาจมีการเปล่ียนแปลงได้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว  

มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :  

เนื่องจากการซ้ือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกำหนดท่ีเกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการเลือกลงทุน
แต่ละกองทุน การดำเนินการสับเปล่ียนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังน้ัน การ
ส่ังซ้ือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกำหนดในเรื่องมูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังขายคืน 
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการส่ังขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ซ่ึงอาจ
แตกต่างจากการซ้ือขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนท่ีซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกำหนดดังกล่าวได้ ตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์  

การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต :  

ผู้ลงทุนสามารถซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนหรือนายหน้าท่ี
บริษัทประกันชีวิตกำหนด โดยชำระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คส่วนบุคคล ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารท่ี
บริษัทประกันชีวิตกำหนดหรือวิธีอื่นใดท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนด ท้ังน้ี บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน วัน
และเวลาทำการในการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน วิธีการในการส่ังซ้ือ วิธีการชำระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการ
ขายท่ีผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการส่ังซ้ือจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีกำหนดไว้ใน
โครงการ โดยคำส่ังซ้ือหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชำระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว  

ในกรณีของการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตอาจปฏิเสธคำส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนท่ีซ้ือ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคำส่ังดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทำธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลท่ี
บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน รวมถึงพิจารณาแล้วเห็นว่าการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของ
กองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการหรือบริษัทประกันชีวิต  

การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ท้ังน้ี บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน เง่ือนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วัน
และเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนำส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ/หรือเอกสารการ
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ขายท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ในโครงการ และคำส่ัง
ขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน ตามกฎเกณฑ์ของบริษัทประกันชีวิตน้ัน ๆ  

ท้ังน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุนหรือวิธีอื่นใดท่ีบริษัทประกัน
ชีวิตกำหนด โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจำนวนขั้นต่ำ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์สำหรับผู้ลงทุนท่ีซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิต
ควบหน่วยลงทุนท่ีมีคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทประกันชีวิตภายในระยะเวลาท่ีกำหนด
ในหัวข้อ “การชำระเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน” ท้ังน้ี เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน และ/หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องประกาศกำหนด บริษัทประกันชีวิตมีหน้าท่ีต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับจากบริษัทจัดการ
ให้แก่ผู้ลงทุนท่ีซ้ือประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาท่ีกำหนดในหัวข้อ “การชำระเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน” โดยมีวิธีการชำระเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทนุซ่ึงจะเป็นไปตามท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน  

การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : บริษัทประกันชีวิตอาจส่งคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจำทุกเดือนเพื่อนำค่าขายคืนหน่วยลงทุน
มาชำระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามอัตราท่ีกำหนดในกรมธรรม์ (รายละเอียดเป็นไปตามท่ีระบุในกรมธรรม์) ซ่ึงมูลค่าในการขายคืน
อาจต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำท่ีกำหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทนุตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ 

การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

กรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนส่ังซ้ือ/ขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะเป็นผู้ออก
เอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการส่ังซ้ือ/ขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 30 วันทำการ นับต้ังแต่วันถัดจากวันส่ังซ้ือ/ขายคืนหน่วยลงทุน ท้ังน้ี บริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุนโดยตรง  

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามเงื่อนไขท่ี
ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยสง่คำส่ังตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด  

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้เท่าน้ันโดยต้องเป็นการทำรายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การ
สับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การท่ีบริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหน่ึงหรือหลายกองทุน (กองทุนเปิด
ต้นทาง) เพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหน่ึงหรือหลายกองทุน (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิต และเอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง 
ซ่ึงได้หักค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิด
รายการดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน  

การดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังน้ี  

(1) การสับเปล่ียนกองทุน คือ การสับเปล่ียนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหน่ึงหรือหลายกองทุนไปกองทุนเปิดปลายทางกองหน่ึงหรือหลาย
กองทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งคราว  

(2) การสับเปล่ียนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปล่ียนกองทุนเป็นประจำตามคำส่ังท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้น
ทางกองหน่ึงเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหน่ึงหรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์  
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(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปล่ียนกองทุนโดยอัตโนมัติตามคำส่ังในแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ให้มีสัดส่วนการ
ลงทุนเป็นไปตามทีผู้่ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์  

ท้ังน้ี รูปแบบ และเง่ือนไขในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนข้างต้น อาจเปล่ียนแปลงขึ้นอยู่กับบริษัทประกันชีวิตแต่ละแห่ง ซ่ึงจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนท่ีซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนแล้ว  

บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนเป็นการช่ัวคราว และ/หรือถาวร ในกรณีท่ีบริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์
หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีท่ีจำนวนท่ีขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต่ำกว่าจำนวนขั้นต่ำท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนดใน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือกรณีท่ียกเลิกตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์  

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งใบยืนยันการทำรายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันท่ีได้ดำเนินการ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุน สำหรับกรณีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงาน
ยืนยันการรับคำส่ังครั้งแรก หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี  

การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน :  

เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจำปี หรือเอกสารอื่นใด ซ่ึงบริษัทจัดการจัดส่งให้กับบริษัทประกันชีวิต 
และบริษัทประกนัชีวิตจะดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนต่อไป  

รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะ
การเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ท้ังนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมไม่เกินเดือนละหน่ึงครั้งโดยไม่เสีย
ค่าธรรมเนียม  

สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิประโยชน์ท่ีแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติท่ีซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี
เพียงอย่างเดียว ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับเง่ือนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกำหนด ดังนี้  

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดท้ังสิ้น   

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป็นหลักประกัน  

3. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทำกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 15 วันหลังจาก
วันท่ีได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของการลงทุนใน
หน่วยลงทุน ตามราคาขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันท่ีบริษัทจัดการได้รับคำส่ังขายคืนและได้ทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว 

4. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีแตกต่างเมื่อซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทำหน้าท่ีเป็นตัวแทนในการ
รวบรวม และนำส่งคำส่ังซ้ือ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยช่ือท่ีแท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน 
(Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมคีวามล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป็นต้น  

5. สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ยประกันในการลงทุนในกองทุนรวม  

6. สิทธิในการขอรับหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการจากตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต  

7. สิทธิในการได้รับทราบรายช่ือของบริษัทจัดการทุกแห่งท่ีรับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิตท่ีเสนอขายโดยบริษัทประกันชีวิตน้ัน  

8. สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับช่ือ ท่ีอยู่ ของบริษัทจัดการ บริษทัประกันชีวิต รวมทั้งช่ือ ท่ีอยู่ และเลขประจำตัวของตัวแทนขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต  
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9. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนท่ีได้รับคำแนะนำเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนน้ัน ตลอดจนรับทราบคำเตือน
และคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน  

10. สิทธิในการได้รับข้อเท็จจริงท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น การ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็นต้น  

11. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนท่ีตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รับจากการซ้ือกรมธรรม์ รวมทั้งการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น  

12. สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ปี 

อน่ึง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงเงื่อนไข หรือกรณีอื่นใดในการซ้ือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนท่ีซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งน้ี กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับหน่วยลงทุนชนิดควบประกัน 

ข้อมูลสิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง 

ผู้รับเอาประกันของหน่วยลงทุนชนิดควบประกันในปัจจุบันคือ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต 

ผู้ถือหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดควบประกันจะได้รับความคุ้มครองประกันชีวิตและสุขภาพของบริษัทประกัน ตามที่กรมธรรม์กำหนด ดังนี้  

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเอาประกัน  

• เป็นบคุคลธรรมดา 

• เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีอยู่ในทะเบียนรายช่ือผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดควบประกันโดยถือครองหน่วยลงทุนท่ีมีมูลค่าเงินลงทุนคงเหลือรวม
ต้ังแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป หรือจำนวนอื่นใดท่ีบริษัทจัดการจะเปล่ียนแปลงในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะพิจารณามูลค่าเงินลงทุน
คงเหลือตามเลขท่ีบัตรประชาชนของผู้ถือหน่วยลงทนุ 

มูลค่าเงินลงทุนคงเหลือ = มูลค่าเงินลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนซ้ือ/สับเปลี่ยนเข้า – มูลค่าเงินลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนขาย/สับเปล่ียนออก 

• ต้องมีอายุระหว่าง 15-65 ปีบริบูรณ์ (หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด)  

• เป็นบุคคลท่ีบริษัทประกันถือว่ามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง โดยสิทธิความคุ้มครองจะมีผลเมื่อได้รับการอนุมัติ การเอาประกันจากบริษัท
ประกัน 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติ และเง่ือนไขของผู้มีสิทธิเอาประกันตามความเหมาะสม โดยการดำเนินการ
ดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว และจะเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างท่ัวถึงด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว 
โดยอยา่งน้อยจะเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

2. ความคุ้มครอง   

ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้มีสิทธิเอาประกัน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับความคุ้มครองนับต้ังแต่วันท่ีเริ่มความคุ้มครอง หรือนับต้ังแต่วันท่ี
ได้รับการอนุมัติการเอาประกันจากบริษัทประกัน 

3. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะส้ินสุดความคุ้มครอง ในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังต่อไปน้ี  

• เมื่อกรมธรรม์สิ้นสุดผลบังคับ 
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• เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนพ้นสภาพการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดควบประกัน 

• เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเสียชีวิต 

• เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีอายุเกินกว่าอายุสูงสุดท่ีกำหนดไว้ข้างต้น 

• เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าเงินลงทุนคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

• เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึงของคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเอาประกันตามข้อ 1.  

ท้ังนี ้การส้ินสุดความคุ้มครอง ให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามปีกรมธรรม์หรือตามรอบระยะเวลาท่ีบริษัทประกันกำหนด  

4. ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิเอาประกันจะได้รับความคุ้มครองด้านประกันชีวิตและสุขภาพ โดยมีรายละเอียดเง่ือนไขและความคุ้มครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัยกำหนด 

5. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อาทิเช่น ช่ือ-นามสกุล ท่ีอยู่ ข้อมูลด้านสุขภาพ ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือข้อมูลอื่น
ใดท่ีเป็นตามท่ีบริษัทประกันกำหนด ท้ังนี้ หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการได้รับ
ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพดังกล่าว 

สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้รับตามกรมธรรม์ดังกล่าว บริษัทจัดการได้จัดให้เพื่อความคุ้มครองผู้ถือหน่วยลงทุนและเพื่อเป็นประโยชน์
ในด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสุขภาพ โดยเบี้ยประกันท่ีได้รับความคุ้มครองจะรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการอาจพิจารณาสิทธิประโยชน์ด้านการประกันชีวิตและสุขภาพทุก ๆ ปี หรือระยะเวลาอื่นใดตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร หาก
บริษัทจัดการเห็นว่าสิทธิประโยชน์ด้านการประกันชีวิตและสุขภาพจะไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้ลงทุนโดยรวม หรือมีผลกระทบต่อกองทุนรวมใน
อนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง เงื่อนไขกรมธรรม์ บริษัท
ประกัน หรือเงื่อนไขอื่นใด ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายกำหนด รวมถึงยกเลิกสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ หรือยกเลิกหน่วยลงทุน
ชนิดควบประกัน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างท่ัวถึงด้วยวิธีการท่ี
เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

เงื่อนไขการเริ่มรับความคุ้มครอง 

• การเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดควบประกันครั้งแรก หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคุณสมบัติได้รับสิทธิความคุ้มครองตามกรมธรรม์ไม่ถึง 50 
ราย บริษทัจัดการขอสงวนสิทธิเล่ือนรอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพ หรือปฏิเสธการให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์
ประกันชีวิตและสุขภาพ และหากภายหลังเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดควบประกันครั้งแรก มีผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคุณสมบัติได้รับสิทธิ
ความคุ้มครองตามกรมธรรม์เพิ่มขึ้นจนถึง 50 ราย ผู้ถือหน่วยลงทนุดังกล่าวก็จะได้รับสิทธิการคุ้มครองตามเง่ือนไขที่กำหนด 

• การเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดควบประกันครั้งแรก หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคุณสมบัติได้รับสิทธิความคุ้มครองตามกรมธรรม์ครบ 50 
ราย และต่อมาภายหลังการเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดควบประกันครั้งแรก มีผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมคุีณสมบัติได้รับสิทธิความคุ้มครองตาม
กรมธรรม์ลดลงต่ำกว่า 50 ราย ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมยังคงได้รับสิทธิคุ้มครองตามเง่ือนไขที่กำหนด 

วันท่ีกรมธรรม์มีผลบังคับ หมายถึง ต้ังแต่วันท่ี 1 ของเดือนถัดไปนับจากวันเปิดให้บริการชนิดหน่วยลงทุนควบประกันครั้งแรก (หรือวันท่ีระบุไว้ใน
กรมธรรม์) 

วันท่ีเริ่มความคุ้มครอง หมายถึง วันท่ีกรมธรรม์มีผลบังคับหรือวันท่ีบริษัทประกันอนุมัติให้ความคุ้มครอง หรือ เปล่ียนแปลงแผนความคุ้มครอง
ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน  

ระยะเวลาความคุ้มครอง หมายถึง วันท่ีเริ่มความคุ้มครอง ถึงวันส้ินสุดความคุ้มครอง ซ่ึงจะไม่เกินวันท่ีกรมธรรม์ยังให้ความคุ้มครองอยู่ 
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เงื่อนไขวันเริ่มคุ้มครอง 

• กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการซ้ือภายในวันท่ี 25 ก่อนเวลา 15.30 น. ของเดือนน้ัน ๆ วันได้รับสิทธิคุ้มครอง คือ วันท่ี 1 ของเดือนถัดจาก
เดือนท่ีลงทุน  

• กรณีผู้ถือหน่วยลงทนุทำรายการซ้ือภายหลังวันท่ี 25 ของเดือนน้ัน ๆ วันได้รับสิทธิคุ้มครอง คือ วันท่ี 1 ของ 2 เดือนถัดจากเดือนท่ีลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงวันท่ีเริ่มความคุ้มครอง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างท่ัวถึงด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่าง
น้อยจะเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เว้นแต่กรณีท่ีเกิดจาก
ปัจจัยท่ีควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวโดยทันที  

ตัวอย่างวันเริ่มความคุ้มครองและวันสิ้นสุดความคุ้มครอง 

ตัวอย่างที่ 1 กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการซ้ือ/สับเปล่ียนเข้าหน่วยลงทุนชนิดควบประกันภายในวันท่ี 25 ก่อนเวลา 15.30 น. ของเดือนน้ัน ๆ 
วันได้รับสิทธิคุ้มครอง คือ วันท่ี 1 ของเดือนถัดจากเดือนท่ีลงทุน ดังนี้ 

ทำรายการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าวันท่ี 20 พฤษภาคม 2565 วันได้รบัสิทธิคุ้มครอง คือ วันท่ี 1 มิถุนายน 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างท่ี 2 กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการซ้ือ/สับเปล่ียนเข้าหน่วยลงทุนชนิดควบประกันภายหลังวันท่ี 25 ของเดือนน้ัน ๆ วันได้รับสิทธิ
คุ้มครอง คือ วันท่ี 1 ของ 2 เดือนถัดจากเดือนท่ีลงทุน ดังนี ้

ทำรายการซือ้/สับเปลี่ยนเข้าวันท่ี 26 พฤษภาคม 2565 วันได้รับสิทธิคุ้มครอง คือ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาได้รับความคุ้มครอง 

ท ารายการซือ้/สับเปลี่ยนเข้า
หน่วยลงทุนชนิดควบประกัน
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 

เร่ิมความคุ้มครองตัง้แต่วันที่ 1 

มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป 

ระยะเวลาได้รับความคุ้มครอง 

ท ารายการซือ้/สับเปลี่ยนเข้า
หน่วยลงทุนชนิดควบประกัน
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 

เร่ิมความคุ้มครองตัง้แต่วันที่ 1 

กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป 
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ตัวอย่างที่ 3 กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน/สับเปล่ียนออกจากหน่วยลงทุนชนิดควบประกัน จนทำให้มูลค่าเงินลงทุนคงเหลือรวมต่ํากว่า 50,000 
บาท จะได้รับความคุ้มครองตามเง่ือนไขจนถึงวันสุดท้ายของเดือนท่ีมีการขายคืนหน่วยลงทุน ดังน้ัน วันส้ินสุดความคุ้มครองจะเป็นวันแรกของ
เดือนถัดไป ต้ังแต่เวลา 0.00 น. ตามรอบระยะเวลาท่ีบริษัทประกันภัยกำหนด ดังนี ้

ทำรายการขายคืน/สับเปลี่ยนออกวันท่ี 25 มิถุนายน 2565 วันสิ้นสุดความคุ้มครอง คือ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 ต้ังแต่เวลา 0.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิน้สุดความคุ้มครอง 

ท ารายการขายคืน/สับเปลี่ยน
ออกจากหน่วยลงทุนชนิดควบ
ประกันวันที่ 25 มิถุนายน 2565 

สิน้สุดความคุ้มครองตัง้แต่วันที่ 
1 กรกฎาคม 2565 เวลา 0.00 น. 
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ตารางผลประโยชน์แผนประกันท้ังหมด 7 แผนตามมูลค่าเงินลงทุนคงเหลือ 

ตารางผลประโยชน์แผนประกนั แผน 1  แผน 2 แผน 3  แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7 

มูลค่าเงินลงทุน 
ลงทุน 50,000 – 

149,999 บาท 

ลงทุน 150,000 –  

399,999 บาท 

ลงทุน 400,000 – 

999,999 บาท 

ลงทุน 1,000,000 
– 1,999,999 บาท 

ลงทุน 2,000,000 
– 4,999,999 บาท 

ลงทุนตัง้แต่ 
5,000,000 – 

9,999,999 บาท 

ลงทุนตัง้แต่ 
10,000,000  

บาทขึ้นไป 

การประกนัชีวิต 

- เสียชีวิตในทุกกรณี 
 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

100,000 

 

100,000 

การประกนัสุขภาพแบบผู้ป่วยใน :  
ต่อการเจ็บป่วย/บาดเจ็บต่อครั้ง 

 
 

     

1. ค่าห้องและค่าอาหาร / วัน (สูงสุด 31 

วัน) 
300 800 2,200 3,000 4,000 6,000 8,000 

ค่าห้อง ไอ ซี ยู / วัน (สูงสุด 7 วัน)  600 1,600 4,400 6,000 8,000 12,000 16,000 

2. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ รวมถึงค่า
รักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกต่อเนื่องจาก
ผู้ป่วยในภายใน 30 วันนับแต่วันออกจาก
โรงพยาบาล 

 

 

 

2,000 

 

 

 

5,000 

 

 

 

12,000 

 

 

 

15,000 

 

 

 

30,000 

 

 

 

60,000 

 

 

 

100,000 

3. ค่าธรรมเนียมผ่าตัด (ตามจ่ายจริง)   

2,000 

 

5,000 

 

12,000 

 

15,000 

 

30,000 

 

60,000 

 

100,000 

4. ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะโรค 

(จ่ายแยกต่างหากจากข้อ 2. หรือข้อ 3.) 

 

500 

 

500 

 

1,500 

 

3,000 

 

4,000 

 

5,000 

 

6,000 

5. ค่าดูแลโดยแพทย์ต่อครั้ง 

(สูงสุด 31 ครั้ง) 
 

150 

 

400 

 

1,000 

 

1,200 

 

1,500 

 

3,000 

 

4,000 

6. ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเนื่องจาก
อุบัติเหตุ (เข้ารักษาภายใน 72 ช่ัวโมง
หลังจากได้รับอุบัติเหตุ) รวมถึงการรักษา
ต่อเนื่องจนกว่าจะหาย (จ่ายแยกต่างหาก
จากข้อ 2.) 

 

 

 

 

1,000 

 

 

 

 

1,000 

 

 

 

 

3,000 

 

 

 

 

4,000 

 

 

 

 

5,000 

 

 

 

 

6,000 

 

 

 

 

8,000 

7. ค่ารถพยาบาลไปและหรือมาจาก
โรงพยาบาล (จา่ยแยกต่างหากจากข้อ 2.) 

 

300 

 

800 

 

2,200 

 

3,000 

 

4,000 

 

6,000 

 

8,000 

8. ค่าปลงศพ  
10 เท่าของค่าห้อง

และค่าอาหาร 

10 เทา่ของค่าห้อง
และค่าอาหาร 

10 เท่าของค่าห้อง
และค่าอาหาร 

10 เท่าของค่าห้อง
และค่าอาหาร 

10 เท่าของค่าห้อง
และค่าอาหาร 

10 เท่าของค่าห้อง
และค่าอาหาร 

10 เท่าของค่าห้อง
และค่าอาหาร 

ทนัตกรรม (ต่อปี) 
คุ้มครองกรณีการถอนฟัน อุดฟัน ขดู
หินปูน และการรักษารากฟัน 

โดยทันตแพทย์ทีไ่ด้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย สุงสุดไม่เกินปีละ 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

4,000 

 

 

 

 

5,000 

 

 

 

 

10,000 

การประกนัสุขภาพแบบผู้ป่วยนอกหรือ
คลินิก 

วันละไม่เกิน 1 ครั้งและไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

600 

 

 

1,200 

 

 

4,000 

 

 

6,000 
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ตัวอย่างการพิจารณาแผนความคุ้มครองท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ 

(การพิจารณาปรับแผนความคุ้มครองจะปรับทุกวันท่ี 1 ของเดือนมกราคม เมษายน มิถุนายน และกันยายน ของทุกปี หากตรงกับ
วันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป ท้ังนี้อาจเปล่ียนแปลงได้ซ่ึงเป็นไปตามรอบระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกำหนด) 

ตัวอย่างท่ี 1 วันท่ี 25 ธันวาคม 2564 ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการซ้ือ/สับเปล่ียนเข้าหน่วยลงทุนชนิดควบประกัน 50,000 บาท ดังน้ัน ณ 
วันท่ี 1 มกราคม 2565 จะได้รับความคุ้มครองในแผน 1 ต่อมาวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2565 มีการทำรายการซ้ือ/สับเปล่ียนเข้าอีก 100,000 

บาท ดังน้ันเงินลงทุนคงเหลือรวมในหน่วยลงทุนชนิดควบประกันมีมูลค่าเท่ากับ 150,000 บาท ความคุ้มครองจะเปล่ียนจากแผน 1 เป็น
แผน 2 ในวันท่ี 1 เมษายน 2565 

ตัวอย่างท่ี 2 วันท่ี 27 มิถุนายน 2564 ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการซ้ือ/สับเปล่ียนเข้าหน่วยลงทุนชนิดควบประกัน 900,000 บาท ดังนั้น ณ 
วันท่ี 1 สิงหาคม 2564 จะได้รับความคุ้มครองในแผน 3 ต่อมากองทุนมีกำไร 100,000 บาท ดังน้ันเงินลงทุนคงเหลือรวมในหน่วยลงทุน
ชนิดควบประกันมีมูลค่าเท่ากับ 1,000,000 บาท แผนความคุ้มครองยังคงเป็นแผน 3 เน่ืองจากการพิจารณาแผนความคุ้มครองจะ
พิจารณาจากมูลค่าเงินลงทุนคงเหลือไมนั่บรวมผลกำไรขาดทุน 

ตัวอย่างที่ 3 วันท่ี 20 กันยายน 2564 ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการซ้ือ/สับเปล่ียนเข้าหน่วยลงทุนชนิดควบประกัน 450,000 บาท ดังนั้น ณ 
วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 จะได้รับความคุ้มครองในแผน 3 ต่อมากองทุนมีผลขาดทุน 100,000 บาท ดังน้ันเงินลงทุนคงเหลือรวมในหน่วย
ลงทุนชนิดควบประกันมีมูลค่าเท่ากับ 350,000 บาท แผนความคุ้มครองยังคงเป็นแผน 3 เน่ืองจากการพิจารณาแผนความคุ้มครองจะ
พิจารณาจากมูลค่าเงินลงทุนคงเหลือไม่นับรวมผลกำไรขาดทุน 

ตัวอย่างท่ี 4 วันท่ี 4 ตุลาคม 2564 ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการซ้ือ/สับเปล่ียนเข้าหน่วยลงทุนชนิดควบประกัน 1,000,000 บาท ดังนั้น ณ 
วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 จะได้รับความคุ้มครองในแผน 4 ต่อมาวันท่ี 25 ธันวาคม 2564 ทำรายการขายคืน/สับเปล่ียนออก 500,000 

บาท ดังน้ันเงินลงทุนคงเหลือรวมในหน่วยลงทุนชนิดควบประกันมีมูลค่าเท่ากับ 500,000 บาท แผนความคุ้มครองจะเปล่ียนจากแผน 4 

เป็นแผน 3 ในวันท่ี 1 มกราคม 2565 

 

วิธีการใช้สิทธิความคุ้มครองและช่องทางการติดต่อเพื่อขอคำแนะนำการใช้บริการ 

(อาจเปล่ียนแปลงได้ ท้ังนีเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน) 

- ใช้บัตรประกันสุขภาพคู่บัตรประจำตัวประชาชนในการใช้สิทธิเข้ารักษาตัวกับสถานพยาบาลในสัญญา 

- การเรียกร้องสินไหมทดแทนกรณีมรณกรรมผู้รับประโยชน์ส่งเอกสารดังนี้ ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกบับริษัทประกัน 

1) ใบเรียกร้องสิทธิของผู้รับประโยชน์ทุกคน (ตามแบบฟอร์มของบริษัทประกัน) 

2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ทุกคน 

3) สำเนาใบมรณบัตร 

4) สำเนาทะเบียนบ้านท่ีมีการจำหน่ายการตายของผู้เอาประกันภัย 

5) ใบยินยอมของผู้รับประโยชน์หรือทายาท ในกรณีท่ีต้องเปิดเผยประวัติ 

กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือเหตุอ่ืนท่ีไม่ได้เสียชีวิตจากการเจ็บป่วย เพิ่มเอกสารตามข้อ 6) – 7) 

6) สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีท่ีได้รับรองสำเนาถูกต้องจากตำรวจ   

7) สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ 
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เบอร์ติดต่อเพื่อขอคำแนะนำการใช้บริการ   

- แผนกเคลมของบริษัท อินชัวร์พีเดีย จำกัด เบอร์ 084-0247302 วันจันทร์ - ศุกร์ 9.00 – 18.00 น. 

- ศูนยดู์แลลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต โทร 1373 บริการ 24 ช่ัวโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด 

ผ่าน My Allianz Application  อำนวยความสะดวกในการให้บริการในด้านต่าง ๆ 
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ข้อกำหนดอ่ืน ๆ 

▪ บริการข้อมูลกองทุนรวมให้ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม รูปแบบการบริการ และ/หรือวิธีการ ในการนำส่ง เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร 
รายงานต่าง ๆ และ/หรือหนังสือของบริษัทจัดการถึงผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงอาจจัดให้มีรูปแบบการตอบรับข้อมูลอื่น (ถ้ามี) เช่น ผ่าน
ช่องทางอิเลคทรอนิคส์ เป็นต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 
30 วันก่อนวันเริ่มดำเนินการปรับปรุงเปล่ียนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซ่ึงการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการนำส่ง และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่น
ใดในลักษณะทำนองเดียวกันน้ี ซ่ึงบริษัทจัดการได้คำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ ท้ังน้ี ในการนำส่ง
จดหมาย/หนังสือถึงผู้ถือหน่วยลงทุน อาทิ กรณีการแก้ไขโครงการ การขอมติ การเลิกโครงการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการโดยเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และ/หรือประกาศท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต 

▪ การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission) :  

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการ
กองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑดั์งต่อไปน้ี  

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้น้ันต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ  

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลน้ันบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคล
ดังกล่าว (Churning)  

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึงให้แก่กองทุนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและ
คำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนน้ันด้วย  
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ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุน บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ใน
รายงานรอบปีบัญชีและรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย  

▪ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ซ่ึง
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัท
จัดการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิกการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้ตามท่ีเห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์
ดังต่อไปน้ี  

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากบริษัทจัดการ ตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด หรือให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายจากบริษัทจัดกาไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ/หรือกฎหมาย
ต่าง ๆ ท้ังนี้ ตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด  

(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเล่ียงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ  

(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความ
น่าเช่ือถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือช่ือเสียงของบริษัทจัดการ  

นอกจากน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสาร
หรือหลักฐานใดของผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายต่างๆ หรือบุคคลอื่นใด เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ  

ท้ังน้ี คำว่า “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือ คำว่า “กฎหมายต่างๆ” น้ัน ให้มีความหมายรวมถึงกฎหมายของ
ประเทศต่างๆ ท่ีกองทุนรวมได้มีการลงทุนในประเทศน้ันๆ ด้วย  

▪ ข้อกำหนดเกีย่วกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน :  

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซ่ึงต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมี
ผลบังคับใช้วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินท่ีไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 
(Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลท่ีอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ่ึง
รวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซ่ึงมีถิ่นท่ีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซ่ึงมีถิ่นท่ีอยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงเปิดหรือมี
ไว้กับ FFI น้ัน นอกจากน้ียังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายท่ีมีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ใน
ลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซ่ึงต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศท่ีเกีย่วข้อง”)  

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซ่ึงถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ท่ี FATCA 
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กำหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าท่ีในการกำหนดให้ลูกค้าบาง
ประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น  

ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-

Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบท่ีสำคัญในสองกรณี คือ  

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินท่ีกองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซ่ึงจะเริ่มต้นต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซ่ึงอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะเริ่มต้นต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA 

(ซ่ึงรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าท่ีดำเนินการหักเงิน 
ณ ท่ีจ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมท่ีเป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุน ท่ีเข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซ่ึงอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป  

เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมท้ังเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัท
จัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง และ
เพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องได้ 
บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซ่ึงรวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังน้ี  

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกำหนด) ให้
คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่า
หน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลท่ีได้รับ เป็นต้น) ท่ีมีอยู่ในบัญชีท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนน้ันกับบริษัท
จัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐท้ังในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง  

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อท่ีกำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลท่ีเคยให้ไว้มีการเปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน 
FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง (ในกรณีท่ีเป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ท้ังน้ี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมาย
ดังกล่าว  

(3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม รวมท้ังเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการ
กำหนด บรษัิทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนนิการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดังต่อไปน้ีตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามท่ีบริษัทจัดการแจ้งน้ีแล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี  

(1) ไม่รับคำส่ังซ้ือ/สับเปล่ียน/โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว  

(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว  
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(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายน้ันได้ เพ่ือให้
สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกีย่วข้อง ท้ังนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย  

(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการ
ดำเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น  

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเล่ียงมิให้บริษัท
จัดการและกองทุนมีการดำเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก 
ณ ท่ีจ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซ่ึงในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็น
พลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกำหนด) เท่าน้ัน  

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามท่ีบริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ 
(รวมถึงผู้ท่ีเกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือ
ดำเนนิการอื่นใดท่ีราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

▪ ในกรณีท่ีคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ กฎ เกณฑ์ ท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุน
และ/หรือการจัดการกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง/เปล่ียนแปลงในเรื่องดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ท้ังน้ี การปรับปรุง/เปล่ียนแปลงดังกล่าวจะ
ดำเนินการตามแนวทางที่ประกาศกำหนด และถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

▪ สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ซ่ึงหมายถึง หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

▪ สำหรับชนิดเพื่อการออม  

(1) บริษัทจัดการจะทำการบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกรายการตามวันท่ีลงทุน และเมื่อมีการขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนย้าย
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคำนวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการ ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด  

วันท่ีลงทุน หมายถึง วันท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมในแต่ละรายการ และในกรณีท่ีรับโอนหน่วยลงทุนจากกองทุน
รวมเพื่อการออมอื่น ให้หมายความถึง วันท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนเริ่มแรกในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของรายการท่ีรับโอนน้ัน  

(2) บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการซ้ือหน่วยลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมโดยมีรายการอย่างน้อยตามท่ีสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนกำหนด ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือรับรองการซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุน เมื่อมีรายการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปี  

(3) บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนโอน
หน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพ่ือการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น โดยมีรายการอย่างน้อยตามท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด ซ่ึง
ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว พร้อมด้วยเช็คค่าขายคืนหรือเงิน
โอนค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือวิธีการอื่นใดในการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยัง
กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันท่ีได้รับคำส่ังจากผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นข้อมูลในการ
จัดทำทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างต่อเน่ือง และเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน พร้อมให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้ 

(4) บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม โดยมีรายการอย่าง
น้อยตามท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือรับรองการขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าว เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่า
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ทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการใน
ต่างประเทศซ่ึงบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทำการในต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตามเลขท่ีบัญชีท่ีผู้
ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน หรือจ่ายเป็นเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ทีร่ะบุไว้ในคำขอใช้บริการกองทุน 

นอกจากน้ี บริษัทจัดการจะจัดให้มรีะบบงานในการตรวจสอบการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน และจัดให้มีระบบงานในการขายคืนหน่วยลงทุน 
รวมถึงจัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีขายคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

▪ การใช้สิทธิออกเสียงกรณีกองทุนลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน : ห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง อย่างไร
ก็ดี ในกรณท่ีีกองทุนปลายทางไม่สามารถดำเนินการเพื่อขอมติได้ เน่ืองจากติดข้อจำกัดห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง บริษัท
จัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ หากได้รับมติเกินกึ่งหน่ึงของผู้ถือหน่วยของกองทุนปลายทางในส่วน
ท่ีเหลือ  
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คำเตือน / ข้อแนะนำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำเตือนหรอืคำแนะนำตามประกาศอ่ืน 

▪ การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึง
ความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

▪ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพ่ือบริษัทจัดการกองทุนรวมเช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทจัดการ
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจะจัดให้มีระบบงานท่ีป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ท้ังน้ีผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการลงทุน
เพื่อบริษัทจัดการได้ท่ีทางเว็บไซต์  www.scbam.com 

▪  กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังน้ันบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จึงไม่มี
ภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation ท้ังน้ี ผลการดำเนินงานของกองทุน
เปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด 

▪ ในกรณีท่ีผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

▪ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเมื่อมีความเข้าใจในความเส่ียงของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าและควรพิจารณาความเหมาะสม
ของการลงทุนโดยคำนึงถงึประสบการณ์การลงทุนวัตถุประสงค์การลงทุนและฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง      

 

▪ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกบับุคคลท่ีเกี่ยวข้องได้ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 

▪ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซ่ึงอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังน้ัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานท่ีป้องกันธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อันเกิดจากนโยบายการลงทุนท่ีเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของท้ังกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี www.scbam.com 

▪ บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ท่ี
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบเพื่อท่ีบริษัทจัดการจะสามารถ
กำกับและดูแลการซ้ือขายหลักทรัพย์ของพนกังานได้  

▪ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะทำการติด
ประกาศ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

▪ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการ
ทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษทัจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน 

▪ ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุน เป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

▪ ในกรณีท่ีผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวมท่ีได้รับอนุมัติจากสำนักงานและที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการ
กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทนุท่ีจัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

 

หนังสอืชี้ชวนฉบับน้ีรวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 

http://www.scbam.com/
http://www.sec.or.th/
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation 

1 

1. ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation 

ช่ือโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  SCB Fintech Innovation 

ช่ือย่อโครงการ :  SCBFINTECH 

ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด  

ประเภทการขาย :  ขายหลายคร้ัง 

การกำหนดอายุโครงการ :  ไม่กำหนด  

รายละเอียดเพิ่มเติมเง่ือนไข (อายุโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติสิ้นสุดลง โดยจะไม่นำกอง
ทรัพย์สินไปจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม หรืออาจพิจารณาเลิกโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะดำเนินการดังกล่าวโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสำคัญในกรณีดังต่อไปน้ี  

(1) กองทุนรวมมีจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุน  

(2) กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม อันเน่ืองจากปัจจัยอื่นใดที่
ทำให้ผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะเข้าไปลงทุนปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  

(3) มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตให้นำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ  

(4) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในและ/หรือต่างประเทศไม่เหมาะสม และ/
หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน ซ่ึงอาจส่งผล
กระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนที่ไม่เป็นไปตามที่บริษัทจัดการคาดหวัง  

(5) ไม่สามารถสรรหาหรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนได้
โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไป 

ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

เพ่ือระดมเงินออมและเงินลงทุนจากประชาชนทั่วไป นิติบุคคล และ/หรือสถาบันต่าง ๆ ที่ มุ่งหวัง
ผลตอบแทนจากการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะลงทุนในกองทุนต่างประเทศที่เน้นลงทุนใน
หลักทรัพย์และหรือตราสารที่มีความเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน (“Fintech”)  

2. ประเภทกองทุน 

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน :  ตราสารทุน 

ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

- กองทุนรวมเพ่ือการออม 

- กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) 

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอ่ืน ๆ : 

- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน 

- กองทุนรวมที่ให้สิทธิประโยชน์ของประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพ 

ประเภทการลงทุนตามความเส่ียงเกี่ยวกับต่างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยง
ต่างประเทศ  
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รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :  

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS และ/หรือหน่วย
ของกองทุนอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น ที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์และหรือตราสารที่มีความเกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน (“Fintech”) โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมต่างประเทศที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่ เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
ต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งน้ี
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน โดยจะลงทุนในกองทุนใด
กองทุนหน่ึงโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชไีม่เกนิร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซ่ึงสัดส่วนการ
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

ส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้ง ตราสารทุน ตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน และ/หรือ
เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ รวมถึงอาจมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์อื่นหรือ
ทรัพย์สินอื่น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้  

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

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

นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และ
ตราสารหน้ีที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสาร
หน้ีที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ (Unlisted) รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขาย
คืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด  

ทั้งน้ี ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจ
ไม่นับช่วงระยะเวลาดังน้ีรวมด้วยก็ได้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ  

1. 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียน  

2. 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม  

3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเน่ืองจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพ่ือรอการลงทุน ทั้งน้ี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำ
การ  

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์
เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน (infra) ซ่ึงอยู่ภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุน
ในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์
เง่ือนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งน้ี กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับใน
กองทุนต้นทาง (circle investment) และกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้
บริษัทจัดการเดียวกันอีก (cascade investment)  

การใช้สิทธิออกเสียงกรณีกองทุนลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน : ห้ามมิให้กองทุนต้น
ทางลงมติให้กองทุนปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กองทุนปลายทางไม่สามารถดำเนินการเพ่ือขอมติ
ได้ เน่ืองจากติดข้อจำกัดห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับ
ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ หากได้รับมติเกินกึ่งหน่ึงของผู้ถือหน่วยของ
กองทุนปลายทางในส่วนที่เหลือ 
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ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนปลายทางหากปรากฏว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที่กองทุนรวมไปลงทุนมีมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิลดลงในลกัษณะใดลักษณะหน่ึงดังต่อไปน้ี บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยกองทุนปลายทางดังกล่าวเป็นกองทุนต่างประเทศ
ที่ไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนรวมดัชนีหรือกองทุนรวมอีทีเอฟ  

(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหน่ึงลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ปลายทางดังกล่าว  

(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางดังกล่าวลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการ
ใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางน้ัน  

ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที่กองทุนไปลงทุนลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัท
จัดการจะดำเนินการดังต่อไปน้ี  

(1) แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลงพร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึง
ประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ  

(2) ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ  

(3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่
ดำเนินการแล้วเสร็จ  

(4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพ่ือให้ผู้ที่สนใจจะ
ลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุน ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย  

ระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุน
รวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์
ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความ
เสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพ่ิมข้ึน ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซ่ึงข้ึนอยู่
กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อน่ึง บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภท
กองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับหน่วยลงทุนชนิดควบประกัน : 

ข้อมูลสิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง 

ผู้รับเอาประกันของหน่วยลงทุนชนิดควบประกันในปัจจุบัน คือ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต 

ผู้ถือหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดควบประกันจะได้รับความคุ้มครองประกันชีวิตและสุขภาพของ
บริษัทประกัน ตามที่กรมธรรม์กำหนด ดังน้ี 

1.   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเอาประกัน 

•  เป็นบุคคลธรรมดา 

•  เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดควบประกันโดยถือครองหน่วยลงทุน
ที่ มีมูลค่าเงินลงทุนคงเหลือรวมตั้งแต่ 50,000 บาท ข้ึนไป หรือจำนวนอื่นใดที่บริษัทจัดการจะ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะพิจารณามูลค่าเงินลงทุนคงเหลือตามเลขที่บัตรประชาชน
ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

มูลค่าเงินลงทุนคงเหลอื = มูลค่าเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทนุซ้ือ/สับเปลีย่นเข้า – มูลค่าเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ขาย/สับเปลี่ยนออก 



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation 

4 

•  ต้องมีอายุระหว่าง 15-65 ปีบริบูรณ์ (หรือเป็นไปตามเง่ือนไขที่บริษัทจัดการกำหนด) 

•  เป็นบุคคลที่บริษัทประกันถือว่ามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง โดยสิทธิความคุ้มครองจะมีผลเม่ือได้รับการ
อนุมัติ การเอาประกันจากบริษัทประกัน 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ และเง่ือนไขของผู้มีสิทธิเอาประกันตาม
ความเหมาะสม โดยการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้ม่ันใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว 
โดยอย่างน้อยจะเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

2.   ความคุ้มครอง 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้มีสิทธิเอาประกัน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับความคุ้มครองนับตั้งแต่วันที่
เร่ิมความคุ้มครอง หรือนับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติการเอาประกันจากบริษัทประกัน 

3.   ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสิ้นสุดความคุ้มครอง ในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

•  เม่ือกรมธรรม์สิ้นสุดผลบังคับ 

•  เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนพ้นสภาพการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดควบประกัน 

•  เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนเสียชีวิต 

•  เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนมีอายุเกินกว่าอายุสูงสุดที่กำหนดไว้ข้างต้น 

•  เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าเงินลงทุนคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

•  เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึงของคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเอาประกันตามข้อ 1. 

ทั้งน้ี การสิ้นสุดความคุ้มครอง ให้เป็นไปตามเง่ือนไขตามปีกรมธรรม์หรือตามรอบระยะเวลาที่บริษัท
ประกันกำหนด 

4.   ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเอาประกันจะได้รับความคุ้มครองด้านประกันชีวิตและสุขภาพ โดยมี
รายละเอียดเง่ือนไขและความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยกำหนด 

5.   ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อาทิเช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ข้อมูลด้าน
สุขภาพ ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือข้อมูลอื่นใดที่เป็นตามที่บริษัทประกันกำหนด ทั้งน้ี หากบริษัทจัดการ
ไม่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการได้รับความคุ้มครองตาม
กรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพดังกล่าว 

สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับตามกรมธรรม์ดังกล่าว บริษัทจัดการได้จัดให้เพ่ือความ
คุ้มครองผู้ถือหน่วยลงทุนและเพ่ือเป็นประโยชน์ในด้านการเสริมสร้างความม่ันคงของชีวิตและสุขภาพ 
โดยเบี้ยประกันที่ได้รับความคุ้มครองจะรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจพิจารณาสิทธิประโยชน์ด้านการประกันชีวิตและสุขภาพทุก ๆ ปี หรือระยะเวลาอื่น
ใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร หากบริษัทจัดการเห็นว่าสิทธิประโยชน์ด้านการประกันชีวิตและสุขภาพ
จะไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้ลงทุนโดยรวม หรือมีผลกระทบต่อกองทุนรวมในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขของสิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง เง่ือนไข
กรมธรรม์ บริษัทประกัน หรือเง่ือนไขอื่นใด ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด รวมถึงยกเลิกสิทธิ
ประโยชน์ความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ หรือยกเลิกหน่วยลงทุนชนิดควบประกัน โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่
เหมาะสมอันทำให้ม่ันใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะเผยแพร่ข้อมูล
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

เง่ือนไขการเร่ิมรับความคุ้มครอง 

•    การเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดควบประกันคร้ังแรก หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนทีมี่คุณสมบัติได้รับสิทธิ
ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ไม่ถึง 50 ราย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเลื่อนรอบความคุ้มครองตาม
กรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพ หรือปฏิเสธการให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพ 
และหากภายหลังเปิดใหบ้ริการหน่วยลงทุนชนิดควบประกันคร้ังแรก มีผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคณุสมบัตไิดรั้บ
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สิทธิความคุ้มครองตามกรมธรรม์เพ่ิมข้ึนจนถึง 50 ราย ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวก็จะได้รับสิทธิการ
คุ้มครองตามเง่ือนไขที่กำหนด 

•    การเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดควบประกันคร้ังแรก หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนทีมี่คุณสมบัติได้รับสิทธิ
ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ครบ 50 ราย และต่อมาภายหลังการเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดควบ
ประกันคร้ังแรก มีผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคุณสมบัติได้รับสิทธิความคุ้มครองตามกรมธรรม์ลดลงต่ำกว่า 50 
ราย ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมยังคงได้รับสิทธิคุ้มครองตามเง่ือนไขที่กำหนด 

วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ หมายถึง ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนถัดไปนับจากวันเปิดให้บริการชนิดหน่วยลงทุน
ควบประกันคร้ังแรก (หรือวันที่ระบุไว้ในกรมธรรม์) 

วันที่เร่ิมความคุ้มครอง หมายถึง วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับหรือวันที่บริษัทประกันอนุมัติให้ความคุ้มครอง 
หรือ เปลี่ยนแปลงแผนความคุ้มครองให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาความคุ้มครอง หมายถึง วันที่เร่ิมความคุ้มครอง ถึงวันสิ้นสุดความคุ้มครอง ซ่ึงจะไม่เกินวันที่
กรมธรรม์ยังให้ความคุ้มครองอยู่ 

เง่ือนไขวันเร่ิมคุ้มครอง 

•  กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการซ้ือภายในวันที่ 25 ก่อนเวลา 15.30 น. ของเดือนน้ัน ๆ วันได้รับสิทธิ
คุ้มครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน 

•  กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการซ้ือภายหลังวนัที่ 25 ของเดือนน้ัน ๆ วันได้รับสิทธิคุ้มครอง คือ วันที่ 1 
ของ 2 เดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวันที่เร่ิมความคุ้มครอง โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่
เหมาะสมอันทำให้ม่ันใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะเผยแพร่ข้อมูล
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เว้น
แต่กรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวโดยทันที 

3. ข้อมูลที่เกี่ยวกับจำนวนเงินทุนโครงการ 

จำนวนเงินทุนโครงการเร่ิมต้น : 3,000,000,000.00 บาท 

นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี 

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุน
มากกว่าจำนวนเงินทุน : เป็นจำนวนร้อยละ 15.00 ของจำนวนเงินทุนโครงการ 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท 

จำนวนหน่วยลงทุนเร่ิมต้น : 300,000,000 หน่วย  

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายคร้ังแรก : 10.0000 บาท  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

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

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

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

4. การบริหารจัดการกองทุน 

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน  

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  

- ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเส่ียง (Non-Hedging)  

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน  

วิธีการในการคำนวน Global Exposure limit : Commitment approach  

อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ :  
100.00 

- การลดความเส่ียง (Hedging) 

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน  

กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่า
ดัชนีชี้วัด (Active Management)  

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน  

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) 

ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :  

- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน 

- ระยะเวลาการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

- สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล 

- สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพ่ือการออม (SSF) 

รายการ class of unit :  

1. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(A) 

เป็นชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดสะสมมูลค่า 

คำอธิบาย : 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนผ่านการเพ่ิมมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก (Total 
return) 

2. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(R) 

เป็นชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมัติ 

คำอธิบาย : 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดย
กองทุนมุ่งหวังที่จะให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 

3. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(D) 

เป็นชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดจ่ายเงินปันผล 
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คำอธิบาย : 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล 

4. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(P) 

เป็นชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล 

คำอธิบาย : 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล สถาบันที่บริษัทจัดการกำหนดที่
ต้องการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยในเบื้องต้นบริษัทจัดการกำหนด
ให้บริการเฉพาะผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่าน้ัน 

5. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(E) 

เป็นชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

คำอธิบาย : 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น SCBAM Fund Click เป็นต้น 
และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพ่ิมเติม 

6. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(SSF) 

เป็นชนิดเพื่อการออม (SSF) : เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดเพ่ือการออม 

คำอธิบาย : 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ตอ้งการออมเงินระยะยาวและได้รับสทิธปิระโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุน
ในชนิดหน่วยลงทุนน้ีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ทั้งน้ี ผู้ลงทุนต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการ
ประกาศกำหนด 

7. ช่ือย่อ : SCBFINTEC(SSFE) 

เป็นชนิดเพื่อการออม (SSF) : เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดเพ่ือการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

คำอธิบาย : 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ตอ้งการออมเงินระยะยาวและได้รับสทิธปิระโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุน
ในชนิดหน่วยลงทุนน้ีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและเป็นผู้ลงทุนที่ทำ
รายการผ่านช่ องทางอิ เล็ กท รอ นิกส์  เช่ น  SCBAM Fund Click เป็ นต้ น  และช่องท าง
อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพ่ิมเติม 

8. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(IN) 

เป็นชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดควบประกัน 

คำอธิบาย : 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกัน 
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6. การจ่ายเงินปันผล :  

ช่ือย่อ นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

SCBFINTECH(A) ไม่จ่าย 

SCBFINTECH(R) ไม่จ่าย 

SCBFINTECH(D) จ่าย 

SCBFINTECH(P) ไม่จ่าย 

SCBFINTECH(E) ไม่จ่าย 

SCBFINTECH(SSF) จ่าย 

SCBFINTEC(SSFE) จ่าย 

SCBFINTECH(IN) ไม่จ่าย 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :  

บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 คร้ัง  

สำหรับชนิดจ่ายเงินปันผล พิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลแล้วแต่กรณี และการจ่ายเงินปัน
ผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพ่ิมข้ึนในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปัน
ผลน้ัน โดยจะข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนด และตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  

สำหรับชนิดเพ่ือการออม และชนิดเพ่ือการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จะจ่ายเงินปันผลได้เม่ือ
กองทุนมีกำไรสะสม และจะไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงิน
ปันผลน้ัน  

การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในแต่ละคร้ัง จะเลือกจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหน่ึง 
ดังต่อไปน้ี  

(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี้ยรับที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม  
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสะสมดังกล่าว หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปัน
ผลน้ัน แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปัน
ผล เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคม นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย และตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน :  

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลของกองทุนรวม ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติ ดังน้ี  

1. ประกาศข้ึนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี) หรือวิธีการอื่นใดที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถทราบได้ 

2. แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนรวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเม่ือได้รับการร้องขอ  
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีที่ต่างกันสำหรับหน่วยลงทุน
ที่ขายในช่วงระยะเวลาที่ต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
ดำเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละคร้ัง และจะถือปฏิบัติเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพ่ือการอื่นใด 
นอกจากเพ่ือประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ัน  

7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

รายการ class of unit :  

1. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(A) 

มูลค่าข้ันต่ําของการรับซื้อคืน : 1,000.00 บาท  

จำนวนหน่วยลงทุนข้ันต่ําของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด 

2. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(R) 

มูลค่าข้ันต่ําของการรับซื้อคืน : 1,000.00 บาท  

จำนวนหน่วยลงทุนข้ันต่ําของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด 

3. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(D) 

มูลค่าข้ันต่ําของการรับซื้อคืน : 1,000.00 บาท  

จำนวนหน่วยลงทุนข้ันต่ําของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด 

4. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(P) 

มูลค่าข้ันต่ําของการรับซื้อคืน : 1.00 บาท  

จำนวนหน่วยลงทุนข้ันต่ําของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด 

5. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(E) 

มูลค่าข้ันต่ําของการรับซื้อคืน : 1.00 บาท  

จำนวนหน่วยลงทุนข้ันต่ําของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด 

6. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(SSF) 

มูลค่าข้ันต่ําของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด 

จำนวนหน่วยลงทุนข้ันต่ําของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด 

7. ช่ือย่อ : SCBFINTEC(SSFE) 

มูลค่าข้ันต่ําของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด 

จำนวนหน่วยลงทุนข้ันต่ําของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด 

8. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(IN) 

มูลค่าข้ันต่ําของการรับซื้อคืน : 1,000.00 บาท  

จำนวนหน่วยลงทุนข้ันต่ําของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด 

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

- แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 

- แบบอัตโนมัติ 
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ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  

ทุกวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน ยกเว้นชนิดควบประกัน ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน (หากตรงกับวันหยุด
ทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป)  

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

- ในกรณีสั่งขายคืนเป็นจำนวนหน่วยเม่ือคดิเป็นจำนวนเงินแล้วตอ้งเป็นไปตามมูลคา่ข้ันต่ำของการสั่งขาย
คืนด้วย 

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

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าข้ันต่ำของการรับซ้ือคืนน้อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นได้ 
เพ่ือรองรับรายการส่งเสริมการขายหรือบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ  

- ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนทีส่ั่งขายคนืหรือจำนวนเงินที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืน
หน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนน้ันมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน  

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ และการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำ
กว่าที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด
ในรายการดังกล่าว  

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

- การชำระเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวม
วันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา  

บริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดดังกล่าวให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื่นตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยการ
ชำระเงินจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด 
(มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่น ตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน 
หรือจ่ายเป็นเช็ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในคำขอใช้บริการกองทุน หรือวิธีอื่นใดที่
บริษัทจัดการกำหนด 

เง่ือนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

1. การชำระค่ารับซ้ือคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน 

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

2. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ ซ่ึงต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหน่ึง
ดังน้ี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มีเหตุจำเป็นทำใหไ้ม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล  

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลา
ปกติ ซ่ึงเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ  

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

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี  

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

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขาย
คืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเร่ืองดังกล่าวด้วย
วิธีการใดๆ โดยพลัน  

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

(4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง  

3. เง่ือนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน 

3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม และชนิดเพ่ือการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถนำ
หน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้ 

3.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่
ว่ากรณีใดทั้งสิ้น และไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป็นหลักประกัน 

เง่ือนไข ข้อจำกัด การไมข่ายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง : 

- การไม่ขายไม่รับซ้ือคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการจัดการกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพ่ือผู้
ลงทุนประเภทสถาบัน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เร่ือง หลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 
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- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซ้ือ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าชั่วคราว/ถาวรตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการใช้
สิทธิปิดรับคำสั่งซ้ือ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบ  

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

8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด : 

1. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(A) 

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 3.21 
ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่
มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

2. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(R) 

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 3.21 
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่
มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

3. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(D) 

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 3.21 
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่
มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

4. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(P) 

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.14 
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่
มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

5. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(E) 

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 3.21 
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่
มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

6. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(SSF) 

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 3.21 
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่
มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
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7. ช่ือย่อ : SCBFINTEC(SSFE) 

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.14 
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่
มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

8. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(IN) 

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 4.28 
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่
มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี 

1. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(A) 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.68 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณ
จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

2. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(R) 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.68 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณ
จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

3. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(D) 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.68 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณ
จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

4. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(P) 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 1.61 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณ
จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

5. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(E) 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.68 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณ
จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

6. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(SSF) 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.68 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณ
จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
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7. ช่ือย่อ : SCBFINTEC(SSFE) 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 1.61 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณ
จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

8. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(IN) 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.68 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณ
จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี 

1. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(A) 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐาน
ในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

2. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(R) 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐาน
ในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

3. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(D) 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐาน
ในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

4. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(P) 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐาน
ในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

5. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(E) 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐาน
ในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

6. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(SSF) 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐาน
ในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

7. ช่ือย่อ : SCBFINTEC(SSFE) 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
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ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐาน
ในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

8. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(IN) 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐาน
ในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี 

1. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(A) 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 
ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่
มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

2. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(R) 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 
ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่
มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

3. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(D) 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 
ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่
มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

4. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(P) 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 
ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่
มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

5. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(E) 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 
ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่
มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

6. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(SSF) 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 
ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่
มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

7. ช่ือย่อ : SCBFINTEC(SSFE) 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 
ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่
มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
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8. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(IN) 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 
ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่
มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.75 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วย
หน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) : 

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  

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

ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพ่ือเป็นค่าตอบแทนเน่ืองจาก
การที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศน้ัน (Loyalty Fee หรือ Rebate) บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 

สำหรับทุกชนิดหน่วยลงทุน (ยกเว้นชนิดควบประกัน) ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในอัตราไม่เกินร้อย
ละ 2.68 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานใน
การคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดควบประกัน ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.75 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการ
คำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

เม่ือคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมจะต้องไม่เกิน
ค่าธรรมเนียมรวมของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

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

(2) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการสอบบัญชี ซ่ึงรวมค่าใช้จ่ายตรวจสอบทรัพย์สิน
ในประเทศ และต่างประเทศ  

(3) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่ง หนังสือชี้ชวนรายละเอียดโครงการกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสำคัญ ส่วนข้อมูลกองทุนรวม รวมถึงเอกสารประกอบการขายอื่น ๆ  
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(4) ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปีของมูลค่าหลักทรัพย์ของแต่
ละสกุลเงิน (ถ้ามี)  

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

(6) ค่าพิมพ์แบบฟอร์มใบจองซ้ือหน่วยลงทุน ใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ใบสั่งขายหน่วยลงทุน ใบยืนยันการ
ซ้ือและขายหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่นๆ เกี่ยวกับกองทุนรวม  

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค และนำเงินเข้าบัญชีสำหรับ
การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(8) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ SCB CASH MANAGEMENT ค่าสมุดเช็ค
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชี เป็นต้น  

(9) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งและ/หรือจัดการกองทุนที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติ 
และ/หรือเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
หน่วยงานอื่นใดของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมคำขอจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมใน
การจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการจัดการเป็นกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ืองจากการลงทุน ค่า
ไปรษณียากร ค่าแปลเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุน ค่าอากรแสตมป์ต่างๆ ค่าดำเนินงานอื่นๆ เป็นต้น 

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

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

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

(13) ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือ กฎหมายกำหนด  

(14) ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือเป็นหลักประกันการลงทุนของกองทุนรวม 

(15) ค่าที่ปรึกษากฎหมาย (ถ้ามี) ที่ปรึกษาการเงินอื่น ๆ (ถ้ามี)  

(16) ค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับ
การจัดหา ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแลเก็บรักษา ปกป้องผลประโยชน์ ซ่ึงสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ 
ของกองทุนที่นอกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ รายปี”  

(17) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชำระราคา (failed trade)  

(18) ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมที่ เกิดข้ึนในช่วงการชำระบัญชีและเลิกกองทุนรวม เช่น 
ค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชี ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชำระบัญชีกองทุนรวม เป็นต้น  

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

(20) ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ที่ซ้ือหรือขายเพ่ือประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซ่ึงได้รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือภาษีอื่นๆตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเม่ือสั่งซ้ือหรือสั่งขายหลักทรัพย์และ
ค่าธรรมเนียมการทำรายการในต่างประเทศ  

(21) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
และค่าใช้จ่ายหรือคา่ธรรมเนียมอื่นๆตามที่จ่ายจริงรวมถึงค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอื่นใดเพ่ือให้กองทุน
สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น  

(22) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ที่ทาง 
ผู้ให้บริการและ/หรือผู้พัฒนาดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ดังกล่าว เรียกเก็บจากการใช้บริการ ตามที่
จ่ายจริง  

(23) สำหรับหน่วยลงทุนชนิดควบประกันค่าใช้จ่ายในการชำระเบี้ยประกันรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุน
รวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ
ภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม  

ทั้งน้ี ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จ่ายตามหัวข้อ 
“ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย” รายการใดรายการหน่ึงหรือหลายรายการได้ ทั้งน้ี ข้ึนกับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ เพ่ือประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

8.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) 

1. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(A) 

เง่ือนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซ้ือขาย 

2. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(R) 

เง่ือนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซ้ือขาย 

3. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(D) 

เง่ือนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซ้ือขาย 

4. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(P) 

เง่ือนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซ้ือขาย 

5. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(E) 

เง่ือนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซ้ือขาย 
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6. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(SSF) 

เง่ือนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซ้ือขาย 

7. ช่ือย่อ : SCBFINTEC(SSFE) 

เง่ือนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซ้ือขาย 

8. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(IN) 

เง่ือนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซ้ือขาย 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) 

1. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(A) 

เง่ือนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซ้ือขาย 

2. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(R) 

เง่ือนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซ้ือขาย 

3. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(D) 

เง่ือนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซ้ือขาย 

4. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(P) 

เง่ือนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซ้ือขาย 

5. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(E) 

เง่ือนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซ้ือขาย 

6. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(SSF) 

เง่ือนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซ้ือขาย 

7. ช่ือย่อ : SCBFINTEC(SSFE) 

เง่ือนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซ้ือขาย 

8. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(IN) 

เง่ือนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซ้ือขาย 
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ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) 

1. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(A) 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจาก
กองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมที่
กำหนด 

เง่ือนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่า
ซ้ือขาย 

2. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(R) 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจาก
กองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมที่
กำหนด 

เง่ือนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่า
ซ้ือขาย 

3. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(D) 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจาก
กองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมที่
กำหนด 

เง่ือนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่า
ซ้ือขาย 

4. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(P) 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจาก
กองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมที่
กำหนด 

เง่ือนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่า
ซ้ือขาย 

5. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(E) 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจาก
กองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมที่
กำหนด 

เง่ือนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่า
ซ้ือขาย 



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation 

21 

6. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(SSF) 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจาก
กองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมที่
กำหนด 

เง่ือนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่า
ซ้ือขาย 

7. ช่ือย่อ : SCBFINTEC(SSFE) 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจาก
กองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมที่
กำหนด 

เง่ือนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่า
ซ้ือขาย 

8. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(IN) 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจาก
กองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมที่
กำหนด 

เง่ือนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่า
ซ้ือขาย 

ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (Switching out) 

1. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(A) 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งกรณี
สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมที่
กำหนด 

เง่ือนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่า
ซ้ือขาย 

2. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(R) 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งกรณี
สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมที่
กำหนด 

เง่ือนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่า
ซ้ือขาย 
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3. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(D) 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งกรณี
สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมที่
กำหนด 

เง่ือนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่า
ซ้ือขาย 

4. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(P) 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งกรณี
สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมที่
กำหนด 

เง่ือนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่า
ซ้ือขาย 

5. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(E) 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งกรณี
สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมที่
กำหนด 

เง่ือนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่า
ซ้ือขาย 

6. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(SSF) 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งกรณี
สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น 

เง่ือนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่า
ซ้ือขาย 

7. ช่ือย่อ : SCBFINTEC(SSFE) 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งกรณี
สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมที่
กำหนด 

เง่ือนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่า
ซ้ือขาย 

8. ช่ือย่อ : SCBFINTECH(IN) 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งกรณี
สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น 
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ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมที่
กำหนด 

เง่ือนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่า
ซ้ือขาย 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี 

ค่าธรรมเนียม : 10 บาท 

ต่อหน่วยลงทุน : 1,000 หน่วย 

หรือเศษของ : 1,000 หน่วย 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี 

ในอัตรา ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน : มี 

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : เช่น ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลกัทรัพย์, ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น 

ในอัตราไม่เกินร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน : 

ตามที่จ่ายจริง 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) : 

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

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
แต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเง่ือนไขการเรียก
เก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
ติดประกาศรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

บริษัทจัดการอาจยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย/รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทประกันชีวิตที่เสนอขาย
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทประกันชีวิตอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆเพ่ิมเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนหรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดรวมถึงสงวนสิทธิในการพิจารณาเง่ือนไขการเรียกเก็บหรือ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนที่ซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 

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

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

2. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
(Switching out) 

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

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

สำหรับชนิดเพ่ือการออม และชนิดเพ่ือการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนรวมเพ่ือการออมของ
บริษัทจัดการอื่นเป็นเงินสดแยกต่างหากจากจำนวนเงินลงทุนที่ ผู้ถือหน่วยต้องการโอนออก โดย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนจะคำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการอาจเรียกเกบ็คา่ธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของ
บริษัทจัดการเอง และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพ่ือการออมของบริษัทจัดการอื่นในอัตราที่
ไม่เท่ากัน ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

3. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน อาจเป็นอัตราที่นายทะเบียนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการ 
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที่ย่ืนคำขอโอนหน่วยลงทุน  

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

5. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 

5.1 ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ 

- ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ เม่ือสั่งซ้ือหรือสั่งขายหน่วยลงทุน  

(1) กรณีสั่งซ้ือหน่วยลงทุน บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ีอัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน  

(2) กรณีสั่งขายหน่วยลงทุน บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ีอัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน  

- ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ เม่ือมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

(1) กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะคิดค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ในอัตราไม่
เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนโดยคำนวณเข้าไปในราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก  

(2) กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะคิดค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ในอัตรา
ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนโดยคำนวณเข้าไปในราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า  

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

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

5.2 ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน
หน่วยลงทุนดำเนินการให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากการดำเนินการ
ตามปกติของบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือ การดำเนินการใด ๆ ซ่ึงพิสูจน์ได้ว่า



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation 

25 

เป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีหายและอื่นๆ ที่
เกิดข้ึนจริง ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน/รับรองยอดหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการ
ค้นหาเอกสารจากศูนย์เอกสารของนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นต้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิด
ค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็นการ
ทั่วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว  

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน รวมภาษี มูลค่าเพ่ิม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน  

ทั้งน้ี ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จ่ายตามหัวข้อ 
“ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย” รายการใดรายการหน่ึงหรือหลายรายการได้ ทั้งน้ี ข้ึนกับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ เพ่ือประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

8.4 วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม  

บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยใช้มูลค่า
ทรัพย์สินรวม หักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจาก
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในแต่ละวันเป็นฐานใน
การคำนวณค่าธรรมเนียม และเรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็นรายเดือนหรือระยะเวลาอื่นใดตามที่บริษัท
จัดการกำหนด  

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับกองทุนตามหัวข้อรายละเอียดเพ่ิมเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียก
เก็บจากกองทุนรวม) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ข้อ (1) – (23) จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัท
จัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวน หรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตาม
ระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายน้ัน และบริษัทจัดการอาจพิจารณาประมาณการค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวอย่างสมเหตุสมผลเพ่ือทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเป็นรายวัน และจะปรับปรุงรายการดังกล่าวทันทีที่
ได้รับหลักฐานอย่างแน่ชัด ทั้งน้ี ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่ในความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ซ่ึงบริษัท
จัดการจะเปิดเผยฐานการคำนวณอย่างชัดเจนในหนังสือชี้ชวนฉบับข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบและ
ในรายงานรอบประจำปี  

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตาม
หลักการบัญชี และตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด  

กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซ้ือคืนจากผู้ซ้ือหน่วย
ลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวมที่ไปลงทุนในลักษณะที่ซ้ำซ้อนกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ของกองทุนรวมอื่น  

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

การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดำเนินการของบริษัทจัดการ 

1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย  

    1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ  

        1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ เปิดเผย2  ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทำการก่อน
การเรียกเก็บเพ่ิมข้ึน 

        1.1.2 เกินอัตราที่ ระบุไว้ในโครงการ1  
(มีการกำหนดอย่างชัดเจนไวใ้นโครงการแล้วว่า
สามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวได้) 
 

 

              1.1.2.1 กรณีเกิน >5% ของอัตราที่
ระบุไว้ในโครงการ 

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

              1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตรา
ที่ระบุไว้ในโครงการ 

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

    1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพ่ือแก้ไขโครงการ 

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย  
    2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2  ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่

วันที่มีการเรียกเก็บลดลง 
    2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือ

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

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

9. เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนรวม 

1) ช่ือย่อ : SCBFINTECH(A) 

เคร่ืองมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

- ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัท
จัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนปลายทางสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่
กำหนด (liquidity fee) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เคร่ืองมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางกำหนด ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เคร่ืองมือที่
แตกต่างไปจากเคร่ืองมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือ
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บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเคร่ืองมือเพ่ือให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซ่ึงจะ
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อำนาจอื่นกำหนด 

- การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของ
กองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมทั่วไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดย
พิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

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

2. การกำหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท
จัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

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

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

สามารถใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 

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

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. บริษัทจัดการอาจใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เคร่ืองมือน้ี 

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

ข้อสงวนสิทธิ 

1. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ Swing Pricing 
ในวันทำการน้ัน 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ซ่ึงจะปรับเพ่ิมไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซ้ือหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซ้ือหน่วย
ลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เคร่ืองมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซ้ือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ swing pricing 
ในวันทำการน้ัน ทั้งน้ีบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการ
หรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวันทำการน้ัน แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และ
รายการซ้ือหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 

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

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัท
จัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนปลายทางสามารถปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซ้ือขาย
ทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เคร่ืองมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางกำหนด ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เคร่ืองมือที่
แตกต่างไปจากเคร่ืองมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเคร่ืองมือเพ่ือให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซ่ึงจะ
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อำนาจอื่นกำหนด 

- ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม 
(Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทุนรวมทั่วไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

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

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

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

2. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท
จัดการกำหนด ซ่ึงบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณา
ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

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

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

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

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เคร่ืองมือน้ี 

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

3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปน้ี 

(1) มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทนุและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก 

(2) มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทนุและสับเปลีย่นเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคนืหน่วยลงทนุและสับเปลี่ยนออก 

ซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน 

4. ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ ADLs น้ี ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้
เคร่ืองมือน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดข้ึนกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เคร่ืองมือน้ีไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด 
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ข้อสงวนสิทธิ 

1. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวันทำ
การน้ัน 

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

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

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซ่ึงจะปรับเพ่ิมไม่เกินอัตรา
สูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด 

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

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะ
พิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนปลายทางสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซ้ือขาย
ทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เคร่ืองมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางกำหนด ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เคร่ืองมือที่
แตกต่างไปจากเคร่ืองมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเคร่ืองมือเพ่ือให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซ่ึงจะ
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อำนาจอื่นกำหนด 

การกำหนดเง่ือนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

- ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัท
จัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนปลายทางสามารถกำหนดเง่ือนไขระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน 
(notice period) ได้ (ถ้ามี) 
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ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เคร่ืองมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางกำหนด ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เคร่ืองมือที่
แตกต่างไปจากเคร่ืองมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเคร่ืองมือเพ่ือให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซ่ึงจะ
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อำนาจอื่นกำหนด 

- เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทั่วไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือ 
เม่ือบริษัทจัดการกองทุนพิจารณาเห็นสมควร 

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

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

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

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

6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเม่ือมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า 

7. ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate น้ี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 

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

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เคร่ืองมือน้ี 
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2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า 

สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขเพ่ือบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate 

threshold ได้ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับ
ปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

4) เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ 

5) เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้ 

6) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซ้ือขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุนกองทุน 

ข้อสงวนสิทธิ 

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

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption 
Gate ที่ประกาศใช้ 

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

4. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ Redemption 
Gate ในวันทำการน้ัน 

5. การขายคืนหน่วยลงทุน เม่ือกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate เงินลงทุนในส่วนที่รอการจัดสรร
ใหม่อาจเกิดกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนลดตํ่าลง จนทำให้เงินลงทุนที่เหลืออยู่ในกองทุนตํ่ากว่ามูลค่า
คงเหลือข้ันตํ่าของกองทุน อาจทำให้จำนวนเงินลงทุนคงเหลือดังกล่าวถูกขายคืนออกมาด้วย 

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางไปยังกองทุนปลายทาง เม่ือกองทุนมีการกำหนด 
Redemption Gate อาจเกิดกรณีดังน้ี 

- หากเกิดกรณีเงินลงทุนจากกองทุนต้นทางถูก Redemption Gate จนลดตํ่าลงกว่ามูลค่าข้ันตํ่าการซ้ือ
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้ 

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

- ในกรณีที่เป็นวันหยุดทำการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนที่จัดสรรใหม่อาจไม่สามารถ
สับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ 

ทั้งน้ี ในกรณีที่ไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิกรายการ
หรือนำเงินลงทุนดังกล่าวชำระคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีด
คร่อมสั่งจ่ายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนส่วนที่เหลือได้
ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าข้ันตํ่าในการสั่งซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันตํ่าน้อยกว่าที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนได้ เพ่ือรองรับการกำหนดเพดานการขาย
คืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) โดยข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate 
บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนปลายทางสามารถกำหนดข้อจำกัดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เคร่ืองมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางกำหนด ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เคร่ืองมือที่
แตกต่างไปจากเคร่ืองมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเคร่ืองมือเพ่ือให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซ่ึงจะ
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อำนาจอื่นกำหนด 

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำส่ังซื้อหรือคำส่ังขาย
คืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1 

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำ
สั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปน้ี ซ่ึงไม่เกิน
กว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเท็จจริงดังน้ี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายน้ัน ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใด
อย่างหน่ึงดังน้ี 

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตาม
กฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าได้ในสาระสำคัญ 

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

 



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation 

34 

2) ช่ือย่อ : SCBFINTECH(R) 

เคร่ืองมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

- ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัท
จัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนปลายทางสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่
กำหนด (liquidity fee) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เคร่ืองมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางกำหนด ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เคร่ืองมือที่
แตกต่างไปจากเคร่ืองมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเคร่ืองมือเพ่ือให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซ่ึงจะ
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อำนาจอื่นกำหนด 

- การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของ
กองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมทั่วไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดย
พิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

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

2. การกำหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท
จัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

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

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

สามารถใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 

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

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. บริษัทจัดการอาจใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เคร่ืองมือน้ี 

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

ข้อสงวนสิทธิ 

1. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ Swing Pricing 
ในวันทำการน้ัน 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ซ่ึงจะปรับเพ่ิมไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซ้ือหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซ้ือหน่วย
ลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เคร่ืองมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซ้ือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ swing pricing 
ในวันทำการน้ัน ทั้งน้ีบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการ
หรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวันทำการน้ัน แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และ
รายการซ้ือหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 

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

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัท
จัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนปลายทางสามารถปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซ้ือขาย
ทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เคร่ืองมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางกำหนด ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เคร่ืองมือที่
แตกต่างไปจากเคร่ืองมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือบริหาร
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ความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเคร่ืองมือเพ่ือให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซ่ึงจะ
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อำนาจอื่นกำหนด 

- ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม 
(Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทุนรวมทั่วไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

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

1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

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

2. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท
จัดการกำหนด ซ่ึงบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณา
ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

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

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

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

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เคร่ืองมือน้ี 

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

3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปน้ี 

(1) มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทนุและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก 

(2) มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทนุและสับเปลีย่นเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคนืหน่วยลงทนุและสับเปลี่ยนออก 

ซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน 

4. ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ ADLs น้ี ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้
เคร่ืองมือน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดข้ึนกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เคร่ืองมือน้ีไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวันทำ
การน้ัน 

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

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

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซ่ึงจะปรับเพ่ิมไม่เกินอัตรา
สูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด 

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

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะ
พิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนปลายทางสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซ้ือขาย
ทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เคร่ืองมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางกำหนด ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เคร่ืองมือที่
แตกต่างไปจากเคร่ืองมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือบริหาร
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ความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเคร่ืองมือเพ่ือให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซ่ึงจะ
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อำนาจอื่นกำหนด 

การกำหนดเง่ือนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

- ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัท
จัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนปลายทางสามารถกำหนดเง่ือนไขระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน 
(notice period) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เคร่ืองมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางกำหนด ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เคร่ืองมือที่
แตกต่างไปจากเคร่ืองมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเคร่ืองมือเพ่ือให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซ่ึงจะ
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อำนาจอื่นกำหนด 

- เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทั่วไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือ 
เม่ือบริษัทจัดการกองทุนพิจารณาเห็นสมควร 

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

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

4. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละคร้ังแตกต่างกันได้ 
แต่ Redemption Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ข้ันตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับ
เพดานที่ระบุไว้ในโครงการ 
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5. บริษัทจัดการจะทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคา
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่อง
เพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า 
Redemption Gate ที่ประกาศใช้ 

6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเม่ือมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า 

7. ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate น้ี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 

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

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เคร่ืองมือน้ี 

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า 

สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขเพ่ือบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate 

threshold ได้ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับ
ปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

4) เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ 

5) เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้ 

6) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซ้ือขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุนกองทุน 

ข้อสงวนสิทธิ 

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

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption 
Gate ที่ประกาศใช้ 

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

4. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ Redemption 
Gate ในวันทำการน้ัน 

5. การขายคืนหน่วยลงทุน เม่ือกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate เงินลงทุนในส่วนที่รอการจัดสรร
ใหม่อาจเกิดกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนลดตํ่าลง จนทำให้เงินลงทุนที่เหลืออยู่ในกองทุนตํ่ากว่ามูลค่า
คงเหลือข้ันตํ่าของกองทุน อาจทำให้จำนวนเงินลงทุนคงเหลือดังกล่าวถูกขายคืนออกมาด้วย 

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางไปยังกองทุนปลายทาง เม่ือกองทุนมีการกำหนด 
Redemption Gate อาจเกิดกรณีดังน้ี 
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- หากเกิดกรณีเงินลงทุนจากกองทุนต้นทางถูก Redemption Gate จนลดตํ่าลงกว่ามูลค่าข้ันตํ่าการซ้ือ
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้ 

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

- ในกรณีที่เป็นวันหยุดทำการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนที่จัดสรรใหม่อาจไม่สามารถ
สับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ 

ทั้งน้ี ในกรณีที่ไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิกรายการ
หรือนำเงินลงทุนดังกล่าวชำระคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีด
คร่อมสั่งจ่ายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนส่วนที่เหลือได้
ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าข้ันตํ่าในการสั่งซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันตํ่าน้อยกว่าที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนได้ เพ่ือรองรับการกำหนดเพดานการขาย
คืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) โดยข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate 
บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนปลายทางสามารถกำหนดข้อจำกัดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เคร่ืองมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางกำหนด ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เคร่ืองมือที่
แตกต่างไปจากเคร่ืองมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเคร่ืองมือเพ่ือให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซ่ึงจะ
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อำนาจอื่นกำหนด 

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำส่ังซื้อหรือคำส่ังขาย
คืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1 

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำ
สั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปน้ี ซ่ึงไม่เกิน
กว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเท็จจริงดังน้ี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายน้ัน ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใด
อย่างหน่ึงดังน้ี 

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 
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(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตาม
กฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าได้ในสาระสำคัญ 

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

3) ช่ือย่อ : SCBFINTECH(D) 

เคร่ืองมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

- ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัท
จัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนปลายทางสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่
กำหนด (liquidity fee) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เคร่ืองมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางกำหนด ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เคร่ืองมือที่
แตกต่างไปจากเคร่ืองมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเคร่ืองมือเพ่ือให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซ่ึงจะ
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อำนาจอื่นกำหนด 

- การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของ
กองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมทั่วไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดย
พิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

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

2. การกำหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท
จัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

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

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

สามารถใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 

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

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. บริษัทจัดการอาจใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เคร่ืองมือน้ี 

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

ข้อสงวนสิทธิ 

1. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ Swing Pricing 
ในวันทำการน้ัน 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ซ่ึงจะปรับเพ่ิมไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซ้ือหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซ้ือหน่วย
ลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เคร่ืองมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซ้ือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ swing pricing 
ในวันทำการน้ัน ทั้งน้ีบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการ
หรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวันทำการน้ัน แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และ
รายการซ้ือหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เคร่ืองมือ เช่น การ
ยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เคร่ืองมืออื่นแทนและหรือเพ่ิมเติม เป็นต้น ซ่ึงจะอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น
กำหนด 
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กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัท
จัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนปลายทางสามารถปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซ้ือขาย
ทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เคร่ืองมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางกำหนด ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เคร่ืองมือที่
แตกต่างไปจากเคร่ืองมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเคร่ืองมือเพ่ือให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซ่ึงจะ
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อำนาจอื่นกำหนด 

- ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม 
(Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทุนรวมทั่วไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

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

1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

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

2. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท
จัดการกำหนด ซ่ึงบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณา
ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซ้ือขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุนกองทุนซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพ่ือให้สามารถดำเนินการได้
ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 
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3. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 

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

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เคร่ืองมือน้ี 

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

3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปน้ี 

(1) มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทนุและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก 

(2) มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทนุและสับเปลีย่นเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคนืหน่วยลงทนุและสับเปลี่ยนออก 

ซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน 

4. ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ ADLs น้ี ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้
เคร่ืองมือน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดข้ึนกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เคร่ืองมือน้ีไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวันทำ
การน้ัน 

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

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

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซ่ึงจะปรับเพ่ิมไม่เกินอัตรา
สูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด 

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เคร่ืองมือ เช่น การ
ยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เคร่ืองมืออื่นแทนและหรือเพ่ิมเติม เป็นต้น ซ่ึงจะอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น
กำหนด 
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กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะ
พิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนปลายทางสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซ้ือขาย
ทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เคร่ืองมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางกำหนด ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เคร่ืองมือที่
แตกต่างไปจากเคร่ืองมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเคร่ืองมือเพ่ือให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซ่ึงจะ
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อำนาจอื่นกำหนด 

การกำหนดเง่ือนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

- ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัท
จัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนปลายทางสามารถกำหนดเง่ือนไขระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน 
(notice period) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เคร่ืองมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางกำหนด ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เคร่ืองมือที่
แตกต่างไปจากเคร่ืองมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเคร่ืองมือเพ่ือให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซ่ึงจะ
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อำนาจอื่นกำหนด 

- เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทั่วไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือ 
เม่ือบริษัทจัดการกองทุนพิจารณาเห็นสมควร 

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

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

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

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

6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเม่ือมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า 

7. ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate น้ี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 

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

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เคร่ืองมือน้ี 

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า 

สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขเพ่ือบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate 

threshold ได้ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับ
ปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

4) เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ 

5) เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้ 

6) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซ้ือขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุนกองทุน 

ข้อสงวนสิทธิ 

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

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption 
Gate ที่ประกาศใช้ 

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

4. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ Redemption 
Gate ในวันทำการน้ัน 

5. การขายคืนหน่วยลงทุน เม่ือกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate เงินลงทุนในส่วนที่รอการจัดสรร
ใหม่อาจเกิดกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนลดตํ่าลง จนทำให้เงินลงทุนที่เหลืออยู่ในกองทุนตํ่ากว่ามูลค่า
คงเหลือข้ันตํ่าของกองทุน อาจทำให้จำนวนเงินลงทุนคงเหลือดังกล่าวถูกขายคืนออกมาด้วย 

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางไปยังกองทุนปลายทาง เม่ือกองทุนมีการกำหนด 
Redemption Gate อาจเกิดกรณีดังน้ี 

- หากเกิดกรณีเงินลงทุนจากกองทุนต้นทางถูก Redemption Gate จนลดตํ่าลงกว่ามูลค่าข้ันตํ่าการซ้ือ
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้ 

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

- ในกรณีที่เป็นวันหยุดทำการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนที่จัดสรรใหม่อาจไม่สามารถ
สับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ 

ทั้งน้ี ในกรณีที่ไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิกรายการ
หรือนำเงินลงทุนดังกล่าวชำระคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีด
คร่อมสั่งจ่ายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนส่วนที่เหลือได้
ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าข้ันตํ่าในการสั่งซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันตํ่าน้อยกว่าที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนได้ เพ่ือรองรับการกำหนดเพดานการขาย
คืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) โดยข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate 
บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนปลายทางสามารถกำหนดข้อจำกัดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เคร่ืองมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางกำหนด ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เคร่ืองมือที่
แตกต่างไปจากเคร่ืองมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเคร่ืองมือเพ่ือให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซ่ึงจะ
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อำนาจอื่นกำหนด 

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำส่ังซื้อหรือคำส่ังขาย
คืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1 

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำ
สั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปน้ี ซ่ึงไม่เกิน
กว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเท็จจริงดังน้ี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายน้ัน ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใด
อย่างหน่ึงดังน้ี 

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตาม
กฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าได้ในสาระสำคัญ 

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

4) ช่ือย่อ : SCBFINTECH(P) 

เคร่ืองมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

- ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัท
จัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนปลายทางสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่
กำหนด (liquidity fee) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เคร่ืองมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางกำหนด ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เคร่ืองมือที่
แตกต่างไปจากเคร่ืองมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเคร่ืองมือเพ่ือให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซ่ึงจะ
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อำนาจอื่นกำหนด 

- การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของ
กองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมทั่วไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
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ด้วยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดย
พิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

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

2. การกำหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท
จัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

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

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

สามารถใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 

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

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. บริษัทจัดการอาจใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เคร่ืองมือน้ี 

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

ข้อสงวนสิทธิ 

1. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ Swing Pricing 
ในวันทำการน้ัน 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ซ่ึงจะปรับเพ่ิมไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ 
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3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซ้ือหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซ้ือหน่วย
ลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เคร่ืองมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซ้ือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ swing pricing 
ในวันทำการน้ัน ทั้งน้ีบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการ
หรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวันทำการน้ัน แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และ
รายการซ้ือหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 

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

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัท
จัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนปลายทางสามารถปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซ้ือขาย
ทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เคร่ืองมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางกำหนด ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เคร่ืองมือที่
แตกต่างไปจากเคร่ืองมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเคร่ืองมือเพ่ือให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซ่ึงจะ
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อำนาจอื่นกำหนด 

- ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม 
(Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทุนรวมทั่วไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

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

1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซ้ือขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุนกองทุนซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพ่ือให้สามารถดำเนินการได้
ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 
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2. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท
จัดการกำหนด ซ่ึงบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณา
ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

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

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

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

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เคร่ืองมือน้ี 

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

3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปน้ี 

(1) มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทนุและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก 

(2) มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทนุและสับเปลีย่นเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคนืหน่วยลงทนุและสับเปลี่ยนออก 

ซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน 

4. ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ ADLs น้ี ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้
เคร่ืองมือน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดข้ึนกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เคร่ืองมือน้ีไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวันทำ
การน้ัน 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซ้ือหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซ้ือหน่วย
ลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เคร่ืองมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ใน
การพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวันทำการน้ัน ทั้งน้ี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวันทำการน้ัน แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุน
ทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซ้ือหน่วยลงทุนที่ชำระด้วย
เช็คที่เรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 
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3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซ้ือหน่วย
ลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝ่ังใด
ฝ่ังหน่ึงที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนด
อัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพ่ิมเติมในการเรียกเก็บ
เฉพาะรายที่ทำรายการซ้ือหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้ 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซ่ึงจะปรับเพ่ิมไม่เกินอัตรา
สูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด 

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

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะ
พิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนปลายทางสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซ้ือขาย
ทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เคร่ืองมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางกำหนด ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เคร่ืองมือที่
แตกต่างไปจากเคร่ืองมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเคร่ืองมือเพ่ือให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซ่ึงจะ
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อำนาจอื่นกำหนด 

การกำหนดเง่ือนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

- ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัท
จัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนปลายทางสามารถกำหนดเง่ือนไขระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน 
(notice period) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เคร่ืองมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางกำหนด ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เคร่ืองมือที่
แตกต่างไปจากเคร่ืองมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเคร่ืองมือเพ่ือให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซ่ึงจะ
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อำนาจอื่นกำหนด 
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- เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทั่วไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือ 
เม่ือบริษัทจัดการกองทุนพิจารณาเห็นสมควร 

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

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

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

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

6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเม่ือมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า 

7. ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate น้ี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 

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

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เคร่ืองมือน้ี 

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า 

สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขเพ่ือบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate 

threshold ได้ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับ
ปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 
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4) เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ 

5) เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้ 

6) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซ้ือขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุนกองทุน 

ข้อสงวนสิทธิ 

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

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption 
Gate ที่ประกาศใช้ 

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

4. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ Redemption 
Gate ในวันทำการน้ัน 

5. การขายคืนหน่วยลงทุน เม่ือกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate เงินลงทุนในส่วนที่รอการจัดสรร
ใหม่อาจเกิดกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนลดตํ่าลง จนทำให้เงินลงทุนที่เหลืออยู่ในกองทุนตํ่ากว่ามูลค่า
คงเหลือข้ันตํ่าของกองทุน อาจทำให้จำนวนเงินลงทุนคงเหลือดังกล่าวถูกขายคืนออกมาด้วย 

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางไปยังกองทุนปลายทาง เม่ือกองทุนมีการกำหนด 
Redemption Gate อาจเกิดกรณีดังน้ี 

- หากเกิดกรณีเงินลงทุนจากกองทุนต้นทางถูก Redemption Gate จนลดตํ่าลงกว่ามูลค่าข้ันตํ่าการซ้ือ
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้ 

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

- ในกรณีที่เป็นวันหยุดทำการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนที่จัดสรรใหม่อาจไม่สามารถ
สับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ 

ทั้งน้ี ในกรณีที่ไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิกรายการ
หรือนำเงินลงทุนดังกล่าวชำระคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีด
คร่อมสั่งจ่ายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนส่วนที่เหลือได้
ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าข้ันตํ่าในการสั่งซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันตํ่าน้อยกว่าที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนได้ เพ่ือรองรับการกำหนดเพดานการขาย
คืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) โดยข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate 
บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนปลายทางสามารถกำหนดข้อจำกัดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation 

55 

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เคร่ืองมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางกำหนด ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เคร่ืองมือที่
แตกต่างไปจากเคร่ืองมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเคร่ืองมือเพ่ือให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซ่ึงจะ
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อำนาจอื่นกำหนด 

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำส่ังซื้อหรือคำส่ังขาย
คืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1 

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำ
สั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปน้ี ซ่ึงไม่เกิน
กว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเท็จจริงดังน้ี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายน้ัน ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใด
อย่างหน่ึงดังน้ี 

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตาม
กฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าได้ในสาระสำคัญ 

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

5) ช่ือย่อ : SCBFINTECH(E) 

เคร่ืองมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

- ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัท
จัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนปลายทางสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่
กำหนด (liquidity fee) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 
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ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เคร่ืองมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางกำหนด ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เคร่ืองมือที่
แตกต่างไปจากเคร่ืองมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเคร่ืองมือเพ่ือให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซ่ึงจะ
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อำนาจอื่นกำหนด 

- การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของ
กองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมทั่วไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดย
พิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

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

2. การกำหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท
จัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

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

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

สามารถใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 

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

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

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

ข้อสงวนสิทธิ 

1. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ Swing Pricing 
ในวันทำการน้ัน 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ซ่ึงจะปรับเพ่ิมไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซ้ือหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซ้ือหน่วย
ลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เคร่ืองมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซ้ือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ swing pricing 
ในวันทำการน้ัน ทั้งน้ีบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการ
หรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวันทำการน้ัน แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และ
รายการซ้ือหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 

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

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัท
จัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนปลายทางสามารถปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซ้ือขาย
ทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เคร่ืองมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางกำหนด ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เคร่ืองมือที่
แตกต่างไปจากเคร่ืองมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเคร่ืองมือเพ่ือให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซ่ึงจะ
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อำนาจอื่นกำหนด 

- ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม 
(Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทุนรวมทั่วไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

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

1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

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

2. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท
จัดการกำหนด ซ่ึงบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณา
ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

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

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

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

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เคร่ืองมือน้ี 

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

3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปน้ี 

(1) มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทนุและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก 

(2) มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทนุและสับเปลีย่นเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคนืหน่วยลงทนุและสับเปลี่ยนออก 

ซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน 

4. ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ ADLs น้ี ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้
เคร่ืองมือน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดข้ึนกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เคร่ืองมือน้ีไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด 
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ข้อสงวนสิทธิ 

1. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวันทำ
การน้ัน 

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

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

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซ่ึงจะปรับเพ่ิมไม่เกินอัตรา
สูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด 

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

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะ
พิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนปลายทางสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซ้ือขาย
ทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เคร่ืองมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางกำหนด ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เคร่ืองมือที่
แตกต่างไปจากเคร่ืองมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเคร่ืองมือเพ่ือให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซ่ึงจะ
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อำนาจอื่นกำหนด 

การกำหนดเง่ือนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

- ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัท
จัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนปลายทางสามารถกำหนดเง่ือนไขระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน 
(notice period) ได้ (ถ้ามี) 
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ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เคร่ืองมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางกำหนด ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เคร่ืองมือที่
แตกต่างไปจากเคร่ืองมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเคร่ืองมือเพ่ือให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซ่ึงจะ
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อำนาจอื่นกำหนด 

- เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทั่วไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือ 
เม่ือบริษัทจัดการกองทุนพิจารณาเห็นสมควร 

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

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

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

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

6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเม่ือมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า 

7. ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate น้ี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 

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

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เคร่ืองมือน้ี 
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2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า 

สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขเพ่ือบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate 

threshold ได้ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับ
ปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

4) เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ 

5) เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้ 

6) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซ้ือขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุนกองทุน 

ข้อสงวนสิทธิ 

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

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption 
Gate ที่ประกาศใช้ 

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

4. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ Redemption 
Gate ในวันทำการน้ัน 

5. การขายคืนหน่วยลงทุน เม่ือกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate เงินลงทุนในส่วนที่รอการจัดสรร
ใหม่อาจเกิดกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนลดตํ่าลง จนทำให้เงินลงทุนที่เหลืออยู่ในกองทุนตํ่ากว่ามูลค่า
คงเหลือข้ันตํ่าของกองทุน อาจทำให้จำนวนเงินลงทุนคงเหลือดังกล่าวถูกขายคืนออกมาด้วย 

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางไปยังกองทุนปลายทาง เม่ือกองทุนมีการกำหนด 
Redemption Gate อาจเกิดกรณีดังน้ี 

- หากเกิดกรณีเงินลงทุนจากกองทุนต้นทางถูก Redemption Gate จนลดตํ่าลงกว่ามูลค่าข้ันตํ่าการซ้ือ
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้ 

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

- ในกรณีที่เป็นวันหยุดทำการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนที่จัดสรรใหม่อาจไม่สามารถ
สับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ 

ทั้งน้ี ในกรณีที่ไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิกรายการ
หรือนำเงินลงทุนดังกล่าวชำระคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีด
คร่อมสั่งจ่ายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนส่วนที่เหลือได้
ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าข้ันตํ่าในการสั่งซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันตํ่าน้อยกว่าที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนได้ เพ่ือรองรับการกำหนดเพดานการขาย
คืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) โดยข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate 
บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนปลายทางสามารถกำหนดข้อจำกัดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เคร่ืองมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางกำหนด ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เคร่ืองมือที่
แตกต่างไปจากเคร่ืองมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเคร่ืองมือเพ่ือให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซ่ึงจะ
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อำนาจอื่นกำหนด 

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำส่ังซื้อหรือคำส่ังขาย
คืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1 

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำ
สั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปน้ี ซ่ึงไม่เกิน
กว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเท็จจริงดังน้ี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายน้ัน ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใด
อย่างหน่ึงดังน้ี 

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตาม
กฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าได้ในสาระสำคัญ 

2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้
การจัดการของตนอันเน่ืองมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอ
ของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรง
เงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือ
ขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ 
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6) ช่ือย่อ : SCBFINTECH(SSF) 

เคร่ืองมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

- ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัท
จัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนปลายทางสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่
กำหนด (liquidity fee) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เคร่ืองมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางกำหนด ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เคร่ืองมือที่
แตกต่างไปจากเคร่ืองมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเคร่ืองมือเพ่ือให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซ่ึงจะ
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อำนาจอื่นกำหนด 

- การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของ
กองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมทั่วไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดย
พิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

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

2. การกำหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท
จัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

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

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

สามารถใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 

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

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. บริษัทจัดการอาจใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เคร่ืองมือน้ี 

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

ข้อสงวนสิทธิ 

1. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ Swing Pricing 
ในวันทำการน้ัน 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ซ่ึงจะปรับเพ่ิมไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซ้ือหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซ้ือหน่วย
ลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เคร่ืองมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซ้ือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ swing pricing 
ในวันทำการน้ัน ทั้งน้ีบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการ
หรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวันทำการน้ัน แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และ
รายการซ้ือหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 

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

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัท
จัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนปลายทางสามารถปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซ้ือขาย
ทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เคร่ืองมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางกำหนด ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เคร่ืองมือที่
แตกต่างไปจากเคร่ืองมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือบริหาร
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ความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเคร่ืองมือเพ่ือให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซ่ึงจะ
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อำนาจอื่นกำหนด 

- ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม 
(Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทุนรวมทั่วไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

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

1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

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

2. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท
จัดการกำหนด ซ่ึงบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณา
ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

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

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

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

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เคร่ืองมือน้ี 

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

3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปน้ี 

(1) มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทนุและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก 

(2) มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทนุและสับเปลีย่นเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคนืหน่วยลงทนุและสับเปลี่ยนออก 

ซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน 

4. ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ ADLs น้ี ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้
เคร่ืองมือน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดข้ึนกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เคร่ืองมือน้ีไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวันทำ
การน้ัน 

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

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

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซ่ึงจะปรับเพ่ิมไม่เกินอัตรา
สูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด 

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

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะ
พิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนปลายทางสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซ้ือขาย
ทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เคร่ืองมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางกำหนด ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เคร่ืองมือที่
แตกต่างไปจากเคร่ืองมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือบริหาร
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ความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเคร่ืองมือเพ่ือให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซ่ึงจะ
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อำนาจอื่นกำหนด 

การกำหนดเง่ือนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

- ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัท
จัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนปลายทางสามารถกำหนดเง่ือนไขระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน 
(notice period) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เคร่ืองมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางกำหนด ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เคร่ืองมือที่
แตกต่างไปจากเคร่ืองมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเคร่ืองมือเพ่ือให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซ่ึงจะ
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อำนาจอื่นกำหนด 

- เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทั่วไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือ 
เม่ือบริษัทจัดการกองทุนพิจารณาเห็นสมควร 

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

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

4. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละคร้ังแตกต่างกันได้ 
แต่ Redemption Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ข้ันตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับ
เพดานที่ระบุไว้ในโครงการ 
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5. บริษัทจัดการจะทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคา
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่อง
เพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า 
Redemption Gate ที่ประกาศใช้ 

6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเม่ือมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า 

7. ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate น้ี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 

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

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เคร่ืองมือน้ี 

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า 

สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขเพ่ือบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate 

threshold ได้ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับ
ปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

4) เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ 

5) เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้ 

6) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซ้ือขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุนกองทุน 

ข้อสงวนสิทธิ 

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

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption 
Gate ที่ประกาศใช้ 

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

4. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ Redemption 
Gate ในวันทำการน้ัน 

5. การขายคืนหน่วยลงทุน เม่ือกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate เงินลงทุนในส่วนที่รอการจัดสรร
ใหม่อาจเกิดกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนลดตํ่าลง จนทำให้เงินลงทุนที่เหลืออยู่ในกองทุนตํ่ากว่ามูลค่า
คงเหลือข้ันตํ่าของกองทุน อาจทำให้จำนวนเงินลงทุนคงเหลือดังกล่าวถูกขายคืนออกมาด้วย 

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางไปยังกองทุนปลายทาง เม่ือกองทุนมีการกำหนด 
Redemption Gate อาจเกิดกรณีดังน้ี 
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- หากเกิดกรณีเงินลงทุนจากกองทุนต้นทางถูก Redemption Gate จนลดตํ่าลงกว่ามูลค่าข้ันตํ่าการซ้ือ
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้ 

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

- ในกรณีที่เป็นวันหยุดทำการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนที่จัดสรรใหม่อาจไม่สามารถ
สับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ 

ทั้งน้ี ในกรณีที่ไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิกรายการ
หรือนำเงินลงทุนดังกล่าวชำระคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีด
คร่อมสั่งจ่ายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนส่วนที่เหลือได้
ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าข้ันตํ่าในการสั่งซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันตํ่าน้อยกว่าที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนได้ เพ่ือรองรับการกำหนดเพดานการขาย
คืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) โดยข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate 
บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนปลายทางสามารถกำหนดข้อจำกัดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เคร่ืองมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางกำหนด ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เคร่ืองมือที่
แตกต่างไปจากเคร่ืองมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเคร่ืองมือเพ่ือให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซ่ึงจะ
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อำนาจอื่นกำหนด 

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำส่ังซื้อหรือคำส่ังขาย
คืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1 

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำ
สั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปน้ี ซ่ึงไม่เกิน
กว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเท็จจริงดังน้ี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายน้ัน ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใด
อย่างหน่ึงดังน้ี 

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 
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(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตาม
กฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าได้ในสาระสำคัญ 

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

7) ช่ือย่อ : SCBFINTEC(SSFE) 

เคร่ืองมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

- ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัท
จัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนปลายทางสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่
กำหนด (liquidity fee) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เคร่ืองมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางกำหนด ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เคร่ืองมือที่
แตกต่างไปจากเคร่ืองมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเคร่ืองมือเพ่ือให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซ่ึงจะ
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อำนาจอื่นกำหนด 

- การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของ
กองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมทั่วไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดย
พิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

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

2. การกำหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท
จัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

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

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

สามารถใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 

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

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. บริษัทจัดการอาจใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เคร่ืองมือน้ี 

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

ข้อสงวนสิทธิ 

1. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ Swing Pricing 
ในวันทำการน้ัน 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ซ่ึงจะปรับเพ่ิมไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซ้ือหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซ้ือหน่วย
ลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เคร่ืองมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซ้ือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ swing pricing 
ในวันทำการน้ัน ทั้งน้ีบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการ
หรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวันทำการน้ัน แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และ
รายการซ้ือหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เคร่ืองมือ เช่น การ
ยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เคร่ืองมืออื่นแทนและหรือเพ่ิมเติม เป็นต้น ซ่ึงจะอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น
กำหนด 
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กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัท
จัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนปลายทางสามารถปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซ้ือขาย
ทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เคร่ืองมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางกำหนด ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เคร่ืองมือที่
แตกต่างไปจากเคร่ืองมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเคร่ืองมือเพ่ือให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซ่ึงจะ
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อำนาจอื่นกำหนด 

- ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม 
(Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทุนรวมทั่วไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

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

1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

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

2. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท
จัดการกำหนด ซ่ึงบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณา
ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซ้ือขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุนกองทุนซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพ่ือให้สามารถดำเนินการได้
ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 
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3. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 

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

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เคร่ืองมือน้ี 

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

3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปน้ี 

(1) มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทนุและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก 

(2) มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทนุและสับเปลีย่นเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคนืหน่วยลงทนุและสับเปลี่ยนออก 

ซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน 

4. ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ ADLs น้ี ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้
เคร่ืองมือน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดข้ึนกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เคร่ืองมือน้ีไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวันทำ
การน้ัน 

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

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

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซ่ึงจะปรับเพ่ิมไม่เกินอัตรา
สูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด 

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เคร่ืองมือ เช่น การ
ยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เคร่ืองมืออื่นแทนและหรือเพ่ิมเติม เป็นต้น ซ่ึงจะอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น
กำหนด 
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กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะ
พิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนปลายทางสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซ้ือขาย
ทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เคร่ืองมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางกำหนด ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เคร่ืองมือที่
แตกต่างไปจากเคร่ืองมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเคร่ืองมือเพ่ือให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซ่ึงจะ
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อำนาจอื่นกำหนด 

การกำหนดเง่ือนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

- ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัท
จัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนปลายทางสามารถกำหนดเง่ือนไขระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน 
(notice period) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เคร่ืองมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางกำหนด ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เคร่ืองมือที่
แตกต่างไปจากเคร่ืองมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเคร่ืองมือเพ่ือให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซ่ึงจะ
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อำนาจอื่นกำหนด 

- เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทั่วไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือ 
เม่ือบริษัทจัดการกองทุนพิจารณาเห็นสมควร 

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

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

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

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

6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเม่ือมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า 

7. ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate น้ี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 

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

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เคร่ืองมือน้ี 

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า 

สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขเพ่ือบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate 

threshold ได้ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับ
ปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

4) เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ 

5) เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้ 

6) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซ้ือขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุนกองทุน 

ข้อสงวนสิทธิ 

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

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption 
Gate ที่ประกาศใช้ 

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

4. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ Redemption 
Gate ในวันทำการน้ัน 

5. การขายคืนหน่วยลงทุน เม่ือกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate เงินลงทุนในส่วนที่รอการจัดสรร
ใหม่อาจเกิดกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนลดตํ่าลง จนทำให้เงินลงทุนที่เหลืออยู่ในกองทุนตํ่ากว่ามูลค่า
คงเหลือข้ันตํ่าของกองทุน อาจทำให้จำนวนเงินลงทุนคงเหลือดังกล่าวถูกขายคืนออกมาด้วย 

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางไปยังกองทุนปลายทาง เม่ือกองทุนมีการกำหนด 
Redemption Gate อาจเกิดกรณีดังน้ี 

- หากเกิดกรณีเงินลงทุนจากกองทุนต้นทางถูก Redemption Gate จนลดตํ่าลงกว่ามูลค่าข้ันตํ่าการซ้ือ
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้ 

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

- ในกรณีที่เป็นวันหยุดทำการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนที่จัดสรรใหม่อาจไม่สามารถ
สับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ 

ทั้งน้ี ในกรณีที่ไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิกรายการ
หรือนำเงินลงทุนดังกล่าวชำระคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีด
คร่อมสั่งจ่ายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนส่วนที่เหลือได้
ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าข้ันตํ่าในการสั่งซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันตํ่าน้อยกว่าที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนได้ เพ่ือรองรับการกำหนดเพดานการขาย
คืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) โดยข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate 
บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนปลายทางสามารถกำหนดข้อจำกัดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เคร่ืองมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางกำหนด ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เคร่ืองมือที่
แตกต่างไปจากเคร่ืองมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเคร่ืองมือเพ่ือให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซ่ึงจะ
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อำนาจอื่นกำหนด 

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำส่ังซื้อหรือคำส่ังขาย
คืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1 

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำ
สั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปน้ี ซ่ึงไม่เกิน
กว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเท็จจริงดังน้ี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายน้ัน ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใด
อย่างหน่ึงดังน้ี 

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตาม
กฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าได้ในสาระสำคัญ 

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

8) ช่ือย่อ : SCBFINTECH(IN) 

เคร่ืองมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

- ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัท
จัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนปลายทางสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่
กำหนด (liquidity fee) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เคร่ืองมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางกำหนด ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เคร่ืองมือที่
แตกต่างไปจากเคร่ืองมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเคร่ืองมือเพ่ือให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซ่ึงจะ
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อำนาจอื่นกำหนด 

- การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของ
กองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมทั่วไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
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ด้วยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดย
พิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

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

2. การกำหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท
จัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

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

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

สามารถใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 

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

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. บริษัทจัดการอาจใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เคร่ืองมือน้ี 

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

ข้อสงวนสิทธิ 

1. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ Swing Pricing 
ในวันทำการน้ัน 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ซ่ึงจะปรับเพ่ิมไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ 
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3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซ้ือหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซ้ือหน่วย
ลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เคร่ืองมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซ้ือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ swing pricing 
ในวันทำการน้ัน ทั้งน้ีบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการ
หรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวันทำการน้ัน แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และ
รายการซ้ือหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 

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

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัท
จัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนปลายทางสามารถปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซ้ือขาย
ทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เคร่ืองมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางกำหนด ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เคร่ืองมือที่
แตกต่างไปจากเคร่ืองมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเคร่ืองมือเพ่ือให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซ่ึงจะ
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อำนาจอื่นกำหนด 

- ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม 
(Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทุนรวมทั่วไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

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

1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซ้ือขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุนกองทุนซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพ่ือให้สามารถดำเนินการได้
ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 
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2. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท
จัดการกำหนด ซ่ึงบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณา
ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

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

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

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

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เคร่ืองมือน้ี 

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

3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปน้ี 

(1) มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทนุและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก 

(2) มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทนุและสับเปลีย่นเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคนืหน่วยลงทนุและสับเปลี่ยนออก 

ซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน 

4. ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ ADLs น้ี ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้
เคร่ืองมือน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดข้ึนกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เคร่ืองมือน้ีไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวันทำ
การน้ัน 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซ้ือหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซ้ือหน่วย
ลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เคร่ืองมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ใน
การพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวันทำการน้ัน ทั้งน้ี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวันทำการน้ัน แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุน
ทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซ้ือหน่วยลงทุนที่ชำระด้วย
เช็คที่เรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 
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3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซ้ือหน่วย
ลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝ่ังใด
ฝ่ังหน่ึงที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนด
อัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพ่ิมเติมในการเรียกเก็บ
เฉพาะรายที่ทำรายการซ้ือหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้ 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซ่ึงจะปรับเพ่ิมไม่เกินอัตรา
สูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด 

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

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะ
พิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนปลายทางสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซ้ือขาย
ทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เคร่ืองมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางกำหนด ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เคร่ืองมือที่
แตกต่างไปจากเคร่ืองมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเคร่ืองมือเพ่ือให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซ่ึงจะ
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อำนาจอื่นกำหนด 

การกำหนดเง่ือนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

- ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัท
จัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนปลายทางสามารถกำหนดเง่ือนไขระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน 
(notice period) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เคร่ืองมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางกำหนด ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เคร่ืองมือที่
แตกต่างไปจากเคร่ืองมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเคร่ืองมือเพ่ือให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซ่ึงจะ
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อำนาจอื่นกำหนด 
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- เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทั่วไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือ 
เม่ือบริษัทจัดการกองทุนพิจารณาเห็นสมควร 

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

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

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

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

6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเม่ือมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า 

7. ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate น้ี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 

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

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เคร่ืองมือน้ี 

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า 

สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขเพ่ือบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate 

threshold ได้ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับ
ปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 
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4) เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ 

5) เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้ 

6) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซ้ือขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุนกองทุน 

ข้อสงวนสิทธิ 

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

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption 
Gate ที่ประกาศใช้ 

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

4. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ Redemption 
Gate ในวันทำการน้ัน 

5. การขายคืนหน่วยลงทุน เม่ือกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate เงินลงทุนในส่วนที่รอการจัดสรร
ใหม่อาจเกิดกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนลดตํ่าลง จนทำให้เงินลงทุนที่เหลืออยู่ในกองทุนตํ่ากว่ามูลค่า
คงเหลือข้ันตํ่าของกองทุน อาจทำให้จำนวนเงินลงทุนคงเหลือดังกล่าวถูกขายคืนออกมาด้วย 

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางไปยังกองทุนปลายทาง เม่ือกองทุนมีการกำหนด 
Redemption Gate อาจเกิดกรณีดังน้ี 

- หากเกิดกรณีเงินลงทุนจากกองทุนต้นทางถูก Redemption Gate จนลดตํ่าลงกว่ามูลค่าข้ันตํ่าการซ้ือ
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้ 

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

- ในกรณีที่เป็นวันหยุดทำการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนที่จัดสรรใหม่อาจไม่สามารถ
สับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ 

ทั้งน้ี ในกรณีที่ไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิกรายการ
หรือนำเงินลงทุนดังกล่าวชำระคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีด
คร่อมสั่งจ่ายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนส่วนที่เหลือได้
ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าข้ันตํ่าในการสั่งซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันตํ่าน้อยกว่าที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนได้ เพ่ือรองรับการกำหนดเพดานการขาย
คืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) โดยข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate 
บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนปลายทางสามารถกำหนดข้อจำกัดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 
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ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เคร่ืองมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางกำหนด ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เคร่ืองมือที่
แตกต่างไปจากเคร่ืองมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเคร่ืองมือเพ่ือให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซ่ึงจะ
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อำนาจอื่นกำหนด 

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำส่ังซื้อหรือคำส่ังขาย
คืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1 

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำ
สั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปน้ี ซ่ึงไม่เกิน
กว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเท็จจริงดังน้ี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายน้ัน ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใด
อย่างหน่ึงดังน้ี 

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตาม
กฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าได้ในสาระสำคัญ 

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

10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคา
หน่วยลงทุน : 

คำนวณภายใน : 1 วันทำการ 

และประกาศภายใน : 2 วันทำการ 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

1. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนตาม
ข้างต้น เว้นแต่วันทำการน้ันตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือวันตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพ่ิมเติมในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ 
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2. หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด/คำนวณมูลค่ายุติธรรมของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน
ต่างประเทศ เช่น การใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนของตรา
สาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศ การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทจัดการจะ
ใช้หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่เป็นไปตามกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่ เกี่ยวข้อง ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศของ
สำนักงาน ก.ล.ต. ในปัจจุบัน รวมถึงที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

ทั้งน้ี การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้แหล่งข้อมูลของ Bloomberg 
ประมาณเวลา 16.00 น. ณ วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เป็นหลัก บริษัทจัดการอาจ
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการ กำหนด/คำนวณมูลค่ายุติธรรมของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน
ต่างประเทศในภายหลังได้ เช่น เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบการดำเนินงานในอนาคต เป็นต้น รวมถึงหาก
เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมืองหรือสภาวะตลาดมีความผันผวน หรือเหตุการณ์อื่นใดอันเป็นเหตุให้ไม่
สามารถใช้แหล่งข้อมูลดังกล่าวได้ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์และเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องซ่ึง
ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ในปัจจุบัน รวมถึงที่มี
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมูลข้างต้นได้ เช่น อัตราแลกเปลี่ยน
ถัวเฉลี่ยตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์
หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ เช่น Reuters หรือ APEX เป็นต้น 

3. บริษัทจัดการจะดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพ่ือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่
เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถงึ และภายในเวลาทีผู้่ถือหน่วยลงทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ 

4. บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เม่ือมีเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี 

- เม่ือบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 

- เม่ือมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฎเหตุดังกล่าว 

การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
รายละเอียดได้ที่ : www.scbam.com 

ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเร่ืองการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง 

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



                                 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation 

กับ 

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation 

1 

1. บริษัทจัดการ 

ช่ือบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด   

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

เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร   

กรุงเทพฯ 10900   

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

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

18 Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 

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

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินการดังต่อไปน้ี   

(1) การบริหารกองทุนรวม   

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

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

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

(ง) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหุ้นอยู่เท่าที่จำเป็นเพ่ือรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)   

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

(ฉ) ดำเนินการเพ่ิมจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซ้ือคืนในวัน
ทำการถัดจากวันที่ซ้ือขายหน่วยลงทุนจำนวนน้ัน หรือวันที่คำนวนราคาขายหรือราคารับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนของวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนน้ันได้ แล้วแต่กรณี 

(ช) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม   

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

(ฌ) ดำเนินการฟ้องร้องคดีในนามของบริษัทจัดการเพ่ือรักษาสิทธิและผลประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ในกรณีที่มีบุคคลใด ๆ รอนสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน
รวม   

(2) การรับ และการจ่ายเงินของกองทุนรวม   

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

(ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
ส่วนโครงการหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย"   

(3) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือการจัดการกองทุนรวม   



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation 

2 

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

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

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

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

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

(ฉ) แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร   

(ช) แต่งตั้งทนายความ เพ่ือติดตาม ทวงถาม และดำเนินคดี รวมทั้งดำเนินการใด ๆ เพ่ือการรับชำระหน้ี 
หรือเพ่ือปกป้องสิทธิประโยชน์อื่นใดของกองทุนรวม   

(4) การดำเนินการอื่น ๆ   

(ก) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์   

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

(ค) จัดทำบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน   

(ง) จัดทำรายงานการซ้ือขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพ่ือกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันทำการน้ัน   

(จ) จัดทำรายงานฐานะการลงทุนเพ่ือกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุก
สิ้นวันทำการน้ัน   

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

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

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

(ฌ) ปฏิบัติการอื่น ๆ เพ่ือให้ถึงซ่ึงวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน   

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

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

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

(ฑ) ชี้แจงและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการหรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมี
นัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการ
เปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม   

(ฒ) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ “การเลิกกองทุนรวม” 

(ณ) ดำเนินการติดตามทวงถาม ดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ เพ่ือการรับชำระหน้ีหรือปกป้องสิทธิ
ประโยชน์อื่น ๆ ของกองทุนรวม   

(ด) ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัท
จัดการ ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขเพ่ิมเติมในอนาคต 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว ทั้งน้ี ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์
ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดำเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งน้ัน ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือ
โครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว 

เง่ือนไขการเปล่ียนบริษัทจัดการ :  

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
โดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวม
ต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพ่ือให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทำหน้าที่ต่อไปได้ ซ่ึงรวมถึงการ
ส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่  

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ช่ือ : ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   

ที่อยู่ : เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์   

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้ งน้ี ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในหัวข้อหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการหัวข้อ 
"ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย" 



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation 

4 

(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเง่ือนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งน้ีโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์   

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม 
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้เป็นหน้าทีข่องบริษัทจัดการ ทั้งในปัจจุบันและที่จะมี
แก้ไขเพ่ิมเติมในอนาคต   

(2) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
ทรัพย์สินของลูกค้ารายอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายการลงทุนและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมจนกว่า 
ผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อย 
หรือจนกว่าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง   

(3) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญชีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 และพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีกระทำการหรืองดเว้นกระทำ
การตามมาตรา 130 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะ
รายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า   

(4) ตรวจตราและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สินต่างๆ 
ที่กองทุนรวมได้มาหรือจำหน่ายไป ซ่ึงผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ดูแลการเบิกจ่ายหรือได้รับฝากไว้ตาม
ข้อ (2) ให้เป็นไปตามคำสั่งการจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวม   

หากมีเหตุอันควรสงสัยในขณะรับมอบ หรือส่งมอบเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ดังกล่าวในวรรคหน่ึง ว่าไม่เป็นไปตามคำสั่งการจัดการทรัพย์สิน เป็นเอกสารหรือหลักฐานเท็จหรือ
ปลอม ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ดำเนินการแจ้งเหตุดังกล่าวแก่บริษัทจัดการทันที   

(5) เปลี่ยนแปลง จำหน่ายและโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคำสั่งของบริษัท
จัดการ เม่ือเห็นว่าการน้ันถูกต้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ   

(6) จัดทำรายงานเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้น
กระทำการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามมาตรา 125 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งน้ี ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว   

(7) จัดทำรายงานถึงผลในการดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทจัดการ ตลอดจนจัดทำบัญชีแสดงการรับ
จ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ฝากไว้   

(8) รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้คำนวณตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกำหนด 

(9) พิจารณาเกี่ยวกับการที่จะให้ความเห็นชอบในการดำเนินการของบริษัทจัดการตามที่กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น   

(ก) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่        
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เม่ือบริษัทจัดการมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่
สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล   

(ข) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซ้ือหรือ
คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เม่ือมีเหตุ
จำเป็น ทำให้ไม่สามารถ จำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างสมเหตุสมผล 
หรือไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจำเป็น
อื่นใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน   

การดำเนินการให้ความเห็นชอบดังกล่าวข้างต้นผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องดำเนินการจัดทำการให้ความ 
เห็นชอบเป็นหนังสือ และส่งให้แก่บริษัทจัดการเพ่ือใช้เป็นหลักฐานโดยทันที และแจ้งให้สำนักงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบในทันทีทุกคร้ังที่เกิดกรณีตาม (ก) โดยจัดทำรายงานในเร่ืองดังกล่าวเป็น
หนังสือ พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(10) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศหลักเกณฑ์ที่ออกโดยกฎหมายดังกล่าว   

(11) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเม่ือได้รับ
คำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพ่ือประโยชน์ของ   
ผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม   

(12) จัดทำความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการและจัดส่งให้บริษัทจัดการเพ่ือใช้
ประกอบการจัดทำรายงานกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชี และทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปี
ปฏิทิน ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นรอบปีบัญชี และวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี
บัญชีหรือปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี   

(13) โอนเงินให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนตามคำสั่งของผู้ชำระบัญชีเพ่ือเฉลี่ยจ่ายคืนค่าหน่วยลงทุนให้ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่คงเหลืออยู่หลังจากที่ผู้ชำระบัญชีชำระบัญชีโครงการจัดการ
กองทุนรวมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด   

(14) ในกรณีที่ ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงตามเง่ือนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะต้องทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมดของกองทุน
รวม ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพ่ือให้การดำเนินการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมด
ของกองทุนรวมให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ และ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ดำเนินการต่อได้ทันที   

(15) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และก่อนที่ผู้ชำระบัญชีจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังคงต้องรับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่า
จะจดทะเบียนเลิก กองทุนรวม   

(16) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตลอดจนหน้าที่และความ 
รับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งที่มีในปัจจุบัน และที่มีแก้ไข
เพ่ิมเติมในอนาคต 

(17) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะต้องจัดให้มีสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม เช่น ที่ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ในต่างประเทศ หรือพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินอื่น เพ่ือทำหน้าที่เก็บรักษา
ทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม   

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหน่ึงข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่กองทุนรวมและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
กองทุนรวม และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยสิ้นเชิงภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นความผิด
ของผู้ดูแล   

คู่สัญญาตกลงเก็บรักษาข้อมูลที่ได้ล่วงรู้มาเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้บุคคลใด ๆ ทราบ เว้นแต่จะ
เป็นการเปิดเผยโดยอำนาจกฎหมาย หรือโดยความยินยอมของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง เพ่ือประโยชน์ของ  
ผู้ถือหน่วยลงทุน   

ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดข้ึนเพราะความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง หรือการไม่กระทำการตามหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควรของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง 
บริวาร หรือบุคคลอื่นใดที่ทำงานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์   

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซ่ึง
รวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดำเนินการตามที่จำเป็นเพ่ือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
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ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซ่ึงการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพ่ือรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแล
ผลประโยชน์   

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์เพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้   

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
ไม่ว่าการกระทำน้ันจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็น
การเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็น
ธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้
ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน 

ในกรณีที่การดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการ
ขอมติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็นเพ่ือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ 

เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ :   

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใต้เง่ือนไขสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ เม่ือเกิด
กรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปน้ี ทั้งน้ีบริษัทจัดการจะกระทำได้เม่ือได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก่อน   

(1) เม่ือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีความประสงค์จะบอกเลิก โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน หรือตามแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น   

(2) ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง
อาจบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน   

(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมาย
ดังกล่าว หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณี
อื่นใดอันจะมีผลเป็นการเพ่ิมภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับ
หน้าที่ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน 

(4) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหน่ึงข้อใดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ว่าด้วยเร่ืองคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซ่ึงออกตามความในมาตรา 121 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจาก
การตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็น
อย่างอื่น บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำ
การ นับแต่วันที่ได้แก้ไขเสร็จสิ้น หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่
กำหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาให้แก้ไขเม่ือได้รับอนุญาตแล้วบริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์อื่นแทนโดยพลัน 

(5) ในกรณีที่มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซ่ึงคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึง
ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม เรียกร้องให้มีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ไม่เข้าข้อยกเว้นให้กระทำได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป         
ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ 
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สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :   

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมที่   

(1) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   

1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ  

เเขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140    

โทรศัพท์ 02-470-3207     

(2) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด   

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400   

โทรศัพท์ 0-2009-9999 

(3) ธนาคารแห่งประเทศไทย   

273 ถนนสามเสน เขตบางขุนพรหม   

กรุงเทพมหานคร 10200   

โทรศัพท์ 0-2283-5353   

และ/หรือที่ผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

และ/หรือศูนย์รับฝากต่างประเทศ หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที่ดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งเพ่ือเก็บรักษา
ทรัพย์สินในต่างประเทศ  

3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)   

ที่อยู่ : ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย์ 2  

ชั้น 15 ฝ่ังปีกเหนือ (North Wing) อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9  

เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท์ 0-2128-2332-7 โทรสาร 0-2128-4625 

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

4. ผู้จัดจำหน่าย : -  

5. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) : - 

6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) : - 

7. ที่ี่ปรึกษาการลงทุน : - 

8. ที่ปรึกษากองทุน : - 

9. ผู้ประกัน : - 

10. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : - 

11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน : -  

12. Prime Broker : - 
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13. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน   

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่บริษัทจัดการ โดย
ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง (ถ้ามี) ทั้งน้ี ให้เป็นไปตาม
หนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ "การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน" ทั้งน้ี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึน
ต่อเม่ือนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม และชนิดเพ่ือการออมผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ การขายคืนหน่วย
ลงทุนอาจส่งผลใหผู้้ถือหน่วยลงทุนตอ้งชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังน้ัน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่
ต้องศึกษาและปฏิบตัิตามข้อกำหนดของกฎหมายภาษีอากร 

สิทธิในการรับเงินปันผล : เป็นไปตามรายละเอียดข้อ “การจ่ายเงินปันผล” ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล
โครงการ  

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 
“เง่ือนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม  

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม และชนิดเพ่ือการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถนำ
หน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่า
กรณีใดทั้งสิ้นและไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป็นหลักประกัน  

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับลงทะเบียนการโอนหน่วย
ลงทุนของกองทุน ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “เง่ือนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน” 
ของโครงการจัดการกองทุนรวม 

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม และชนิดเพ่ือการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถนำ
หน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่า
กรณีใดทั้งสิ้นและไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป็นหลักประกัน  

สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : ผู้ถือหน่วยลงทุน
มีสิทธิลงมติเพ่ือให้บริษัทจัดการทำการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการได้ ทั้งน้ี 
บริษัทจัดการจะกระทำการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ในข้อ "วิธีการแก้ไขโครงการจัดการ
กองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ"   

สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ : ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเม่ือบริษัทจัดการ
เลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ :  

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม ซ่ึงหมายถึง หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม และหน่วยลงทุนชนิด
เพ่ือการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะบุคคลธรรมดาที่ซ้ือหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขที่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องประกาศกำหนดจะไดรั้บสิทธปิระโยชน์ทางภาษี โดยสิทธิและหน้าที่เกีย่วกบัภาษีของผู้ลงทุนใน
กองทุนรวมเพ่ือการออมจะเป็นไปตามกฎกระทรวงและประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่จะมีการแก้ไขและ/
หรือเพ่ิมเติมในภายหลัง ซ่ึงผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดดังกล่าวได้จากคู่มือการลงทุนในกองทุน
รวมเพ่ือการออม 

สิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือโอนเงินลงทุนไปยังกองทุนรวมเพ่ือการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือ
การออมอื่น 

- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือโอนการลงทุนในหน่วยลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมภายใต้การบริหาร
ของบริษัทจัดการเองหรือกองทุนรวมเพ่ือการออมของบริษัทจัดการอื่นได(้ช่วงแรกยังไม่เปิดใหส้ับเปลี่ยน
ระหว่างบริษัทจัดการได้)และสามารถนับระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนต่อเน่ืองกันได้ หากการ
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สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือโอนเงินลงทุนดังกล่าวเสร็จสิ้นภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการต้น
ทางได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนตามคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั้งหมดที่เกิดข้ึนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการได้รับ
คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือโอนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกรณีที่กองทุนรวมเพ่ือการออม/กองทุน
รวมของหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมมีเหตุให้เลิกกองทุนจะดำเนินการดังน้ี 

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงเจตนาโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพ่ือการออม/หน่วยลงทุนชนิด
เพ่ือการออมอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการตัดสินใจเลือกกองทุนปลายทางโดยจะดำเนินการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) 
หากไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพ่ือการออมของ
บริษัทจัดการอื่นที่มีนโยบายการลงทุนและค่าธรรมเนียมการจัดการตามที่เห็นสมควรโดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนมีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดในบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมเพ่ือการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือ
การออมเดิมไปยังกองทุนรวมเพ่ือการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมอื่นภายใน 5 วันทำการเม่ือเกิด
เหตุตามข้อ 19 ตามที่เห็นสมควร เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น 

ทั้งน้ี การสับเปลี่ยนหรือโอนหน่วยลงทุนข้างต้นบริษัทจัดการจะจัดทำเอกสารหลักฐานการโอนส่งมอบ
ให้แก่กองทุนรวมเพ่ือการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมที่รับโอนเก็บไว้เป็นหลักฐานเพ่ือให้สามารถ
ตรวจสอบได้ 

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ตอ้งการโอนย้ายการลงทนุไปยังกองทุนรวมเพ่ือการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือ
การออมอื่นบริษัทจัดการจะถือวา่ผู้ถอืหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดในบัญชี
ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้จากการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่
เหลืออยู่ของกองทุนรวมหลังจากการชำระบัญชีเสร็จสิ้น 

กรณีที่มีเหตุเลิกกองทุนตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์ให้บริษัท
จัดการดำเนินการตามการแสดงเจตนาคร้ังแรกของผู้ถือหน่วยลงทุนเท่าน้ันเว้นแต่มีการขอแก้ไขเพ่ิมเติม
ภายหลังตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ  

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี ไม่ว่า
ในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซ่ึงลงนาม
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่
เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งน้ี ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิใน
การได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคนืเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเปน็ไปตามข้อกำหนด
ของหน่วยลงทุนชนิดน้ัน ๆ ด้วย  

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :   

- ใบหน่วยลงทุน  

- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน  

- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน  

- อื่นๆ  
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เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : กองทุนจะใช้
ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เว้นแต่ผู้
ถือหน่วยลงทุนร้องขอ และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
รูปแบบอื่นเพ่ิมเติมได้   

หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน   

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกชือ่ผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ถอื
หน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน   

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุก
คร้ังที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการทำรายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพ่ือเป็นการยืนยันการ
ทำรายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน   

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำ
การนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน ในกรณีที่เป็นการสั่งซ้ือในระหว่างช่วงการเสนอขายคร้ังแรก และ/หรือ
ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนของวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน ทั้งน้ี นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนซ่ึงได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)  (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีที่
ไม่ระบุที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน
หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนดเพ่ิมเติมตามวิธีการที่ระบุในหนังสือชี้ชวน   

(4) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง   

สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน   

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกชือ่ผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ถอื
หน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน   

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
(ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) จะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซ้ือหรือ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพ่ือยืนยันการทำรายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเม่ือนายทะเบียนได้ดำเนินการ
จัดสรรหน่วยลงทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
(ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) จะดำเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนภายในวันที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้ทำรายการ
สั่งซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุน หรือภายในวันทำการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนกำหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนด้วยตนเอง ณ ที่ทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน(ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จำกัด (มหาชน)) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชีหรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้   

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซ้ือหน่วยลงทุนหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
มีหน้าที่ในการนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันเสมอ ได้ ณ ที่ทำ
การของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) หรือ ณ ที่
ทำการที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันทำการถัดจากวันทำการ
ซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน   

(5) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่มีการปรับรายการให้เป็นปัจจุบันคร้ังล่าสุด เป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง   
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(6) ผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดและเง่ือนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการ
กำหนด   

ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนรายอื่น สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซ่ึงบริษัท
จัดการจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ โดยไม่ถือว่าเป็น
การดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ   

ใบหน่วยลงทุน   

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนเฉพาะในกรณีที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนเพ่ือนำไปใช้เป็น
หลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทั้งน้ี ในการออกใบหน่วยลงทุนทุก
กรณีจะกระทำเม่ือบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่าน้ัน โดยมีข้ันตอนดังน้ี   

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซ่ึงขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน   

(2) ย่ืนใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียน
หน่วยลงทุน   

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุน
ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคำขอ สำหรับกรณีที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนกรอกจำนวนหน่วยลงทุนในใบคำขอมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วย
ลงทุนสำหรับหน่วยลงทุนจำนวนเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน   

(4) ใบหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีข้อความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกำหนด ซ่ึงจะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการผู้มี
อำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสำคัญ หรือลายมือชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้
เคร่ืองจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้
ทำได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย   

(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนดังกล่าว จะต้องนำใบหน่วย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพ่ือโอนหน่วยลงทุนน้ัน เข้าระบบไร้
ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้   

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบ
หน่ึงให้กับผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เพ่ือเป็นหลักฐานการยืนยันการทำรายการซ้ือหรือขายคืนหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/
หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นต้น นอกจากน้ีบริษัทจัดการอาจพิจารณาออกเอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากรูปแบบดังกล่าวข้างต้น เช่น เอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือรูปแบบที่จะมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพ่ิมเติมในอนาคต ตาม
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพ่ิมเติม เป็นต้น และบริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการเปลีย่นแปลง หรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลา
การส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม   

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพ่ือให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้  

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วย
ลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  

15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลของกองทุนรวม ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติ ดังน้ี  
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1. ประกาศข้ึนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี) หรือวิธีการอื่นใดที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถทราบได้ 

2. แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนรวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเม่ือได้รับการร้องขอ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีที่ต่างกันสำหรับหน่วยลงทุน
ที่ขายในช่วงระยะเวลาที่ต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
ดำเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละคร้ัง และจะถือปฏิบัติเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพ่ือการอื่นใด 
นอกจากเพ่ือประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ัน  

16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน 

วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

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

การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่าน้ัน 

วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) : 

17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 
125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิ
หรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้
กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวม ได้ดำเนินการ
ตามอำนาจหน้าที่แล้ว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำนำ
หน่วยลงทุน ในกรณีดังน้ี 

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่
กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่
พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่
พิเศษ ตามที่กำหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุน ดังน้ี 

1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ใน
กรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดตั้งข้ึนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุน
ของกองทุน 
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ข้อจำกัดการถือหน่วย และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) : หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือ
หน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว  เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิด
หน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่ 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือ
ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ 

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้
ถือว่ามติน้ันเสียไป 

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพ่ือแก้ไขข้อผูกพันในเร่ืองที่กระทบตอ่สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 
ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน(มตขิอง ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือ
ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กำหนดในประกาศน้ีแล้วให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพ่ิมเติม
ดังต่อไปน้ีด้วย 

(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากันต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่
ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดต้องได้รับมติ
เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึงต้องได้รับมติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหน่ึงของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมี
สาระสำคัญที่เป็นไปตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไข
เพ่ิมเติมน้ันมีผลผูกพันคู่สัญญา 

การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับมติ
พิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งน้ี เร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึง 

(ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของ
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 

(ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหน้ีด้วยทรัพย์สินอื่น 

(ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 
19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และข้อกำหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาประกันในเร่ืองใด ๆ 
อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์ 

(จ) เร่ืองที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 

การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปน้ี ให้มีผลผูกพันเม่ือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
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(ก) เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงาน แล้วแต่กรณี หรือ 

(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันน้ันเหมาะสม มีความจำเป็นหรือ
สมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 

การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด 

ต้องกระทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพัน
เปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพ่ือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดู
ได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
พร้อมกับการส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม 

18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี  

รายละเอียดเพิ่มเติม : ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติน้ันก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า 
โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหวา่งบริษัทจัดการกองทนุรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอม
ให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

19. การเลิกกองทุนรวม  

เง่ือนไขในการเลิกกองทุน :  

กองทุนจะเลิกเม่ือครบกำหนดอายุ หรือกรณีใดกรณีหน่ึงดังตอ่ไปน้ี  

1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังน้ี 

(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมด โดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อย
กว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดน้ัน  

(2)  จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันทำการใด  

(3)  มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังน้ี 

(ก)  มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหน่ึงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้
แล้วทั้งหมด  

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกัน
คิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งน้ี ในกรณีที่เป็น
กองทุนรวมที่ มีกำหนดระยะเวลาการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณา
ระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซ่ึงกองทุนรวมเปิดให้
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเท่าน้ัน 

ความใน (3) วรรคหน่ึง มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความ
เชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ 
เน่ืองจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลอืทีมี่คุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนน้ัน 

(4) กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซ่ึงบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหน่ึง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 

ความในวรรคหน่ึง (3) และ (4) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังน้ี 

(ก)  กองทุนรวมตลาดเงิน 

(ข)  กองทุนรวมดัชนี  

(ค)  กองทุนรวมอีทีเอฟ 
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(ง)  กองทุนรวมหน่วยลงทุน 

(จ)  กองทุนรวมฟีดเดอร์ 

2. เม่ือได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึงของจำนวนหน่วย
ลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเลิกโครงการ หรือดำเนินการอื่นใด ในกรณีที่มูลค่าหน่วย
ลงทุนที่จำหน่ายได้คร้ังแรกของกองทุนไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการลงทุน โดยเป็นไปตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

4. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุน
ทั่วไป หากปรากฏว่า  

(1)  มีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ 
หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว 

(2)  มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไปตามที่กำหนดในประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขาย
หน่วยลงทุน  

5. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุ
อันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตัง้กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไปเพ่ือการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของ
บุคคลหรือกลุม่บุคคลใดเปน็การเฉพาะ หรือเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ดำเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซ่ึงในกรณีที่ไม่มีการ
ชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทำให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุนรวม
เพ่ือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมทำ
การแก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งได้ หรือดำเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทำให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพ่ือผู้
ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง 

6. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเม่ือสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน 

7. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันเหตุของการสิ้นสุดลงของ
การอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมหรือดำเนินการคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน 

การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  

1. เม่ือปรากฏกรณีตามหวัข้อเง่ือนไขในการเลกิกองทุนข้อ 1. บริษัทจัดการจะดำเนินการเพ่ือเลิกกองทุน
รวม ดังต่อไปน้ี 

(1)  ยุติการรับคำสั่งซ้ือและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ให้เลิกกองทุน 

(2) แจ้งให้ผู้ทีเ่กี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแตว่ันที่เกิดเหตใุหเ้ลกิกองทุน โดยวิธกีารดังน้ี 

       1. แจ้งผู้ถอืหน่วยที่มีชือ่อยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถตดิตอ่ผู้
ถือหน่วยได ้

       2. แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 

       3. แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

(3)  จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดงักล่าวภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันทีเ่กดิ
เหตุการณ์ใหเ้ลกิกองทุน เพ่ือรวบรวมเงินเทา่ทีส่ามารถกระทำไดเ้พ่ือชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถอื
หน่วยลงทุนโดยอตัโนมัต ิ
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(4)  ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (3) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 
10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ให้เลิกกองทุน และเม่ือไดด้ำเนินการชำระคา่ขายคืนหน่วยลงทุน
แล้วให้ถอืวา่เป็นการเลกิกองทุนรวมเปดิน้ัน 

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม และชนิดเพ่ือการออมผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการดังตอ่ไปน้ี 

การดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 

1. ยุติการรับคำสั่งซ้ือและคำสั่งขายคืนหน่วย ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุใหเ้ลกิกองทุน 

2.  แจ้งให้ผู้ทีเ่กี่ยวข้องทราบ 

          2.1  ข้อมูลที่แจ้งใหท้ราบ ต้องมีสาระสำคญัอย่าง
น้อยดังน้ี 

            (1)  บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้
ถือหน่วยไปยัง SSF อื่นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน
โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยจากผู้ถือ
หน่วย 

           (2)  ในกรณีที่ผู้ถอืหน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุน 
ไปยัง SSF อื่นอีกทอดหน่ึง ผู้ถือหน่วยสามารถแจ้งต่อบริษัท
จัดการเพ่ือโอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื่นที่ผู้ถือหน่วย
กำหนด และผู้ถือหน่วยจะได้รับยกเว้นคา่ธรรมเนียมการขาย
หรือรับซ้ือคืนหน่วยเม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขโดยครบถ้วนดังน้ี 

          (2.1)  เป็นการโอนย้ายตามคำสั่งของผู้ถือหน่วยเป็น 
คร้ังแรกโดยโอนย้ายไปยัง SSF อื่นทีอ่ยู่ภายใตก้ารจัดการ
ของบริษัทจัดการเดียวกัน  

          (2.2)  เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที่
บริษัทจัดการกำหนด  ทั้งน้ี ในการกำหนดระยะเวลาดังกล่าว 
บริษัทจัดการต้องคำนึงถึงระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยจะสามารถ
ดำเนินการเพ่ือแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม 

          2.2  แจ้งโดยวิธกีารดังน้ี 

           (1)  แจ้งผู้ถอืหน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ผ่านช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานวา่สามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได ้

           (2)  แจ้งเป็นหนังสอืถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 

           (3)  แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไวบ้นเว็บไซต์ของ
สำนักงาน 

ภายใน 3 วันทำการนับแตว่นัที่เกดิ
เหตุให้เลิกกองทุน 

3.  จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลอือยู่ของกองทุน
ดังกลา่ว 

ภายใน 5 วันทำการนับแตว่นัที่เกดิ
เหตุให้เลิกกองทุน 

4.  รวบรวมเงินทีไ่ด้จากการดำเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทำการนับแตว่ันที่เกิด
เหตุให้เลิกกองทุน 

5.  ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื่นตามแนวทาง
ที่กำหนดไวใ้นข้อผูกพัน 

โดยไม่ชกัชา้ 
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2. กรณีการเลกิกองทุนรวม เพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการหรือเหตอุื่นที่ทราบกำหนดการเลกิ
กองทุนรวมล่วงหน้า  

บริษัทจัดการจะดำเนินการดงัต่อไปน้ี  

การดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 

1  แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
       1.1  แจ้งเป็นหนังสอืถงึผู้ดูแลผลประโยชน์ 
       1.2  แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บน
เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
       1.3  แจ้งตลาดหลกัทรัพย์ในกรณีที่หน่วยของกองทุนน้ันเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

≥  5 วันทำการ 
ก่อนวันเลกิกองทุน 

2  ดำเนินการดว้ยวธิีการใด ๆ ให้ผู้ถอืหน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเร่ือง
ดังกลา่ว  

≥  5 วันทำการ 
ก่อนวันเลกิกองทุน 

3  จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลอือยู่ของกองทุนเพ่ือรวบรวมเป็นเงินสด เงิน
ฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัว๋สญัญาใช้
เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใชเ้งินคืนเม่ือทวงถาม 

ใหเ้สร็จสิ้นกอ่นวันเลกิ
กองทุน 

20. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน   

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบ เพ่ือทำหน้าที่รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชำระหน้ีสินของกองทุนรวม
แล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งทำการอย่างอื่นตามแต่จำเป็นเพ่ือชำระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งน้ี 
ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

สำหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของ
กองทุนรวม และผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เท่าที่คงเหลอือยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ   

เม่ือได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชำระบัญชีจะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้วหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคง
ค้างอยู่ให้ผู้ชำระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือผ่านการแก้ไข
เพ่ิมเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหน่ึงของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 



                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ช้ัน 7 – 8 
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0-2949-1500 โทรสาร 0-2949-1501 
www.scbam.com   
 


