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��)	������������ก�������*�0�����/.��ก����� (Asset allocation) ,�(��
�'ก�������*���77�����/�����.�����������
�
ก��0�����/.��ก��������� ������	4�ก����0�����.���3��*��)��*�ก�������/��ก����� �	4�0�� ������� )2��-*.�ก������� �'�
3��'�����'�กก���ก������������	 )2��.'�(ก��5+���������0���ก��5�0��,���+� ,�(���3��'���������+�ก���5+�����������	 

� *�ก������ก������	
������
�� �ก���� ����� ���� �����ก���������� �'���'��6�-���
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� ก�������'5�' 	�(�J����8���3��.�������� 
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.��������/5+ ������ ��'��6����62��������ก���������	�('��/��ก�������'0���	�(��1�� ����)�ก�ก�d�'�0�I�� 
(Benchmark) /��ก��������ก-.����� ��2�� �������ก�������*�,0��(ก�������'0���	�(��1��),0ก0���)�ก���ก-.��*��ก�d�
'�0�I����� ���� ก������������'�)�กก���	����,	��/��'+�3����3�0���/��.��ก��������ก���������� �	4�0�� ��ก�����'� net 
exposure *�.��������/��ก�������'0���	�(��1���;���*����	���7���'����ก�������( 80 /��'+�3��������
����<
/��
ก����� ,�('�ก�������������5�*.�'� net exposure ����ก���/���ก��3��'�����0���	�(��1���;���*����	���7���'����ก�������( 80 
/��'+�3��������
����<
/��ก�����  

*���������.���)�กก���������
H��)��ก����)�����*�.���'����82��0�����,.����� 0�����,.��.��� 0�����ก2��.���ก2����� ,�(/.�����
�
S�ก ,�(/.�����0���
�S�ก����*�	�(��1,�(/.���0���	�(��1 ��'62���)'����82��.��ก���������.���������
����� ,�(/.���.���ก5�
���
<�ก����������*�����.�2��.���.������ 0�'���3�(ก��'ก�� ก.�.0. .����-��ก���3�(ก��'ก�� ก.�.0. 	�(ก�1ก-.�� 
.����.4����*.�ก�������������  

ก�������))(�/ ���-��77�8� ��/�����.��� (Derivatives) ��� ����
 �'	�(�
�<
J��ก����
.��ก������� (efficient portfolio 
management) 82����'62�ก��	���ก��3��'����� (Hedging) )�กก������� ���� ก���-��77����	,�(/.�����77�c�����
�����������
�
ก����0��,�ก�	����/������3�0�����/��0����ก���� 0�'����-��ก���3�(ก��'ก�� ก.�.0. 	�(ก�1ก-.��.���*.�3��'�.4���� 
��'������)�-<��ก��'ก��*.��'.��ก����� .���<��ก��'ก��8�����'���77�/�3�� (Reverse Repo) ���	4��	0�'.��ก�ก�d����
�-��ก���3�(ก��'ก�� ก.�.0. ก-.��  

��ก�����)(�����.���'����*���77�8���/�����.���(Derivatives) �����	���ก��3��'�����)�ก��0��,�ก�	����/��.��ก�����.���
������
�*��ก����
�0���	�(��1���ก�����6���+�����ก���ก����
���� � /�(*�/�(.�2�� �'����ก�������( 90 /��'+�3��������
����
�����*�0���	�(��1  

ก�����)(�'������*�.���'����82��0��������'���กH�(/����77�8���/�����.���,S� (Structured Note) ,�()(�'������*�0�����.���
���'�������3��'��������6��0�-ก��������'��6�������� (non-investment grade) ,�(0�����.�������'�������ก��)��������3��'��������6�� 
(Unrated Securities) ��'62�0������������'����)��(����*�0���.��ก����� (unlisted securities)  

��2�� ก�������)'����82��0�����.������'�������3��'��������6��0�-ก��������'��6����� (non-investment grade) ,�(0������������'����
)��(����*�0���.��ก����� (unlisted securities) ����;��(ก������0���������������ก��)��������3��'��������6�������'��6�������� 
(Investment grade) .���)��(����*�0���.��ก����� (listed securities) ,���,0�ก���*�/�(���ก����������,0�0��'�'�ก��
�	����,	���	4� non s investment grade .��� unlisted securities ��������  

*�ก����6��ก����	ก0
 ก�����)(�����*�0���	�(��182��)(���5�*.�'� net exposure ����ก���/���ก��3��'�����0���	�(��1���;���
*����	���7���'����ก�������( 80 /��'+�3��������
����<
/��ก�����.���0�'��0����������-��ก���3�(ก��'ก�� ก.�.0. 	�(ก�1
ก-.��  

������� *�ก��3-����������ก�������/��ก�����0�'ก��)��,���	�(�J�/��ก����� ��
H��)��ก����)�'���������((������������'
���ก4��� ��0���3-�2�62�	�(����/��5+�������	4��-3�7 

1. 30 ������,0�������)��(���� 

2. 30 ���ก���3������3��ก��.���ก�����
กก�������' 

3. �����((�������0���*��*�ก��)-.���������
�/��ก�����������)�ก������3-����/�3��.�������	����.�������� .���'�ก�������
ก�����)-���'�ก .����������ก������� ������� 0����'��ก
�ก��� 10 ����-ก�� 
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ก������	
������
�� �ก���� ����� ���� �����ก���������� :  SCBRMGWP 
 

������ก4�� *�ก�������6��ก����ก�������*�0���	�(��1 ,�(/.���ก�������*�ก�����.��ก�'��.'�(�' ���� J��(0���,�(
�1�HIก
)'�3��'5��5�� �ก
�J��
��0
.����ก
��.0�ก�����'�	ก0
0��� K �	4�0�� ,�(/.���*�ก������'�ก���	����,	������ K ���ก�(��0��
ก������� ���� ก���	����,	��*�������/��กL�(����0��� K ����ก���/���ก��ก�������0���	�(��1 ,�(/.���ก����������
������*�
0���	�(��1�04'�	4�ก������3��� ,�(/.���*������(.������ก�����'�0
ก����
� 
'����
������*�0���	�(��1 ,�(/.���ก����ก
��.0�
����
��.���'��.0�5����)-�	4�,�(�'3�� ���5�*.�ก�������)�'���'��6�-��
��	�����*�0���	�(��1�������� .�����))-�	4�0���
�(��ก�������*�0���	�(��1�	4�ก������3��� ������� )2���)'����/�(���ก������'���'��6�����*.��	4��	0�'�������ก����������
ก-.�����*��3��ก��0�'/���0����� ������� ��
H��)��ก��)(�����ก���'���'��6�����*.��	4��	0�'�������ก����������ก-.����� *�
�3��ก��0�'	�(ก�10���-��ก���3�(ก��'ก�� ก.�.0.  

*�ก������ก�����'�ก�������*�ก�����	������'����ก�������( 5 /��'+�3��������
����<
/��ก�����	����� .�ก	��กT���
'+�3��������
����<
/��ก�����	��������ก�������'�	�����'�'+�3��������
����<
����*���กH�(*���กH�(.�2�����0���	��� ��
H��
)��ก��)(�-��
�ก��0�'.��ก�ก�d� ,�(�
<�ก������-��ก���3�(ก��'ก�� ก.�.0. ก-.�� ��ก�����	��������ก�����	4�ก�����
0���	�(��1����'�'���06�	�(��3�ก�������*��-�������ก��ก�������'�����.���ก�������'������c 

(1) '+�3��������
����<
 � ���*����.�2�������ก
�ก������*���'/��'+�3��������
����<
/��ก�����.��ก  

(2) ����'/��'+�3��������
����<
/��ก�����.��ก����*������((����.������-ก��*�0
�0��ก�� 3
��	4�)-����ก
�ก������*���'
/��'+�3��������
����<
/��ก�����.��ก  

*�ก������ก�����.��ก'�'+�3��������
����<
����*���กH�(���ก������
H��)��ก��)(�-��
�ก�����0���	���  

(1) ,)���.0����ก�����.��ก'�'+�3��������
����� ����',�����ก���-��
�ก����3-�2�62�	�(���������������/��5+�6��.��������
����' *.��-��ก���,�(5+�6��.������������J�*���'����-ก�����,0�������	��กT�.0�  

(2) �-��
�ก��0�',�����ก���-��
�ก��0�' (1) *.�,������4)J�*�.ก�
�������,0�������	��กT�.0�  

(3) �����5�ก���-��
�ก��*.��-��ก�������J�*���'����-ก�����,0��������-��
�ก��,������4)  

(4) �	
��5/��'+��ก���ก��ก���-��
�ก��/��ก�������'0�' (1) 0��5+������*))(����������*.�5+������*))(���������+�,�(�/��*)�ก���ก��
�6��(/��ก�������'  

������� ��
H��)��ก��ก�����)(�-��
�ก��*.���3��ก�����ก���/����	
��5/��'+��ก���ก��ก���-��
�ก�����ก�������  

������� �((����*�ก���-��
�ก��0�'/�� (2) ��
H��)��ก����'��6/�5���5��0���-��ก���3�(ก��'ก�� ก.�.0.  

��
H��)��ก��/������
�<
*�ก������'�ก���-��
�ก���	����/����� ก�����)(ก�����'��-��� ���ก�������82 ��)(���5�*.�'� net 
exposure ����ก���/���ก��3��'�����0���	�(��1���;���*����	���7���'����ก��� 

����( 80 /��'+�3��������
����<
/��ก�����'����3��*��*������-��
�ก��3������ก,�(�0��'ก������� 

ก�������)�����*�.��������/��ก�������'.���ก�������'�3�����������I�� (infra) 82���+�J�*0�ก��)��ก��/����
H��)��ก�� *�
��������'��ก
�����( 100 /��'+�3��������
����<
/��ก����� ก����ก������ก�����	������	4�ก�������'�3�����������I�� (infra) 
������+��������'��ก
� 1 *� 3 /��)-���.������������.'�/��ก�����	����� ��ก�������*�.�����������ก����0����+�J�*0�
ก�������ก�������/��ก�����82���	4��	0�'.��ก�ก�d��������/����-��ก���3�(ก��'ก�� ก.�.0.ก-.�� ������� ก�����	�����
�'���'��6��������ก���*�ก�����0�����(circle investment) ,�(ก�����	������'���'��6�����0��*�ก���������J�*0� ��).
����ก����ก (cascade investment) 
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ก������	
������
�� �ก���� ����� ���� �����ก���������� :  SCBRMGWP 
 

�����������/�����
� (Benchmark)    

1.����� MSCI AC World Daily Total Return Net USD ������� (%):55.00 

	������0�����ก��	���ก��3��'�������0��,�ก�	���������3-���5�0��,���	4��ก����
���� � ����������� (*���0������ 95%) 
,�(	��������0��,�ก�	�������������ก��3���ก����
���� � ������3-���5�0��,�� (*���0������ 5%) 

2.����� Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD ������� (%):40.00 

:	������0�����ก��	���ก��3��'�������0��,�ก�	���������3-���5�0��,���	4��ก����
���� � ����������� (*���0������ 95%) 
,�(	��������0��,�ก�	�������������ก��3���ก����
���� � ������3-���5�0��,�� (*���0������ 5%) 

3.�������3����3-*��ก����
���������.��I (LBMA Gold Price AM) ������� (%):5.00 

:	������0�����ก��	���ก��3��'�������0��,�ก�	���������3-���5�0��,���	4��ก����
���� � ����������� (*���0������ 95%) 
,�(	��������0��,�ก�	�������������ก��3���ก����
���� � ������3-���5�0��,�� (*���0������ 5%) 

.'��.0�: 

��
H��)��ก��/������
�<
���)(�	����,	��0��������*�ก���	�������0�'�����
H��)��ก���.4�3��,�(�.'�(�' 82���+�J�*0�ก���
����ก����������ก-.�� ����
H��)��ก��)(�	
��5/��'+�,�(,)��*.�5+��������������.�����������)�62�������'�ก���	����0�������� 
3-�<
���ก���ก��0�������� ,�(�.0�5�*�ก���	����0�����������ก����5���ก����	�(ก�1*���4��80�/����
H��)��ก�� J�*��������5+�
�������'��6*��	�(����)�ก/��'+�*�ก��0���
�*)��������  

������ก40�' *�ก���ก���	����,	��0�������������*.��	4��	0�'	�(ก�1 �������/,�(/��ก-.��/���'�3'��
H��)��ก������� ,�(/
.��� 	�(ก�1 /��ก-.��/���-��ก���3�(ก��'ก�� ก.�.0. �ก���ก��'�0�I��ก�����5�ก���-��
����/��ก�������' ,�(/.��� 
ก���	����,	��0��������*�ก��*���	�������*�ก������5+���ก0�������/��0���������'����)���-.����	
��5/��'+�/��0�����ก������ก0���	 
����
H��)��ก��)(,)��ก���	����,	�����ก����*.�5+�6��.����������������.���5���ก��	�(ก�1*���4��80�/����
H��)��ก�� 
J�*��������5+��������'��6*��	�(����)�ก/��'+�ก��0���
�*)�������� 

G�@	"E�����G�������B9���B�ก��������� 

� 5+�������������
�<
	�(��������J�H� �'���5+������	T
��0
0�'�������/ก������� 

� 5+��������'��6'���
���'�	4�.��ก	�(ก��,ก�0����,�(3���3����'���������-��� 

� 5+������'���ก�����)(������ก-��)�ก'+�3��.�������������
�'/2�� (�����ก
����) .�ก5+������/�3��.�������� � ��3�����+�ก�����3����
8���.�������� 

�9��"5���������	�ก	���� 

 
�����*�0�������� 0�����.��� ,�(/.���������
��������ก ��'��������ก�������*�0�����������ก��� 80% /�� NAV 

   ��กH�9����85�:�	�ก	������ 

Q: ก	�����������J�ก	�����������ก��ก8�����9�D��	�G������� ���	��ก��E"��
����	�������������	��� 	������ 

A: ก���������	4�ก�������'�-.���5+�����������	 ,�( �'�'�ก��,�����
�/��.�������� 

Q: ก	�����������B8���������!5��ก������������A� 

A: 2,000 ������� 
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ก������	
������
�� �ก���� ����� ���� �����ก���������� :  SCBRMGWP 
 

Q: ก	�������������9�����B9��J�������	ก�8���"�����������กH�9A�E�9G�������5������A��9�9�������A� 

A: �  �.'�(�'ก����
������/��5+���������0���ก����'��
� ,�(������((�������ก���กH����� ���0���ก��ก�()�ก��������	��
.��ก���������*�0���	�(��1 ����'��6������((��,�(���3��'���������ก���/���ก��ก�������*�.��ก�����.���������
����
ก������	�����*�0���	�(��1��� ��'62���'��6�'���3��'5��5��/��'+�3��.��������,�(5�0��,�����*��������/��ก��
�����0����((�������6��.�������� 

�  ������� ก�������*�ก�������'�����ก����������)(�������
�<
	�(�������J�H��'���5+������	T
��0
0�'�������/ก������� 5+������
��'��6/����3+�'��ก���������������
H��)��ก�� ,�(/.���5+���������ก��/�.������8���3��.�������� 

Q: ��BB��A������G�ก�9�"	����������85�:@�	����������	�G������� 

A: 	�))����'�5�ก�(������-3�7 ���,ก� 

� ������)�กก�����'��������������.��������/��ก�������'0���	�(��1 ,�(/.���ก�������'������c0���	�(��1 ��ก�����
��'0���	�(��1 ,�(/.���ก�������'������c0���	�(��1���ก������
)�������������)(�ก���/���ก��.��ก�����.���������
�.��
	�(�J����,0ก0���ก�� 82��.��ก�����.���������
����������
��	4�.��ก�����.���������
����'�3��'������+� .���'���ก�����)('�3��'
5��5���+� ������� ก���	����,	��	���0����
�'/2��.�������/����3�.��ก�����.���������
� ก4)(���5�*.���3�.��������/��
ก�����	���0����
�'/2��.��������������ก��   

� ������)�กก�������'0���	�(��1���ก�����)(�	��������� )��(����)��0���/2��*�0���	�(��1 )2�0���	T
��0
0�'.��ก�ก�d�,�(
กL.'�����ก���/���/��	�(��1���� K 82����),0ก0����	)�ก.��ก�ก�d�,�(กL.'�����ก���/���*�ก��)��0���ก�������'/��
	�(��1��  

� 3��'5��5��/����0��,�ก�	������
�0��0���	�(��1 ��)���5�*.�'+�3��.��������/��ก������	
������
�� �ก���� ����� 
���� �����ก���������� �	����,	��  82����)�-*.���
�0��,�(5�0��,��*��+	��
����5��5��0�'�	��� ������)�กก�����)(�����
*���77�8���/�����.���(Derivatives) ��� ��	���ก��3��'��� ��)�ก��0��,�ก�	����/��.��ก�����.���������
�*��ก����
�
0���	�(��1���ก�����6���+�����ก���ก����
���� � /�(*�/�(.�2�� �'����ก�������( 90 /��'+�3��������
���������*�
0���	�(��1�-*.���3�'�3��'�����)�ก��0��,�ก�	������
�0���.����+� 

Q: ก	�����������J�ก	�����������G����9ก��������������	��J�ก	�����������������B95���5�	�����@�����	��� 	������  

A: ก������	
������
�� �ก���� ����� ���� �����ก���������� �'�'�5+�	�(ก����
������.���3��'3�����
�0��*��+	�ก����
����*.�,ก�         
5+������ 

Q: ก	������������	"�9�9���"�:
�	������ 

A: �������
����������7�� : �����ก�กL�3' 
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ก������	
������
�� �ก���� ����� ���� �����ก���������� :  SCBRMGWP 
 

Q:  ก	������@�����9��L���ก	���������������
�  !ก�"	� ���  ���� ����	ก��������
�� ��������!�"��ก������� ��BB�� 
5������������85�: E�9G�ก���8�������	������ 

A:    ������)�กกก������	
������
�� �ก���� ����� ���� �����ก���������� '�ก�������*�.��������/��ก�����0���	�(��1ก�����*�
ก�����.�2���ก
�ก�������( 20 /��'+�3��������
����<
/��ก����� ��'����(�����ก���ก����กH�(����-3�7/��ก����������� 

�������9�85�:�	�ก	���� iShares MSCI ACWI ETF 

�!�"��ก������� ก�����'��������5�0��,��*.�*ก���3��ก��5�0��,������� MSCI ACWI 82���	4���������
	�(ก���	���.�����
H��/���*.7�,�(ก�������*�ก���'	�(��1��y��,���,�(	�(��1
ก-�����y�� 

��B��@���ก	���� 26 '���3' 2551 

��9��L���B��@��� �.��I��'�
ก� 

	���ก	���� �'�ก-.������3��ก�� 

�ก������ ��������.��I{ 

ISIN US4642882579 

Fund Bloomberg Ticker ACWI 

��
��	���	�� (Index) MSCI ACWI Index  

"��H��B��ก�� BlackRock Fund Advisors 

�J"�6@  (website) https://www.ishares.com/us/products/239600/ishares-msci-acwi-etf 

Expense Ratio 0.32% /��'+�3��������
����<
/��ก����� 

5���������	�ก	����@�����9��L 

1) 3��'�����)�กก�������,��ก�()�ก0�� (Concentration Risk) - ก�����.��ก��)'�3��'�����*�ก��/�������
�'/2��)�ก�.0�ก�����2��

	�(��3� ������)�กก�����.��ก'�ก�������,��ก�()�ก0��*�.��ก����� ,�(/.��� �
���������� K ���*�5+���ก.��ก�������*���.�2��.���

.����, 	�(��1, ก���'	�(��1, J+'
J�3, 0���, ��0��.ก��', ก���'��0��.ก��', .'����0��.ก��' .���ก���'�
�������������� 

2) 3��'�����/��0�������� (Equity Securities Risk) - ก�����.��ก�����*�0�������������)'�ก���	����,	��'+�3��)�ก5+���ก

.��ก�������*���.�2��.���3��'5��5��*�0���������5�ก�(��ก����ก.��ก����� 82��ก�������*�0��������'�3��'5��5��'�กก���

ก���'�
����������K ������������
�	�(ก�����.�����'�782��'�3��'�����'�กก���.������
'�
�<
,�(0�����.��� ������)�ก����
�<
*�ก��

���ก����ก���.������
'�
�<
,�(0�����.��� �'���5+���ก.��ก�������'�(��  

3) 3��'�����)�กก��)��ก��ก����� (Management Risk) - ������)�กก�����.��ก*��ก���<�ก�������,�������*�.��ก��������0������	4�

0��,��/��.��ก���������	4�����	�(ก��/������� ��ก�����.��ก��)�����*�.��ก�������ก�.���)�ก����� ���5�*.� Blackrock Fund 

Advisor ��)�'���'��6�����5�0��,�����0�'���'���.��� 

4) 3��'�����)�ก3��'5��5��/����3�.��ก����� (Market Risk) - ก�����.��ก��)/������������*��((����,�(�((�� ��'+�3��/��

.��ก�������)	���0������)�ก�.0�ก�����'��2��	�(��3� ���
���� ��3��', ก��ก��ก�����, ก��,����(���/����3 �J��(�1�HIก
)6�

6�� .����.0�ก��������K ������5�ก�(��0��ก����.��ก����'����-3�7  
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ก������	
������
�� �ก���� ����� ���� �����ก���������� :  SCBRMGWP 
 

G�ก���8����������G������	�ก	���� 

           5�ก���-��
����/��ก����� iShares MSCI ACWI ETF �'����	�������ก��0�������� (Benchmark) ,���������0���	���  

 
.'��.0� :  

(1) ���'�: ��ก��� fund fact sheet /�� iShares MSCI ACWI ETF /��'+� � ������ 30 '
6���� 2565 
  (2) 5�0��,��*����0 / 5�ก���	�������5�ก���-��
��������ก���/���ก��5�
0J��d�*�0������ '
����	4��
������62� 5�0��,��*�

���30 

Q:   5��G��G��	�G�ก���8��������	�ก	������@�����9��L������J�	������ 

A:    )�ก5�ก���-��
����/��ก�����/���0�� �'����	�������ก��0�������� (Benchmark) ��)�
)�������)�ก3��'5��5��/3��'�3������.�
/����3�.���'+�3��.��������*������((�������5���'����0�'�+	 (ก��c) ������ 

ก��dE���ก���5���	������5������������	�ก	���� iShares MSCI ACWI ETF  

 
.'��.0� : (1)  ���'� Bloomberg 0���,0������� 31 ก�กL�3' 2560s 29 ก�กL�3' 2565 

     (2) 5�0��,��*����0 / 5�ก���	�������5�ก���-��
��������ก���/���ก��5�
0J��d�*�0������ '
����	4��
������62� 
5�0��,��*����30 
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ก������	
������
�� �ก���� ����� ���� �����ก���������� :  SCBRMGWP 
 

ก��dE���G�@	"E����	������	�ก	���� iShares MSCI ACWI ETF 
�����"����"ก�"��
�� MSCI ACWI Index 

 
.'��.0� : (1)  ���'� Bloomberg 0���,0������� 31 ก�กL�3' 2560s 29 ก�กL�3' 2565 

     (2) 5�0��,��*����0 / 5�ก���	�������5�ก���-��
��������ก���/���ก��5�
0J��d�*�0������ '
����	4��
������62� 
5�0��,��*����30 

��	ก8���A�ก��6��	���E�9!	���������� 

Q: ก	������������f�ก�����E�9��"6��	5�����������	������ 
A: ก�����	������������ 

5+��������'��6����8���.����������� g��ก����-ก��8���/�.��������*h *�3����,�ก5+����������8���.��������/���0�- 1,000 ��� 
3-����	4�.����������� ���-)-�����
��������8���.��������.�������3�/�.�������� ('+�3��.�������� ��ก���3��<��'���'
ก��/�.�������� (6��'�) ,�(J�H�'+�3����
�' 3��*��)��*�ก��8���.���/�.��ก����� (6��'�)) ก0������ ���� .�ก 5+����������8���.���
����� ��3�����/�.������������ก�� 10.0000 ���0��.���  ��.�ก5+����������8���.��������/��ก������	
������
��  �ก
���� ����� ���� �����ก���������� ����ก�� 5,000 ���  *�����ก������/�3����,�ก���ก���� 5+������)(������)-���.������������ก�� 
500.0000 .��� (5,000/10.0000) 
������� �-.���ก���	
���7�������8���.��������*�ก�������'�����ก�����������	4�3����,�ก ��
H��)��ก��)()��*.�'�3+�'��ก�������ก�����
��'�����ก����������*.�ก��5+�6��.��������������-ก��12กH�,�(	T
��0
0�'�������//��ก�������*�ก�������'�����ก���������������
�������
�<
	�(�������J�H�)�กก������� 
5+��������'��6����8���.�������������� : 

� <��3�������
�� )-ก�� ('.���) ,�(�-��ก�����/���ก,.�� �����	
��-ก�� s 15.30 �. 

� ��
ก��<��3������
��0�����40 SCB EASY FUND J�*0� SCB EASY NET www.scbeasy.com ,�(,����
�3���� SCB  

 EASY APP ������
�'*.���
ก�� - 16.00 � 
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ก������	
������
�� �ก���� ����� ���� �����ก���������� :  SCBRMGWP 
 

� ��). �����
�� ���. 0-2777-7777 ก� 0 ก� 6 �����	
��-ก�� s 15.30 �. 
� 5+���������ก��/�.������8���3�����������ก��,0��0���)�ก��
H��)��ก�� 82����
H��)��ก����)�
)����,0��0���5+���������ก��/� 

 .������8���3����������
�'�0
'.����	����,	�����*�J�.��� 

������� �
<�ก������/�.�������� ,�(��3�/�.�������� �	4��	0�'.��ก�ก�d� �������/ ,�(�
<�ก�� �����
H��)��ก��,�(5+���������
ก��/�.������8���3��ก-.�� 

��
H��)��ก����)��
�'�0
'.����	����,	���������ก��*.���
ก��/���0��*�J�.������ ��)(	�(ก�15�����4��80�/����
H��)��ก�� 
,�( ��4��80�/��5+���������ก��/�.������8���3��.�������� (6��'�) *.�5+��������������.���ก���ก����
�'*.���
ก�� 82��ก���-��
�ก��
���ก������
H��)��ก��)(3-�2�62�	�(����/��ก�����,�(5+�6��.���������	4��-3�7 

(������� *����-ก��8���/�.��������/���0�� .'�62� ������0�'	T
�
�����	4�����-ก��0�'	ก0
/����
H��)��ก�� ,�(/.�������-ก��
/��0���	�(��1���ก���������� ,�(/.�������-ก��/��ก�����0���	�(��1���ก���������� ,�(/.���	�(��1����ก���/���ก��ก������� 
.���0�'�����
H��)��ก��	�(ก�1ก-.����
�'�0
') 

 ก��B��������������  

5+�����8���.��������)(������ก��)�����.��������0�'�������8���.���)�ก�����
H��)��ก���������-�(��
�3��8���.���������04')-���,���  

*�ก������ก������8���.������������'�5�*.�)-���.��������/��ก�������'�ก
�ก���)-���.��������������������'�0
*.�)��0����3��ก��
)��ก��ก�������')�ก�-��ก���3�(ก��'ก�� ก.�.0. ��
H��)��ก��)()�����.����������*��.��กก�� "����8���ก��� ���ก���" *�ก���
�������8�������'ก��,�('�.���������'�������0��ก��)����� )(�+�*�����
�
)/����
H��)��ก�����)()�����*.�ก����*���.�2����� 
������� ��
H��)��ก�������
�<
���)()�����.����'�)�����.��������,0��������.�������.'�ก4��� ���'�)-�	4�0���,)��*.���������.���  

*�ก��������
H��)��ก���
)�����.4�����	4�ก����กH�5�	�(����/��ก����� .���/��5+�6��.�������� .����������� 3��'���5
����
���กL.'�/����
H��)��ก�� ��
H��)��ก��/������
�<
���)()�����.����'�)�����.���������������.�������.'���� ���'�
)-�	4�0���,)��*.�5+�����8���.����������������.��� 

 5+��������'��6�-�(��
�3��8���.��������/��ก����� ��'����(���� ������ 
� ก���5+�������-��ก��5���<��3�������
�� )-ก�� ('.���) ,�(����������<��3��ก-.��  

� �-�(�	4���43 .������c0�������������ก������������8���.��������,�(/��3���'�;��(����)��*���'  
g<��3�������
�� )-ก�� ('.���) �����ก������	
�/����
H��.��ก�����)��ก��ก����� �����
�� )-ก��h 

� ก���5+�������-��ก��5�����
H��)��ก�� .���5+���������ก��/�.������8���3��.�����������������������ก��,0��0��� 
� �-��43.�����
����/�� g��7��8���ก����� ��).�����
�� )-ก��h ��'����(����<��3�����0���	��� 

                                   f��5�� ������"�:
� 

<��3�������
�� )-ก�� ('.���) 049-3-13640-2 

<��3��ก�
ก��� )-ก�� ('.���) 745-1-03912-6 

<��3��ก������ )-ก�� ('.���) 129-3-16151-7 

<��3���.����<���0 )-ก�� ('.���) 001-1-53394-0 

<��3��ก���1����<� )-ก�� ('.���) 777-0-05844-9 

<��3�� +���� )-ก�� ('.���) 739-3-63018-7 

<��3��ก����� )-ก�� ('.���) 039-6-03709-7 

<��3��8
0��,��ก� 	�(��1��  080-0-35101-4 
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ก������	
������
�� �ก���� ����� ���� �����ก���������� :  SCBRMGWP 
 

                                   f��5�� ������"�:
� 

<��3����'�
� 000-0-43238-5 

<��3���
��ก� )-ก�� ('.���) 0001-114-005054-9 

<��3���ก��0
��3
� )-ก�� ('.���) 10-0000227-0 

<��3��,���� ,���� ������ )-ก�� ('.���) 889-100822-9 

<��3����8���8� (��) )-ก�� ('.���) 101-1-00545-8 

<��3������ก�,�(�8������,��ก
��3���	������� )-ก�� 014-7-67600-1 

<��3�� 8�����4'�� �� 80-0026905-7 

 ▪ 5+�6��.����������'��6�-�(��
�3��8���.��������5�����0��3��
0/��<��3�������
�� )-ก�� ('.���) ��� 

��
H��)��ก����)�
)��������-�(3��8���.������������
<�ก������*������ก�.���)�ก���ก�������/���0������
H��)��ก��)(,)��*.�5+�
���������5��������4��80�.������������������.'�(�'  

��	������f� 

� 5+�����8���.���������������-�(��
�3��8���.��������,��� )(��
ก6��ก������8���.�������� ,�(/�3����
�3��8���.���������'���� ����,0�
��
H��)��ก��)(���7�0�	4��������� ������� /2���+�ก������
�
)/����
H��)��ก�� 

� ��
H��)��ก��/������
�<
*�ก���	����,	���
<�ก������-�(��
�3��8���.��������*����������/��ก������/�.��������3����,�ก 
(IPO) ���
 ��
H��)��ก����)�
)��������-�(��
�3��8���.��������*�������ก������ก������-�(�	4���
��� ,�(/.�����
���� ,�(/
.���,3��������43 �������� �������/2��ก������
�
)/����
H��)��ก��82��ก���-��
�ก�����ก������
H��)��ก��)(3-�2�62�	�(����/��ก�����
,�( 5+�6��.���������	4��-3�7  

� �����	�(�����+����/��ก����
.��)��ก��ก����� ก������/�.��������/��ก�����*.��+�*�����
�
)/����
H��)��ก��,0�����5+�
���� ����
H��)��ก��/������
�<
���)(���/	T
��<���)(����/�.��������/��ก�����*.�,ก���33�*�ก4��� ����33������
H��)��ก��
'���06�	�(��3����)(�'�����/�.��������/��ก�����*.����� ��'62�,0��'�)-ก������ ���'����.��I��'�
ก� 5+����'�6
��I���+�*�
�.��I��'�
ก� ��33�82��	ก0
'�6
������+�*��.��I��'�
ก� ��'62�ก��������
�/����33����ก���� ,�(��
H��.���.���.�������82��)��*.�'�/2��
,�(�-��
�ก
)ก��'*��.��I��'�
ก�  

� ��
H��)��ก��/������
�<
	T
��<3-����8���.��������/��5+������ .�กก������8������ก����/��ก��.��ก�ก�d�/���-��ก���3�(ก��'ก�� 
ก.�.0. .��� '�5�ก�(��0��ก����
.��)��ก��ก����� .��� �-*.��ก
�3��'��������กL.'�.���0����������/����
H��)��ก��.���
ก����� ����
H��)��ก��)(3-�2�62�	�(����/��5+�6��.���������	4��-3�7 

� ��
H��)��ก��/������
�<
���)(�	����,	�����,�(�����-��ก������8���.����������� ก����	����,	�������-��ก����)�	4�
�((�������'�กก���.������ก�����������(�����*�.������������ ,0��������)(�'����ก������� 12.00 �. 82����
H��)��ก��)(,)��*.�5+�6��
.��������,�(5+�����������	����62�ก���	����,	�����ก��������.���ก���ก���	����,	�� ��)(	�(ก�15��������4��80�/��
��
H��)��ก�� ,�(��4��80�/��5+���������ก��/�.������8���3��.�������� (6��'�) 82��ก���-��
�ก�����ก������
H��)��ก��)(3-�2�62�
	�(����/��ก�����,�(5+�6��.���������	4��-3�7 

� ��
H��)��ก��/������
�<
���)(	
����3-����8���.������������3���/6���0�'�����
H��)��ก���.4��'3�� ������� ��
H��)��ก��)(,)��*.�5+�
�������������.����'����ก��� 3 ����-ก��ก���ก��*���
�<
	
����3-����8���.�������� ��)(	�(ก�15��������4��80�/����
H��
)��ก��,�(��4��80�/��5+���������ก��/�.������8���3��.�������� (6��'�) ,�(,)��*.��-��ก���3�(ก��'ก�� ก.�.0. ���� 
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ก������	
������
�� �ก���� ����� ���� �����ก���������� :  SCBRMGWP 
 

ก����"6��	5����������� 

 ��
H��)��ก��)(�	
����3-����/�3��.����������ก����-ก��8���/�.��������* 0���,0������	
��-ก��)�62����������
H��)��ก��
ก-.�� 5+�6��.����������'��6�-ก��/�3�� ��'�'+�3��/���0�-*�ก��/�3�� 1,000 ��� ,�('+�3��/���0�-3��.���*���7�� 1,000 
��� ������� ��
H��)��ก��)(�-�(��
�3��*.�5+������J�*� 5 ����-ก�� ���,0����3-���'+�3��.�������� ��'
*.������'���.���-
ก��/��5+�	�(ก��<��ก
)ก��)��ก��ก�����0���	�(��1���'���กH�(*��-�������ก��<��ก
)ก��)��ก��ก�����0���	�(��1 ,�(5+�
	�(ก��<��ก
)����ก���/���*�0���	�(��182��)(���5�ก�(��0��ก���-�(��3� 82����
H��)��ก��)(	�(ก�1���.���-ก��*�0���	�(��1
5��������4��80���
H��)��ก�� ,�(��4��80�/��5+���������ก��/�.������8���3��.�������� (6��'�) ��ก�������
��/����7����
�S�ก
/��5+�6��.������������	
����ก��<��3�������
�� )-ก�� ('.���) .���<��3�����
������ 0�'��/�����7�����5+�6��.��������,)�����
*�*�3-/�*����
ก��ก�����.���)������	4���43/��3���'�;��(����)��*���'5+�6��.������������	�H������(���� 

������� ก��/�3��.��������ก�������'�����ก���������� ��)�'��������
�<
	�(�������J�H�.�ก�'�	T
��0
0�'�������/ก������� 
��'62���)0���3���
�<
	�(�������J�H�����3������ �-�(����	��� ,�(/.�����
���
�'0�'	�('����HL�ก� ������� 5+�6��.��������3��
12กH��������/ก�������/��ก�������'�����ก����������,�(3+�'��ก��������/��*)ก���ก��/�3��.�������� 
 5+��������'��6����/�.�������������� 
� <��3�������
�� )-ก�� ('.���) ,�(�;��(����������<��3��ก-.�� �����	
��-ก�� - 15.30 �. 
� ��
ก��<��3������
��0�����40 SCB EASY FUND J�*0� SCB EASY NET www.scbeasy.com ,�(,����
�3���� SCB EASY 

APP ������
�'*.���
ก�� - 16.00 � 
� ��). �����
�� )-ก�� ���. 0-2777-7777 ก� 0 ก� 6 �����	
��-ก�� - 15.30 �. 
� 5+���������ก��/�.������8���3�����������ก��,0��0���)�ก��
H��)��ก�� 
��2�� ��
H��)��ก����)�
)����,0��0���5+���������ก��/�.������8���3����������
�'�0
'.����	����,	�����*�J�.���  
������� ��
H����)�
)������
�'�0
'/�	����,	��5+���������ก��/�.������8���3��.��������.����������ก������/�.��������*�
J�.������ 
(������� *����-ก��8���/�.��������/���0�� .'�62� ������0�'	T
�
�����	4�����-ก��0�'	ก0
/����
H��)��ก�� ,�(/.�������-ก��
/��ก�����.��ก ,�(/.�������-ก��/��0���	�(��1���ก�����.��ก����� ,�(/.���	�(��1����ก���/���ก��ก������� .���0�'�����
H��
)��ก��	�(ก�1ก-.����
�'�0
') 

Q: ก���A����"��H��B��ก��ก	������������f���������������� 

A: ��
H��)��ก�� ,�(/.��� 5+����������'��.'�)�ก��
H��)��ก�� '��
�<
	T
��< ,�(/.��� �(��� ,�(/.��� ก��
กก���-<��ก��'/��5+�6��
.������������.'�.�������������0�'����.4��'3�� ���'�)-0���,)��*.� 5+�6��.����������������.��� *�ก�������ก
��.0�ก����*�
�.0�ก����.�2��.���.���.0�ก�������0���	���  

(ก)  5+�����8���.��������ก��ก���(����*�*�3-/�*����
ก��ก����� ,�(/.��� *�����8���.�������� ,�(/.��� ,��c���',���0�
/��5+�����8���.�������� ,�(/.��� ��ก�������*�0�'�����
H��)��ก��ก-.�� �'�3��6����������-.���ก��	T
��0
0�'กL.'�������
ก��	���ก��,�(	���	��'ก��c�ก��
� ,�(/.��� 5+�����8���.���������'������ก���.���.��กI��*� K 82��'����(����0�'�����
H��
)��ก��ก-.��  

(/)  ��
H��)��ก���.4����ก������8���.�����������ก������)'���กH�(�	4�ก��ก�(�-3��'5
�0�'กL.'�������ก��	���ก��,�(
	���	��'ก��c�ก��
� ,�(/.��� *���	4��������*�ก��c�ก��
� ,�(/.��� *���	4��������*�ก�������������ก����
�,ก�ก��ก��ก��
���0�'กL.'�������ก��	���ก��,�(	���	��'ก��c�ก��
� .�����)'���กH�(�	4�ก��.��ก�����กL.'�.���/��,��0��กL.'�
0��� K  

(3)  ��
H��)��ก���.4���� ก������8���.�����������ก������)'�5�ก�(��0��ก�������/��ก�������' 5+�����8���.�������������� .���
3��'��������6��.���J����กH��/��<��ก
))��ก������� .�����������/����
H��)��ก��  
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ก������	
������
�� �ก���� ����� ���� �����ก���������� :  SCBRMGWP 
 

(�) ��
H��)��ก��/������
�<
	T
��<���)(����/�.��������/��ก�����*.�,ก�5+����������	4���33�<��'��0���,0� 2 3�/2���	,0��'��ก
�  
4 3�6��.�����������'ก�� ,�(	��กT���5+���������3�.�������.'�������
0 

()) �����	�(�����+����/��ก����
.��)��ก��ก�����ก������/�.��������/��ก�����.���ก������	����.��������/��ก�����*.�
�+�*�����
�
)/����
H��)��ก��,0�����5+����� ����
H��)��ก��/������
�<
���)(���.���	T
��<���)(����/�.��������/��ก�����
.���ก������	����.��������/��ก�����*.�,ก���33�*�ก4��� ����33������
H��)��ก��'���06�	�(��3����)(�'�����/�.��������/��
ก�����.����'�����	����.��������/��ก�����*.����� ��'62�,0��'�)-ก������ ���'����.��I��'�
ก� 5+����'�6
��I���+�*��.��I��'�
ก� 
��33�82��	ก0
'�6
������+�*��.��I��'�
ก� ��'62�ก��������
�/����33����ก���� ,�(��
H��.���.���.�������82��)��*.�'�/2��,�(�-��
�
ก
)ก��'*��.��I��'�
ก� 

(;) ��
H��)��ก��/������
�<
	T
��<3-����8� ��.��������/��5+������ .�กก������8������ก����/��ก��.��ก�ก�d�/���-��ก���
3�(ก��'ก�� ก.�.0. .��� '�5�ก�(��0��ก����
.��)��ก��ก����� .����-*.��ก
�3��'��������กL.'�.���0����������/����
H��
)��ก��.���ก����� ����
H��)��ก��)(3-�2�62�	�(����/��5+�6��.���������	4��-3�7 

Q: ก	�������������	ก8����ก���ก�"ก������	�ก8������
8�95�����5����������� ก�����������	�����"6��	5������
�����@��58���������"��E�� E�9ก��������"58����6��	���	���5����������� ��	������ 

A: ก������	�ก8���ก��
8�9����5�����5�����������5��Eก�G��h�	��������� 

��
H��)��ก��)(������ก-.��ก���-�(��
�3��/�3��.��������,ก�5+�6��.�����������'�3-����/�3��.��������/��ก������	
����,���
��� �;��(*�ก������ก-.����� 82��0����'��ก
�ก���ก������0���	���  

(1) ��
H��)��ก���
)����,��� '�3��'���������)�
0,�(�'�.0��'5�����	4�ก�������/���.0�*��.0�.�2�������� ��������3��'�.4����/��
5+��+,�5�	�(����,���  

(ก) '��.0�)-�	4��-*.��'���'��6)-.��� )����� .��ก�����.���������
�/��ก�������'�	
���������'�.0��'5�  

(/) '��.0�����-*.�ก�������'�'��������-�(��
�)�ก.��ก�����.���������
������������0�'ก-.������	ก0
 82���.0����ก�����+���ก�.���
ก��3��3�'/����
H��)��ก��  

(2) 5+�6��.��������'�3-����/�3��.��������ก���.���*������((���������
H��)��ก���������3����8���3��.��������/��ก�����
��'�	
��'�6+ก0�����'�'+�3��0���,0� 1 �0��3�/2���	 ,�(3
��	4���0��0���,0�����( 0.5 /��'+�3��.�����3����6+ก0��� ,�(5+��+,�
5�	�(�������'����������/��'+�*������ก��,ก��/��3����.���,�(�����ก��������3� 

������� ก��������ก-.���-�(��
�3��/�3��/���0�� ��
H��)��ก��)(�-��
�ก��0�'����(��*����(�����3��ก��,�(.��ก�ก�d����
�-��ก���3�(ก��'ก�� ก.�.0. ก-.�� 
ก�����������	�����"6��	5�����	�����"����������������@������ 

ก�����������	�����"6��	5�����	�����"����������������@������ 

- ก	�������5���	���	"�����5���������D��5��	��	�ก	������ ������ 

�5���	���	ก��ก8���A��G���������J�G����"D��95��A
�B��� 

- 5��f��������ก�����5����������J���@�����������	�9�9������ก8��� (liquidity fee) : 
ก	������ feeder fund E�9 fund of funds �'���ก�����	�����'�ก��*�� liquidity fee ��
H��)��ก��)(�
)�����-��
�ก��*.�
���3����ก��ก�����	����� 
���(������
�'�0
' : 
ก�����	�������'��6���ก�ก4�3��<��'���'ก��/�3������'��	4��	0�'	�
'��.����((�������ก-.�� (liquidity fee) ��� (6��'�) 
5+��������'��612กH����(������
�'�0
'���)�ก.������������/��ก�����	����� 
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ก������	
������
�� �ก���� ����� ���� �����ก���������� :  SCBRMGWP 
 

*�ก������ก�����	�����'�ก���	����,	��.�����
�'�0
'�3�����'����
.��3��'������J��3����/���0�� .���'�ก���	����,	��ก�����
	�����*.'� ��
H��)��ก��/��
)����*���3�����'�����ก����0�'���ก�����	�����ก-.�� ������� ��
H��)��ก����)ก-.���������/.���
.��ก�ก�d�*�ก��*���3�����'�����,0ก0����	)�ก�3�����'��/��ก�����	�������'62���)�
)�����	����,	��.�����
�'�0
'�3�����'��
��
.��3��'������J��3�������0�'����
�
)/����
H��)��ก��,�(��)�
)����*���3�����'����
.��3��'������J��3����'�กก���.�2��
�3�����'�������*.����3����0�'3��'�.'�(�'/���6��ก���� 82��)(�+�J�*0�.��ก�ก�d�����-��ก��� ก.�.0. ,�(.����'�3'��
H��
)��ก������� ,�(.���.���������'��-��)����ก-.�� 

- ก�����"���5������� ������f������@�ก��58������9��	�@�����A�ก��6��	�������� ����	�ก	������ (swing pricing) : 
ก	����������� 
	�@������������ก����	��9 : 2.00 �	����5����������� 
����f��m�"�@� : Partial swing pricing   
���(������
�'�0
' :  

.��ก�ก�d�,�(�������/ 

1. swing factor '�.��กก��*�ก���
)�����	4��	0�'����,�(,����������
H��)��ก��ก-.�� ���
)����	�))�0���K����ก���/��� 
���,ก� 

1) '�3��'5��5��*�0���8���/�������
� 

2) �J��3����/��0���������
�����)�กJ��(	ก0
 

3) �J��3����/��ก�������'5
�	ก0
 

4) .���	�(�'
�����J��3����/��ก�������')(�'����3����ก��	�
'��ก���6�6��/��ก�������' 

5) .���	�))����� K �����ก�.���ก��3��3�'/����
H��)��ก�� ���� 0���8���/�������
�����ก���/���ก��ก�������ก����� 

82����
H��)��ก����)�
)����*��/��'+�	�('��ก��J�*0�/����4))�
��� �'��+�,�(.����''0
I��,�(.���ก��	�(�'
�)�ก	�))����
�ก���/������������'��6�-��������*.���'��6�-��
�ก�����J�*�����,�(�������/ � /�(����K 

2. ก��ก-.�� Swing Thresholds '�.��กก��*�ก���
)�����	4��	0�'����,�(,����������
H��)��ก��ก-.�� ���
)����
	�))�0���K����ก���/��� ���,ก� 

1) '�3��'5��5��*�0���8���/�������
� 

2) �J��3����/��0���������
�����)�กJ��(	ก0
 

3) �J��3����/��ก�������'5
�	ก0
 

4) .���	�(�'
�����J��3����/��ก�������')(�'����3����ก��	�
'��ก���6�6��/��ก�������' 

5) .���	�))����� K �����ก�.���ก��3��3�'/����
H��)��ก�� ���� 0���8���/�������
�����ก���/���ก��ก�������ก����� 

82����
H��)��ก����)�
)����*��/��'+�	�('��ก��J�*0�/����4))�
��� �'��+�,�(.����''0
I��,�(.���ก��	�(�'
�)�ก	�))����
�ก���/������������'��6�-��������*.���'��6�-��
�ก�����J�*�����,�(�������/ � /�(����K 

3. � /�(*�/�(.�2�� ��
H��)��ก�� )(�'�*�� Swing Pricing ����'ก�� Anti-dilution levies s ADL ,0���'��6*�����'ก���3�����'��*�
ก����
.��3��'������J��3����������� 

4. *�ก�������	4���ก��*��+	,�� omnibus account ��
H��)(�-��
�ก��0�'/��'+����������)�ก5+���������ก��/�,�(���8���3���������
��'��6�-��� (best effort) J�*0��6��ก����,�(/��)-ก��*�/�(���� 
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ก������	
������
�� �ก���� ����� ���� �����ก���������� :  SCBRMGWP 
 

ก���
)����*���3�����'�� 

1. ��
H��)��ก����)*�� Swing Pricing ���,0ก0���ก�����*�,0��(����-ก�����'�ก��*���3�����'����� 

2. *�ก��������
H��)��ก���
)����*�� partial swing pricing )(�	4�ก��*���;��(����-ก��8���/�*�����������/��'+�3��8���/�.���
��������<
/��ก����� ����ก��'+�3��������
����<
����.'�/��ก����� '�3���ก
�ก��� swing threshold �����
H��)��ก��ก-.�� �����
'+�3��8���/�.�����������<
/��ก����� 3-���)�ก'+�3��ก��8���.�������� (subscription) ��ก'+�3��ก������	����.��������
�/�� (switch in) .�ก���'+�3��ก��/�3��.�������� (redemption) ,�(.�ก���'+�3��ก������	����.����������ก (switch out) 

������� ���(�����
<�ก��3-����	4��	0�'�
<������
H��)��ก��ก-.�� 

/�������
�<
 

1. *�ก������ก�����'�ก��,�����
�.�������� ��
H��)��ก��/������
�<
���)(�-/��'+�/��.����������ก��
�'�*��*�ก���
)����,�(
.���0���
�*)������0��� K ����ก���/���ก��ก��*���3�����'�� Swing Pricing *�����-ก������ 

2. ��
H��)��ก��/������
�<
���)(	�����
�'.�������0�� swing factor ����ก4�)�
� ���0�'�����
H��)��ก���.4��'3�� 82��)(	�����
�'�'��ก
�
��0���+��������(�����*��3��ก�� 

3. ��
H��)��ก��/������
�<
���)(�-3��8���.������������-�(��
������43 ��'�/���	4���8���.��������*�����-ก�����'�ก��*��
�3�����'�� swing pricing ,�(��
H��)��ก��)(�-��8���.�����������ก�����	*��*�ก���
)����,�(.���0���
�*)������0��� K ���
�ก���/���ก��ก��*���3�����'�� swing pricing *�����-ก������ ���������
H��)��ก��/������
�<
���)(�'��	����,	��ก���-��
�ก��*� K ������
�-��
�ก��.���0���
�*)�	,�������ก���/���ก�� 

ก��*���3�����'�� swing pricing *�����-ก������ ,'�.�กJ�.���	��กT�����433��8���.������������.'�.����������/������-ก������
�'���'��6���ก�ก4���
����,�(��ก��8���.������������-�(�����43������ก�ก4��'�������� �'�������ก��)�����.�������� 

4. ��
H��)��ก��/������
�<
���)(�	����,	��,������-��
�ก���(.����ก��*���3�����'�� ���� ก��ก��
กก����((�������ก-.�� ก��
	�(ก�1*���3�����'������,��,�(.�����
�'�0
' �	4�0�� 82��)(�+�J�*0�.��ก�ก�d�����-��ก��� ก.�.0. ,�(.����'�3'��
H��)��ก������� 
,�(.���.���������'��-��)����ก-.�� 

ก	������ feeder fund E�9 fund of funds �'���ก�����	�����'�ก��*�� swing pricing ��
H��)��ก��)(�
)�����-��
�ก��*.�
���3����ก��ก�����	����� 
���(������
�'�0
' : 
ก�����	�������'��6	���'+�3��������
����<
����+0�ก��3-�������(����0�����*�ก��8���/�������
�/��ก�������' (swing 
pricing) ��� (6��'�) 
5+��������'��612กH����(������
�'�0
'���)�ก.������������/��ก�����	����� 
*�ก������ก�����	�����'�ก���	����,	��.�����
�'�0
'�3�����'����
.��3��'������J��3����/���0�� .���'�ก���	����,	��ก�����
	�����*.'� ��
H��)��ก��/��
)����*���3�����'�����ก����0�'���ก�����	�����ก-.�� ������� ��
H��)��ก����)ก-.���������/.���
.��ก�ก�d�*�ก��*���3�����'�����,0ก0����	)�ก�3�����'��/��ก�����	�������'62���)�
)�����	����,	��.�����
�'�0
'�3�����'��
��
.��3��'������J��3�������0�'����
�
)/����
H��)��ก��,�(��)�
)����*���3�����'����
.��3��'������J��3����'�กก���.�2��
�3�����'�������*.����3����0�'3��'�.'�(�'/���6��ก���� 82��)(�+�J�*0�.��ก�ก�d�����-��ก��� ก.�.0. ,�(.����'�3'��
H��
)��ก������� ,�(.���.���������'��-��)����ก-.�� 

- 5��f��������ก��6��	����������������9��	�@�����A�ก��6��	�������� ����	�ก	������ (Anti-Dilution Levies q ADLs) : 
ก	����������� 
	�@������������ก����	��9 : 2.00 �	����5����������� 
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ก������	
������
�� �ก���� ����� ���� �����ก���������� :  SCBRMGWP 
 

����9�	���������@�� : 

.��ก�ก�d�,�(�������/ 

1. ��
H��)��ก��)(�
)�������ก�ก4� ADLs ��'�.��กก��*�ก���
)�����	4��	0�'����,�(,����������
H��)��ก��ก-.�� 82��)(
�+�J�*0�กL�(����,�(.���	�(ก�1,�(.���,�����	T
��0
/���-��ก���ก.�.0.,�(.����'�3'��
H��)��ก�������,�(.���
.���������'��-��)���� ������� ก��ก-.�� ADLs factor )(3-�2�62�	�))�����ก���/������
)����	�))�0���K����ก���/��� ���,ก� 

1) '�3��'5��5��*�0���8���/�������
� 

2) �J��3����/��0���������
�����)�กJ��(	ก0
 

3) �J��3����/��ก�������'5
�	ก0
 

4) .���	�(�'
�����J��3����/��ก�������')(�'����3����ก��	�
'��ก���6�6��/��ก�������' 

5) .���	�))����� K �����ก�.���ก��3��3�'/����
H��)��ก�� ���� 0���8���/�������
�����ก���/���ก��ก�������ก����� 

82����
H��)��ก����)�
)����*��/��'+�	�('��ก��J�*0�/����4))�
����'��+�,�(.����''0
I��,�(.���ก��	�(�'
�)�ก	�))����
�ก���/������������'��6�-��������*.���'��6�-��
�ก�����J�*�����,�(�������/ � /�(����K 

2. ก��ก-.�� ADLs threshold '�.��กก��*�ก���
)�����	4��	0�'����,�(,����������
H��)��ก��ก-.�� 82����
H��)��ก��)(
3-�2�62�	�))�����ก���/���ก���J��3����/��ก����� ���
)����	�))�0���K����ก���/��� ���,ก� 

1) '�3��'5��5��*�0���8���/�������
� 

2) �J��3����/��0���������
�����)�กJ��(	ก0
 

3) �J��3����/��ก�������'5
�	ก0
 

4) .���	�(�'
�����J��3����/��ก�������')(�'����3����ก��	�
'��ก���6�6��/��ก�������' 

5) .���	�))����� K �����ก�.���ก��3��3�'/����
H��)��ก�� ���� 0���8���/�������
�����ก���/���ก��ก�������ก�����82����
H��)��ก��
��)�
)����*��/��'+�	�('��ก��J�*0�/����4))�
����'��+�,�(.����''0
I��,�(.���ก��	�(�'
�)�ก	�))�����ก���/������������'��6
�-��������*.���'��6�-��
�ก�����J�*�����,�(�������/ � /�(����K 

3. � /�(*�/�(.�2�� ��
H��)��ก�� )(�'�*�� ADLs ����'ก�� Swing Pricing ,0���'��6*�����'ก���3�����'��*�ก����
.��3��'�����
�J��3����������� 

4. *�ก�������	4���ก��*��+	,�� omnibus account ��
H��)(�-��
�ก��0�'/��'+����������)�ก5+���������ก��/�,�(���8���3���������
��'��6�-��� (best effort) J�*0��6��ก����,�(/��)-ก��*�/�(���� 

ก���
)����*���3�����'�� 

1. ��
H��)��ก����)���ก�ก4� ADLs ���,0ก0���ก��*�,0��(����-ก�����'�ก��*���3�����'����� 

2. ��
H��)��ก����)�
)�������ก�ก4� ADLs ��)(�	4�ก��*���;��(����-ก��8���/�*�����������/��'+�3��8���/�.�����������<

/��ก����� ����ก��'+�3��������
����<
����.'�/��ก����� '�3���ก
�ก��� ADLs threshold �����
H��)��ก��ก-.�� �����'+�3��8���/�
.�����������<
/��ก����� 3-���)�ก'+�3��ก��8���.�������� (subscription) ��ก'+�3��ก������	����.���������/�� (switch in) 
.�ก���'+�3��ก��/�3��.�������� (redemption) ,�(.�ก���'+�3��ก������	����.����������ก (switch out) 

������� ���(�����
<�ก��3-����	4��	0�'�
<������
H��)��ก��ก-.�� 

3. ��
H��)��ก��ก-.�� ADLs Threshold ��*��/��'+����0���	��� 
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ก������	
������
�� �ก���� ����� ���� �����ก���������� :  SCBRMGWP 
 

(1) '+�3��ก��8���.��������,�(����	�����/�� '�กก���'+�3��ก��/�3��.��������,�(����	������ก 

(2) '+�3��ก��8���.��������,�(����	�����/�� ���ก���'+�3��ก��/�3��.��������,�(����	������ก82����
H��)��ก����)�
)����
ก-.�� (1) ,�( (2) *��(������0���ก�� 

4. *�ก������'�ก��*���3�����'�� ADLs ��� ADLs ������ก�ก4����)(�-ก����/��ก����� ������ก40�'ก��*���3�����'�����'���06�	�(��3������
������5�ก�(������������)�ก
�/2��ก��5+�6��.��������3������*�ก�����0���	 �3�����'������'����'���06�	�(��3�����������5�0��,��
*.�ก�����,0�����*� 

/�������
�<
 

1. *�ก������ก�����'�ก��,�����
�.�������� ��
H��)��ก��/������
�<
���)(�-/��'+�/��.����������ก��
�'�*��*�ก���
)����,�(
.���0���
�*)������0��� K ����ก���/���ก��ก��*���3�����'�� ADLs *�����-ก������ 

2. ��
H��)��ก��/������
�<
���)(�-3��8���.������������-�(��
������43 ��'�/���	4���8���.��������*�����-ก�����'�ก��*��
�3�����'�� ADLs ,�(��
H��)��ก��)(�-��8���.�����������ก�����	*��*�ก���
)����,�(.���0���
�*)������0��� K ����ก���/���ก��ก��
*���3�����'�� ADLs *�����-ก������ ���������
H��)��ก��/������
�<
���)(�'��	����,	��ก���-��
�ก��*� K �������-��
�ก��.���0���
�*)
�	,�������ก���/���ก��ก��*���3�����'�� ADLs *�����-ก������ ,'�.�กJ�.���	��กT�����433��8���.������������.'�.����������/�����
�-ก�������'���'��6���ก�ก4���
����,�(��ก��8���.������������-�(�����43������ก�ก4��'�������� �'�������ก��)�����.�������� 

3. ��
H��)��ก��/������
�<
���)(���ก�ก4� Anti-dilution levies s ADLs )�ก5+�����-��ก��8���.��������,�(����	����.���������/�� 
.���/�3��.��������,�(����	����.����������ก ����S���*�S���.�2������ก
� ADLs threshold �����
H��ก-.����� ��'62���
H��)��ก��
/������
�<
���)(�
)����ก-.����0��ก�����ก�ก4� ADLs ���,0ก0���ก����� ,�(/������
�<
���)('�/��ก-.����
�'�0
'*�ก�����ก�ก4�
�;��(������-��ก��8���.��������,�(����	����.���������/�� .���/�3��.��������,�(����	����.����������ก*�	�
'��
'�ก0�',����������
H��)��ก��)(ก-.����� 

4. ��
H��)��ก��/������
�<
���)(	�����
�'.�������0�� ADLs ������ก�ก4� 82��)(	�����
�'�'��ก
���0���+��������(�����*��3��ก�� ����
H��
)��ก��)(�	
��5�����4��8��/����
H��)��ก��,�(*�.����������������/��'+�ก�������'.���5����������������������
H��)��ก��ก-.�� 

5. ��
H��)��ก��/������
�<
���)(�	����,	��,������-��
�ก���(.����ก��*���3�����'�� ���� ก��ก��
กก����((�������ก-.�� ก��
	�(ก�1*���3�����'������,��,�(.�����
�'�0
' �	4�0�� 82��)(�+�J�*0�.��ก�ก�d�����-��ก��� ก.�.0. ,�(.����'�3'��
H��)��ก������� 
,�(.���.���������'��-��)����ก-.�� 

ก	������ feeder fund E�9 fund of funds �'���ก�����	�����'�ก��*�� ADLs ��
H��)��ก��)(�
)�����-��
�ก��*.����3����
ก��ก�����	����� 
���(������
�'�0
' : 
ก�����	�������)���ก�ก4�3��<��'���'ก��8���/�.������������(����0�����*�ก��8���/�������
�/��ก�������' (Anti-
Dilution Levies - ADLs) ��� (6��'�) 
5+��������'��612กH����(������
�'�0
'���)�ก.������������/��ก�����	����� 
*�ก������ก�����	�����'�ก���	����,	��.�����
�'�0
'�3�����'����
.��3��'������J��3����/���0�� .���'�ก���	����,	��ก�����
	�����*.'� ��
H��)��ก��/��
)����*���3�����'�����ก����0�'���ก�����	�����ก-.�� ������� ��
H��)��ก����)ก-.���������/.���
.��ก�ก�d�*�ก��*���3�����'�����,0ก0����	)�ก�3�����'��/��ก�����	�������'62���)�
)�����	����,	��.�����
�'�0
'�3�����'��
��
.��3��'������J��3�������0�'����
�
)/����
H��)��ก��,�(��)�
)����*���3�����'����
.��3��'������J��3����'�กก���.�2��
�3�����'�������*.����3����0�'3��'�.'�(�'/���6��ก���� 82��)(�+�J�*0�.��ก�ก�d�����-��ก��� ก.�.0. ,�(.����'�3'��
H��
)��ก������� ,�(.���.���������'��-��)����ก-.�� 
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ก������	
������
�� �ก���� ����� ���� �����ก���������� :  SCBRMGWP 
 

ก��ก8�������	������	��	B8ก��A�ก����"58�������5����������� 

- �9�9������@�	�EB���������ก�	�ก�����5����������� (notice period) : 
ก	������ feeder fund E�9 fund of funds �'���ก�����	�����'�ก��*�� notice period ��
H��)��ก��)(�
)�����-��
�ก��*.�
���3����ก��ก�����	����� 
���(������
�'�0
' : 
ก�����	�������'��6ก-.���������/�((�������0���,)������.���ก���ก��/�3��.�������� (notice period) ��� (6��'�) 
5+��������'��612กH����(������
�'�0
'���)�ก.������������/��ก�����	����� 
*�ก������ก�����	�����'�ก���	����,	��.�����
�'�0
'�3�����'����
.��3��'������J��3����/���0�� .���'�ก���	����,	��ก�����
	�����*.'� ��
H��)��ก��/��
)����*���3�����'�����ก����0�'���ก�����	�����ก-.�� ������� ��
H��)��ก����)ก-.���������/.���
.��ก�ก�d�*�ก��*���3�����'�����,0ก0����	)�ก�3�����'��/��ก�����	�������'62���)�
)�����	����,	��.�����
�'�0
'�3�����'��
��
.��3��'������J��3�������0�'����
�
)/����
H��)��ก��,�(��)�
)����*���3�����'����
.��3��'������J��3����'�กก���.�2��
�3�����'�������*.����3����0�'3��'�.'�(�'/���6��ก���� 82��)(�+�J�*0�.��ก�ก�d�����-��ก��� ก.�.0. ,�(.����'�3'��
H��
)��ก������� ,�(.���.���������'��-��)����ก-.�� 

- �����ก�����5����������� (redemption gate) : 

ก	����������� 

�����ก�����5��������������@r��ก����	��9 : 5.00 �	����5������� ������f��	�ก	������ 

!��"��H��B��ก��B9A
������ก�����5���������������ก�� : 7 ���8ก�� 

A���ก�	"��� : 30 �� 

����9�	���������@�� 

.��ก�ก�d�,�(�������/ 

1. ��
H��)��ก��)(ก-.�� Gate period 0�'���(�����
<�ก��3-��������
H��)��ก��ก-.�� ,�(/.��� �'�����
H��)��ก��ก�����
�
)�����.4��'3�� 

2. *�ก��������
H��)��ก��ก-.���������/������������6��ก��������'�	ก0
��� Gate threshold  *�ก������ก���� Redemption Gate )(
*���;��(����-ก��8���/�*���� �������/��'+�3��8���/�.�����������<
/��ก����� ����ก�� '+�3��������
����<
����.'�/��ก����� 
'�3������ก��.���'�กก��� Gate threshold �����
H��)��ก��ก-.�� ����� '+�3��8���/�.�����������<
/��ก����� 3-���)�ก '+�3��
ก��8� ��.�������� (subscription) ��ก '+�3��ก������	����.���������/�� (switch in) .�ก���'+�3��ก��/�3��.�������� 
(redemption) ,�(.�ก���'+�3��ก������	����.����������ก (switch out) 

3. ��
H��)��ก��)(�
)����ก-.���
<�ก�����8���3��.��������0�' Redemption Gate ��ก���;���0�'������� (pro-rata basis) 
/��3-�������8���3��.��������,�(����	������ก � ������*�� Redemption Gate  

�-.���3-�������8���3��.��������,�(����	������ก��������.��� ��
H��)��ก��)(�-�	�-��ก��*�����-ก�����8���3��.��������
6���	 ��'ก��3-�������8���3��.��������,�(����	������ก*.'�0�'������� (pro-rata basis) ���'�'�ก��)���-���ก���-.���/��
3-�������8���3��.�������� 

4. ��
H��)��ก����)�
)����ก-.�� Redemption Gate ,�( gate period *�,0��(3����,0ก0���ก����� ,0� Redemption Gate )(�'�
0�-ก��� Redemption Gate /���0�- ,�(  gate period )(�'�'�กก����(������������(�����*��3��ก�� 

5. ��
H��)��ก��)(�-ก�����8���3��.��������,�(����	������ก �'��ก
� Redemption Gate 0�'��3����8���3��.�������� � ����-
ก�����8���3��.�������� ������� ����,0�ก������ก�����'��J��3���������� ��
H��)��ก��/������
�<
���)(���8���3��.��������.���
����	����.���������ก
�ก��� Redemption Gate ���	�(ก�1*�� 

6. ��
H��)��ก��)(,)��*.�5+�6��.�������������'���'�ก��*�� Redemption gate ���'���ก���  
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ก������	
������
�� �ก���� ����� ���� �����ก���������� :  SCBRMGWP 
 

7. *�ก������'�ก��*���3�����'�� Redemption Gate ��� ��
H��)��ก����)*�����'ก���3�����'��*�ก����
.��3��'������J��3����������� 

8. *�ก�������	4���ก��*��+	,�� omnibus account ��
H��)(�-��
�ก��0�'/��'+����������)�ก5+���������ก��/�,�(���8���3���������
��'��6�-��� (best effort) J�*0��6��ก����,�(/��)-ก��*�/�(���� 

ก���
)����*���3�����'�� 

1. Redemption Gate ���,0ก0���ก��*�,0��(����-ก�����'�ก��*���3�����'�����   

2. ��
H��)��ก����)�
)����*�� Redemption Gate �;��(ก�������ก
��6��ก�����'�	ก0
 .���	�(�'
�����6��ก������))(�'�	ก0
 
����
H��)��ก����)ก-.���������/������������6��ก��������'�	ก0
��� Gate threshold ��� ���
)����	�))�0��� K ���0���	��� 

1) '�3��'5��5��*�0���8���/�������
� 

2) �J��3����/��0���������
�����)�กJ��(	ก0
 

3) �J��3����/��ก�������'5
�	ก0
 .���	�(�'
�����J��3����/��ก�������')(�'����3����ก��	�
'��ก���6�6��/��ก�������' 

4) �ก
�ก���6�6��5
�	ก0
 

5) �ก
�ก���6�6��'�กก��� Redemption Gate ���ก-.�����  

6) .���	�))����� K �����ก�.���ก��3��3�'/����
H��)��ก�� ���� 0���8���/�������
�����ก���/���ก��ก�������ก����� 

/�������
�<
 

1. ��
H��)��ก��/������
�<
���)(	�����
�'.�������0�� Gate threshold 0�'�����
H��)��ก���.4��'3�� ��)(	������'�0�-ก��� 
Redemption Gate /���0�-����(��*��3��ก�� ������� ���(�����
<�ก��3-����	4��	0�'�
<������
H��)��ก��ก-.�� 

2. ��
H��)��ก��/������
�<
���)(���8���3��.��������.�������	����.���������ก
�ก��� Redemption Gate ���	�(ก�1*��  

3. ��
H��)��ก��/������
�<
���)(�	����,	��,������-��
�ก���(.����ก���- Redemption Gate ���,ก� ก��ก��
ก Redemption 
Gate ก����((�������ก-.�� ก��*���3�����'������,�� Redemption Gate �	4�0�� (6��'�) ������� *�ก�������'���'��6�-�(3��/�3��
.��������*���������.������ ��
H��)��ก����)�
)����ก��
ก3-����/�3��.������������.'����3����+�*���ก�� ,�(,)��5+�6��.���
��������6+กก��
ก3-�������'���ก���  

4. *�ก������ก�����'�ก��,�����
�.�������� ��
H��)��ก��/������
�<
���)(�-/��'+�/��.����������ก��
�'�*��*�ก���
)����
,�(.���0���
�*)������0��� K ����ก���/���ก��ก��*���3�����'�� Redemption Gate *�����-ก������  

5. ก��/�3��.�������� �'���ก�����'�ก��ก-.�� Redemption Gate ��
������*����������ก��)�����*.'� ��)�ก
�ก������'+�3��
.����������0�-�� )��-*.���
����������.����+�*�ก�����0�-ก���'+�3��3��.���/���0�-/��ก����� ��)�-*.�)-�����
������3��.���
���ก����6+ก/�3����ก'���� 

6. ก������	����.��������)�กก�����0������	��ก�����	����� �'���ก�����'�ก��ก-.�� Redemption Gate ��)�ก
�ก���������   

- .�ก�ก
�ก�����
������)�กก�����0�����6+ก Redemption Gate )���0�-��ก���'+�3��/� ��0�-ก��8� ��.��������/��ก�����
	����� ��)�-*.�5+�6��.���������'���'��6�����*�ก�����	�������� 

- .�กก�����	������	4�ก������������/����� IPO ��
������)�กก�����0��������6+ก Redemption Gate ��)'�'+�3��0�-ก���'+�3��
/���0�-ก��8���.��������/��ก�����	����� .�����)6+ก�������	)��
������������� IPO 82����)�-*.�5+�6��.���������'���'��6
�����*�ก�����	�������� 

- *�ก�������	4����.���-ก��/��ก�����	����� ��
������*��������)�����*.'���)�'���'��6����	�����/��ก�����	�������� 

������� *�ก�������'���'��6����	�����/��ก�����	�������� ��
H��)��ก��/������
�<
ก��
ก��ก��.����-��
���������ก�����-�(3��
*.�5+�6��.����������ก������/����7��<��3�� .�����ก�	4���43/��3���'����)������5+�6��.��������0�'���5+�6��.�����������,)��
3��'	�(��3����   
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������
�� �ก���� ����� ���� �����ก���������� :  SCBRMGWP 
 

��
H��)��ก��/������
�<
*.�5+�6��.����������'��6ก��
ก3-����/�3��.����������������.������0�'����
�
)/����
H��)��ก��  

��
H��)��ก��/������
�<
ก-.��'+�3��/���0�-*�ก������8���.���/�3��.�������� .���'+�3��.��������3��.���*���7��/���0�-���
ก�������(�����*�.��������������� �����������ก��ก-.�������ก��/�3��.�������� (Redemption Gate) ��/2���+�ก������
�
)/��
��
H��)��ก�� 
ก	������ feeder fund E�9 fund of funds �'���ก�����	�����'�ก��*�� redemption gate ��
H��)��ก��)(�
)�����-��
�ก��
*.����3����ก��ก�����	����� 
���(������
�'�0
' : 
ก�����	�����1��'��6ก-.��/��)-ก�������ก��/�3��.�������� (redemption gate) ��� (6��'�) 
5+��������'��612กH����(������
�'�0
'���)�ก.������������/��ก�����	����� 

*�ก������ก�����	�����'�ก���	����,	��.�����
�'�0
'�3�����'����
.��3��'������J��3����/���0�� .���'�ก���	����,	��
ก�����	�����*.'� ��
H��)��ก��/��
)����*���3�����'�����ก����0�'���ก�����	�����ก-.�� ������� ��
H��)��ก����)ก-.��
�������/.���.��ก�ก�d�*�ก��*���3�����'�����,0ก0����	)�ก�3�����'��/��ก�����	�������'62���)�
)�����	����,	��.���
��
�'�0
'�3�����'����
.��3��'������J��3�������0�'����
�
)/����
H��)��ก��,�(��)�
)����*���3�����'����
.��3��'������J��
3����'�กก���.�2���3�����'�������*.����3����0�'3��'�.'�(�'/���6��ก���� 82��)(�+�J�*0�.��ก�ก�d�����-��ก��� ก.�.0. ,�(
.����'�3'��
H��)��ก������� ,�(.���.���������'��-��)����ก-.�� 

ก�����������	�����"6��	5�����������@��58���������"�����	B9������"58����6��	���	58�������5����������� (suspension 
of dealings) 
"��H��B��ก��ก	�����������h�8����ก���������������ก��: 1 ����-ก�� 
����,0�)(������ก��5���5���������ก����)�ก�-��ก��� ก.�.0. ����
H��)��ก��ก�������'�
)����,��� '�3��'���������)�
0,�(
�'�.0��'5���� )-�	4�0����(���ก��8���/�.����������������3��'�.4����)�ก5+��+,�5�	�(���� ก����ก
��.0�0�'	�(ก�1
3�(ก��'ก��ก-ก��.��ก����� ,�(0���.��ก�����ก-.�� 
��
H��)��ก��ก�������')(�'�/�.����'����8���3��.��������0�'3-�������������,���.���)(.�����3-����8���.���3-����/�3��.���
����� (suspension of dealings) �������.0�����*����0���	��� 82���'��ก
�ก���ก������	�(ก�13�(ก��'ก��ก-ก��.��ก�����,�(0���
.��ก�����ก-.�� 
1. �	4�ก���'�/�.��������0�'3-����8���.�����������������,��� .����	4�ก��.�����3-����8���.��������,ก�5+�������;��(�� 
������)�ก	��กT/����4))�
������� 
(ก) ��
H��)��ก��ก�������''��.0����3���������5+������������ K '������ก���/���ก��ก��ก�(�-����*�����.�2�������� 
(1) ก��ก�(�-����	4�3��'5
�'+�I��.���3��'5
�I��c�ก��
�0�'กL.'��ก���ก��ก��	���ก��,�(	���	��'ก��c�ก��
��'����)(
�	4�กL.'��� .���กL.'�0���	�(��1 
(2) ก��*.�ก�������������ก����
�,ก�ก��ก��ก����� 
(3) ก��ก�(�-����	4�ก��	T
��0
0�'3-�����ก���ก��ก��2�.�������������
�����33�5+�'��-��)0�'กL.'� 
(/) ��
H��)��ก��ก�������'�'���'��6�-��
�ก���+�)�ก�+ก3�� ,�(0��)������������/����4))�
��ก���ก���+ก3�����*����(�-3�7 
2.�+ �*��(.�����-��
�ก���	����*.���
H��)��ก��ก�������'�������/����
.��)��ก��ก�������'J�*0�ก��)��ก��/��0����
������'�)�ก ก�������
H��)��ก��ก�������'����
'�'���'��6�-��3��'������/����
�ก��������0�'	�(ก�13�(ก��'ก��ก-ก��
.��ก�����,�(0���.��ก����� ������ก���-����
�ก�����/��5+�	�(ก��<��ก
)ก��)��ก��ก�������' ก��)��ก��ก�����������33� 
ก���	4���.���8���/�.��ก�����,�(ก��3��.��ก����� ,�(ก��)��)-.���.��ก���������	4�.�������� ,�(ก���	4�5+�)��ก����
����
��77�8���/�����.��� 82��*.�ก�(�-����'��ก
� 3 ����-ก�� 

ก���'�/��'����8���3���'�����	����.��������0�'���� ��
H��)��ก��)(	T
��0
0�'	�(ก�1�-��ก���3�(ก��'ก��ก-ก��.��ก�����
,�(0���.��ก����� ��� ��. 9/2564 ������ .��ก�ก�d� �������/ ,�(�
<�ก��)��ก��ก�������'�����5+�����������	 ก�������'�����5+���������
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'
*������ ,�(ก�������'�����5+������	�(�J��6���� ,�(	�(ก�13�(ก��'ก��ก-ก��0��������� ��. 11/2564 ������ .��ก�ก�d�
ก��)��ก��ก�������'�����5+�����������	 ก�������'�����5+���������'
*������ ก�������'�����5+������	�(�J��6���� ,�(ก���������
��33� 

ก��������"58����6��	���	���5����������� 

�����3��'3���	�(����/��5+�6��.�������� .���*�ก������'�3��')-�	4��������กH���6��J������1�HIก
),�(ก����
�/��	�(��1 
.����������กH���6��J��*��(��0���ก����
� ��
H��)��ก��)(.�����3-����8���.��� 3-����/�3��.��������/��ก������	
�����	4�
ก������3��� 0�'�((��������-��ก���3�(ก��'ก�� ก.�.0. 	�(ก�1 ������� �'��ก
� 20 ����-ก��0
�0��ก�� ����,0�)(������3��'�.4�
���)�ก3�(ก��'ก�� ก.�.0. *.�/��((����.�����3-����8���.���3-����/�3��.����������ก�	���  

Q: �f�ก����"������������������J�	������ 
A: - �ก�d�ก��3-���0�����*�ก������	����.��������/��ก�������'�����ก����������,0��(3����)(*���
<�0�����6���;��� (Average 

Cost) ,����	�-�(3��8���.��������ก�����	����� 
 - ก������	����.��������/��ก�������'�����ก������������ก ��)�	4�5�*.�5+�6��.��������0����-�(3���
�<
	�(�������J�H� 

������� 5+�6��.��������'�.������0���12กH�,�(	T
��0
0�'/��ก-.��/��กL.'�J�H���ก��	
�*.�5+������/5+�6��.����������'��6�-
��ก�� ����,0���
H��)��ก��)(ก-.���	4��������� 

 - ก���-��ก������	����.���������/�� ��
H��)��ก��/������
�<
�;��(ก���-��ก������	����)�กก�������'�����ก�������������� 
,�(ก�������'����J�*0�ก����
.��)��ก��/����
H��)��ก�� (�'���'62�ก�������'����������
�<
	�(�������J�H�����J�*0�ก����
.��
)��ก��/����
H��)��ก��) ก���ก���-��ก������	����.����������ก ��
H��)��ก��/������
�<
*.���'��6�-��ก������	�������
�;��(�(.����ก�������'�����ก����������J�*0�ก����
.��)��ก��/����
H��)��ก���������� 

 - *�����,�ก��
H��)��ก�����'��	
�*.�����	�����(.����ก�������'�����ก����������J�*0�ก����
.��/����
H��)��ก��ก��ก�������'
�����ก����������J�*0�ก����
.��/����
H��)��ก������  

 - ก������	�����(.����ก�������'�����ก���������� ก����)-���.��������/��ก�����0������������	����.��������,�(ก����
�'
)-���.��������/��ก�����	����� )(�-J�*� 4 ����-ก�����,0�������������3-����)�ก5+�6��.�������� 

 ก�������	����.���������/����
H��)��ก�� (SWITCHING IN)  
 5+�6��.�����������	�(��3�)(����	����.���������/��'���ก�������'�����ก����������J�*0�ก����
.��/����
H��)��ก�� (ก�����

	�����) ��'��6/����.������������ 3+�'��ก������� ��ก���ก���	
���7��5+�6��.�������� *�3-��������	����.����������������
H��
)��ก��.���5+���������ก��/�.������8���3��.�������������ก����-ก��8���/�.�������� ,�(,���3��')-��*�ก������	����.���
������/��ก�����������0���������
H��)��ก��.���5+���������ก��/�.������8���3��.����������ก��ก���(����,�(/��'+�0���K*�
*�3-��������	����.��������  
ก�������	����.����������ก)�ก��
H��)��ก�� (SWITCHING OUT)  
5+�6��.�����������	�(��3�)(����	����.��������/��ก�������� (ก�����0�����) �	��ก�������'�����ก����������J�*0�ก����
.��
/����
H��)��ก������ (ก�����	�����) ��'��6�-�����ก��ก���(����*�*�3-��������	����.�������� ���(��)-�����
�.���
)-���.�����������0���ก����ก)�กก�����0����� ,�(�(������ก�����	���������'��ก���.��กI������*������
H��)��ก��ก-.��
�����	�(ก��ก������	����.�������� ,����-�	����� ���
H��)��ก��.���5+ ���������ก��/�.������8� ��3��.�������� (ก�����
	�����)  

 ��
H��)��ก��)(���ก�ก4�3��<��'���'ก������	����.����������ก�	��ก�������'�����ก����������/����
H��)��ก�������	4���
���
,ก0���.�ก)�ก)-�����
���������5+�6��.���0���ก�������ก ��3��<��'���'ก������	����)(3-���)�ก'+�3��.��������/�����
�-ก��������ก�������-��ก������	����.�������� 

 ก������5+�6��.��������'�3-����*.���
H��)��ก������	���� (�����ก�������) .��������/��ก�������'�����ก�����������	��ก�����
��'�����ก�������������� ��
H��)��ก��)(�-��
�ก�������
������*�.������������'���5�	�(��������.'�J�*� 5 ����-ก�����,0�
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������������3-����)�ก5+�6��.�������� ����,0�*�ก������3�(ก��'ก�� ก.�.0..����-��ก���3�(ก��'ก�� ก.�.0. *.�3��'�.4����.���'�
	�(ก�1ก-.���	4���������  

 ก���ก������	����.���������'����ก
��.0�ก���� g��
กก�������'h (�����ก�������) 0�'�������/*�ก����
กก�������' (����/��
5+ก���) ��
H��)��ก��ก�������')(�-��
�ก�������ก�������/��5+�6��.���������	��ก�������'�����ก�����������������'�����
ก�������.���3��'��������*ก���3��ก�������'��
' .����	��ก�������'�����ก�������������'�3��'�����0�-��� �	4�0�� ������� /2���+�ก��
����
�
)/��5+�)��ก��ก�����,�(0�'3��'�.'�(�'ก���J��ก����*�,0��(/�( 82����
H��)��ก��)(�-��
�ก�������ก�����0�'
�������/����(�����*�.��/�� gก���-��
�ก��/����
H��)��ก�� �'�����
กก�������'h (����/��5+ก���) 
 ��
H��)��ก�����'��	
�*.�5+�6��.���������-��ก������	�����(.������
�.��������J�*�ก���������ก����� .�ก��
H��)��ก��
�	
�*.���
ก�����ก���� ��
H��)��ก��)(,)��*.�5+�6��.����������������.���������� 7 ��� ��)(	�(ก�15��������4��80���
H��
)��ก�� ,�(��4��80�/��5+���������ก��/�.������8���3��.�������� (6��'�) 

 ��3�/�,�(���8���3��.��������ก�������	����.�������� 
 (ก) ก���ก�����0����� ก��3-�����3�����	����.��������)(*����3����8���3��.�������� � �
������-ก��8���/������
H��)��ก��

������3-��������	����.��������,�(��
H��)��ก������-��ก������	����.��������,��� 82���	4���3������������5+��+,�5�	�(����
,��� .�ก���3��<��'���'������ก�ก4�)�ก5+�6��.�������� (6��'�)  
(/) ก���ก�����	����� ก��3-�����3�����	����.��������)(*����3�/�.�������� � �
������-ก��8���/������
H��)��ก��
ก-.�� ������� ����-ก��8���/����ก����)(�	4�����-ก��ก���������ก�������������
�)�กก�����0����� 82���	4���3������������5+��+,�
5�	�(����,�����ก���3��<��'���'������ก�ก4�)�ก5+�6��.�������� (6��'�)  

��
H��)��ก����)��
�'�0
'.����	����,	���
<�ก������	����.�����������0�'����(�����*�.������������ ����
H��)��ก��)(,)��*.�
�-��ก���3�(ก��'ก�� ก.�.0. ����,�(	�(ก�15��������4��80�/����
H��)��ก�� ,�(��4��80�/��5+���������ก��/�.������8���3��
.�������� (6��'�)*.�5+�6��.����������������.����'����ก��� 1 ����-ก��ก���ก���	����,	��ก��*.���
ก�����ก���� 82��ก��
�-��
�ก�����ก������
H��)��ก��)(3-�2�62�	�(����/��ก�����,�(5+�6��.���������	4��-3�7 

/�������
�<
  

�����	�(�����+����/��ก����
.��)��ก��ก����� ก������	����.��������/��ก�����*.��+�*�����
�
)/����
H��)��ก��,0�����5+�
���� ����
H��)��ก��/������
�<
���)(���/	T
��<���)(����	����.��������/��ก�����*.�,ก���33�*�ก4��� ����33������
H��)��ก��'�
��06�	�(��3��� �)(�'�����	����.��������/��ก�����*.����� ��'62�,0��'�)-ก������ ���'����.��I��'�
ก� 5+ ��� �'�6
 ��I���+�*�
�.��I��'�
ก� ��33�82��	ก0
'�6
������+�*��.��I��'�
ก� ��'62�ก��������
�/����33����ก���� ,�(��
H��.���.���.�������82��)��*.�'�/2��
,�(�-��
�ก
)ก��'*��.��I��'�
ก�  

��
H��)��ก��/������
�<
	T
��<3-��������	����.��������/��5+������ .�กก������	�������ก����/��ก��.��ก�ก�d�/���-��ก���
3�(ก��'ก�� ก.�.0. .��� '�5�ก�(��0��ก����
.��)��ก��ก����� .��� �-*.��ก
�3��'��������กL.'�.���0����������/����
H��
)��ก��.���ก����� ����
H��)��ก��)(3-�2�62�	�(����/��5+�6��.���������	4��-3�7 

��
H��)��ก��/������
�<
���)(	
����3-��������	����.���������/������3���/6��� 0�'�����
H��)��ก���.4��'3�� ������� ��
H��)��ก��
)(,)��*.�5+��������������.���������� 3 ����-ก��ก���ก��*���
�<
	
����3-��������	����.�������� ��)(	�(ก�15��������4��80�
/����
H��)��ก�� ,�(��4��80�/��5+���������ก��/�.������8���3��.�������� (6��'�) 

Q: ก	���������ก8����f�ก��!	���������� E�9��	B8ก��ก��!	���	������ 

A:  ��
H��)��ก��.������(����)(	T
��<ก�����.���ก��)-�-.��������/���3��ก��)��ก��ก�������'�����ก���������� 82���	4��	
0�'	�(ก�13�(ก��'ก�� ก.�.0. 
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Q: G��h�	���������B9���"��	����ก���ก�"���5������� ������f� ���5����������� E�9��5����E�9��"6��	5��������������
B�ก
�	����A� 

A:  ��
H��)��ก��)(	�(ก�1'+�3��������
����<
 '+�3��.�������� ,�(��3�.�������� *.�5+�6��.������������5��� Website /��
��
H��)��ก��: www.scbam.com ��ก����-ก��  

���f��	�G��h�	��������� 

Q:      ก	�����������ก��		กE�9����	"���กs��E������f�A�������������	��� 	������ 

A:  ��
H��)��ก��.������(����)(��ก��ก���,����
�<
*�.��������*.�ก��5+�6��.����������ก3�������5+ �6��.��������'�ก���-
��ก��8���.���/�3��.�������	����.�������� ������	4�ก������ก���-��ก��8���.���/�3��.�������	����.��������/��5+�6��
.��������  ��*�ก�������	4�ก������8���*��(.��������ก������/�3����,�ก ���(����.�������� 82��������'��.'�)�ก��
H��
)��ก��)()�����.������������,����
�<
*�.��������/*�����ก��8���.������������'*����4)�����
�,�(*�ก-ก��J�H��-.���
3��<��'���'ก��/�.�������� (6��'�) *.�,ก�5+��� ��8���.��������������	�H����
��4ก����
ก�� (E-Mail) (6��'�) .��������
�	�H���*�ก�������'��(������+��	�H����
��4ก����
ก�� (E-Mail Address) 0�'����+�����(�����*�*�3-/�*����
ก��ก�����J�*� 7 ���
�-ก�����,0����)��(����ก����� ����*�ก���ก���-��ก��J�.�����������/�3����,�ก ���(����.��������,�(/.���
5+���������ก��/�.������8���3��.�������� 82��������'��.'�)�ก��
H��)��ก��)()�������ก���,����
�<
*�.������������'*�
����ก���-��ก�����ก���� *�ก-ก��J�H��-.���3��<��'���'ก��/�/���8� ��3��/����	����.�������� (6��'�) ,�(/.���
*����4)�����
� *.�,ก�5+�6��.������������	�H����
��4ก����
ก�� (E-Mail) (6��'�) .���������	�H���*�ก�������'��(������+��	�H���
�
��4ก����
ก�� (E-Mail Address) 0�'����+�����(�����*�*�3-/�*����
ก��ก�����J�*� 7 ����-ก�����,0����3-���'+�3��������
� 
'+�3��.�������� ��3�/�,�(��3����8���3��.��������/������-ก��8���/�.�������� ������� ����,0���
H��)��ก��)(���7�0
�-��
�ก���	4��������� 

Q:      G��h�	����������	�ก	���������	�Bh�กB8ก�����f�A�����	�A� D��A@�����	��� 

A:        �
�<
*�ก����'0
�����,ก��/��
�'�0
'�3��ก��)��ก�������.���,ก��/�
<�)��ก��:   
 *�ก��������33�*�.���ก���'��33�����ก��*�6��.���������ก
�ก���.�2��*���'/��)-���.�����������)-.������,�������.'� ��
H��

)��ก��.�����
H��.��ก���������	4��)��/����7��,���'��	
��5����5+�6��.�������� (Omnibus account) )(�'����3(,������/��
��33�.���ก���'��33�����ก������*���������ก
�ก���.�2��*���'/��)-���.�����������)-.������,�������.'� 

Q:      
�	����E�9�f�ก�����G��h�	��������������h@�B�	"E����ก��A
����f�		ก�����E�9ก���8����ก��A
����f�		ก������	�     
         "��H��B��ก��ก	������������@�� 

A:      5+��������'��60��)�+,�����*�ก��*���
�<
��ก���� ,�(�-��
�ก��*���
�<
��ก�����������
H��)��ก��)(�-ก��0
�	�(ก�1 � ���     
�-ก��/����
H��)��ก�� .���	�(ก�1*���4��80�/����
H��)��ก�� 

Q:      ก	�����������
�	����E�9�f�ก����	�������	�G������� E�9�!�"��ก���9��"��	�����!��ก�9"�ก��	��:�!@@���ก��   
         @�	�B��f��������ก�9"�ก�����ก������	��� 	������ 

A:      5+�6��.����������'��6�-���/����������'������� 
��
H��.��ก�����)��ก��ก����� �����
�� )-ก�� S���+ก3����'���<� ���.0-2777-7777 ก� 0 ก� 6  
�-��ก���3�(ก��'ก�� ก.�.0. (Help Center) ���.0-2263-6000 .��� 
5+��+,�5�	�(���� : <��3��ก�
ก��� )-ก�� ('.���) ���.0-2470-1962 / 0-2470-1523 ,�( ������ 0-2470-1996-7 

ก���9��"��	�����!��ก�9"�ก��	��:�!@@���ก�� 

 *�ก��������
H��)��ก��ก�������'S��S��.����'�	T
��0
0�'.��ก�ก�d��ก���ก��ก�����'�0
*.�)��0���ก�������',���	4�ก�������	 ,�(
ก��S��S��.���ก���'�	T
��0
����ก��*.��ก
�3��'���.�,ก�ก�������'.���5+������ ��
H��)��ก��ก�������')(,ก��/����3��'
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ก������	
������
�� �ก���� ����� ���� �����ก���������� :  SCBRMGWP 
 

���.����'���ก��� ��*�ก�������ก
�/���
����(.������
H��)��ก��ก�������',�(5+������ ��
H��)��ก��ก�������'
��'*.��-/��
�
����/���+�ก���
)����/�����7��00���ก�� 

Q: ก���9"�D����8���A���9��L��� ����	ก��������� �8���"G��h�	�����������ก�����������D����8���A���9��L��� 

A:  *�ก������5+�6��.���������'�'�J+'
�-���*�	�(��1��,�(�'����,)������	4��������� ��
H��)��ก��)(�����
�����+�/����
H��)��ก���	4�J+'
�-��������
ก����������*�ก������0���'�ก���������� 

"�55�����ก�����	�ก�"ก���8����ก���	�ก	������ 

Q: ��	����ก���ก�""��H��B��ก��ก	������ 

A:        ��
H��.��ก�����)��ก��ก����� �����
�� )-ก�� )��0���/2���'��������� 18 '���3' �.1. 2535 �	4���
H��*��3���<��3�������
��       
���������*����7�0)�กก�(����ก��3���*.�	�(ก��<��ก
).��ก�����	�(�J�<��ก
)ก��)��ก��ก�������' ก������-����������� ,�( 
ก�����������33� 	�))������
H��)��ก�� '�ก�������'J�*0�ก����
.��)��ก��)-�������.'� 465 ก����� ,�('+�3��������
����<

/��ก�������' ����ก�� 894,957,031,296.47 ��� (/��'+� � ������ 27 ก�กL�3' 2565) 

�   ������3�(ก��'ก��)��ก�� 
1. �����3�1�ก�
� 	���'��� 	�(<���)��.��������
.�� 
2. ��������'��� �	��'�
��'��� Chief Investment Officer  
3. ������
� ��1��J3
� Chief Marketing Officer  
4. ���	
������ J+��
J������<�� Chief Operating Officer 
5. ������<
��� �
'	���<� Executive Director ก���')��ก�������0�������� 
6. ��.�+�1�ก�
� �������� 
7. ������'��� 6
��<���� 

Executive Director ก���')��ก������� Machine Learning  
Executive Director ก���')��ก�������0�����.��� 

8. ����<�� �
����
�ก� 
9. �������<
� )��(�� 

Executive Director ก���')������
������,�(ก�����0���	�(��1 
Executive Director ก���'�
�3��(.�ก������� 

10. �������
�,ก�� ���,ก�� 
11. ���������� ���'���
�� 
12. ������1�J��0�� �������1� 

Executive Director ก���'<��ก
)�+ก3����33�,�(�6���� 
Executive Director ก���'<��ก
)ก������-����������� 
Executive Director ก���'ก���<�ก��0���,�(5�
0J��d�ก������� 

13. ���'��H� .
��7/)���)�� Executive Director ก���'��7��,�(	T
��0
ก��ก����� 
14. ������3���ก� )
����ก��ก�� Executive Director ก���'��3������������1 
15. ����
������ J����
ก�' Executive Director ก���'ก�����������.��
'�����,�(�3�����������I�� 
16. �������J���0�� ก�7)��'��1� 
17. ��	���'�� �����'�+���  

Executive Director ก���'�����ก���33� 
Executive Director ก���'��
.��3��'�����  

18. ����������'� ����	4���/ Executive Director ก���'ก���<�,�(���,5� 

�     ������3�(ก��'ก����
H�� 
1. ���ก
00
� �0<�(�กH' 	�(<��ก��'ก����
H�� 
2. ������
�� ���0�� ก��'ก�� 
3. ��.��� ���)�
7 
4. ����
00
 ������)-��3� 

ก��'ก�� 
ก��'ก�� 

5. �����3�1�ก�
� 	���'��� ก��'ก�� 
6. ��	T
J�� ��
1	�(���
I1
�
 ก��'ก�� 
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ก������	
������
�� �ก���� ����� ���� �����ก���������� :  SCBRMGWP 
 

Q: ���
��	5�9ก���ก��ก������� 
A:    1. �����3�1�ก�
� 	���'��� 

2. ��������'��� �	��'�
��'��� 
3. ������<
��� �
'	���<� 
4. ��.�+�1�ก�
� �������� 
5. ������'��� 6
��<���� 
6. ����<�� �
����
�ก� 
7. �������<
� )��(�� 
8. ������)���J��� ������ 
9. ����I��� 	�(������
�� 
10. ���6
0���H� )����)
���1� 
11. �����
��� �
0���J�� 
12. �������J����� ��J��ก
)��  
13. ����ก��กH�� ก�(,��1�� 
14. ������ ��7�-�2ก6��' 
15. �������
����0�� �'J+��H� 
16. ����
�� ���3��� 
17. �������
���� J�ก���� 
18. ��	
(J���� J���J+��� 
19. ������11
�
'�� ��,��)����� 

Q: ���
��	G��B��ก��ก	���� ��9�@�ก��LtกH� E�9��9�"ก��� ก���8�������ก�����	�ก�"ก��"�����B��ก��ก	������ 

A:        ������,�(/��'+�����ก���/���ก��5+�)��ก��ก����� ,������������ 

ก����B������������� E�9ก	����@�����9��L 

�8��" 
��	-�ก�� �������E�95����"G��
	" �u�ก��LtกH� ��9�"ก��� �8��� 

1 ����<�� �
����
�ก� ��
.��ก����� - 	�
77��� ��
.��<��ก
)��7��,�(
ก����
� '.��
���� <��'1��0�� 
(.��ก�+0�������0
) 

- 	�
77�0�� ��
.��<��ก
) 
'.��
����������0
'.
�� 

- 3����y
�
�1H CISA Level I, 

    Single License 

- Executive Director ก���')�����
�
������,�(ก�����0���	�(��1  
��).�����
�� 

- Executive Director ก���')��ก�������
0�����.��� ��).�����
�� 

- 5+��-��ก�������� S��ก������� 
0�����.���,�(��
.����
�  
��).�����
��  

- ���5+��-��ก�� S��)������
������
,�(ก���<�ก�������  
��).�����
�� 

- 5+����5+�)��ก�� ก������-�.�4)�-��7
/�����ก�� (ก�/.) 

- 5+�)��ก��S����
.��3��'�����  
��).�����
�� 
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ก������	
������
�� �ก���� ����� ���� �����ก���������� :  SCBRMGWP 
 

�8��" 
��	-�ก�� �������E�95����"G��
	" �u�ก��LtกH� ��9�"ก��� �8��� 

2 �������
����0�� �'J+��H� ��
.��ก����� -   	�
77��� �
��1��0�� (ก����
�) 
'.��
���� <��'1��0�� (.��ก�+0�
������0
) 

-   	�
77�0�� ��
.��<��ก
) )�����ก���
'.��
���� 

-   3����y
�
�1H CFA Level 1, CISA 
Level 1 

-  Director, S��ก�������5���ก�����
0���	�(��1 

��
H��.��ก�����)��ก��ก�����  
�����
�� )-ก�� 

- Senior Fund Manager, S��ก��)��ก��
�����'��0
,���84� 

��
H��.��ก�����)��ก��ก�����  
ก�
ก��� )-ก�� 

- Senior Fund Manager, S��)��ก�������
0�������� 

��
H��.��ก�����)��ก��ก�����  
��4'��c8� )-ก�� ('.���) 

- Fund Manager, S��)��ก������� 
0�������� 

��
H��.��ก�����)��ก��ก����� ��
���
�� )-ก�� 

- Manager, S�����
�<�ก
) 

��
H��.��ก����� �3)��� (	�(��1��) 
)-ก�� ('.���) 

- Assistant Manager, S�� Corporate 

Finance  

��
H�� �3����4')� J+'
�� ���	�2กH�<��ก
) 
)-ก�� 

- Assistant Manager, S�����
�<�ก
) 

��
H��.��ก����� �3)��� (	�(��1��) 
)-ก�� ('.���) 

- Assistant Fund Manager, S��)��ก��
�����0�������� 

��
H��.��ก�����)��ก��ก�����  
��4'��c8� )-ก�� ('.���) 

3 ������	��
�� �3�����J� ��
.��ก����� -   	�
77��� ��
.��<��ก
)
)�����ก���'.��
���� 
(.��ก�+0�������0
) 

-   	�
77�0�� �1�HI1��0��
'.��
����<��'1��0�� (.��ก�+0� 
������0
) 

-   3����y
�
�1H CFA Level I 

- Senior Associate, S��ก�������5���
ก�����0���	�(��1 ��).�����
�� 

- 5+�)��ก��ก����� ก�����0���	�(��1 
��).�.���� 

- 5+����5+�)��ก��ก����� ก�����
0���	�(��1 ��).�.���� 

- �)��.������S��ก���<�,�(���,5�ก��
����� <��3��8�����4'���� )-ก�� 
('.�/�) 
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ก������	
������
�� �ก���� ����� ���� �����ก���������� :  SCBRMGWP 
 

�8��" 
��	-�ก�� �������E�95����"G��
	" �u�ก��LtกH� ��9�"ก��� �8��� 

4 ���
1��0 ��ก������
� ��
.��ก����� -   	�
77�0�� ��
.��<��ก
) )�����ก���
'.��
���� 

-   3����y
�
�1H CISA Level I, 

    IP License, Fund Manager 
License, Derivative Fund 
Manager License 

- Senior Associate S��ก�������5���
ก�����0���	�(��1 ��).�����
�� 

- 5+�)��ก��ก����� S��ก��)��ก������� 
��).��4ก8��	�
�  

- 5+����5+�)��ก��ก����� S��ก��)��ก��
����� ��).��4ก8��	�
� 

- 5+����5+�)��ก��ก����� S��ก��)��ก��
ก�����������33� ��.ก����� 8�'
�ก� 

- Wealth Management Trainee S�� 
Private Banking <��3�������
�� 

 
 

5 ��������
���� 0
���0���ก���� ��
.��ก����� -   	�
77��� ก��)��ก��ก�������
ICMA Centre, University of 
Reading 

-   	�
77�0�� �1�HI1��0�� 
)�����ก���'.��
���� 

-   3����y
�
�1H CFA Level III, 

   Fund Manager License 

- Associate Director S��ก�������5���
ก�����0���	�(��1 ��
H��.��ก�����
)��ก��ก����� �����
�� )-ก�� 

- Manager, S������� ��
H�� ��c
�����
��� 	�(ก�����
0 )-ก�� ('.���) 

- Assistant  Manager, S�������  
��
H�� ��c�����
��� 	�(ก�����
0 )-ก�� 
('.���) 

- Fund Manager, S��)��ก������� 
0�����.���0���	�(��1  
��
H��.��ก�����)��ก��ก�����  
��4'��c8� )-ก�� ('.���) 

- Assistant Fund Manager,  
S��)��ก�������0�����.���0���	�(��1 
��
H��.��ก�����)��ก��ก�����  
��4'��c8� )-ก�� ('.���) 

- ��ก�
�3��(.��
�������+ก3�����H��<�ก
) 
<��3��ก�
ก��� 

6 ������ก��0���� 	<����HL�� ��
.��ก����� -   	�
77��� �1�HI1��0��<��ก
) 
'.��
����<��'1��0�� 

-   	�
77�0�� �1�HI1��0�� 
'.��
����<��'1��0�� 

-   3����y
�
�1H CFA Level 1, CFP 
Module 1, CFP Module 2, Single 
license 

- Senior Associate S��ก�������5���
ก�����0���	�(��1 ��).�����
�� 

- 5+�)��ก��ก����� ��).���
� 
- 5+����5+�)��ก��ก����� S��ก�������
0���	�(��1 ��).�.���� 

- �)��.������,�(�-ก������� S��ก��
�����0���	�(��1 ��.�
��ก� 

.'��.0� : 
* /��'+� � ������ 12 ก���� 2565 
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�� �ก���� ����� ���� �����ก���������� :  SCBRMGWP 
 

Q: ���
��	G�����"����ก��������	��"6��	5����������� ����9�"������������ E�9G����E�G���9!�
�  

A:        5+���������ก��/�.������8���3��.�������� 

G�����"����ก��������	��"6��	5����������� �"	� !��L���  

1 <��3�������
�� )-ก�� ('.���)  0-2777-7777 
2 ��
H��.��ก����� �ก��0
��3
�J��� )-ก�� ('.���) 0-2305-9000 
3 ��
H��.��ก����� ก���1�� )-ก�� ('.���) 0-2659-7000 
4 <��3��,���� ,���� ������ )-ก�� ('.���) 0-2359-0000 
5 ��
H�� ,������8� ��c� 	�(ก�����
0 )-ก�� ('.���) 0-2648-3600 
6 ��
H��.��ก����� �3��������� )-ก�� ('.���) 0-2648-1777 
7 ��
H��.��ก����� ��'+�( ��y��
� )-ก�� ('.���) 0-2638-5500 
8 ��
H��.��ก����� +���� �3����� (	�(��1��) )-ก�� ('.���) 0-2659-8000 
9 ��
H��.��ก����� ก����� 8�'
�ก� )-ก�� 0-2695-5000 

10 ��
H��.��ก����� ����� ���� )-ก�� ('.���) 0-2680-1234 
11 ��
H��.��ก����� ������� �
3�3���� (	�(��1��) )-ก�� 0-2857-7000 
12 ��
H��.��ก����� c
���8�� )-ก�� 0-2697-3870 
13 ��
H��.��ก����� ���.��� )-ก�� ('.���) 0-2618-1111 
14 <��3����8���8� (��) )-ก�� ('.���) 0-2629-5588 
15 ��
H�� �����8����� �ก��� c
��)���� )-ก�� 0-2223-2288 
16 ��
H��.��ก����� c
����8� �8��� )-ก�� ('.���) 0-2646-9650 
17 ��
H��.��ก����� ����� )-ก�� ('.���) 0-2080-2888 
18 ��
H��.��ก����� �ก����4ก )-ก�� 0-2672-5999 
19 ��
H��.��ก����� ��������� (	�(��1��) )-ก�� ('.���) 0-2088-9999 
20 ��
H��.��ก����� ,���� ,���� ������ )-ก�� ('.���) 0-2352-5131-4 
21 ��
H��.��ก����� 8�)����-8�����4'�� (	�(��1��) )-ก��  0-2761-9100 
22 ��
H��.��ก����� �����
�� )-ก�� 0-2949-1999 
23 ��
H��.��ก�����)��ก��ก����� �'������� ���������� )-ก��  0-2660-6677 
24 ��
H��.��ก����� ����
0�� )-ก�� 0-2343-9532-33 
25 ��
H��.��ก����� �'�,��ก� (	�(��1��) )-ก�� ('.���) 0-2658-6300 
26 ��
H��.��ก����� �� �� �ก���� )-ก�� ('.���) 0-2658-5800 
27 ��
H��.��ก�������.���8���/�.�������� ��4�<� �')
ก )-ก�� 0-2861-5508 
28 ��
H��.��ก�����)��ก��ก����� ����� ����� )-ก�� 0-2207-2100 
29 ��
H��.��ก�������.���8���/�.�������� ����� �������
3 )-ก�� 0-2266-6697 
30 ��
H��.��ก����� <���0 )-ก�� ('.���) 0-2056-8888 
31 ��
H��.��ก����� �3)��� (	�(��1��) )-ก�� ('.���) 0-2658-8888 
32 ��
H��.��ก����� 3������ ก���	 )-ก�� ('.���) 0-2205-7000 
33 ��
H��.��ก����� ������ )-ก�� ('.���) 0-2820-0000 
34 ��
H��.��ก����� c
��
	 (	�(��1��) )-ก�� ('.���) 0-2635-1700 
35 ��
H��.��ก����� �'������� ���������� )-ก�� ('.���) 0-2117-7878 
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G�����"����ก��������	��"6��	5����������� �"	� !��L���  

36 ��
H��.��ก����� .��0�� (	�(��1��) )-ก�� 0-2009-8000 
37 ��
H��.��ก������������ �� ������� )-ก�� 0-2018-8666 
38 <��3���
��ก� )-ก�� ('.���) 0-2633-6000 
39 <��3����'�
� 0-2614-9999 
40 ��
H�� .��ก�������.���8���/�.�������� c
���'��� )-ก�� 0-2026-5100 
41 ��
H�� �'�����	�(ก�����
0 )-ก�� ('.���) 0-2274-9400 
42 ��
H��.��ก����� ก�
ก��� )-ก�� ('.���) 0-2696-0011 
43 ��
H��.��ก�������.���8���/�.�������� ,���8��� ���<� )-ก�� - 
44 ��
H��.��ก�������.���8���/�.�������� �������
�0� )-ก�� 0-2061-9621 
45 ��
H��.��ก����� ���� ����� �8�+���� )-ก�� 0-2095-8999 
46 ��
H��.��ก����� �����,�� )-ก�� 0-2508-1567 
47 ��
H��.��ก����� ��'���<� )-ก�� 0-2430-6543 ก� 0 

��
H��)��ก����)�
)����,0��0���5+���������ก��/�.������8���3����������
�'�0
'.����	����,	�����*�J�.��� 

����9�"������������ 

 <��3�������
�� )-ก�� ('.���)  ���. 0-2256-2331-4 

 G����E�G���9!�
�  

 <��3��ก�
ก��� )-ก�� ('.���) ���. 0-2470-3207 

 g��ก)�ก.������0�'���ก-.�����*���77�,0��0��� 5+��+,�5�	�(������'�.������0�'กL.'�*�ก����กH�5�	�(����/��5+�6��.���
��������h 

Q:      G���	""�:
��	�ก	������ 

A:        �8��ก����	""�:
� �� �	 �	 

��� ���
'� ก�0��ก���� 

��� �
����0�� ��)���3�
���� 

�.�. �')
�0�� ��.
��7��0�� 

���	 

"��H�� ��� 		��� B8ก�� 

�� ������� ���'��ก� 

������ �'J+��� ,8�,0� 

�� 	�(�
�� �
����<����0�� 

������ ��0
'� ��H�1�����<��� 

�� ���' <�+��0����1� 

������ �I�J��� �
�'�ก�� 

��
H��)��ก����)��
�'�0
' ก��
ก �	����,	��5+������7��*�J�.��� ��5+������7�����ก����0����	4���33����������3��'�.4����
0�'	�(ก�1������ก��*.�3��'�.4����5+������7�� 
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ก������	
������
�� �ก���� ����� ���� �����ก���������� :  SCBRMGWP 
 


�	�������G������������h���"��	���������@�� 

G������������h���"��	���������@�����B�ก 

• ��
H��.��ก�����)��ก��ก����� �����
�� )-ก�� 
 ����+�:    �����
�� 	���3 ���8�� ��3�� 1 ���� 7 s 8  
 ��/��� 18 6�������J
�Hก ,/��)0�)�ก� �/0)0�)�ก� ก������{ 10900 
 ���. 0-2777-7777 ก� 0 ก� 6 
      Website: www.scbam.com 
�  <��3�������
�� )-ก�� ('.���) ��ก��/� 
�  Call Center 0-2777-7777 ก� 0 ก� 6 

• 5+���������ก��/�.������8���3��.�����������������ก��,0��0���)�ก��
H��)��ก�� 
������� ��
H����)�
)������
�'�0
'/�	����,	���������ก������/��'+���
�'�0
'*�J�.������ 

��BB��5��������A�ก��������	�ก	������ E�9E����ก��"���������	��5�������� 
  
ก������	
������
�� �ก���� ����� ���� �����ก���������� �	4�ก�������'���ก�����'����������*�.���'����82��.��������/��ก�����
��'0���	�(��1 ,�(/.���ก�������'������c0���	�(��1 ��ก�����'� net exposure *�.��������/��ก�������'0���	�(��1���;���*�
���	���7���'����ก�������( 80 /��'+�3��������
����<
/��ก����� ,�('�ก�������������5�*.�'� net exposure ����ก���/���ก��3��'�����
0���	�(��1���;���*����	���7���'����ก��� ����( 80 /��'+�3��������
����<
/��ก����� ��ก�����)(�-��77�8���������.��������
	���ก��3��'�����)�ก��0��,�ก�	����*�.��ก�����.���������
�*��ก����
�0���	�(��1���ก�����6���+�����ก���ก����
���� � /�(*�
/�(.�2�� �'����ก�������( 90 /��'+�3��������
���������*�0���	�(��1 �������ก�������*�ก�������'���ก���� )2�'�3��'��������0���	��� 

� 5��������B�กก��G��G��	�	�@��E�ก�����������@��@�����9��L (Exchange rate risk) 

3�� 3��'�����)�กก��5��5��/����0��,�ก�	������
�0��0���	�(��1 ก�������*�.��ก�����0���	�(��1���'��ก����
�,0ก0����	)�ก
�ก����
�����(�'���)�ก5+�6��.�������� ��0��5�0��,��)�กก����������ก����)(/2���+�ก��ก���	����,	��/����0��,�ก�	����*�
������������ K ��� ����0��,�ก�	������)��
�'/2��.��������'����	�������ก����0��,�ก�	���� � /�(����������
�',�ก 82����)'�5�
�-*.�0����/����� '+�3��.��������5��5�� ,�(��)�ก
�ก-��.���/�����)�กก���������� 
 
 

 

 
 

 

 

� 5������������ก��B�กก��G�����
8�9��������@��E�9�	ก�"����	�G��		ก@����� (Credit risk / Default risk) 

3�� 3��'���������ก
�)�กก��5
�����-�(.�����
�0��,�(��ก����/��5+���ก0����� ,�(.���5+������� 5+������ 5+�3�-	�(ก�� .���3+���77�*�
ก���-<��ก��' (Counter Party) ������'�)�ก5+���ก0�����,�(.���5+������� 5+������ 5+�3�-	�(ก�� .���3+���77�*�ก���-<��ก��' '�5�ก��
�-��
����,�(I��(ก����
��������� )2�/���J��3�������)()����
�0�'J��(5+ก����'���3��ก-.������ ���5�*.�5+�������'��������-�(
��ก����,�(��
�0��0�'�������ก-.�����  

 

 

ก������	
������
�� �ก���� ����� ���� �����ก���������� ���������*�.��������/��ก�������'0���	�(��1 82����)�	4��ก����
�
0���K���,0ก0���ก��,�(ก������'��/�������*���77�8���/�����.��������	���ก��3��'�����)�ก��0��,�ก�	����*�.��ก�����.���
������
�*��ก����
�0���	�(��1���ก�����6���+�����ก���ก����
��������)-��� �'���'�ก���	����,	��/���ก����
�0���	�(��1����K 
����ก���ก����
���� �-*.�5+�6��.��������'���ก��/�����.���ก-��)�ก��0��,�ก�	�����;��(����.��ก�����.���������
�*��ก��
��
�0���	�(��1����'�����-ก��	���ก��3��'��������ก���� ��ก����ก���-<��ก��'	���ก��3��'�������)'�0����� 82���-*.�5�0��,��/��
ก�������'����'����)�ก0����������
�'/2�� 
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�� �ก���� ����� ���� �����ก���������� :  SCBRMGWP 
 

 

 

 

 

� 5��������B�ก���5����::�A�ก���8f��ก�����������h�8@����	��::����@ก��ก���� (Counter Party Risk) 

3�� 3��'���������ก
�)�ก3+���77�*�ก���-<��ก��'�'���'��6)����
�0�'J��(5+ก���0�'��77� (Counterparty Risk) ������)�ก'�5�
ก���-��
����,�(I��(ก����
��������� )2�/���J��3�������)()����
�0�'J��(5+ก��� 

 
 
 

�  5���������	���9��L���������� (Country risk) 

3�� 3��'�����*�������/����6��J��,�(��'62�ก���	����,	������1�HIก
)  ก���'���  ก����
�  0���)�J��(0�����
�  0������
/��	�(��10��� K  ���ก���������� 

 

 

 
 
 

 
 

� 5��������B�กก������D��5��	��	����ก�����  (Liquidity risk) 

3�� 3��'�����)�กก������ก
�)�กก�����ก������'���'��68���/�.��ก�����.���0��������6��3����+�*���3�����.'�(�',�(J�*�
�((��������'3����� ������)�ก��ก��*�ก��8���/�.��ก�����.���0�����'�)-ก��  

 

 

 

� 5������������ก��B�กก�������"
8�9����5�����5�����������ก	������@�����9��L���
�� 

3��  3��'���������ก
�)�ก���.���-ก��/��	�(��1���ก����������.���	�(��1����ก���/���ก��ก���������).���'�0��ก�����.�� 
�-ก��/��	�(��1��  �-*.�ก�������)�������-�(��
�3��/�3��.��������)�กก�������'0���	�(��1���ก����������������  ,�(
���5�ก�(��0��ก���-�(��
�3��/�3��.��������*.�ก��5+�6��.��������*�	�(��1 

��
H��)��ก��'�.��ก�ก�d�*�ก��3������ก3+�3��*�ก��8���/�.��ก����� ��)(8���/�.��ก�����ก����
H�����������ก��)��������3��'
��������6��*������� Investment Grade )�ก�6����)��������3��'��������6�����������ก���'���)�ก�-��ก���3�(ก��'ก�� ก.�.0. 
������� ������	4�ก����3��'�����)�กก�����3+���77�*�ก���-<��ก��'�'���'��6�-0�'/����77����0ก��ก����� 

ก������	
������
�� �ก���� ����� ���� �����ก���������� �	4�ก�������������*�.��������/��ก�������'0���	�(��1 ��ก�����
'� net exposure *�.��������/��ก�������'0���	�(��1���;���*����	���7���'����ก�������( 80 /��'+�3��������
����<
/��
ก�����  ก�����)2���)������5�ก�(��.�ก'�ก���	����,	�����ก���'��� /��ก-.�� กL�ก�d�.�������0��� K /����I���*�ก��
��
.��	�(��1 ���
���� �������ก����
�������/��)-ก��/��ก���3���������
�0��0���	�(��1�/��-��ก������  .��ก�ก�d�,�(
กL.'�����ก���/���*�ก��)��0���ก�������'�����),0ก0���)�ก.��ก�ก�d�,�(กL.'�����ก���/���*�ก��)��0���ก�������'/��	�(��1
��  �	4�0��   �������   *�ก���
)�����������
H��)��ก��)(0
�0�'�6��ก����ก���	����,	�����ก���'��� J��(�1�HIก
) J��(
0�����
�  0������  0���)�	�))�����I��0��� K /��	�(��1���ก��������������*ก���
�  �����	�(�'
�3��'�����)�กก�������*�
	�(��1���� K 82����)�����3��'�����*�����/��  Country risk ��������� 

ก������	
������
�� �ก���� ����� ���� �����ก���������� 82�������*�.��������/��ก�����0���	�(��1 ����������.��� ��
H��
)��ก���
)���������*�.���'����82��0�����,.��.�������*�	�(��1 ,�(/.���0���	�(��1 ,�(/.�����
�S�ก ���'����/����77� ���/��0��
��� .����((����ก��S�ก��
��'��ก
� 1 	� 	�(ก��ก��,�����*�ก����
.��3��'�����/��ก����� ��
H��)��ก�����ก-.��*.�'�ก��/�
3��.�����������*���ก����-ก��8���/�.�������� )2��-*.�3��'����������J��3����0�- 

ก������	
������
�� �ก���� ����� ���� �����ก���������� ���������*�.��������/��ก�������'0���	�(��1���)��(����8���/�*�
0���.��ก�����0���	�(��1��ก�����'� net exposure *�.��������/��ก�������'0���	�(��1���;���*����	���7���'����ก���  
����( 80 /��'+�3��������
����<
/��ก����� ��������.��� ��
H��)��ก���
)���������*�.���'����82��0�����,.��.����� ��*�	�(��1          
,�(/.���0���	�(��1 ,�(/.�����
�S�ก ,�(/.���0�����.������������ก��)��������3��'��������6��*������������'��6��������)�ก�6����)��
������3��'��������6�����������ก���'���)�ก�-��ก���3�(ก��'ก�� ก.�.0. 82��)(�����3��'��������ก��������� 
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ก������	
������
�� �ก���� ����� ���� �����ก���������� :  SCBRMGWP 
 

 

@��������	�@�����ก��������	�ก	������ 

������ 1 : ��0������ก����������3-���0�'5+���ก������
�.���3+���77� (single entity limit) 

��	 ��9�D������ ��� 	�@����� (% �	� NAV) 

1 0�����J�3��I�� �'�)-ก����0������ 

2 0�����J�3��I0���	�(��1 
2.1 ก���'� credit rating �+�*� 2 ������,�ก/2���	 

�'�)-ก����0������ 

2.2 ก���'� credit rating �+�*��(��� investment grade ,0�0�-
ก��� 2 ������,�ก 

�'��ก
� 35% 

3 .��� CIS 0�'����(��*�/�� 3.13.1 ������� 2 /�� 1 .��� /�� 3.13.2 
������� 2 /�� 1 

�'�)-ก����0������ 

4 ��
�S�ก.���0���������������
�S�ก���5+����S�ก.���5+���ก0�����
'���กH�(����*�����.�2�������� 
4.1 '� credit rating �+�*��(��� investment grade  
4.2 �	4�<��3����'�
� ������� �;��(��
�S�ก.���0����������I���
�	4�	�(ก��   

�'��ก
� 20% 
.����'��ก
� 10% �'����	4�ก�������*�0���	�(��1.���5+�'�
J��(5+ก���'�J+'
�-����+�0���	�(��1 ������ก*�� credit 
rating ,�� national scale 82���	4��	0�'�ก�d�����-��ก���
3�(ก��'ก�� ก.�.0. 	�(ก�1ก-.�� 

5 0��������'���กH�(3��6��������� 
5.1 �	4�0�����.��� 0�����ก2��.���ก2����� .���1�ก+ก ���5+���ก)��0���/2��
0�'กL.'��� .�����/�/�� <�. 0���	�(��1������������7�0
*.�	�(ก��<��ก
) <�. *�	�(��1�� 
5.2 �	4�0��������'���กH�(����*�����.�2�������� 
5.2.1 5+���ก�	4���
H��)��(���� 
5.2.2 5+���ก'�ก���	
��5/��'+��	4�ก�������	��'����(����
0�' filing 
5.2.3 *�ก�������	4�0��������'�ก-.������-�(.��� < 397 ��� ���,0�
����������� ,�(�'����'���กH�(0�' 5.2.1 .��� 5.2.2 5+�'�J��(5+ก���
0�'0��������ก����0����	4���33������� 
5.2.3.1 <�. ��. .��� �3. 0�'กL.'�������<��ก
)�6����
ก����
�  
5.2.3.2 <��3����'�
�  
5.2.3.3 <��3����3�����3��(.�  

�'��ก
���0�������� ,���,0���0��*�)(�+�ก��� 
(1) 10% .��� 
(2) ��-.��ก/��0��������������*� benchmark + 5% 

ก������	
������
�� �ก���� ����� ���� �����ก���������� �	4�ก�����������������*�.��������/��ก�������'0���	�(��1��ก�����
'� net exposure *�.��������/��ก�������'0���	�(��1���;���*����	���7���'����ก�������( 80 /��'+�3��������
����<
/��
ก����� 82��ก��������ก������)�-ก��)��(����8���/�*�0���.��ก�����.��	�(��1 )2���)�ก
�	�7.�����ก
�)�ก���.���-ก��/��
	�(��1���ก���������� .���	�(��1����ก���/���ก��ก������� (6��'�)  '����.���-ก���'�0��ก�����.���-ก��/��	�(��1��  ก�����)2�
��)	�(��	�7.�3��'������*�ก���-�(��
�3��/�3��.��������*.�ก��5+�6��.��������   ����
H��)��ก��)(�-�(��
�3��/�3��.���
��������ก����*.�ก��5+�6��.��������J�*�  5 ����-ก�����,0����3-���'+�3��������
� '+�3��.�������� ��3�/�,�(��3����8���3��
.��������/������-ก�����8���3��.�������� (T+5)    
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ก������	
������
�� �ก���� ����� ���� �����ก���������� :  SCBRMGWP 
 

��	 ��9�D������ ��� 	�@����� (% �	� NAV) 

5.2.3.4 <��3�������ก���กH0�,�(�.ก���ก���กH0�  
5.2.3.5 ���H��0�������
����������+���1�  
5.2.3.6 <��3����y���
��.ก
)/���ก���,�(/�����',.��
	�(��1��  
5.2.3.7 <��3�������ก�������ก,�(�-�/��,.��	�(��1��  
5.2.3.8 <��3���
���',.��	�(��1�� 
5.2.3.9 ��. 
5.3 ����/�*�	�(��1��  
5.4 '� credit rating �+�*��(��� investment grade 
5.5 *�ก�������	4�0��������'�ก-.������-�(.��� > 397 ��� ���
,0������������ 0���/2���(����.����+�*��(��/�� regulated 
market 

6 ������
�������  
6.1 0�����������)��(����8���/�*�ก�(���8���/�.��ก�����
�-.���5+�����������	/�� SET .���/��0���8���/�.��ก�����
0���	�(��1 (,0��'���'62�0�����������5+���ก0������+��(.����
�-��
�ก��,ก��/�.0������)�-*.�'�ก����
ก6��ก���	4�.��ก�����
8���/�*� SET .���*�0���8���/�.��ก�����0���	�(��1)  
6.2 0�������������ก����
H�����)��0���/2���'����0�'กL.'���
.���กL.'�0���	�(��1 82��.���/����
H�����ก����8���/�*�
ก�(���8���/�.��ก������-.���5+�����������	/�� SET .���/��
0���8���/�.��ก�����0���	�(��1 (,0��'���'62���
H������+�
�(.�����-��
�ก��,ก��/�.0������)�-*.�'�ก����
ก6��.�����ก)�ก
ก��8���/�*� SET .���*�0���8���/�.��ก�����0���	�(��1) 
6.3 .�������+�*��(.���� IPO �����ก��)��(����8���/�0�' 6.1 
6.4 0��������'���กH�(3��6���������  
6.4.1 �	4�0�����.��� 0�����ก2��.���ก2����� .���1�ก+ก���5+���ก)��0���
/2��0�'กL.'��� ,�(����/�0���������*�0���	�(��1 .���
5+���ก)��0���/2��0�'กL.'�0���	�(��1 (,0��'���'��/�/�� <�.
0���	�(��1������������7�0*.�	�(ก��<��ก
) <�. *�	�(��1��) 
.����	4�0����� Basel III 
6.4.2 '� credit rating �+�*��(��� investment grade  (ก����	4�ก��
�����*�0���	�(��1.���5+�'�J��(5+ก���'�J+'
�-����+�0���	�(��1 
��'��6����ก*�� credit rating ,�� national scale 82���	4��	0�'
�ก�d�����-��ก���3�(ก��'ก�� ก.�.0. 	�(ก�1ก-.��) 
6.4.3 �	4�0��������'���กH�(����*�����.�2�� ������ 
6.4.3.1 5+���ก�	4���
H��)��(����*� SET .���*�0���8���/�
.��ก�����0���	�(��1 

��'ก���'��ก
���0�������� ,���,0���0��*�)(�+�ก��� 
(1) 10% .��� 
(2) ��-.��ก/��������
������ ���*� benchmark + 5% 
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�� �ก���� ����� ���� �����ก���������� :  SCBRMGWP 
 

��	 ��9�D������ ��� 	�@����� (% �	� NAV) 

6.4.3.2 5+���ก'�ก���	
��5/��'+��	4�ก�������	��'����(����0�'
,�� filing 
6.4.3.3 *�ก�������	4�0��������'�ก-.������-�(.��� < 397 ��� ���
,0������������ ,�(�'����'���กH�(0�' 6.4.3.1 .��� 6.4.3.2 5+�'�
J��(5+ก���0�'0��������ก����0����	4���33������� 
6.4.3.3.1 ��33�0�'/�� 5.2.3.1 s 5.2.3.9 
6.4.3.3.2 �6����ก����
��(.����	�(��1���	�(��1���	4��'��
ก 
6.4.4.3.3 �6����ก����
�0���	�(��1���'���กH�(�-�������ก��
��33�0�'/�� 6.4.3.3.1 s 6.4.3.3.2 
6.4.4 *�ก�������	4�0��������'�ก-.������-�(.��� > 397 ��� ���,0�
����������� 0���/2���(����.����+�*��(��/�� regulated market 
6.5 DW ���'� issuer rating �+�*��(��� investment grade 
6.6 <��ก��'������ ���3+���77�'� credit rating �+�*��(��� 
investment grade (ก����	4�ก�������*�0���	�(��1���3+���77�
*�I��(5+�'�J��(5+ก���'�J+'
�-����+�0���	�(��1 ��'��6����ก*�� 
credit rating ,�� national scale 82���	4��	0�'�ก�d����
�-��ก���3�(ก��'ก�� ก.�.0. 	�(ก�1ก-.��) 
6.6.1 reverse repo 
6.6.2 OTC derivatives 
6.7 .��� infra ���'���กH�(3��6��� ������ 
6.7.1 )��(����8���/�.����+�*��(.���� IPO �����ก��)�
�(����8���/�*�ก�(���8���/�.��ก������-.���5+������
�����	/�� SET .���/��0���8���/�.��ก�����0���	�(��1 (,0�
�'���'62�.������ก��������+��(.�����-��
�ก��,ก��/�.0������)
�-*.�'�ก����
ก6��.������ก������ก)�กก��8���/�*� SET 
.���*�0���8���/�.��ก�����0���	�(��1) 
6.7.2 �	4�.���/��ก���������'����'���กH�(ก�()�ก�������
*�ก
)ก���3�����������I�� ����.��
'����� .����
�<
ก������ 
,���,0�ก��� (diversified fund) 0�',���������-��ก���
3�(ก��'ก�� ก.�.0. ก-.�� 
6.8 .��� private equity ���)��(����8���/�.����+�*�
�(.���� IPO �����ก��)��(����8���/�*�ก�(���8���/�
.��ก������-.���5+�����������	/�� SET .���/��0���8���/�
.��ก�����0���	�(��1 (,0��'���'62�.��� private equity ����+�
�(.�����-��
�ก��,ก��/�.0������)�-*.�'�ก����
ก6��.���
���ก������ก)�กก��8���/�*� SET .���*�0���8���/�
.��ก�����0���	�(��1) 
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ก������	
������
�� �ก���� ����� ���� �����ก���������� :  SCBRMGWP 
 

��	 ��9�D������ ��� 	�@����� (% �	� NAV) 

6.9 .��� CIS 0�'����(��*�/�� 3.13.1 ������� 2 /�� 2 .��� /�� 
3.13.2 ������� 2 /�� 2 ���)��(����8���/�.����+�*��(.���� 
IPO �����ก��)��(����8���/�*�ก�(���8���/�.��ก����� 
�-.���5+�����������	/�� SET .���/��0���8���/�.��ก�����
0���	�(��1 (,0��'���'62�.������ก��������+��(.�����-��
�ก��
,ก��/�.0������)�-*.�'�ก����
ก6��.������ก������ก)�กก��
8���/�*� SET .���*�0���8���/�.��ก�����0���	�(��1) 

7 .��� infra /��ก��������'���กH�(ก�()�ก�������*�ก
)ก��
�3�����������I�� ����.��
'����� .����
�<
ก������ ,���,0�ก��� 
(diversified fund) 0�',���������-��ก���3�(ก��'ก�� ก.�.0.
ก-.�� ,�('���กH�(0�' 6.7.1 

�'��ก
� 20% 

8 ������
�������ก�.���)�ก����(��*�/�� 1 - /�� 7 (SIP) - SCBRMGWP 

��'ก���'��ก
� 5% 

- iShares MSCI ACWI ETF 

Illiquid: ��'�'��ก
� 15% 

.'��.0� : *�ก����	4�������
������� �'�'�/��ก-.���ก���ก�� single entity limit /��5+����S�ก 5+���ก0�����.���3+���77� ,���,0�ก��� 
1. ��
�S�ก.���0���������������
�S�ก�����ก���-��
����/�� MF 
2. derivatives on organized exchange 

������ 2 : ��0������ก����������3-���0�'ก���'ก
)ก�� (group limit) * 

��	 ��9�D������ ��� 	�@����� (% �	� NAV) 

1 ก�������*�������
�/����
H����ก��
H������+�*�ก���'ก
)ก��
����ก��.���ก���/���	4�3+���77�*�<��ก��'���ก����
�ก����
H��
���ก����  

�'��ก
���0��*���0��.�2�� ������ ,���,0���0��*�)(�+�ก��� 
(1) 25% .��� 
(2) ��-.��ก/��������
���������*� benchmark + 10% 

*.'��.0� : *�ก����	4�������
������� �'�'�/��ก-.���ก���ก�� group limit  
1. ��
�S�ก.���0���������������
�S�ก�����ก���-��
����/�� MF 
2. derivatives on organized exchange 

������ 3 : ��0������ก����������3-���0�'	�(�J�������
� (product limit) ** 

��	 ��9�D������ ��� 	�@����� (% �	� NAV) 

1 ��
�S�ก.���0���������������
�S�ก B/E .��� P/N ����
0
��33�
0�'กL.'��� (�'���'62���/�*�0���	�(��1/���
0
��33�
���ก����) �	4�5+���ก 5+�����)�� .���3+���77� ������ 
1.1 <��3��.����6����ก����
����'�กL.'��;��()��0���/2�� 
1.2 <�. 
1.3 ��. 
1.4 �3. 

- ��'ก���'��ก
� 45% �;���*����	���7������,0��	4� MF ���'�
����3��ก�� < 1 	� *.��;���0�'������ก����� 
- ��0��/���0���'�*��ก�� MF ������ก�����3��.��� < 6 ����� 
������� �;��( MF ���'�����3��ก�� > 1 	�  
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�� �ก���� ����� ���� �����ก���������� :  SCBRMGWP 
 

��	 ��9�D������ ��� 	�@����� (% �	� NAV) 

1.5 ���H��0�������
����������+���1� 
(�'���'62�������
���� MF���������ก��'�
�<
�'�)�ก3+���77�
0�' reverse repo .��� securities lending .��� derivatives) 

2 ������
������� 
2.1 B/E .��� P/N ���'��������/.��'�	����'��,0�MF ����-��
�ก��*.�
'�ก���������
�<
���ก����*�0��������0�'�
<�ก�����กL.'�
ก-.�� .���'��������/*.� MF ��'��6/�3��5+���ก0��������  
2.2 ��
�S�ก.���0���������������
�S�ก���'��((����ก��S�ก
�ก
� 12 �����  
2.3 total SIP 0�'/�� 5 /��������� ,0��'���'62�0�����.��� 0��
���ก2��.���ก2����� 1�ก+ก .���0����� Basel III ���'���กH�(3��6��� 
������  
2.3.1 '���กH�(0�' 5.4.3 ,�( 5.4.4 /��/�� 5 /��������� 1 : 
��0������ก����������3-���0�'5+���ก������
�.���3+���77� 
(single entity limit)  
2.3.2 '� credit rating �+�*��(���0�-ก��� investment grade 
.����'�'� credit rating  
(/������'�*��ก��ก�������/��ก�������'	
� ,�(ก����� buy & 
hold ��������*� B/E P/N SN ��
�S�ก.���0���������������
�
S�ก ���'�����'��ก
����ก�����.������ก�������/�� MF .���'�
ก�������*� derivatives �����*.�������
����ก����'����
���3����ก�����ก�����)   

��'ก���'��ก
� 25% 

3 reverse repo  �'��ก
� 25% 

4 securities lending  �'��ก
� 25% 

5 total SIP 82�����,ก�  
5.1 ������
�0�'/�� 8 *�������� 1 : ��0������ก����������3-���
0�'5+���ก������
�.���3+���77� (single entity limit)  
5.2 0�����.��� 0�����ก2��.���ก2����� 1�ก+ก .���0����� Basel III ���
'�������3��'�����������0��0�����,�(/.���5+���ก0��������0�- ก���
�����'��6�������� (non-investment grade / unrated)  

��'ก���'��ก
� 15% 

 6 derivatives ������ 

6.1 ก���/���-<��ก��' derivatives ���'���06�	�(��3������ก����
3��'����� (hedging) 

�'��ก
�'+�3��3��'��������'��+� 

6.2 ก���/���-<��ก��' derivatives ���'
*�������ก����3��'����� 
(non-hedging) 

global exposure limit 
6.2.1 ก��� MF �'�'�ก�������,��8��8���1 
)-ก�� net exposure ����ก
�)�กก�������*� derivatives ��
0����'��ก
� 100% /�� NAV  
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�� �ก���� ����� ���� �����ก���������� :  SCBRMGWP 
 

��	 ��9�D������ ��� 	�@����� (% �	� NAV) 

6.2.2 ก��� MF '�ก�������,��8��8���2 
)-ก�� net exposure ����ก
�)�กก�������*� derivatives ��
'+�3��3��'���.��+���� (value-at-risk : VaR) /�� MF 
0����	4�������  
(1) absolute VaR ≤ 20% /�� NAV 
(2) relative VaR ≤ 2 ���� /�� VaR /�� benchmark 
.'��.0� : gก�������,��8��8���h .'�3��'��� ก��
�����*���77�8���/�����.������'�ก���<�,��8��8��� 
(complex strategic investment) .��� ก�������*���77�
8���/�����.������'�3��'8��8��� (exotic derivatives) 

7 .��� CIS ���)��0���/2��0�'กL.'��� (��.��� CIS ���ก����
)('��������3����ก��ก�������' ,�(�'��-*.�3��'�����/��
ก�������'�	����,	���	����'����-3�7) 

�'�)-ก����0������ 

** .'��.0� : �-.���ก�������*���
�S�ก.���0���������������
�S�ก�����ก���-��
����/��ก������'�'�/��ก-.���ก���ก�� product limit 
1,2 ���(����/��ก��3-��� *.��
)����0�'.��ก�ก�d�����-��ก���	�(ก�1ก-.�� 

������ 4 : ��0������ก����������3-���0�'3��''���������������*�ก
)ก���������� (concentration limit)  

��	 ��9�D������ ��� 	�@����� (% �	� NAV) 

1 .���/����
H����*���.�2�� ��ก MF ��'ก��J�*0�ก��)��ก��/�� ��). ������ก��0���
'�)-���.���/����
H����'ก�� < 25% /��)-����
�<
��ก
��������.'�/����
H������ 
(�'������'ก��6��.���/��ก��������J�กH�) 

2 0�����.��� 0�����ก2��.���ก2����� 0����� Basel III ,�(1�ก+ก/��     
5+���ก��*���.�2��  
(�'���'62�0�����.���J�3��I��.���0�����.���J�3��I0���	�(��1) 

2.1 �'��ก
� 1 *� 3 /��'+�3��.����
����ก����
� (financial 
liability)1 /��5+���ก0����������� 0�'����	
��5���*���
ก����
��-.�������((������7�������� ������� *�ก������5+�
��ก0�����'�.����
����ก����
������ก*.'�ก���3�����
�((������7��6���	 ,�(���'�	��กT*���ก����
������� 
��). ��)�-'+�3��.����
����ก����
����ก����'���'ก��
'+�3��.����
����ก����
�0�'��ก����
����������ก4�����
/��'+�.����
����ก����
�����)(0����	4�/��'+����'�ก���5,���
�	4�ก�������	 ,�(*�ก������5+���ก0������'�'�.����
����
ก����
�0�'����	
��5���*���ก����
��-.�������((����
��7��������2 *.�*����0�������'��ก
� 1 *� 3 /��'+�3��ก����ก
,�(����/�0�����0�'/�����/��5+���ก�������	4���3���� 
����,0�*�ก������5+���ก0��������'�ก�����,�� filing *�
��กH�(�	4��3��ก�� (bond issuance program) *.�
�
)�����	4����3��ก�� 
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��	 ��9�D������ ��� 	�@����� (% �	� NAV) 

2.2 *�ก������ก����������*�0�����0�'/��������	4�0��
��������ก*.'�,�('� credit rating �+�*��(���0�-ก��� 
investment grade .����'�'� credit rating *.���).����������
ก�����J�*0�ก��)��ก��/����).������ก����'ก���'��ก
� 
1 *� 3 /��'+�3��ก����ก,�(����/�0��������ก�����	4�
��3���� ����,0�ก������5+���ก0�����'�ก�����,�� filing *�
��กH�(�	4��3��ก�� (bond issuance program) *.�
�
)�����	4����3��ก�� 
(��0������0�' 2.2 �'�*��ก��ก����	4�0����������ก��
��33� ������ 
1. <�. ��. .��� �3. 0�'กL.'�������<��ก
)�6����

ก����
� 
2. <��3����'�
� 
3. <��3����3�����3��(.� 
4. <��3�������ก���กH0�,�(�.ก���ก���กH0� 
5. ���H��0�������
����������+���1� 
6. <��3����y���
��.ก
)/���ก���,�(/�����',.��

	�(��1�� 
7. <��3�������ก�������ก,�(�-�/��,.��	�(��1�� 
8. <��3���
���',.��	�(��1�� 
9. ��. 
10. �6����ก����
��(.����	�(��1���	�(��1���	4�

�'��
ก 
11. �6����ก����
�0���	�(��1���'���กH�(�-�������ก��

��33�0�' 1.-9.) 

3 .��� CIS /��ก�����*�ก�����.�2�� �'��ก
� 1 *� 3 /��)-���.��� CIS ����.'�/�� MF .���
ก����� CIS 0���	�(��1 �����ก.�������  
- ��0��/���0���'�*��ก��ก������������� 
(1) ก�������*�.��� CIS /��ก��������'���กH�(3��6���
������ ��������3��'�.4����)�ก�-��ก���  
(1.1) '�/�����4ก  
(1.2) )��0���/2��*.'���'�����'��ก
� 2 	� 
(1.3) ����/�0��5+������*���ก���� 
(2) ก�������*�.��������/�� MF ������� ��).����ก��
�	4�5+����5
����*�ก���-��
�ก�� 

4 .��� infra /��ก�����*�ก�����.�2�� �'��ก
� 1 *� 3 /��)-���.��� infra �����ก.������� ����,0�
�	4�.��� infra /��ก��������'���กH�(3��6��������� ��
������3��'�.4����)�ก�-��ก��� 
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��	 ��9�D������ ��� 	�@����� (% �	� NAV) 

(1.1) '�/�����4ก  
(1.2) )��0���/2��*.'���'�����'��ก
� 2 	� 
(1.3) ����/�0��5+������*���ก����  

5 .��� private equity  �'��ก
� 1 *� 3 /��)-���.��� private equity ����.'�/��
ก����� private equity   

1   .����
����ก����
� (financial liability) *.��
)����0�''�0�I��ก����7�����5+ ���ก0��������ก�������)���-��ก����
�0�''�0�I��ก��
��7������ ���	4�'�0�I��ก����������ก����
����ก-.����3�(ก��'ก��ก-.��'�0�I��ก����7��0�'กL.'��������
�������7�� 
.���'�0�I��ก����������ก����
�����	4�����'���*��(�����ก� ���� International Financial Reporting Standards (IFRS) .��� United 
States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) �	4�0�� 
2  ��'62�ก������'�3��ก-.��ก��)���-��ก����
�*�3����,�ก/��5+���ก0����� 

g������� ก��3-����������0�'����ก�������,�(��0������ก������� *.��	4��	0�'	�(ก�13�(ก��'ก��ก-ก��0������������ก��
�����/��ก����� ,�(/.��� ���,ก��/��
�'�0
'h 
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�� �ก���� ����� ���� �����ก���������� :  SCBRMGWP 
 

@����5��f�������� ����@	"E�� E�95��A
�B�����������������ก�กJ"B�กก	������E�9G��h�	��������� 
�	��	"��"�:
�@���E@������ 1 �����5� 2564 ht������ 31 ก�ก<�5� 2565 

 
���ก���������ก�กJ"B�กก	������  
(��	��9�	����5������� ������f�) 

	�@��@��!5��ก��* ����ก�กJ"B���* 
(31 ก�ก<�5� 2563) 

����ก�กJ"B���* 
(31 ก�ก<�5� 2564) 

����ก�กJ"B���* 
(31 ก�ก<�5� 2565) 

1. 5��f��������E�95��A
�B�����
������������9���ก�����***** 

�'��ก
� 3.21 1.35 1.24 1.22 

1.1 3��<��'���'ก��)��ก�� 
(Management fee) �'��ก
� 2.675 

(0���,0������� 26 ก.�. 62 �	4�
0���	 �	�����	4� �'��ก
� 

2.565) 

1.07 1.07 1.07 

1.2 3��<��'���'5+��+,�5�	�(���� 
(Trustee fee) �'��ก
� 0.107 0.04 0.04 0.04 

1.3 3��<��'���'���(����  
(Registrar fee) 

*���0�������
H��)��ก��ก-.�� 
(��'�+�*�3��<��'���'ก��

)��ก��) 
(0���,0������� 26 ก.�. 62   
�	4�0���	 �	�����	4� 

�'��ก
� 0.11) 

0.07 0.07 0.07 

1.4 3�����	�2กH�ก������� (Advisory fee) �'�'� �'�'� �'�'� �'�'� 
1.5 3��*��)��*�ก��)��*.�'�5+�	�(ก�� (Cost 
of providing the insurance) �'�'� �'�'� �'�'� �'�'� 

1.6 3��*��)������ K (Other expenses)** �'��ก
� 2.675 0.17 0.06 0.04 
� 3��<��'���'/2���(����-LEI FEE  
(LEI FEE) 

0�'���)��)�
� 0.00 0.00 0.01 

� 3�������7�� (Auditing fee) 0�'���)��)�
� 0.09 0.04 0.03 
� 3��	�(ก�1.�������
'��'+�3��.���
�����  (Newspaper Publication 
Expense-NAV) 

0�'���)��)�
� 0.06 �'�'� �'�'� 

� 3��)���-�����	�()-	�,�(�
���
'�� 
(Annual report and Printing expense) 

0�'���)��)�
� 0.00 0.00 0.00 

� ก����H�� 	�(����'���<� ,�(������
'
ก��/�*���������/�.��������3����
,�ก 

�'��ก
� 0.2675 /��)-���
��
����/���3��ก�� 

�'�'� �'�'� �'�'� 

�ก����H�� 	�(����'���<� ,�(������
'
ก��/�J�.�������/�.��������3����
,�ก 

�'��ก
� 0.2675*** �'�'� �'�'� �'�'� 

� 3��*��)������ K **** 0�'���)��)�
� 0.02 0.02 0.00 

2. 5��f��������E�95��A
�B������
��9���ก�������� 

0�'���)��)�
� �'�'� �'�'� �'�'� 

��5��f��������E�95��A
�B������
����ก�กJ"B����������***** 

�'��ก
� 3.21 1.35 1.24 1.22 

5��A
�B���A�ก��6��	������ก�����   
(Trading cost) 

0�'���)��)�
� 0.11 0.27 0.18 



 

                                                                                                             41                                                

 

ก������	
������
�� �ก���� ����� ���� �����ก���������� :  SCBRMGWP 
 

*      3��<��'���' / 3��*��)�����ก���������'J�H�'+�3����
�',��� 
**    �'���3-�����'ก��3��<��'���'.���3��*��)��0���K ������ก�ก4�)�
�)�กก�������'0�'/�� 1.1 s 1.5 )(0����'��ก
�3��<��'���'��'/��ก����� 
***   ������� �'��ก
�ก�����0������( 0.2675 /��'+�3��������
����<
/��ก�������'*�,0��(��� 
****  3��*��)������������ก���.�������ก������( 0.01 /��'+�3��������
����<
 
***** �'���'3��J�H���
�����
0
��33��-.�����
����0�''�0�� 40 (4) (ก) ,.��	�('����HL�ก� 
- ������� *�ก��������0��J�H�'+�3����
�' J�H�<��ก
)�;��( .���J�H�����*�'�ก���	����,	�� ��
H��)��ก�������
�<
*�ก��	���	�����0��3��<��'���',�(3��*��)��
����.'�/��ก�����*.����3����ก��ก���	����,	�����ก���� ,�(*.�6�����������3��'�.4����)�ก5+�6��.��������,��� 
��
H��)��ก�������
�<
���)(��
�'3��<��'���'.���3��*��)��0��� K ���ก����/���0������'��ก
�����( 5 /����0��3��<��'���'.���3��*��)�� ���������
H��)��ก��
)(,)��*.�5+��������������.����'����ก��� 60 ��� ก���ก�����ก�ก4�3��<��'���'.���3��*��)�������
�'/2�����ก���� 
- *�ก������ก����������*�.��������/��ก�������'J�*0�ก��)��ก��/����
H��)��ก�� (ก�����	�����) ��
H��)��ก��)(�'����ก�ก4�3��<��'���'ก��

)��ก��/��ก�����0�����8�-8���ก��ก�����	����� ���� ก�����0����� '�'+�3��������
����<
 1,000 ������� �	�����*�ก�����	����� 100 ����
��� ��
H��)��ก��)(���ก�ก4�3��<��'���'ก��)��ก��)�ก'+�3��������
����<
 900 ������� *���0�����ก�����0�����ก-.�� ,�(���ก�ก4�)�ก'+�3��
������
����<
 100 ������� *���0�����ก�����	�����ก-.�� �	4�0�� 

 
���ก���������ก�กJ"B�กG��6��	���	G��h�	���������  

(��	��9�	����5�����������) 

	�@��@��
!5��ก��* 

����ก�กJ"B���* 

(31 ก�ก<�5� 2563) 

����ก�กJ"B���* 

(31 ก�ก<�5� 2564) 

����ก�กJ"B���* 

(31 ก�ก<�5� 2565) 

3��<��'���'ก��/� (Front-End Fee)**  �'��ก
� 0.535 ก�����'����ก�ก4� ก�����'����ก�ก4� ก�����'����ก�ก4� 

3��<��'���'ก�����8���3�� (Back-End Fee)** �'�'� �'�'� �'�'� �'�'� 

3��<��'���'ก������	����.�������� (Switching 
Fee)** 

    

(1)  3��<��'���'ก������	����.���������/�� 
(Switching In) 

 

�'��ก
� 0.535 

 

ก�����'����ก�ก4� 

 

ก�����'����ก�ก4� 

 

ก�����'����ก�ก4� 

(2)  3��<��'���'ก������	����.����������ก 
(Switching Out) 

 

�'��ก
� 0.535 

 

ก�����'����ก�ก4� 

 

ก�����'����ก�ก4� 

 

ก�����'����ก�ก4� 

3��	���ก���/�3��.��������ก����((����6��
3������ก-.�����*��3��ก�� (Exit Fee)  

    

(1) ก���/�3��.���������((����6��3���
0�-ก��� 1 	� 

�'��ก
� 1.07 ก�����'����ก�ก4� ก�����'����ก�ก4� ก�����'����ก�ก4� 

(2) ก���/�3��.���������((����6��3���
0���,0� 1 	�/2���	 

�'��ก
� 0.535 ก�����'����ก�ก4� ก�����'����ก�ก4� ก�����'����ก�ก4� 

3��*��)��*�ก��8���.���/�.��ก����� �'���'�ก��
����8���.�������/�.�������	����.��������  
(�ก4��/��ก�����) (Brokerage Fee)*** 

�'��ก
� 0.75 ก�����'����ก�ก4� ก�����'����ก�ก4� ก�����'����ก�ก4� 

3��<��'���'ก�����.��������**** *���0�� 10 ��� 
0��.�������� 
1,000 .��� 

ก�����'����ก�ก4� ก�����'����ก�ก4� ก�����'����ก�ก4� 

*       3��<��'���' / 3��*��)�����ก������'J�H�'+�3����
�',��� 
**     3��<��'���'ก��/� / ����	����.����������)���ก�ก4�)�ก5+�����8���.��������,0��(ก���'.���,0��(��*���0������'�����ก��  ����
H��)��ก��)(,)��  

���(����,�(.��ก�ก�d�*.�����0���	 
***    3��<��'���' / 3��*��)�����ก�����'�'�J�H�'+�3����
�'  
- ������� *�ก��������0��J�H�'+�3����
�' J�H�<��ก
)�;��( .���J�H�����*�'�ก���	����,	�� ��
H��)��ก�������
�<
*�ก��	���	�����0��3��<��'���',�(3��*��)��
����.'�/��ก�����*.����3����ก��ก���	����,	�����ก���� ,�(*.�6�����������3��'�.4����)�ก5+�6��.��������,��� 
��
H��)��ก�������
�<
���)(��
�'3��<��'���'.���3��*��)��0��� K ���ก����/���0������'��ก
�����( 5 /����0��3��<��'���'.���3��*��)�� ���������
H��)��ก��
)(,)��*.�5+��������������.����'����ก��� 60 ��� ก���ก�����ก�ก4�3��<��'���'.���3��*��)�������
�'/2�����ก���� 
****  ��
H��)��ก�����'��	
�*.��-��ก�����.����������� ������� �����*.��	4��	0�'�������/ก�������*�ก�������'�����ก���������� 
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- *�ก������ก����������*�.��������/��ก�������'J�*0�ก��)��ก��/����
H��)��ก�� (ก�����	�����) ��
H��)��ก��)(�'����ก�ก4�3��<��'���'ก��
/�.��������/��ก�����0�����8�-8���ก��ก�����	����� ���� ก�����0����� '�'+�3��������
����<
 1,000 ������� �	�����*�ก�����	����� 100 
������� ก�������'0�����)(���ก�ก4�3��<��'���'ก��/�.��������)�ก��
������ 1,000 ������� *���0�����ก�����0�����ก-.���������� ��ก�����
	�����)(�'����ก�ก4�3��<��'���'ก��/�.��������)�กก�������'0�������
�'�0
'��ก �	4�0�� 

 
����9�	���ก������� ก��ก���������E�9ก��ก�	D��9G�ก��� 

� ����� 31 ก�ก<�5� 2565 
 

  ���5�� ��	��9�	����5�� 

��	���ก�����  @����5�@��� ����� ������f� 

  ("��) (%) 
��������� 108,759,458.80  90.69%  
  ���������@�����9��L 108,759,458.80  90.69%  

  
  

ISHARES MSCI ACWI ETF(ACWIUQ) 30,438,084.83  25.38%  
  

  
SPDR S&P 500 ETF TRUST(SPYUP) 16,212,729.78  13.52%  

  
  

ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND(XLEUP) 11,393,144.37  9.50%  
  

  
SPDR GOLD SHARES(GLDUP) 4,448,379.15  3.71%  

  
  

ISHARES STOXX EUROPE 600 (DE)(SXXPIEXGY) 4,151,033.66  3.46%  
  

  
CHINAAMC CSI 300 IDX ETF(83188HK) 4,044,403.28  3.37%  

  
  

CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF(3188HK) 1,757,977.42  1.47%  
  

  
INVESCO SOLAR ETF(TANUP) 1,429,220.85  1.19%  

  
  

ISHARES MBS ETF(MBBUQ) 1,190,796.66  0.99%  
  

  
ISHARES 1-5Y INV GRADE CORP(IGSBUQ) 1,188,939.76  0.99%  

  
  

VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF(BNDUQ) 1,186,443.53  0.99%  
  

  
VANGUARD LONG-TERM CORPORATE BOND ETF(VCLTUQ) 1,183,870.05  0.99%  

  
  

ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF(IHYULN) 1,183,853.13  0.99%  
  

  
ISHARES CORE EUR CORP BOND UCITS ETF(IEACLN) 1,181,043.98  0.98%  

  
  

INVESCO DB OIL FUND(DBOUP) 1,166,805.85  0.97%  
  

  
FIRST TRUST NATURAL GAS ETF(FCGUP) 1,124,583.66  0.94%  

  
  

ARK GENOMIC REVOLUTION ETF(ARKGUF) 659,775.76  0.55%  
  

  
SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF(XHBUP) 652,587.24  0.54%  

  
  

CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SPDR FUND(XLYUP) 651,885.38  0.54%  
  

  
SPDR S&P BIOTECH ETF(XBIUP) 647,320.36  0.54%  

  
  

ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF(IBBUQ) 638,587.60  0.53%  
  

  
ISHARE SHORT TREASURY BOND(SHVUQ) 19,853,682.60  16.56%  

  
  

VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE BOND ETF(VCSHUQ) 1,189,626.90  0.99%  
  

  
ISHARES IBOXX $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF(LQDUP) 1,184,683.00  0.99%  

����z�กf��5�� 13,182,095.55  10.99%  
  

  
�').<��3��ก�
ก���(KBANK) 13,182,095.55  10.99%  

��::�6��	���������� / FORWARD (2,013,409.85) (1.68%) 
  

  
��77�8���/�����.���/FORWARD(FWTHBUSD22819AD) 20,772.25  0.02%  
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  ���5�� ��	��9�	����5�� 

��	���ก�����  @����5�@��� ����� ������f� 

  ("��) (%) 
  

  
��77�8���/�����.���/FORWARD(FWTHBUSD22819BB) 9,033.01  0.01%  

  
  

��77�8���/�����.���/FORWARD(FWTHBHKD22819H) 4,856.68  0.00%  
  

  
��77�8���/�����.���/FORWARD(FWEURTHB22819AA) 4,133.66  0.00%  

  
  

��77�8���/�����.���/FORWARD(FWUSDTHB22819CN) 1,840.02  0.00%  
  

  
��77�8���/�����.���/FORWARD(FWTHBHKD22819D) 1,380.45  0.00%  

  
  

��77�8���/�����.���/FORWARD(FWEURTHB22819S) 676.38  0.00%  
  

  
��77�8���/�����.���/FORWARD(FWTHBCNH22819D) (2,114.36) (0.00%) 

  
  

��77�8���/�����.���/FORWARD(FWCNHTHB22819E) (13,896.11) (0.01%) 
  

  
��77�8���/�����.���/FORWARD(FWHKDTHB22819D) (19,713.68) (0.02%) 

  
  

��77�8���/�����.���/FORWARD(FWUSDTHB22819CV) (36,033.00) (0.03%) 
  

  
��77�8���/�����.���/FORWARD(FWCNHTHB22819I) (47,628.36) (0.04%) 

  
  

��77�8���/�����.���/FORWARD(FWHKDTHB22819H) (48,016.20) (0.04%) 
  

  
��77�8���/�����.���/FORWARD(FWEURTHB22819H) (79,557.72) (0.07%) 

  
  

��77�8���/�����.���/FORWARD(FWUSDTHB22819BY) (1,809,142.87) (1.51%) 
�������� 	��� 160,412.34  0.13%  
�������	��� (168,593.57) (0.14%) 
���5������� ������f� 119,919,963.27  100.00%  
���5����������� ("��) 10.6589 

 

������������������� 
� ����� 31 ก�ก<�5� 2565 

 
ก�����	�@�����   ���5��@����5�@���   %NAV  

 (ก) 0�����J�3��I ���,ก� 0���,�ก��
� ���<��0���I��� ���<��0�<��3��,.��	�(��1��  
 ���<��0� .���0�����,.��.������ก����������ก��c���c+,�(��y���(���6����ก����
�  
 .���ก�(����ก��3��� �	4�5+���ก 5+������� 5+��������� .���5+�3�-	�(ก��  -   -   
 (/) 0��������<��3�����'�กL.'��;��()��0���/2�� <��3�����
�� .�����
H����
�����	4�5+���ก 
5+������� 5+��������� 5+����ก.��� .���5+�3�-	�(ก��  

                   
13,182,095.55   

                   
10.99   

 (3) 0��������'���
H����������� rating *��(��� investment grade �	4�5+���ก 5+������� 5+��������� 
5+����ก.��� .���5+�3�-	�(ก��  -   -   
 (�) 0��������'���
H�����������ก��)��������3��'��������6��*��(������0�-ก��� investment grade  
 .����'�'� rating  �	4�5+���ก 5+������� 5+��������� 5+����ก.��� .���5+�3�-	�(ก��  -   -   

��������+���� (Upper Limit) �����
H��)��ก��3�����)(�����*�ก���' (�) 15 %NAV 
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G�ก���8��������	�ก	������ 

G�ก���8�������E�9��
��
������	�����@�����m���� 
(3-���0�'	�	T
�
� 0���,0� '.3. s <.3. /��,0��(	�) 

 
������@� : 5�ก���-��
����*����0   '
����	4��
������62�5�ก���-��
����*����30 
5+������3���-3��'�/��*)��กH�(�
�3�� �������/ 5�0��,�� ,�(3��'�����ก���0���
�*) 

G�ก���8�������E""��ก���� 

G�@	"E��B�กก������� 
% @��
����� % @�	�� 

YTD 3 ���	� 6 ���	� 1 �� 3 �� 5 �� 10 �� @���E@�B��@��� 

SCBRMGWP -18.26% -6.28% -13.58% -15.69% -0.32% 0.43% n.a. 0.65% 

�ก�d�'�0�I��1 -11.92% -2.53% -8.89% -10.02% 4.22% 4.26% n.a. 4.42% 

3��'5��5��/��5�ก���-��
���� 11.48% 8.06% 10.92% 14.43% 13.76% 11.63% n.a. 9.96% 

3��'5��5��/���ก�d�'�0�I�� 8.27% 6.03% 7.95% 9.44% 11.83% 9.97% n.a. 9.83% 

������@� : ก�����5�ก���-��
����/��ก�������'��� )���-/2��0�''�0�I��ก�����5�ก���-��
����/���'�3'��
H��)��ก������� 
1
  - ����� MSCI AC World Daily Total Return Net USD *������������( 55  
 - ����� Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD *������������( 40  

   - �������3����3-*��ก����
���������.��I (LBMA Gold Price AM) *������������( 5  
	������0�����ก��	���ก��3��'�������0��,�ก�	���������3-���5�0��,���	4��ก����
���� � ����������� (*���0������ 95%) ,�(
	��������0��,�ก�	�������������ก��3���ก����
���� � ������3-���5�0��,�� (*���0������ 5%) 
gSCBAM �	4�5+�3-���5�0��,���������������*��/��'+������ � �
�����h 

� ก���������3'�5�/������+����*��������� 5 	� (maximum drawdown) 3��  -22.09% 
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��	���	�@�������������ก��������	�ก	���� (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
     �	"�9�9���@���E@������ 1 �����5� 2564 ht������ 31 ก�ก<�5� 2565 

 

PTR = Min (8���������
�, /�������
�) 

 Avg. NAV 

PTR = 326,401,471.74 

 128,871,297.86 

PTR = 2.53 

������@� : PTR 3-���)�ก'+�3��������ก����(.����5���'/��'+�3��ก��8���������
�ก��5���'/��'+�3��ก��/�������
� ���ก�������'�����*����
�((������7�����5���'�.�����'+�3��������
����<
�;���/��ก�������'*�����((������7������ก��
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����9�	���@�@�����E�9	����"5������
��	h�	�	�@�������ก@�A� PORT 
� ����� 31 ก�ก<�5� 2565 

 
��9�D�  

  
 G��		ก  

  
 G��5�8/G����"�	�/G�����ก����  

  
��5�"ก8��� 

  
 	����"5������
��	h�	�	�G��		ก@�����   ���5������@�}  

  
 ���5��@����5�@���  

   TRIS Rating   FITCH Rating  

 ��
�S�ก<��3��   �').<��3��ก�
ก���        AA+(tha)                      -               13,182,095.55  
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Fitch Ratings 
   

	����"5������
��	h�	�9�9���8���"��9��L���  	����"5������
��	h�	�9�9�����8���"��9��L��� 

AAA (tha)   
AAA ,���62��(���3��'��������6��/����+����/��������3��'��������6��
J�*�	�(��1��82��ก-.����c
��� ��������3��'��������6�����)('��*.�ก��
������3��'��������6�����'�3��'����� g���������h �'����	�������ก��       5+���ก
0�����.���0���������*�	�(��1�� ,�(��	ก0
,���)(ก-.��*.�    ,ก�0��
������ก����
������ก.���3�-	�(ก������I��� 

 F1 (tha) 
,���62��(���3��'��'��6/����+����*�ก���-�(.���0�'�������//��0�����
0��0�'ก-.���'����	�������ก��5+���ก0�����.���0��������� K *�	�(��1
��J�*0�������3��'��������6��J�*�	�(��1��82��ก-.����c
��� ��
������3��'��������6�����)('��*.��-.���������3��'��������6�����'�3��'����� 
g���������h �'����	�������ก��5+���ก0���������*�	�(��1����ก�� ,�(��
	ก0
,���)(ก-.��*.�ก��0��������ก����
������ก.���3�-	�(ก������I��� 
*�ก������'��(���3��'��������6���+��	4��
�1H)('���7��กH�� g+h ,������
��
�'�0
')�ก������3��'��������6�����ก-.�� 

AA (tha) 
AA ,���62��(���3��'��������6��/����+�'�ก�'����	�������ก��5+���ก0�����.���
0���������*�	�(��1���(���3��'��������6��/��0��������ก����
�/������0���
)�ก5+���ก0�����.���0������������������ก��)��������3��'��������6��/����+����
/��	�(��1��������4ก��� 

 F2 (tha) 
,���62��(���3��'��'��6*�ก���-�(.���0�'�������/���ก����
�0�'
ก-.������*��(�����������*)�'����	�������ก��5+���ก0�����.�������*�
	�(��1����ก�� ������ก4�� �(���/��3��'��������6�����ก�������'���)
��������ก��ก������������ก��)��������3��'��������6������+�ก��� 

A (tha) 
A ,���62��(���3��'��������6��/����+��'����	�������ก��5+���ก0�����.���0��
�������*�	�(��1�� ������ก4�� ก���	����,	��/���6��ก����.����J��
����1�HIก
)��)'�5�ก�(��0��3��'��'��6*�ก���-�(.������0��0�'ก-.��
/��0��������ก����
��.������'�กก���0������������������ก��)��������3��'
��������6��*�	�(�J�����+�ก��� 

 F3 (tha) 
,���62��(���3��'��'��6*�ก���-�(.���0�'�������//��0�����ก����
�
0�'ก-.������*��(���	��ก����'����	�������ก��5+���ก0���������.���
0���������*�	�(��1����ก�� ������ก4�� 3��'��'��6*�ก���-�(.���
���ก����)('�3��'�'�,�����'�ก/2���	0�'3��'�	����,	��*������*�
�((����'�กก���0��������������ก��)��ก��)������������+�ก��� 

BBB (tha) 
BBB ,���62��(���3��'��������6��/���	��ก����'����	�������ก��5+���ก0��
�������*�	�(��1�� ������ก4�� '�3��'�	4��	���'�กก���ก���	����,	��/��
�6��ก����.����J������1�HIก
))('�5�ก�(��0��3��'��'��6*�ก���-�(
.������0��0�'ก-.������/��0��������ก����
��.������'�กก���0�����.�������
���������ก��)��������3��'��������6��*�	�(�J�����+�ก��� 

 B (tha) 
,���62��(���3��'��'��6*�ก���-�(.���0�'�������//��0�����ก����
�
0�'ก-.����������'�,������'����	�������ก��5+���ก0���������*�	�(��1
�� 3��'��'��6*�ก���-�(.������ก����)(�'�,�����'�ก/2��0�'ก��
�	����,	������1�HIก
),�(ก����
�*�������((���� 

BB (tha) 
BB ,���62��(���3��'��������6��3���/���0�-�'����	�������ก��5+���ก0�����
����*�	�(��1�� ก���-�(.���0�'�������//��0������.������J�*�	�(��1���� 
K '�3��'�'�,�����*��(���.�2��,�(3��'��'��6*�ก���-�(.���3��0�'
ก-.������)('�3��'�'�,�����'�ก/2��0�'ก���	����,	��/���1�HIก
)
*������ 

 C (tha) 
,���62��(���3��'��'��6*�ก���-�(.���0�'����  ���//��0�����ก����
�
0�'ก-.����������'�,������+� �'����	�������ก��5+���ก0���������*�
	�(��1��3��'��'��6*�ก��	T
��0
0�'/��5+ก������ก����
�/2���+�ก��
�J��(��������0��ก���-��
�<��ก
),�(�J��ก��������1�HIก
)�������� 

B (tha) 
B ,���62��(���3��'�������6��/���0�-����'����-3�7�'����	�������ก��5+���ก
0�����.������� K *�	�(��1�� ก��	T
��0
0�'�������//��0�����.���,�(/��
5+ก������ก����
���3��	4��	���*�	�))���� ,0�3��''���3���)-ก���+�*��(���
.�2���������� ,�(3��'��'��6*�ก���-�(.���0�'ก-.������0���������������� 
,�(3��'��'��6*�ก���-�(.���0�'ก-.������0������������ �'�,�����/2���+�
ก���J��(��������0��ก���-��
�<��ก
),�(�J������1�HIก
) 
 
 
 
 

 D (tha) 
,���62�ก��5
�����-�(.����������ก
�/2��,���.���ก-���)(�ก
�/2�� 
 
������@���9ก	"ก��B��	����"5������
��	h�	A��9�9��A��9�9����
�8���"��9��L���                                                                    
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ก������	
������
�� �ก���� ����� ���� �����ก���������� :  SCBRMGWP 
 

Fitch Ratings 
   

	����"5������
��	h�	�9�9���8���"��9��L���  	����"5������
��	h�	�9�9�����8���"��9��L��� 

CCC (tha), CC(tha), C(tha) 
������3��'��������6���.������,���62��(���3��'��������6��/���0�-'�ก�'���
�	�������ก��5+���ก0�����.���0���������*�	�(��1�� 3��'��'��6*�
ก��	L��0
0�'/��5+ก������ก����
�/2���+�ก���J��(��������0��ก���-��
�<��ก
)
,�(ก����y������1�HIก
)������������ 

 �3������������
�1H�-.���	�(��1�� gthah )(6+ก�(�����0��)�ก������3��'
��������6����ก������ �����,ก3��',0ก0�����ก)�กก��)��������3��'
��������6���(�����ก��3�����.'� g+h .��� g-g ��))(6+ก�(�������
�'�0
'0��
)�ก������3��'��������6���-.���	�(��1.�2�� K �����,���62��6��(��
���	�������ก��J�*�������3��'��������6��/���.��ก ������� )(�'�'�ก��
�(����7��กH�� 0��������ก�����-.���������3��'��������6�������� 
gAAA(tha)h .������������0�-ก��� gCCC(tha)h �-.���������3��'��������6��
*��((�� ,�()(�'�'�ก���(����7��กH��0��������ก�����-.���������
3��'��������6��*��((���� ��ก�.���)�ก gF1(tha)h 

D(tha) 
������3��'��������6���.������ )(6+กก-.��*.��-.�����3�ก�.���0�����.���82��
ก-����+�*�J��(5
�����-�(.���*�	�))���� 

 ��77��ก��	���������3��'��������6�� (Rating Watch) : ��77��ก��	���
������3��'��������6��)(6+ก*�������,)��*.���ก������������'�3��'�	4��	������ 
)('�ก���	����,	��������3��'��������6��,�(,)��,�����'�
1���/��ก��
�	����,	�����ก���� ��77�����ก������)�(���	4� g��77����กh 82��������
,�����'*�ก��	���������3��'��������6��*.��+�/2�� g��77����h )(������
,�����'*�ก��	���������3��'��������6��*.�0�-�� .��� g��77���
��y��h  
*�ก������������3��'��������6����))(������ก��	���/2��	�����.���3������ 
	ก0
 ��77��ก��	���������3��'��������6��'�ก)(6+ก�(������-.�������
�((�������� K 

Tris Rating  
   
	����"�5���@@����������9�9ก���E�9�9�9����	���@���E@� 1 ���t��  	����"�5���@@����������9�9���� ��	���@�8ก�� 1 ��  
AAA 
AAA �������3��
0�+���� '�3��'�����0�-������ ��
H��'�3��'��'��6*�ก���-�(
��ก����,�(3����
�0��*��ก�d��+���� ,�(������5�ก�(�����'�ก)�กก��
�	����,	�����<��ก
) �1�HIก
) ,�(�
��,�����'����K 

 T1 
T1 ��ก0�����.���'��6��(�����������ก��0���,�(ก����
����,/4�,ก���*�
�(�����'�ก '��J��3���������'�ก ,�(��ก�����)(������3��'3��'3���)�ก
ก��5
�����-�(.��������ก����������3��
0*��(������� 5+���ก0��������������
�������3��
0*��(������ก����82��'��3�����.'� "+" ���)(������3��'
3��'3�������ก��5
�����-�(.�������+�
��/2�� 

AA 
AA '�3��'�����0�-'�ก ��
H��'�3��'��'��6*�ก���-�(��ก����,�(3�� 
��
�0��*��ก�d��+�'�ก ,0���)������5�ก�(��)�กก���	����,	�����<��ก
) 
�1�HIก
) ,�(�
��,�����'����K '�กก����������3��
0����+�*��(��� AAA 

 T2 
T2 5+���ก0�����.���'��6��(�����������ก��0���,�(ก����
����,/4�,ก���*�
�(����� ,�('�3��'��'��6*�ก���-�(.����((����*��(�����������*) 

A 
A '�3��'�����*��(���0�- ��
H��'�3��'��'��6*�ก���-�(��ก����,�(3����
�
0��*��ก�d��+� ,0���)������5�ก�(��)�กก���	����,	�����<��ก
) �1�HIก
) 
,�(�
��,�����'����K '�กก����������3��
0����+�*��(����+�ก��� 

 T3 
T3 5+���ก0�����.���'�3��'��'��6*�ก���-�(.����((����*��(�������'���
��� 

BBB 
BBB '�3��'�����*��(���	��ก��� ��
H��'�3��'��'��6*�ก���-�(��ก����
,�(3����
�0��*��ก�d���������� ,0�'�3��'�����.�0��ก���	����,	�����
<��ก
) �1�HIก
) ,�(�
��,�����'����K '�กก��� ,�(��)'�3��'��'��6*�ก��
�-�(.����������,����'�������ก���������3��
0����+�*��(����+�ก��� 
 
 
 

 T4 
T4 5+���ก0�����.���'�3��'��'��6*�ก���-�(.����((�������3���/���
����,� 
�������3��
0��ก	�(�J����)������
����0
���	4��������3��
00�����.���*�
0�(ก+���
���� 82���(����3��'��'��6*�ก���-�(.���/��5+���ก0�����
���'���'3��'�����*�ก���	����,	��ก���-�(.���)�ก�ก����
�����	4�
�ก����
�0��0���	�(��1 
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ก������	
������
�� �ก���� ����� ���� �����ก���������� :  SCBRMGWP 
 

Tris Rating 
   
	����"�5���@@����������9�9ก���E�9�9�9����	���@���E@� 1 ���t��  	����"�5���@@����������9�9���� ��	���@�8ก�� 1 ��  
BB 
BB 3��'�����*��(����+� ��
H��'�3��'��'��6*�ก���-�(��ก����,�(3����
�
0��*��ก�d�0�-ก����(���	��ก��� ,�()(������5�ก�(��)�กก���	����,	��
���<��ก
) �1�HIก
) ,�(�
��,�����'����K 3���/�������)� 82����)���5�*.�
3��'��'��6*�ก���-�(.����+�*��ก�d�����'������� 
 
 
 
 

 ��ก)�ก��� ��
����0
����ก-.�� ",�����'�������3��
0" (Rating Outlook) 
������(����3��'�	4��	���/��ก���	����,	�������� �3��
0/��5+���ก0��
���*��((	��ก���.����((�� ����
����0
��)(�
)����62���ก�����
)(�ก
�ก���	����,	��/��J��(��0��.ก��',�(�J��,�����'���<��ก
)
*����30/��5+���ก0����������)ก�(��0��3��'��'��6*�ก���-�(.��� 
������� ,�����'�������3��
0�����ก*.�,ก�.������.�2��K )(��������ก��
3��'��'��6*�ก���-�(.���/��.����������K ,�����'�������3��
0,���
��ก�	4� 4 �(��� ���,ก� 

B 
B 3��'�����*��(����+�'�ก ��
H��'�3��'��'��6*�ก���-�(��ก����,�(3��
��
�0��*��ก�d�0�- ,�(��))(.'�3��'��'��6.���3��'0���*)*�ก���-�(.���
���0�'ก���	����,	��/���6��ก�������<��ก
) �1�HIก
) ,�(�
��,�����'����K 

 Positive .'�62��������3��
0��)	���/2��  
Stable .'�62��������3��
0��)�'��	����,	��  
Negative .'�62��������3��
0��)	�������  
Developing .'�62��������3��
0��)	���/2�� 	������� .����'��	����,	��
 

C 
C '�3��'�����*�ก��5
�����-�(.����+������� ��
H���'�'�3��'��'��6*�ก���-�(
��ก����,�(3����
�0��0�'ก-.����������)� ��0�����1��������/���������-��
���<��ก
) �1�HIก
) ,�(�
��,�����'����K ����'�ก)2�)('�3��'��'��6*�ก��
�-�(.������ 

  

D 
D �	4��(�������+�*��J��(5
�����-�(.��� ��5+���ก0�����.����'���'��6�-�(
��ก����,�(3����
�0�����0�'ก-.��  

  

�������3��
0)�ก AA 62� C ��)'��3�����.'���ก (+) .����� (-) 0����� �����
)-,�ก3��',0ก0���/��3��J��/���������3��
0J�*��(�������ก�� 
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ก������	
������
�� �ก���� ����� ���� �����ก���������� :  SCBRMGWP 
 

��	ก8���	��� ~ 

� "��ก����	���ก	������A��G��h�	���������   

��
H��)��ก��/������
�<
*�ก��	���	��� ,ก��/�	����,	�� ��
�'�0
' �+	,��ก����
ก�� ,�(/.����
<�ก�� *�ก���-��� �5,���/��'+� /������ 
�����0��� K ,�(/.���.������/����
H��)��ก��62�5+������/5+�6��.�������� ��'62���))��*.�'��+	,��ก��0�����/��'+����� (6��'�) ���� 5���
��������
��3����
3�� �	4�0�� ��6�����������3��'�.4����)�ก5+�6��.��������,��� 82����
H��)��ก��)(,)��*.�5+��������������.�������
��� 30 ���ก��������
�'�-��
�ก��	���	����	����,	�� ��)(	�(ก�15��������4��80�/����
H��)��ก�� ,�(��4��80�/��5+���������ก��/�
.������8���3��.�������� (6��'�) 82��ก���-��
�ก���ก���ก�����������ก����'���06�	�(��3���������((���� 3��*��)��*�ก���-��� ,�(/.���
3��*��)������*�*���กH�(�-�������ก����� 82����
H��)��ก�����3-�2�62�	�(����/��ก�����,�(5+�6��.������������'�	4��-3�7 ������� *�
ก���-���)�.'�/.������62�5+�6��.�������� ���
 ก���ก��,ก��/�3��ก�� ก��/�'0
 ก����
ก�3��ก��ก�������' ��
H��)��ก��)(�-��
�ก��
���	4��	0�'.��ก�ก�d�����-��ก���3�(ก��'ก�� ก.�.0. ก-.�� ,�(/.���	�(ก�1���'�ก��,ก��/��
�'�0
'*����30  

� ก����"G���9!�
� @	"E������	�B�กก�����ก	����A
�"��ก��"�55�	��� (soft commission)  

��
H��)��ก����)���5�	�(����0��,�������ก�����)�ก��33�����	4�5+�*.���
ก�� ���������'�)�กก��*����
ก��/����33����ก����*�ก��
)��ก��ก�������� ,0�0����	4��	0�'.��ก�ก�d����0���	���  

(1) 5�	�(����0��,���������������0����	4�������
����'�'+�3��*�����1�HIก
),�(0����ก���ก���������0��/��3��'�	4�ก�����0�'
กL.'�������.��ก�����,�(0���.��ก����� ,�(  

(2) 0����'�'���0
ก��'���,���*.��.4������
H��)��ก��*����
ก��/����33��������3�����ก
�3��')-�	4������*.�ก�����������	�(����)�ก��33�
���ก���� (Churning)  

*�ก��)�����5�	�(����0�'���3.�2��*.�,ก�ก���������+�J�*0�ก����
.��)��ก��/����
H��)��ก�� ��
H��0���ก�(�-���3��'�	4�<��',�(
3-�2�62���กH�(,�(	�(�J�.��ก����������)'�������/��ก������������  

*�ก��������
H��)��ก��'�ก�����5�	�(����0��,�������ก�������
H��)��ก��)(�	
��5/��'+��ก���ก��ก�����5�	�(�������ก�������*�
��������	���7��,�(���������((����.ก��������  

� ก���m�"�@�@��ก<���������ก����	�ก��E�9���"����ก��d	ก���� E�9/���	ก<����@��� ~  

5+�6��.��������'�.������*.�3��'���''��ก����
H��)��ก�� ,�(/.��� 5+����������'��.'�)�ก��
H��)��ก�� *�ก��	T
��0
0�'.��ก�ก�d��ก���ก��
ก���+�)�ก�+ก3�� (Know Your Customer: KYC) ,�(ก��0��)������������/����4))�
��ก���ก���+ก3�� (Customer Due Diligence: CDD) 82��
��'62�,0��'�)-ก���;��(ก��*.�/��'+� ,�(/.��� )�������ก���.���.��กI��*�*.�,ก���
H��)��ก�� ,�(/.��� 5+����������'��.'�)�ก��
H��
)��ก�� �����*.��	4��	0�'กL.'�������ก��	���ก��,�(	���	��'ก��c�ก��
� ,�(/.���กL.'�0���K  

������� ��
H��)��ก�� ,�(/.��� 5+����������'��.'�)�ก��
H��)��ก�� '��
�<
	T
��< ,�(/.��� �(��� ,�(/.��� ก��
กก���-<��ก��'/��5+�6��.���
��������0�'����.4��'3�� ���'�)-0���,)��*.�5+�6��.����������������.��� *�ก�������ก
��.0�ก����*��.0�ก����.�2��.���.���.0�ก����
���0���	���  
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รายละเอยีดโครงการจดัการ 
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1. ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ 

ช่ือโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  SCB GLOBAL WEALTH PLUS RMF 

ช่ือย่อโครงการ :  SCBRMGWP 

ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด  

ประเภทการขาย :  หลายครั้ง 

การกำหนดอายุโครงการ :  ไม่กำหนด  

รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :  

บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการจัดการกองทุนรวมท่ีได้รับอนุมัติส้ินสุดลง โดยจะไม่นำกอง
ทรัพย์สินไปจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม หรืออาจพิจารณาเลิกโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังกล่าวโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสำคัญในกรณีดังต่อไปนี้  

(1) กรณีกองทุนรวมมีจำนวนเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุน  

(2) กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเก่ียวกับวงเงินรับอนุญาตให้นำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ  

(3) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม และ/หรือมีเหตุ
ให้เชื่อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน 

ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไป 

ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

เพื่อส่งเสริมการออมเงินและการลงทุนระยะยาวสำหรับการเกษียณอายุของประชาชนท่ัวไป โดยกองทุน
จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศเป็นหลัก เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้
ลงทุนท่ีมุ่งหวังผลตอบแทนจากการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงยอมรับความเส่ียงจากการนำ
เงินไปลงทุนในต่างประเทศได้  

2. ประเภทกองทุน 

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน :  ผสม 

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม : 

- ตราสารทุน 

- ตราสารหน้ี 

- สินค้าโภคภัณฑ์ 

- อื่นๆ 

การกำหนดสัดส่วนการลงทุนใน ตราสารทุน 

สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด 

การกำหนดสัดส่วนการลงทุนใน ตราสารหน้ี 

สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด 

การกำหนดสัดส่วนการลงทุนใน สินค้าโภคภัณฑ์ 

สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด 

การกำหนดสัดส่วนการลงทุนใน อื่นๆ 

สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด 
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ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : 

- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

- กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) 

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : 

- กองทุนรวมท่ีมีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน 

- กองทุนรวมท่ีมีความเส่ียงสูงหรือมีความซับซ้อน 

- กองทุนรวมที่มีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในสินค้าโภคภัณฑ์ผ่านการเข้าเป็นคู่สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าท่ีให้ผลตอบแทนอา้งอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์นั้น 

ประเภทการลงทุนตามความเส่ียงเก่ียวกับต่างประเทศ : กองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนแบบมีความเส่ียง
ต่างประเทศ  

รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ: ใส่ตาราง รูปภาพได้  

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีที
เอฟต่างประเทศ เช่น กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ กองทุนรวมตราสารแห่งทุนต่างประเทศ 
กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์  เป็นต้น โดยการกระจายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศดังกล่าวข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน แต่ท้ังนี้ กองทุนอาจมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วน
การลงทุนในแต่ละกองทุนรวมต่างประเทศได้ตามสภาวะเศรษฐกิจ สภาวะตลาดเงิน และ/หรือ สภาวะ
ตลาดทุนในแต่ละขณะ ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้ลงทุน สามารถทราบถึงสัดส่วนการลงทุนโดยประมาณของ
กองทุนรวมต่างประเทศนี้ได้จากเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ของกองทุนท่ีกำหนดไว้ อนึ่ง สัดส่วน
การลงทุนในแต่ละกองทุนรวมต่างประเทศอาจแตกต่างจากท่ีกำหนดในเกณฑ์มาตรฐานได้ เช่น กรณีอัน
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าราคาตลาดของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนลงทุน เป็นต้น โดยกองทุนมี 
net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนท่ีส่งผลให้มี net exposure ท่ีเกี่ยวข้องกับความ
เส่ียงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

ในส่วนท่ีเหลือจากการลงทุนบริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตรา
สารก่ึงหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ รวมถึงอาจ
มีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อื่นหรือทรัพย์สินอื่น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้
กองทุนลงทุนได้  

กองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(efficient portfolio management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเส่ียง (Hedging) จากการลงทุน เช่น 
การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน/ด้านราคาตราสาร/อัตรา
ดอกเบ้ีย ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ รวมท้ังอาจทำ
ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด  

โดยกองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(Derivatives) เพื่อป้องกันความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ 
ขณะใดขณะหน่ึง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมลูค่าทรัพย์สินท่ีลงทุนในต่างประเทศ  

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
และจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (non-investment 
grade) และตราสารหนี้ท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) รวมถึงตราสารทุน
ท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities)  

อนึ่ง กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าท่ีสามารถลงทุน (non-investment 
grade) และตราสารทุนท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities) ได้เฉพาะกรณีท่ี
ตราสารนั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ (listed securities) แล้วแต่กรณีในขณะที่กองทุนลงทุนแต่ต่อมามีการเปลี่ยนแปลง
เป็น non – investment grade หรือ unlisted securities เท่าน้ัน  
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ในกรณีสถานการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศซ่ึงจะส่งผลให้มี net exposure ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความเส่ียงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนหรือตามอัตราส่วนท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

ท้ังนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจ
ไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 

1. 30 วันนับแต่วันท่ีจดทะเบียน 

2. 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม 

3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเน่ืองจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ท้ังนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำ
การ 

อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุนหลักไม่
เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่าง ๆ เป็น
ต้น และ/หรือในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ท่ีกระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ
กฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ และ/หรือกรณีท่ีวงเงินลงทุนในต่างประเทศเต็ม
เป็นการชั่วคราว และ/หรือในช่วงระหว่างรอการอนุมัติการเพิ่ิมวงเงินลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือกรณี
เกิดเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุผลท่ีจำเป็นและสมควร ส่งผลให้กองทุนอาจไม่สามารถนำเงินไปลงทุนใน
ต่างประเทศได้ทันที หรืออาจจำเป็นต้องชะลอการลงทุนในต่างประเทศเป็นการช่ัวคราว ดังนั้น จึงอาจมี
บางขณะท่ีกองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนท่ีกำหนดไว้ในโครงการตามข้างต้น
ได้ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนท่ีกำหนดไว้ ใน
โครงการตามประกาศต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนปลายทาง หากปรากฏว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางท่ีกองทุนรวมไปลงทุนมีมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยกองทุนปลายทางดังกล่าวเป็นกองทุนต่างประเทศ
ท่ีไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนรวมดัชนีหรือกองทุนรวมอีทีเอฟ 

(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหน่ึงลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
หลัก  

(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการใดติดต่อกัน คิด
เป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก  

ในกรณีท่ีกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดำเนินการ
ดังต่อไปนี้  

(1) แจ้งเหตุท่ีกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ท่ีดี
ท่ีสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทำการนับแต่
วันท่ีปรากฏเหตุ  

(2) ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแตว่ันท่ีปรากฏเหตุ  

(3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ  

(4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ท่ีสนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ท่ีสนใจ
จะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการกองทุนจะดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ
ดังกล่าวด้วย  

ท้ังนี้ ระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในกรณีท่ีมีการดำเนินการเปลี่ยน/โอนย้าย กองทุนจะยกเว้นไม่นำเรื่องการ
ลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ท่ีเกี่ยวข้องกับความเส่ียงต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่
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น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนมาบังคับใช้ในช่วงดำเนินการคัดเลือกและ
เตรียมการลงทุน 

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้น
กรณีท่ีกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
จำนวนหน่วยลงทุนท้ังหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กำหนด ท้ังนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง(circle investment) และ
กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกันอีก (cascade investment) 

การใช้สิทธิออกเสียงกรณีกองทุนลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน : ห้ามมิให้กองทุนต้น
ทางลงมติให้กองทุนปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางไม่สามารถดำเนินการเพื่อขอมติ
ได้ เนื่องจากติดข้อจำกัดห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับ
ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ หากได้รับมติเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหน่วยของ
กองทุนปลายทางในส่วนท่ีเหลือ 

3. ข้อมูลท่ีเก่ียวกับจำนวนเงินทุนโครงการ 

จำนวนเงินทุนโครงการเร่ิมต้น : 2,000,000,000.00 บาท 

นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี 

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุน
มากกว่าจำนวนเงินทุน : เป็นจำนวนร้อยละ 15.00 ของจำนวนเงินทุนโครงการ 

มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท 

จำนวนหน่วยลงทุนเร่ิมต้น : 200,000,000 หน่วย  

ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายคร้ังแรก : 10.0000 บาท  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

1) หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการ (ใช้ green shoe option) แต่
ไม่เต็มจำนวนท่ีเพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดำเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อน
ครบกำหนดส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า 

2) หากบริษัทจัดการนำเงินไปลงทุนต่างประเทศแล้วเกินร้อยละ 75 ของวงเงินท่ีบริษัทจัดการได้รับ
จัดสรรเพื่อลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิขอวงเงินเพิ่มเพื่อลงทุนต่างประเทศจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ หน่วยงานอื่นใดท่ีมีอาจตามกฎหมาย และขอสงวนสิทธิในการเพิ่ม
เงินทุนจดทะเบียนของโครงการได้โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

อนึ่ง การเพิ่มหรือลด และ/หรือการโอนหรือรับโอนวงเงินรับอนุญาตให้สามารถไปลงทุนในต่างประเทศ
ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลกระทบถึงจำนวนเงินทุนของโครงการซึ่งบริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิท่ีจะดำเนินการโดยไม่ขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

3) ในกรณีท่ีกองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ไม่เพียงพอต่อการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนโดย
ให้ข้ึนกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ท้ังนี้ หากยกเลิกการจัดตั้งกองทุน บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจอง
ซื้อ/ส่ังซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ/ส่ังซื้อหน่วยลงทุน 

4. การบริหารจัดการกองทุน 

การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน  

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) :  

- ท่ีมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเส่ียง (Non-Hedging)  
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มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน  

วิธีการในการคำนวน Global Exposure limit : Commitment approach  

อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ :  
100.00 

- การลดความเส่ียง (Hedging) 

การลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน  

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

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน  

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) : ไม่มี 

6. การจ่ายเงินปันผล 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : - 

กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : - 

7. การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

มูลค่าขั้นตํ่าของการรับซ้ือคืน : 1,000.00 บาท  

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซ้ือคืน : ไม่กำหนด 

วิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

- แบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาในการรับซ้ือคืน : ทุกวันทำการ  

การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

- ในกรณีส่ังขายคืนเป็นจำนวนหน่วยเมื่อคิดเป็นจำนวนเงินแล้วต้องเป็นไปตามมูลค่าข้ันต่ำของการส่ังขาย
คืนด้วย 

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับลด ยกเว้นจำนวนหรือมูลค่าข้ันต่ำข้างต้นในอนาคตได้โดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 
วันก่อนวันดำเนินการดังกล่าว โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

- ในกรณีท่ีจำนวนหน่วยลงทุนท่ีส่ังขายคืนหรือจำนวนเงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืน
หน่วยลงทุนในคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนน้ันมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ี
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน  

ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนส่ังขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ และการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำ
กว่าท่ีบริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังหมด
ในรายการดังกล่าว  

- ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่
สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการ
ตามหัวข้อ “เง่ือนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” ผู้ถือหน่วย
ลงทุนอาจขอยกเลิกคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดท่ี
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ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ท้ังนี้ การ
ยกเลิกคำส่ังขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน  

- การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวม
วันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา  

บริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดดังกล่าวให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื่นตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยการ
ชำระเงินจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด 
(มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่น ตามเลขที่บัญชีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน 
หรือจ่ายเป็นเช็ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ท่ีระบุไว้ในคำขอใช้บริการกองทุน หรือวิธีอื่นใดท่ี
บริษัทจัดการกำหนด 

เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

1. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน 

บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน
เงินได้ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน หรือกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุน
ตกลงรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับมติ
พิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ รวมถึงกรณีอื่นใดท่ี
เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัทจัดการจะกำหนดข้ันตอนการดำเนินการต่อไป 
ซึ่งข้ันตอนท่ีกำหนดต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทุกราย 

2. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำส่ังขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีท่ีกำหนดไว้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้  

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตุใดเหตุหน่ึง
ดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล  

(ข) มีเหตุท่ีทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกำหนดเวลา
ปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ข้ึนไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่
ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาท่ีถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  

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

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขาย
คืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนท่ัวไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วย
วิธีการใดๆ โดยพลัน  

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

(4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนส่ังขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามลำดับวันท่ีส่งคำส่ังขายคืนก่อนหลัง 

3. เง่ือนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน 

3.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ไม่สามารถนำไป จำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็น
หลักประกันได้ ท้ังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนด  

3.2 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์
ท่ีจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมือง
สหรัฐอเมริกา ผู้ท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถ่ินท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีข้ึนและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

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

เงื่อนไข ข้อจำกัด การไม่ขายไม่รับซ้ือคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :  

- การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามส่ัง บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนประเภทสถาบัน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับคำส่ังซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึง
ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำ
การก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำส่ังซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการส่ังซื้อดังกล่าวขัดกับ
หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทำให้
เกิดความเส่ียงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด : 

ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 3.21 ต่อปีของ
มูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการคำนวณจาก
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมดดังกล่าวข้างต้นเป็นการ
ประมาณการ อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ขนาดของกองทุน 
จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแต่ละรายการที่มี
การปรับเพิ่มข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ่มข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 
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8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.565 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการคำนวณจาก
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.107 ต่อปีของ
มูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการคำนวณจาก
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 ต่อปีของ
มูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการคำนวณจาก
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.675 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วย
หนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ี
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม) : 

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนอาจเกิดรายการค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุนซ้ำซ้อนจากการบริหาร
จัดการที่เรียกเก็บโดยกองทุนท่ีเข้าไปลงทุน 

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

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 

เมื่อคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมจะต้องไม่เกิน
ค่าธรรมเนียมรวมของกองทุน 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมตามจำนวน
ท่ีจ่ายจริง ท้ังนี้ ไม่เกินร้อยละ 0.2675 ของจำนวนเงินทุนของโครงการและในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเฉลี่ยเท่ากันทุกวัน ภายในระยะเวลา 1 ปี เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ค่าส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย ค่าอบรม
เผยแพร่ความรู้ และสัมมนาแนะนำกองทนุรวม  

(2) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการสอบบัญชี ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายตรวจสอบทรัพย์สิน
ในประเทศ และต่างประเทศ  

(3) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนท้ังส่วนสรุปข้อมูลสำคัญท่ีผู้ลงทุน
ควรทราบ และส่วนข้อมูลโครงการ  

(4) ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปีของมูลค่าหลักทรัพย์ของแต่
ละสกุลเงิน (ถ้ามี)  
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(5) ค่าจัดทำและจัดส่งรายงานใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมโดยตรง 
หนังสือบอกกล่าวประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถึงค่าประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และหรือข่าวสารถึง
ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการจัดทำ ตลอดจนข่าวสารท่ีบริษัทจัดการมีหน้าท่ีจัดทำขึ้นตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ กฎหมายกำหนด  

(6) ค่าพิมพ์แบบฟอร์มใบส่ังซื้อหน่วยลงทุน และใบส่ังขายหน่วยลงทุน ใบยืนยันการซื้อและขายหน่วย
ลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และแบบฟอร์มอื่น ๆ เกี่ยวกับกองทนุรวม  

(7) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าท่ี
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อ
ได้รับคำส่ังจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(8) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหรือการดำเนินคดีเพื่อการรับชำระหนี้ใด ๆ ของกองทุน รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ เช่น ค่าท่ี
ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าสืบทรัพย์และ/หรือบังคับคดี ค่าใช้จ่าย
ในด้านนิตกิรรม ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับทางราชการ เป็นต้น  

(9) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค และนำเงินเข้าบัญชีสำหรับ
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

(10) ค่าอากรแสตมป์ต่าง ๆ และค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ท่ีซื้อหรือขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการ
กองทุนรวม ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นๆตามท่ีกองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อส่ังซื้อหรือส่ังขาย
หลักทรัพย์  

(11) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ SCB CASH MANAGEMENTค่าสมุด
เช็ค ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชี เป็นต้น  

(12) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมท่ีเกิดข้ึนในช่วงการชำระบัญชีและเลิกกองทุนรวม เช่น 
ค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชี ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชำระบัญชีกองทุนรวม เป็นต้น  

(13) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมในการจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการจัดการเป็นกองทุนรวม ค่าไปรษณียากร ค่าแปลเอกสารต่างๆที
เกี่ยวกับการลงทุน  

(14) ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นหลักประกันการลงทุนของกองทุนรวม  

(15) ค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
การจัดหา ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแลเก็บรักษา ปกป้องผลประโยชน์ ซึ่งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ 
ของกองทุนท่ีนอกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้ในข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี”  

(16) ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการผิดนัดชำระราคา (failed trade)  

(17) ค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย 
ตลอดจนการสัมมนาแนะนำกองทุน ซึ่งเกิดข้ึนภายหลังจากการจัดตั้งกองทุนท่ีเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จำนวนท่ีจ่ายจริง โดยในทางบัญชีบริษัทจัดการจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวัน
ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันท่ีบันทึกค่าใช้จ่ายดังกล่าว ท้ังนี้ จำนวนเงินท่ีตัดจ่ายจะต้องไม่เกินกว่า
อัตราร้อยละ 0.2675 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม หักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียก
เก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม โดยค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเกินอัตราที่กำหนดถือเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานของบริษัท
จัดการ 

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ
ภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม  

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหัวข้อ 
“ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย” รายการใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการได้ ท้ังนี้ ข้ึนกับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

8.3 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ของมูลค่าซื้อขาย 

ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ท้ังจากกองทุนรวม
ภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมท่ีกำหนด 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ของมูลค่าซื้อขาย 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out) 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ท้ังกรณีสับเปลี่ยน
ออกไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมท่ีกำหนด 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ของมูลค่าซื้อขาย 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี 

ค่าธรรมเนียม : 10 บาท 

ต่อหน่วยลงทุน : 1,000 หน่วย 

หรือเศษของ : 1,000 หน่วย 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี 

ในอัตรา ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ม ี

ค่าธรรมเนียมอื่น : มี 

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : เช่น ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์, ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น 

ในอัตราไม่เกินร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน : 

ตามท่ีจ่ายจริง 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) : 

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

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
แต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน ผู้ลงทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถต่อรองอัตรา
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมผ่านทาง 
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุน
ปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง
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ซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนใน
กองทุนปลายทาง 100 ล้านบาท กองทุนรวมต้นทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจาก
เงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่าน้ัน โดยกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น 

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

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

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
กลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถต่อรองอัตราค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวได้ บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมผ่านทาง เว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

3. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee)  

(1) กรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในระยะเวลาการถือครองต่ำกว่า 1 ปี บริษัท
จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยตรงจากผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน ในช่วงแรกบริษัทจัดการจะยกเว้นการเรียกเก็บ  

(2) กรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในระยะเวลาการถือครองตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป 
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยตรงจากผู้ถือหน่วยลงทนุ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 
ของมูลค่าหน่วยลงทุน ในช่วงแรกบริษัทจัดการจะยกเว้นการเรียกเก็บ 

โดยค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองข้างต้นอาจเรียกเก็บจากผู้ส่ังขายหน่วยลงทุน
แต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน ผู้ส่ังขายหน่วยลงทุนสามารถต่อรองอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้  บริษัท
จัดการจะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

ท้ังนี้ การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

4. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน จะเรียกเก็บในกรณีท่ีขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ท่ีอยู่ 
การออกใบหน่วยลงทุน การออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงกรณี
หายและอื่น ๆ ท่ีเกิดข้ึนจริง ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน  

5. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 

5.1 ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ 

- ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ เมื่อส่ังซื้อหรือส่ังขายหน่วยลงทุน  

(1) กรณีส่ังซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้อัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน  

(2) กรณีส่ังขายหน่วยลงทุน บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้อัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน  

- ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ เมื่อมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
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(1) กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะคิดค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ในอัตราไม่
เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนโดยคำนวณเข้าไปในราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก  

(2) กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะคิดค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ในอัตรา
ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมลูค่าหน่วยลงทุนโดยคำนวณเข้าไปในราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า  

ท้ังนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะคำนวณเข้าไปในราคาขาย หรือราคารับซื้อคืน หรือราคาสับเปลี่ยนเข้า หรือ
ราคาสับเปลี่ยนออกโดยจะถูกนำส่งเข้าหรือตกเป็นของกองทุนท้ังจำนวน เพื่อนำเงินดังกล่าวไปชำระเป็น
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ในการส่ังซื้อหรือส่ังขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุน หรืออื่นๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อส่ังซื้อหรือส่ัง
ขายหลักทรัพย์/หน่วยลงทุน เป็นต้น 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นให้
สอดคล้องกับอัตราค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนท่ีกองทุนเข้าลงทุน และ/หรือวิธีการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวในภายหลังได้ โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  

5.2 ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน
หน่วยลงทุนดำเนินการให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากการดำเนินการ
ตามปกติของบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือ การดำเนินการใด ๆ ซึ่งพิสูจน์ได้ว่า
เป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีหายและอื่นๆ ท่ี
เกิดข้ึนจริง ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน/รับรองยอดหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการ
ค้นหาเอกสารจากศูนย์เอกสารของนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นต้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิด
ค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็นการ
ท่ัวไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว  

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน  

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหัวข้อ 
“ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย” รายการใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการได้ ท้ังนี้ ข้ึนกับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

8.4 วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม  

บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ทุกวันท่ีมีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยใช้มูลค่า
ทรัพย์สินรวม หักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการคำนวณจาก
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในแต่ละวันเป็นฐานใน
การคำนวณค่าธรรมเนียม และเรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็นรายเดือนหรือระยะเวลาอื่นใดตามท่ีบริษัท
จัดการกำหนด  

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับกองทุนตามหัวข้อรายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียก
เก็บจากกองทุนรวม) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆจะเรียกเก็บตามท่ีจ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะพิจารณา
ตัดจ่ายท้ังจำนวน หรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับ
ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายน้ัน และบริษัทจัดการอาจพิจารณาประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวอย่าง
สมเหตุสมผลเพื่อทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเป็นรายวัน และจะปรับปรุงรายการดังกล่าวทันทีท่ีได้รับ
หลักฐานอย่างแน่ชัด ท้ังนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่ในความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งบริษัท
จัดการจะเปิดเผยฐานการคำนวณอย่างชัดเจนในหนังสือชี้ชวนฉบับข้อมูลสำคัญท่ีผู้ลงทุนควรทราบและ
ในรายงานรอบประจำปี  
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อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตาม
หลักการบัญชี และตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด  

กรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนท่ีบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนจากผู้ซื้อหน่วย
ลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวมท่ีไปลงทุนในลักษณะที่ซ้ำซ้อนกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ของกองทุนรวมอื่น  

อนึ่ง หากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และ/หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เง่ือนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว  

8.5 การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดำเนินการของบริษัทจัดการ 

1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย  

    1.1 ตามท่ีระบุไว้ในโครงการ  

        1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ เปิดเผย2  ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทำการก่อน
การเรียกเก็บเพิ่มข้ึน 

        1.1.2 เกินอัตราที่ ระบุไว้ในโครงการ1  
(มีการกำหนดอย่างชัดเจนไว้ในโครงการแล้วว่า
สามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวได้) 
 

 

              1.1.2.1 กรณีเกิน >5% ของอัตราที่
ระบุไว้ในโครงการ 

บริษั ทจัดการต้ องได้ รับมติพิ เศษ 3 และแจ้ งให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับแต่วันท่ีเปลี่ยนแปลง 

              1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตรา
ท่ีระบุไว้ในโครงการ 

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อน
ก า ร เรี ย ก เก็ บ เพิ่ ม ข้ึ น  แ ล ะแ จ้ ง ให้ ส ำ นั ก ง าน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันท่ี
เปลี่ยนแปลง 

    1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมติ3 เพื่อแก้ไขโครงการ 

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย  

    2.1 ตามท่ีระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2  ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่
วันท่ีมีการเรียกเก็บลดลง 

    2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือ
ว่ าส ำ นั ก งานคณ ะก รรมการ  ก .ล .ต . เห็ น ชอบ 
การแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว 

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าว
เพ่ิมข้ึน 
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้ม่ันใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่าง
ทั่วถึง 
3 ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถอืหน่วย
ลงทุนและการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
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9. เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนรวม 

เคร่ืองมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

- ค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาท่ีกำหนด (liquidity fee) : 

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

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนปลายทางสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาท่ี
กำหนด (liquidity fee) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องข้างต้น 
หรือมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวตามท่ี
กองทุนปลายทางกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่
แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือ
บริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหาร
ความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเครื่องมือเพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะ
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานท่ีมี
อำนาจอื่นกำหนด 

- การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของ
กองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดย
พิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับ
การลงทุนกองทุนซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้
ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ 

2. การกำหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัท
จัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 
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5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับ
การลงทุนกองทุนซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้
ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ 

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

สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ 

4. ในกรณีท่ีเป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจาก
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าท่ีสามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดใน
ขณะนั้น  

การพิจารณาใช้เครื่องมือ 

1. บริษัทจัดการอาจใช้ Swing Pricing ท่ีแตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือนี้ 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่
สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของกองทุน 
มีค่าเกินกว่า swing threshold ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน 
คำนวณจากมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch 
in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออก (switch out) ท้ังนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing 
ในวันทำการน้ัน 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ท่ีเก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนท่ีชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วย
ลงทุนในวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing 
ในวันทำการนั้น ท้ังนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ท่ีได้ดำเนินการ
หรือตัดสินใจไปแล้วท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการน้ัน แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วนของวันทำการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และ
รายการซื้อหน่วยลงทุนท่ีชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การ
ยกเลิกก่อนระยะเวลาท่ีกำหนด การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่งจะอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอื่น
กำหนด 

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

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนปลายทางสามารถปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซื้อขาย
ทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องข้างต้น 
หรือมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวตามท่ี
กองทุนปลายทางกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่
แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือ
บริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหาร



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ 

16 

ความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเครื่องมือเพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะ
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานท่ีมี
อำนาจอื่นกำหนด 

- ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม 
(Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของ
สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอ่ืน ท้ังนี้ การกำหนด 
ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับ
การลงทุนกองทุนซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้
ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ 

2. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัท
จัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณา
ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับ
การลงทุนกองทุนซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้
ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ 

3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื่องมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ 

4. ในกรณีท่ีเป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจาก
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าท่ีสามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดใน
ขณะนั้น 

การพิจารณาใช้เครื่องมือ 

1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือนี้ 

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของ
มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า 
ADLs threshold ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจาก



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ 

17 

มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วย
มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch 
out) ท้ังนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

(1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก 

(2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก 

ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับท่ีต่างกัน 

4. ในกรณีท่ีมีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ท่ีเรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้
เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดข้ึนกับผู้ถือหน่วยท่ียังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำ
การน้ัน 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนท่ีชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วย
ลงทุนในวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ใน
การพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการน้ัน ท้ังนี้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ท่ีได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการน้ัน แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุน
ท้ังหมดหรือบางส่วนของวันทำการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนท่ีชำระด้วย
เช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ท่ีทำรายการซื้อหน่วย
ลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใด
ฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ท่ีบริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณากำหนด
อัตราการเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิท่ีจะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บ
เฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้ 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ท่ีเรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตรา
สูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การ
ยกเลิกก่อนระยะเวลาท่ีกำหนด การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่งจะอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอื่น
กำหนด 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะ
พิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

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

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องข้างต้น 
หรือมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวตามท่ี
กองทุนปลายทางกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่
แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือ
บริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหาร
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ความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเครื่องมือเพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะ
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานท่ีมี
อำนาจอื่นกำหนด 

การกำหนดเง่ือนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 

- ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

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

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนปลายทางสามารถกำหนดเง่ือนไขระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน 
(notice period) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องข้างต้น 
หรือมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวตามท่ี
กองทุนปลายทางกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่
แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือ
บริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหาร
ความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเครื่องมือเพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะ
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานท่ีมี
อำนาจอื่นกำหนด 

- เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือ 
เมื่อบริษัทจัดการกองทุนพิจารณาเห็นสมควร 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณี
ดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate 
threshold ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจาก มูลค่า
การซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่า
การขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมลูค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ย
ตามสัดส่วน  (pro-rata basis) ของคำส่ังรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ ยนออก  ณ  วัน ท่ี ใช้  
Redemption Gate สำหรับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนท่ีเหลือ บริษัทจัดการจะ
นำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำส่ังรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยน
ออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำส่ังรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

4. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ 
แต่ Redemption Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ข้ันตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับ
เพดานที่ระบุไว้ในโครงการ 
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5. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ท้ังนี้ เว้นแต่กรณีท่ีกองทุนมีสภาพคล่อง
เพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า 
Redemption Gate ท่ีประกาศใช้ 

6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า 

7. ในกรณีท่ีมีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหาร
ความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ 

8. ในกรณีท่ีเป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจาก
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าท่ีสามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดใน
ขณะนั้น 

การพิจารณาใช้เครื่องมือ 

1. Redemption Gate ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือนี้ 

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า 

สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate 

threshold ได้ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับ
ปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

4) เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ 

5) เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ท่ีกำหนดไว้ 

6) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับ
การลงทุนกองทุน 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
โดยจะปรับลดไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ข้ันตํ่าท่ีระบุในโครงการ ท้ังนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณ
เป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption 
Gate ท่ีประกาศใช้ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate 
ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption 
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ท้ังนี้ ในกรณีท่ีไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเหลือได้ บริษัท
จัดการอาจพิจารณายกเลิกคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดท่ีค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุน
ท่ีถูกยกเลิกคำส่ังโดยไม่ชักช้า 

4. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption 
Gate ในวันทำการน้ัน 

5. การขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate เงินลงทุนในส่วนท่ีรอการจัดสรร
ใหม่อาจเกิดกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนลดตํ่าลง จนทำให้เงินลงทุนท่ีเหลืออยู่ในกองทุนตํ่ากว่ามูลค่า
คงเหลือข้ันตํ่าของกองทุน อาจทำให้จำนวนเงินลงทุนคงเหลือดังกล่าวถูกขายคืนออกมาด้วย 

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการกำหนด 
Redemption Gate อาจเกิดกรณีดังนี้ 
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- หากเกิดกรณีเงินลงทุนจากกองทุนต้นทางถูก Redemption Gate จนลดตํ่าลงกว่ามูลค่าข้ันตํ่าการซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้ 

- หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนท่ี เสนอขายช่วง IPO เงินลงทุนจากกองทุนต้นทางท่ี ถูก 
Redemption Gate อาจมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าข้ันตํ่าการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง หรืออาจถูก
เลื่อนไปจนส้ินสุดช่วงเวลา IPO ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้ 

- ในกรณีท่ีเป็นวันหยุดทำการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนท่ีจัดสรรใหม่อาจไม่สามารถ
สับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ 

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิกรายการ
หรือนำเงินลงทุนดังกล่าวชำระคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีด
คร่อมส่ังจ่ายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนส่วนท่ีเหลือได้
ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าข้ันตํ่าในการส่ังซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันตํ่าน้อยกว่าท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนได้ เพื่อรองรับการกำหนดเพดานการขาย
คืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) โดยข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate 
บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนปลายทางสามารถกำหนดข้อจำกัดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องข้างต้น 
หรือมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวตามท่ี
กองทุนปลายทางกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่
แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือ
บริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหาร
ความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเครื่องมือเพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะ
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานท่ีมี
อำนาจอื่นกำหนด 

การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1 

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว 
มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์กำหนด 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำ
ส่ังซื้อหรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกิน
กว่ากรณีท่ีประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำส่ังซื้อหน่วย
ลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้ 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายน้ัน ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใด
อย่างหน่ึงดังนี้ 

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 
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(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำส่ังเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตาม
กฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าได้ในสาระสำคัญ 

2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้
การจัดการของตนอันเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอ
ของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรง
เงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อ
ขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ 

10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคา
หน่วยลงทุน : 

คำนวณภายใน : 2 วันทำการ 

และประกาศภายใน : 3 วันทำการ 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

1. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนตาม
ข้างต้น เว้นแต่วันทำการนั้นตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือวันตามท่ีบริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติมในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ 

2. หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด/คำนวณมูลค่ายุติธรรมของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน
ต่างประเทศ เช่น การใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนของตรา
สาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศ การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทจัดการจะ
ใช้หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่เป็นไปตามกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ
หน่วยงานอื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศของ
สำนักงาน ก.ล.ต. ในปัจจุบัน รวมถึงที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

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

3. บริษัทจัดการจะดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่
เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง และภายในเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ 

4. บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 

- เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำส่ังซื้อหรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 

- เมื่อมีเหตุท่ีบริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันท่ีปรากฎเหตุดังกล่าว 

ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
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หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการดำเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง 

ในกรณีท่ีได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควรท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับราคาของ
ทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุน หรือไม่สามารถคำนวณหรือประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน หน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการประกาศสาเหตุ และ
แนวทางปฏิบัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ท่ีเข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผู้ลงทุน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ 



 
 
 
 
 
 

 
ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 
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1. บรษิทัจดัการ 

ชือ่บรษิทัจดัการ : บรษัิท หลักทรัพยจ์ัดการกองทนุไทยพาณชิย ์จ ากดั   

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

เลขที ่18 ถนนรัชดาภเิษก แขวงจตจุักร เขตจตจุักร   

กรงุเทพฯ 10900   

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

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

18 Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 

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

สทิธ ิหนา้ที ่และความรบัผดิชอบ :   

ในการจัดการกองทนุรวม บรษัิทจัดการมสีทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบในการด าเนนิการดังตอ่ไปนี ้  

(1) การบรหิารกองทนุรวม   

(ก) ยืน่ค าขอจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิซึง่เป็นเงนิไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุน
รวมต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อ
ประชาชนครัง้แรก   

(ข) จัดการกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการกองทุนรวมทีไ่ดร้ับอนุมัตจิากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกบับรษัิทจัดการอยา่งเครง่ครัด   

(ค) น าเงนิของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพย์สนิต่าง ๆ และซือ้ขาย จ าหน่าย สั่งโอน 
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเตมิหลักทรัพย์หรือทรัพยส์นิที่ลงทุนไวต้ามที่บรษัิทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุน
ภายใตห้ลักเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตามวัตถปุระสงคแ์ละนโยบายการลงทนุของโครงการทีไ่ดร้ับอนุมัตจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(ง) เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในกจิการทีก่องทุนรวมถอืหุน้อยู่เท่าทีจ่ าเป็นเพือ่รักษาประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี   

(จ) ด าเนนิการเพิม่จ านวนเงนิทนุของกองทนุรวม ตามวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด   

(ฉ) ด าเนนิการเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้หรอืยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนทีร่ับซือ้คนืในวัน
ท าการถัดจากวันที่ซือ้ขายหน่วยลงทุนจ านวนนั้น หรือวันที่ค านวนราคาขายหรือราคารับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ได ้แลว้แตก่รณี 

(ช) สงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการกองทนุรวม   

(ซ) เปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวธิีการจัดการกองทุนรวมเป็นไปตาม
หลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(ฌ) ด าเนินการฟ้องรอ้งคดีในนามของบรษัิทจัดการเพื่อรักษาสทิธแิละผลประโยชน์ต่าง ๆ ของผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ ในกรณีทีม่บีคุคลใด ๆ รอนสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทนุ
รวม   

(2) การรับ และการจา่ยเงนิของกองทนุรวม   

(ก) จัดใหม้กีารรับ และจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย หรอืเงนิตอบแทนอืน่ใดจากและใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ และกองทนุรวม ใหเ้ป็นไปตามวัตถปุระสงคข์องการจัดการของกองทนุรวมทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชี้

ชวนสว่นโครงการหัวขอ้ "คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ย" 

(ข) ไดร้ับคา่ตอบแทนในการจัดการกองทนุรวม และคา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ ตามที่ก าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วน
สว่นโครงการหัวขอ้ "คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ย"   

(3) การแตง่ตัง้บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่การจัดการกองทนุรวม   
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(ก) จัดใหม้ีผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึง่มีคุณสมบัตติามประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เรือ่ง "คณุสมบัตขิองผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม" รวมถงึการเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชน์
ของกองทนุรวม และแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนอ์ืน่แทนตามเงือ่นไขในการเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชนท์ี่
ก าหนดไวใ้นขอ้ 2  

(ข) แต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายใตห้ลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วธิีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด   

(ค) จัดใหม้ีผูส้อบบัญชทีรัพยส์นิของกองทุนรวมที่ไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญช ี  

(ง) จัดใหม้ผีูช้ าระบัญชกีองทุนรวมเมือ่ยุตหิรอืเลกิกองทุนรวม ทัง้นี้ โดยความเห็นชอบของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(จ) แต่งตัง้ทีป่รกึษาหรอืคณะบคุคลขึน้ท าหนา้ทีเ่ป็นทีป่รกึษาโครงการจัดการกองทนุรวม (ถา้ม)ี เชน่ ที่
ปรกึษากฎหมาย โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ   

(ฉ) แตง่ตัง้นายทะเบยีนหน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร   

(ช) แต่งตัง้ทนายความ เพือ่ตดิตาม ทวงถาม และด าเนนิคด ีรวมทัง้ด าเนนิการใด ๆ เพือ่การรับช าระหนี ้
หรอืเพือ่ปกป้องสทิธปิระโยชนอ์ืน่ใดของกองทนุรวม   

(4) การด าเนนิการอืน่ ๆ   

(ก) จัดใหม้กีารฝากทรัพยส์นิของกองทนุรวมไวก้บัผูด้แูลผลประโยชน ์  

(ข) จัดใหม้ีและเก็บรักษาไวซ้ ึ่งทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด   

(ค) จัดท าบัญชแีสดงการลงทนุของกองทนุรวมไวโ้ดยถกูตอ้งครบถว้น   

(ง) จัดท ารายงานการซือ้ขายหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่เพือ่กองทนุรวมเป็นรายวัน และจัดสง่ใหผู้ด้แูล
ผลประโยชนภ์ายในทกุสิน้วันท าการนัน้   

(จ) จัดท ารายงานฐานะการลงทนุเพือ่กองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายในทุก
สิน้วันท าการนัน้   

(ฉ) จัดท ารายงานอัตราสว่นการลงทุนในหลักทรัพยท์ีม่มีูลคา่เกนิอัตราสว่นทีก่ าหนด ในกรณีทีม่ไิดเ้กดิ
จากการลงทนุ หรอืไดห้ลักทรัพยม์าเพิม่เตมิ ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด   

(ช) จัดท ารายงานทุกรอบปีบัญชเีพื่อแสดงขอ้มูลเกีย่วกับกองทุนรวมของรอบปีบัญช ีและส่งรายงาน
ดังกล่าวใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน และส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 3 เดอืนนับแต่วันสิน้ปีบัญช ีโดยรายงานดังกล่าวตอ้งแสดงขอ้มูลตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และการสง่รายงานใหแ้กส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษัิทจัดการจะสง่ผา่น
ระบบอเิล็กทรอนิกสท์ี่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดไว ้เวน้แต่ในกรณีกองทุนรวมเลกิตามหัวขอ้
เงือ่นไขในการเลกิกองทุนขอ้ 1. กอ่นหรอืในวันทีค่รบก าหนดจัดท าหรอืจัดสง่รายงานดังกล่าว ทัง้นี้ ใน
กรณีจัดท ารายงานตาม (ฐ) ตามปีปฏทินิ ใหร้ะยะเวลาการสง่รายงานเพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกับกองทนุรวม
ของรอบปีบัญช ีขยายเป็นภายใน 4 เดอืนนับแตว่ันสิน้ปีบัญช ี  

(ซ) จัดท าหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมทีผู่ล้งทุนควรทราบใหม่ทุกรอบปีบัญช ีเพื่อแสดงขอ้มูล
เกีย่วกบักองทนุรวม ณ วันสิน้ปีบัญชแีละสง่ใหแ้กส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตัง้แต่
วันถัดจากวันสิน้ปีบัญชนัีน้ ยกเวน้กองทุนรวมเปิดทีม่กีารเสนอขายหน่วยลงทุนเพยีงครัง้เดยีวและรับซือ้
คนืหน่วยลงทุนตามค าสั่งล่วงหนา้ ซึง่ระบุเวลาไวแ้น่นอน (Auto Redemption) ไม่ตอ้งจัดท าหนังสอืชี้

ชวนใหมท่กุรอบปีบัญช ี  

(ฌ) ปฏบัิตกิารอืน่ ๆ เพื่อใหถ้งึซึง่วัตถุประสงคข์องกองทุนรวม และรักษาไวซ้ ึง่ผลประโยชน์ของผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ   

(ญ) ยกเลกิกองทนุรวมตามทีก่ าหนดไวใ้นหัวขอ้ “การเลกิกองทนุรวม”   
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(ฎ) จัดท ารายงานทกุรอบระยะเวลา 6 เดอืนของปีบัญชหีรอืปีปฏทินิ เพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกับกองทนุรวม
ของรอบระยะเวลา 6 เดอืนนัน้ และสง่รายงานดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดอืนนับแต่วันสิน้รอบระยะเวลา 6 เดอืนดังกล่าว 
โดยรายงานดังกลา่วจะแสดงขอ้มลูตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และการสง่รายงานใหแ้ก่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษัิทจัดการจะส่งผ่านระบบอเิล็กทรอนกิสท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.จัดไว ้เวน้แต่ในกรณีกองทุนรวมเลกิตามหัวขอ้เงือ่นไขในการเลกิกองทุนขอ้ 1. กอ่นหรอืในวันที่
ครบก าหนดจัดท าหรอืจัดสง่รายงานดังกล่าว ทัง้นี้ ในกรณีจัดท าและสง่รายงานตามวรรคหนึง่ตามรอบปี
บัญช ีบรษัิทจัดการจะยกเวน้ไม่จัดท าและสง่รายงานดังกลา่วในรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลังส าหรับปีบัญชี

นัน้   

(ฏ) จัดส่งและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสอืชีช้วนส่วนสรุป
ขอ้มูลส าคัญทีผู่ล้งทุนควรทราบ พรอ้มใบสั่งซือ้หน่วยลงทุนใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน และจัดใหม้หีนังสอืชี้

ชวนส่วนขอ้มูลโครงการไว ้ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษัิทจัดการ และ ณ สถานที่ตดิต่อทุกแห่งของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ   

(ฐ) จัดท าและส่งขอ้มูลการจัดการกองทุนรวมใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์และ
วธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด   

(ฑ) ชีแ้จงและด าเนนิการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุชีแ้จงขอ้มลูใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ
หรอืผูท้ีส่นใจจะลงทุนทราบในกรณีทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืมเีหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการ
เปลีย่นแปลงในราคาของหน่วยลงทนุของกองทนุรวม   

(ฒ) ช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุตามสดัสว่นจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้ามขอ้ “การเลกิกองทนุรวม” 

(ณ) ด าเนินการตดิตามทวงถาม ด าเนินคดีหรือด าเนินการใด ๆ เพื่อการรับช าระหนี้หรือปกป้องสทิธิ
ประโยชนอ์ืน่ ๆ ของกองทนุรวม   

(ด) ปฏบิัตหินา้ทีแ่ละความรับผดิชอบอืน่ ๆ ตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 
2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ที่ของบรษัิท
จัดการ ทัง้ในปัจจบุันและทีจ่ะมแีกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมมีหนา้ที่ปฏิบัตติามขอ้ผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าดว้ย
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสั่งทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมาย
ดังกลา่ว ทัง้นี ้ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในขอ้ผกูพันหรอืโครงการจัดการกองทนุรวมขดัหรอืแยง้กับหลักเกณฑ์
ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งดังกล่าว หากบรษัิทจัดการกองทุนไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสั่งนัน้ ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทนุไดป้ฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามขอ้ผูกพันหรอื
โครงการจัดการกองทนุรวมแลว้ 

เง ือ่นไขการเปลีย่นบรษิทัจดัการ :  

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบรษัิทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าสั่งของส านักงาน หรอืโดยเหตุอืน่ใดตาม
พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บรษัิทจัดการกองทุนรวมตอ้งด าเนินการ
ตามทีจ่ าเป็นเพือ่ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมรายใหมเ่ขา้ท าหนา้ทีต่อ่ไปได ้ซึง่รวมถงึการสง่มอบเอกสาร
หลักฐานตา่ง ๆ ใหแ้กบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมรายใหม ่ 

2. ผูด้แูลผลประโยชน ์

ชือ่ : ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)   

ทีอ่ยู ่: เลขที ่400/22 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรบัผดิชอบ : 

สทิธขิองผูด้แูลผลประโยชน ์  

(1) ไดร้ับค่าตอบแทนจากการท าหนา้ทีเ่ป็นผูดู้แลผลประโยชน์ ตามอัตราทีก่ าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้
ผู ดู้แลผลประโยชน์ ทั ้งนี้  ไม่เกินอัตราที่ก าหนดไวใ้นหัวขอ้หนังสือชี้ชวนส่วนโครงการหัวขอ้ 
"คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ย" 
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(2) บอกเลกิสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นสัญญา ทัง้นี้โดยไดร้ับความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์  

(1) ดูแลใหบ้รษัิทจัดการปฏบิัตหินา้ที่และความรับผดิชอบ ใหเ้ป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม 
ตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีก่ าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ ทัง้ในปัจจบัุนและทีจ่ะมี
แกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต   

(2) รับฝากทรัพยส์นิของกองทุนรวม โดยแยกไวต้่างหากจากทรัพยส์นิอืน่ของผูดู้แลผลประโยชน์ และ
ทรัพยส์นิของลกูคา้รายอืน่ของผูด้แูลผลประโยชน ์พรอ้มทัง้ดแูลใหก้ารเบกิจ่ายทรัพยส์นิของกองทนุรวม
เป็นไปตามวัตถุประสงค ์นโยบายการลงทุนและขอ้ก าหนดทีร่ะบุไวใ้นโครงการจัดการกองทุนรวมจนกวา่ 
ผูช้ าระบัญชจีะด าเนนิการจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นทีเ่รยีบรอ้ย 
หรอืจนกวา่การเป็นผูด้แูลผลประโยชนต์ามสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนส์ิน้สดุลง   

(3) ดูแลและตรวจสอบใหผู้ช้ าระบัญชปีฏบัิตติามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 
2535 และพระราชบัญญัตฉิบับแกไ้ขเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ในกรณีทีผู่ช้ าระบัญชกีระท าการหรอืงดเวน้กระท า
การตามมาตรา 130 จนก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุนรวม ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะ
รายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัชา้   

(4) ตรวจตราและตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร หลักฐานแหง่สทิธใินทรัพยส์นิ และทรัพยส์นิตา่งๆ 
ทีก่องทนุรวมไดม้าหรอืจ าหน่ายไป ซึง่ผูด้แูลผลประโยชน์มหีนา้ทีด่แูลการเบกิจ่ายหรอืไดร้ับฝากไวต้าม
ขอ้ (2) ใหเ้ป็นไปตามค าสัง่การจัดการทรัพยส์นิของกองทนุรวม   

หากมเีหตอุันควรสงสัยในขณะรับมอบ หรอืสง่มอบเอกสาร หลักฐานแหง่สทิธใินทรัพยส์นิ และทรัพยส์นิ
ตา่ง ๆ ดังกลา่วในวรรคหนึง่ วา่ไมเ่ป็นไปตามค าสัง่การจัดการทรัพยส์นิ เป็นเอกสารหรอืหลักฐานเท็จหรอื
ปลอม ผูด้แูลผลประโยชนม์หีนา้ทีด่ าเนนิการแจง้เหตดุังกลา่วแกบ่รษัิทจัดการทันท ี  

(5) เปลีย่นแปลง จ าหน่ายและโอนหลักทรัพยต์่าง ๆ ในทรัพยส์นิของกองทุนรวมตามค าสั่งของบรษัิท
จัดการ เมือ่เห็นวา่การนัน้ถกูตอ้งตามหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของบรษัิทจัดการ   

(6) จัดท ารายงานเสนอตอ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกระท าการหรอืงดเวน้
กระท าการ จนกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทนุรวม หรอืไม่ไดป้ฏบัิตติามหนา้ทีข่องตนตามมาตรา 125 
แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทัง้นี้ ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผูดู้แล
ผลประโยชนข์องกองทนุรวมทราบถงึเหตกุารณ์ดังกลา่ว   

(7) จัดท ารายงานถงึผลในการด าเนนิการตามค าสั่งของบรษัิทจัดการ ตลอดจนจัดท าบัญชแีสดงการรับ
จา่ยทรัพยส์นิของกองทนุรวม และรับรองความถกูตอ้งของทรัพยส์นิของกองทนุรวมทีฝ่ากไว ้  

(8) รับรองความถูกตอ้งในการค านวณมูลค่าทรัพยส์นิ มูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ ราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บรษัิทจัดการไดค้ านวณตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุประกาศก าหนด 

(9) พจิารณาเกีย่วกับการทีจ่ะใหค้วามเห็นชอบในการด าเนนิการของบรษัิทจัดการตามทีก่ฎหมายวา่ดว้ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องผูด้แูลผลประโยชน ์เชน่   

(ก) การใหค้วามเห็นชอบในกรณีทีบ่รษัิทจัดการเลือ่นก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ใหแ้ก ่       
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนของกองทนุรวม เมือ่บรษัิทจัดการมเีหตจุ าเป็นท าใหไ้ม่
สามารถจ าหน่าย จา่ย โอนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล   

(ข) การใหค้วามเห็นชอบในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไม่ขายหรอืไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หรอื
ค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนที่ไดร้ับไวแ้ลว้ หรอืหยุดรับค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน เมือ่มเีหตุ
จ าเป็น ท าใหไ้ม่สามารถ จ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมอยา่งสมเหตสุมผล 
หรอืไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตจุ าเป็น
อืน่ใดเพือ่คุม้ครองประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ   

การด าเนนิการใหค้วามเห็นชอบดังกล่าวขา้งตน้ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งด าเนนิการจัดท าการใหค้วาม 
เห็นชอบเป็นหนังสือ และส่งใหแ้ก่บรษัิทจัดการเพื่อใชเ้ป็นหลักฐานโดยทันที และแจง้ใหส้ านักงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบในทันทีทุกครัง้ทีเ่กดิกรณีตาม (ก) โดยจัดท ารายงานในเรือ่งดังกล่าวเป็น
หนังสอื พรอ้มทัง้แสดงเหตุผลและหลักฐานการใหค้วามเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(10) แจง้ใหบ้รษัิทจัดการทราบในกรณีที่บรษัิทจัดการมไิดป้ฏบิัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์รวมถงึประกาศหลักเกณฑท์ีอ่อกโดยกฎหมายดังกลา่ว   

(11) ด าเนนิการฟ้องรอ้งบังคับคดใีหบ้รษัิทจัดการปฏบิัตติามหนา้ทีข่องตนหรือฟ้องรอ้งเรยีกค่าสนิไหม
ทดแทนความเสยีหายจากบรษัิทจัดการ ทัง้นี้ เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรอืเมือ่ไดร้ับ
ค าสั่งจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส าหรับค่าใชจ้่ายในการฟ้องรอ้งบังคับคดเีพื่อประโยชน์ของ   
ผูถ้อืหน่วยลงทนุใหถ้อืเป็นคา่ใชจ้า่ยของกองทนุรวม   

(12) จัดท าความเห็นเกีย่วกับการจัดการกองทุนรวมของบรษัิทจัดการและจัดสง่ใหบ้รษัิทจัดการเพือ่ใช ้

ประกอบการจัดท ารายงานกองทนุรวมทกุรอบปีบัญช ีและทกุรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบัญชหีรอืปี
ปฏทินิ ภายใน 30 วันนับตัง้แต่วันถัดจากวันสิน้รอบปีบัญช ีและวันสิน้รอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปี
บัญชหีรอืปีปฏทินิ แลว้แตก่รณี   

(13) โอนเงนิใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ของผูช้ าระบัญชเีพือ่เฉลีย่จา่ยคนืคา่หน่วยลงทนุให ้

ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธทิีค่งเหลอือยูห่ลังจากทีผู่ช้ าระบัญชชี าระบัญชโีครงการจัดการ
กองทนุรวมตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด   

(14) ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชน์หมดหนา้ที่ลงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แล
ผลประโยชน์จะตอ้งท าหนา้ทีต่่อไปจนกว่าจะมกีารโอนทรัพยส์นิและเอกสารต่าง ๆ ทัง้หมดของกองทุน
รวม ตลอดจนการด าเนนิการอืน่ใดทีจ่ าเป็นเพือ่ใหก้ารด าเนนิการโอนทรัพยส์นิและเอกสารตา่ง ๆ ทัง้หมด
ของกองทนุรวมใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รายใหม่เสร็จสิน้สมบรูณ์ และ ผูด้แูลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ด าเนนิการตอ่ไดท้ันท ี  

(15) ในกรณีทีม่กีารเลกิโครงการจัดการกองทนุรวม และกอ่นทีผู่ช้ าระบัญชจีะจดทะเบยีนเลกิกองทนุรวม
กับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผูด้แูลผลประโยชน์ยังคงตอ้งรับฝากทรัพยส์นิของกองทนุรวมจนกวา่
จะจดทะเบยีนเลกิ กองทนุรวม   

(16) ด าเนินการอืน่ ๆ ตามที่ก าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ตลอดจนหนา้ที่และความ 
รับผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ที่มีในปัจจุบัน และที่มีแกไ้ข
เพิม่เตมิในอนาคต 

(17) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการประสงคท์ีจ่ะลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในตา่งประเทศ ผูด้แูล
ผลประโยชนจ์ะตอ้งจัดใหม้สีถานทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิในตา่งประเทศของกองทนุรวม เชน่ ทีศ่นูยร์ับฝาก
หลักทรัพยใ์นตา่งประเทศ หรอืพจิารณาด าเนนิการแตง่ตัง้ผูร้ับฝากทรัพยส์นิอืน่ เพือ่ท าหนา้ทีเ่ก็บรักษา
ทรัพยส์นิในตา่งประเทศของกองทนุรวม   

ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์ไม่ปฏบิัตติามสัญญาขอ้หนึ่งขอ้ใดดว้ยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุใหเ้กดิ
ความเสยีหายแก่กองทุนรวมและ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้งชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่
กองทนุรวม และ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยสิน้เชงิภายใน 15 วันนับแตว่ันทีไ่ดพ้สิจูนแ์ลว้วา่เป็นความผดิ
ของผูด้แูล   

คูส่ญัญาตกลงเก็บรักษาขอ้มลูทีไ่ดล้ว่งรูม้าเป็นความลับและจะไมเ่ปิดเผยใหบ้คุคลใด ๆ ทราบ เวน้แตจ่ะ
เป็นการเปิดเผยโดยอ านาจกฎหมาย หรอืโดยความยนิยอมของคู่สัญญาอกีฝ่ายหนึง่ เพือ่ประโยชน์ของ  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุ   

ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งรับผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆ ที่เกดิขึน้เพราะความประมาทเลนิเล่ออย่าง
รา้ยแรง หรอืการไมก่ระท าการตามหนา้ทีโ่ดยไมม่เีหตอุันสมควรของผูด้แูลผลประโยชน ์พนักงาน ลกูจา้ง 
บรวิาร หรอืบคุคลอืน่ใดทีท่ างานใหแ้กผู่ด้แูลผลประโยชน ์  

ผูดู้แลผลประโยชน์มีอ านาจหนา้ที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั ้งผูดู้แล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซึง่
รวมถงึหนา้ที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงผูดู้แลผลประโยชน ์
ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดมิมหีนา้ที่ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
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ปฏบิัตหินา้ที่ต่อไปได ้ซึง่การด าเนินการดังกล่าวรวมถงึการลงลายมือชือ่ในหนังสือเพื่อรับรองความ
ถูกตอ้งและครบถว้นของสิง่ที่ส่งมอบใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผูดู้แล
ผลประโยชน ์  

ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรอืละเลยไม่ปฏบิัตหินา้ที ่ในการดูแลรักษา
ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แหง่
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบังคับคดีกับผูดู้แล
ผลประโยชนเ์พือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงได ้  

ผูด้แูลผลประโยชนต์อ้งไมก่ระท าการอันเป็นการขัดกับผลประโยชนข์องกองทุนรวมและผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
ไมว่า่การกระท านัน้จะเป็นไปเพือ่ประโยชนข์องผูด้แูลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผูอ้ืน่ เวน้แต่เป็น
การเรยีกค่าตอบแทนในการท าหนา้ที่เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ หรอืเป็นการด าเนินการในลักษณะที่เป็น
ธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ได ้
ทราบขอ้มลูดังกลา่วมไิดแ้สดงการคัดคา้น 

ในกรณีทีก่ารด าเนนิการใดตอ้งไดร้ับมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ หากบรษัิทจัดการกองทนุรวมไมด่ าเนนิการ
ขอมต ิใหผู้ด้แูลผลประโยชนม์อี านาจด าเนนิการตามทีจ่ าเป็นเพือ่ขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้

เง ือ่นไขการเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชน ์:   

บรษัิทจัดการจะเปลีย่นตัวผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใตเ้งือ่นไขสัญญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ เมือ่เกดิ
กรณีใดกรณีหนึง่ดังตอ่ไปนี้ ทัง้นี้บรษัิทจัดการจะกระท าไดเ้มือ่ไดร้ับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กอ่น   

(1) เมือ่คูส่ัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มคีวามประสงคจ์ะบอกเลกิ โดยบอกกลา่วใหอ้กีฝ่ายหนึง่ทราบล่วงหนา้
เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 90 วัน หรอืตามแตจ่ะตกลงกนัเป็นอยา่งอืน่   

(2) ในกรณีทีคู่ส่ญัญาฝ่ายใดไมป่ฏบัิตติามหนา้ที ่และความรับผดิชอบทีไ่ดต้กลงไว ้คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่
อาจบอกเลกิสญัญาได ้โดยบอกกลา่วลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน   

(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง
กฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์รวมทัง้กฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมาย
ดังกลา่ว หรอืประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณี
อืน่ใดอันจะมผีลเป็นการเพิม่ภาระหนา้ทีแ่ก่ผูดู้แลผลประโยชน์และผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ประสงคจ์ะรับ
หนา้ที่ดังกล่าว ผูดู้แลผลประโยชน์มีสทิธบิอกเลิกสัญญาได ้โดยบอกกล่าวใหบ้รษัิทจัดการทราบ
ลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 90 วัน 

(4) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชนข์าดคณุสมบัตขิอ้หนึง่ขอ้ใดตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ว่าดว้ยเรื่องคุณสมบัตขิองผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึง่ออกตามความในมาตรา 121 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บรษัิทจัดการจะด าเนินการใหผู้ดู้แล
ผลประโยชน์จัดการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน 15 วันนับแตว่ันทีบ่รษัิทจัดการตรวจพบเอง หรอืปรากฏจาก
การตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็น
อยา่งอืน่ บรษัิทจัดการจะแจง้การแกไ้ขดังกลา่วใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันท า
การ นับแต่วันที่ไดแ้กไ้ขเสร็จสิน้ หากผูดู้แลผลประโยชน์มไิดม้กีารแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาที่
ก าหนด บรษัิทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดู้แลผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วันนับแต่วันทีค่รบก าหนดเวลาใหแ้กไ้ขเมือ่ไดร้ับอนุญาตแลว้บรษัิทจัดการจะแต่งตัง้ผูดู้แล
ผลประโยชนอ์ืน่แทนโดยพลัน 

(5) ในกรณีที่มมีตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกนิกึง่หนึ่ง
ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจัดการกองทุนรวม เรียกรอ้งใหม้ีการ
เปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์

ในกรณีผูดู้แลผลประโยชน์กระท าการอันเป็นการขัดแยง้กับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ือหน่วย
ลงทุนที่ไม่เขา้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท าได ้หากเป็นกรณีที่มีนัยส าคัญและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป         
ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมมอี านาจบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้
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สถานทีเ่ก็บรกัษาทรพัยส์นิกองทนุรวม :   

บรษัิทจัดการจะจัดใหม้กีารฝากทรัพยส์นิของกองทนุรวมที ่  

(1) ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)   

1 ราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์รูณะ  

เเขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรงุเทพฯ 10140    

โทรศัพท ์02-470-3207     

(2) บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั   

93 อาคารตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย   

ชัน้ 14 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง 

เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400   

โทรศัพท ์0-2009-9999 

(3) ธนาคารแหง่ประเทศไทย   

273 ถนนสามเสน เขตบางขนุพรหม   

กรงุเทพมหานคร 10200   

โทรศัพท ์0-2283-5353   

และ/หรอืทีผู่ด้แูลผลประโยชนอ์ืน่ทีม่คีณุสมบัตเิป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

และ/หรือศูนย์รับฝากต่างประเทศ หรือผูร้ับฝากทรัพย์สนิที่ดูแลผลประโยชน์แต่งตัง้เพื่อเก็บรักษา
ทรัพยส์นิในตา่งประเทศ  

3. นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ 

ชือ่ : ธนาคาร ไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน)   

ทีอ่ยู ่: ทมีบรกิารทะเบยีนหลักทรัพย ์2  

ชัน้ 15 ฝ่ังปีกเหนอื (North Wing) อาคารจ ีทาวเวอร ์แกรนด ์พระราม 9  

เลขที ่9 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10310 

โทรศัพท ์0-2128-2332-7 โทรสาร 0-2128-4625 

หรอืบคุคลอืน่ทีไ่ดร้ับอนุญาตใหบ้รกิารเป็นนายทะเบยีนหลักทรัพยจ์ากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษัิท
จัดการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

4. ผูจ้ดัจ าหนา่ย : -  

5. ผูด้แูลสภาพคลอ่ง (Market Maker) : - 

6. ผูล้งทนุรายใหญ ่(Participating Dealer) : - 

7. ที่ีป่รกึษาการลงทนุ : - 

8. ทีป่รกึษากองทนุ : - 

9. ผูป้ระกนั : - 

10. ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทนุ (Outsource) : - 

11. คณะตวัแทนผูถ้อืหนว่ยลงทนุ : -  

12. Prime Broker : - 
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13. สทิธ ิหนา้ที ่และความรบัผดิชอบของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ   

สทิธใินการขายคนืหนว่ยลงทนุ : ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กบ่รษัิทจัดการ โดย
ผ่านผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนสนับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุนที่บรษัิท
จัดการแต่งตัง้ (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ ขอ้ 7 "การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน" 
ทัง้นี้ สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิขึน้ตอ่เมือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบ้ันทกึขอ้มลูลงในทะเบยีนผู ้
ถอืหน่วยลงทนุแลว้  

ทัง้นี้ การขายคนืหน่วยลงทนุอาจสง่ผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งช าระคนืสทิธปิระโยชนท์างภาษี ดังนัน้ ผู ้
ถอืหน่วยลงทนุมหีนา้ทีต่อ้งศกึษาและปฏบัิตติามขอ้ก าหนดของกฎหมายภาษีอากร 

สทิธใินการรบัเงนิปนัผล : - 

สทิธใินการโอนหนว่ยลงทุน : หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี ไมส่ามารถน าไป จ าหน่าย 
โอน จ าน า หรอืน าไปเป็นหลักประกนัได ้ทัง้นี ้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 

ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน : หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่สามารถน าไป 
จ าหน่าย โอน จ าน า หรอืน าไปเป็นหลักประกนัได ้ทัง้นี ้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 

สทิธใินการลงมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทุนหรอืแกไ้ขวธิจีดัการ : ผูถ้อืหน่วยลงทนุ
มสีทิธลิงมตเิพือ่ใหบ้รษัิทจัดการท าการแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการได ้ทัง้นี ้
บรษัิทจัดการจะกระท าการตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ "วธิกีารแกไ้ขโครงการจัดการ
กองทนุรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ"   

สทิธใินการไดร้บัเงนิคนืเมือ่เลกิโครงการ : ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธทิีจ่ะไดร้ับเงนิคนืเมือ่บรษัิทจัดการ
เลกิกองทุนรวม โดยบรษัิทจัดการจะจัดใหม้กีารช าระบัญช ีตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

สทิธปิระโยชนอ์ืน่ ๆ :  

1. สทิธแิละหนา้ทีเ่กีย่วกบัภาษีของผูล้งทนุในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี  

สทิธแิละหนา้ที่เกี่ยวกับภาษีของผูล้งทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวง 
ประกาศอธบิดกีรมสรรพากร และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ดังตอ่ไปนี้ ซึง่ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีด
ไดจ้ากคูม่อืภาษีเกีย่วกบัการลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี  

(1) กฎกระทรวง ฉบับที ่228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร 
ลงวันที ่9 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2544  

(2) ประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกีย่วกับภาษีเงนิได ้(ฉบับที ่90) เรือ่ง ก าหนดหลักเกณฑ ์วธิกีาร และ
เงือ่นไข เพือ่การยกเวน้ภาษีเงนิไดส้ าหรับเงนิไดเ้ท่าทีไ่ดจ้่ายเป็นค่าซือ้หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลีย้งชพีและการถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี ลงวันที ่12 มนีาคม พ.ศ. 2544  

(3) ประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกีย่วกับภาษีเงนิได ้(ฉบับที ่91) เรือ่ง ก าหนดหลักเกณฑ ์วธิกีาร และ
เงือ่นไข ส าหรับกรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี ไดร้ับเงนิหรอืผลประโยชนใ์ดๆ จาก
กองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีเพราะเหตสุงูอาย ุทพุพลภาพ หรอืตาย ลงวันที ่15 มนีาคม พ.ศ. 2544  

(4) ประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกีย่วกับภาษีเงนิได ้(ฉบับที ่93) เรือ่ง ก าหนดหลักเกณฑ ์วธิกีาร และ
เงือ่นไข เพือ่การยกเวน้ภาษีเงนิไดส้ าหรับเงนิไดเ้ท่าทีไ่ดจ้่ายเป็นค่าซือ้หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลีย้งชพี และการถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี ลงวันที ่19 มถินุายน พ.ศ. 2544  

2. สทิธใินการโอนการลงทนุในหน่วยลงทนุไปยังกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีกองอืน่  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถโอนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีกองหนึง่ทัง้หมด
หรอืบางสว่นไปยังกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีอืน่ โดยตอ้งโอนไปยังกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ หรอื
หลายกองทุนรวม ภายใน 5 วันท าการนับตัง้แต่วันถัดจากวันทีก่องทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีทีโ่อนไดร้ับ
ค าสัง่โอนจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ และสามารถนับระยะเวลาการถอืหน่วยลงทนุตอ่เนื่องกนัได ้ทัง้นี้ การโอน
การลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี จะตอ้งจัดท าเอกสารหลักฐานการโอนสง่มอบใหแ้กก่องทนุรวม
เพือ่การเลีย้งชพีทีร่ับโอนเก็บไวเ้ป็นหลักฐาน เพือ่ใหส้ามารถตรวจสอบได ้
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคีวามรับผดิจ ากดัเพยีงไมเ่กนิคา่หน่วยลงทนุทีย่ังสง่ใชแ้กบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมไมค่รบ  

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี้ ไมว่า่
ในทอดใด ๆ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ะผูกพันตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพันซึง่ลงนาม
โดยผูด้แูลผลประโยชนท์ีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้จากบรษัิทจัดการกองทนุรวมโดยชอบ  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธเิรยีกใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทุนไดไ้ม่
เกนิไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่ีการแบ่งชนดิของหน่วยลงทุน สทิธใิน
การไดร้ับประโยชนต์อบแทนหรอืการคนืเงนิทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนด
ของหน่วยลงทนุชนดินัน้ ๆ ดว้ย  

14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ 

รปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ :   

- ใบหน่วยลงทนุ  

- ระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ  

- สมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ  

- หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ  

- อืน่ๆ  

เง ือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : กองทุนจะใช ้

ระบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบรษัิทจัดการจะพจิารณาออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่เป็นเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะราย เวน้แตผู่ ้
ถอืหน่วยลงทนุรอ้งขอ และ/หรอื บรษัิทจัดการเห็นสมควรใหม้กีารออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ
รปูแบบอืน่เพิม่เตมิได ้  

หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ   

(1) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะด าเนนิการบันทกึชือ่ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยลงทนุ และในหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ   

(2) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนจะออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทุนทุก
ครัง้ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมกีารท ารายการซือ้หรอืขายคนืหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ เพือ่เป็นการยนืยันการ
ท ารายการซือ้หรอืขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ   

(3) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนภายใน 7 วันท า
การนับแต่วันจดทะเบยีนกองทุน ในกรณีที่เป็นการสั่งซือ้ในระหว่างชว่งการเสนอขายครัง้แรก และ/หรอื
ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทุนของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน ทัง้นี้ นายทะเบยีนหน่วยลงทุนและ/หรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนซึง่ไดร้ับมอบหมายจากบรษัิทจัดการจะจัดสง่หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วย
ลงทนุใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทางไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์(E-Mail)  (ถา้ม)ี หรอืโดยทางไปรษณียใ์นกรณีที่
ไม่ระบุที่อยู่ไปรษณียอ์เิล็กทรอนิกส ์(E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไวใ้นใบค าขอใชบ้รกิารกองทุน
หรอืโดยวธิอีืน่ใดตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเพิม่เตมิตามวธิกีารทีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วน   

(4) บรษัิทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนและใน
หนังสือรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนที่ส่งใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและ
ถกูตอ้ง   

สมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ   

(1) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะด าเนนิการบันทกึชือ่ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยลงทนุ และในสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ   

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน)) จะออกสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หรอื 
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ผูถ้อืหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลักฐานเพือ่ยนืยันการท ารายการซือ้หรอืขายคนืหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุของ 
ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะถอืเป็นเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนได ้ต่อเมือ่นายทะเบยีนไดด้ าเนนิการ
จัดสรรหน่วยลงทนุเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้   

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู ส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)) จะด าเนนิการออกสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อื
หน่วยลงทุนภายในวันที่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนไดท้ ารายการ
สัง่ซือ้หรอืขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรอืภายในวันท าการทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุก าหนด โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุมหีนา้ทีใ่นการมารับสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วย
ลงทุนดว้ยตนเอง ณ ที่ท าการของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน(ธนาคารไทยพาณิชย ์
จ ากดั (มหาชน)) ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเปิดบัญชหีรอืแจง้รอ้งขอรับสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุไว ้  

(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรอืขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุ
มหีนา้ทีใ่นการน าสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมาบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจุบันเสมอ ได ้ณ ทีท่ า
การของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากัด (มหาชน)) หรอื ณ ที่
ท าการทีไ่ดร้ับมอบหมายจากบรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุตัง้แตว่ันท าการถัดจากวันท าการ
ซือ้หรอืขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ   

(5) บรษัิทจัดการจะถอืเอายอดคงเหลอืของหน่วยลงทนุทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและในสมดุ
บัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุทีม่กีารปรับรายการใหเ้ป็นปัจจุบันครัง้ลา่สดุ เป็นรายการทีเ่ป็นปัจจุบันและ
ถกูตอ้ง   

(6) ผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทุนที่รอ้งขอออกสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจะตอ้งปฏบัิตติาม
ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกีย่วขอ้งกับสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ตามที่บรษัิทจัดการ
ก าหนด   

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจมอบหมายใหบุ้คคลธรรมดาหรอืนติบิุคคลหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุรายอืน่ สามารถออกสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้ก ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้ซึง่บรษัิท
จัดการจะปิดประกาศไวท้ีส่ านักงานของบรษัิทจัดการล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันท าการ โดยไม่ถอืว่าเป็น
การด าเนนิการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ   

ใบหน่วยลงทนุ   

บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะด าเนินการออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ใหก้ับผูถ้อืหน่วย
ลงทุนเฉพาะในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนรอ้งขอใหบ้รษัิทจัดการออกใบหน่วยลงทุนเพื่อน าไปใชเ้ป็น
หลักประกันในการขอสนิเชือ่จากสถาบันการเงนิหรอืกรณีพเิศษอืน่ๆ ทัง้นี้ ในการออกใบหน่วยลงทุนทุก
กรณีจะกระท าเมือ่บรษัิทจัดการเห็นสมควรเทา่นัน้ โดยมขีัน้ตอนดังนี ้  

(1) ผูถ้อืหน่วยลงทนุกรอกใบค าขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุ ซึง่ขอรับไดจ้ากนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ   

(2) ยืน่ใบค าขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุพรอ้มช าระคา่ธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทนุตอ่นายทะเบยีน
หน่วยลงทนุ   

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยไดร้ับมอบหมายจากบรษัิทจัดการจะด าเนินการออกใบหน่วยลงทุน
ใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทุนตามจ านวนหน่วยลงทุนที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนกรอกในใบค าขอ ส าหรับกรณีทีผู่ถ้ือ
หน่วยลงทุนกรอกจ านวนหน่วยลงทุนในใบค าขอมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่
บันทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะใหอ้อกใบหน่วย
ลงทนุส าหรบัหน่วยลงทนุจ านวนเทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบ่ันทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้   

(4) ใบหน่วยลงทุนที่บรษัิทจัดการออกใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนจะมีขอ้ความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด ซึง่จะระบุชือ่ผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะตอ้งมีลายมือชือ่กรรมการผูม้ี
อ านาจลงนามผูกพันบรษัิทจัดการและประทับตราส าคัญ หรอืลายมอืชือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ หรอืใช ้

เครือ่งจักรประทับ หรอืโดยวธิอีืน่ใดตามทีก่ฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยจ์ะอนุญาตให ้
ท าได ้จงึจะถอืวา่ใบหน่วยลงทนุถกูตอ้งและมผีลสมบรูณ์ตามกฎหมาย   

(5) ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มใีบหน่วยลงทุน หากจะขายคนืหน่วยลงทุนจ านวนดังกล่าว จะตอ้งน าใบหน่วย
ลงทุนมาสง่มอบคนืแกบ่รษัิทจัดการ หรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุน เพือ่โอนหน่วยลงทุนนั้น เขา้ระบบไร ้
ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) กอ่น จงึจะขายคนืหน่วยลงทนุดังกลา่วได ้  
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ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบ
หนึง่ใหก้ับผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานการยนืยันการท ารายการซือ้หรอืขายคนืหรอื
สับเปลีย่นหน่วยลงทุนของผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เช่น หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน และ/
หรอืสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ เป็นตน้ นอกจากนี้บรษัิทจัดการอาจพจิารณาออกเอกสารแสดง
สทิธใินหน่วยลงทุนในรูปแบบอืน่นอกเหนือจากรูปแบบดังกล่าวขา้งตน้ เชน่ เอกสารแสดงสทิธใินหน่วย
ลงทุนทางอเิล็กทรอนิกส ์และ/หรอืรูปแบบที่จะมกีารเปลี่ยนแปลง แกไ้ข หรอืเพิ่มเตมิในอนาคต ตาม
หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารตามทีบ่รษัิทจัดการจะก าหนดเพิม่เตมิ เป็นตน้ และบรษัิทจัดการขอสงวน
สทิธใินการเปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิเงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ และระยะเวลา
การสง่มอบได ้โดยไมถ่อืวา่เป็นการด าเนนิการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการเดมิ   

บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะจัดท าหลักฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ เพือ่ใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทนุสามารถใชอ้า้งองิตอ่บรษัิทจัดการกองทนุรวมและบคุคลอืน่ได ้ 

ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการกองทุนรวมตอ้งจัดท าใบหน่วย
ลงทนุมอบใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ  

15. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจา่ยเงนิปนัผลแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ : - 

16. วธิกีารช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอืน่ 

วธิกีารช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ : 

บรษัิทจัดการจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทน
เงนิไดใ้นกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นเงนิ หรอืกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ
ตกลงรับช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ และบรษัิทจัดการไดร้ับมติ
พเิศษใหช้ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิอื่นแทนเงนิได ้รวมถงึกรณีอืน่ใดที่
เป็นไปตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด โดยบรษัิทจัดการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนนิการต่อไป 
ซึง่ขัน้ตอนทีก่ าหนดตอ้งสามารถปฏบัิตไิดจ้รงิและเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุทกุราย 

การช าระเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทนุทีป่รากฏชือ่ตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ เวลาทีก่ าหนด เทา่นัน้ 

วธิกีารช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอืน่ใหแ้กบ่คุคลทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี : - 

17. การจดัท าทะเบยีนหนว่ยลงทนุ การโอนหนว่ยลงทนุ และขอ้จ ากดัในการโอนหนว่ยลงทนุ : 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมมีหนา้ที่จัดใหม้ีทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 
125(5) แหง่พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาด หลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 

ใหส้นันษิฐานไวก้อ่นวา่ทะเบยีนหน่วยลงทนุถกูตอ้ง และการช าระเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ รวมทัง้การใหส้ทิธิ
หรอืการจ ากัดสทิธใิด ๆ แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ทีป่รากฏรายชือ่ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากได ้
กระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพันหรอืตามกฎหมายแลว้ ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทนุรวม ไดด้ าเนนิการ
ตามอ านาจหนา้ทีแ่ลว้ 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน า
หน่วยลงทนุ ในกรณีดังนี ้

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทนุรวมทีเ่สนอขายตอ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายยอ่ย และการโอนหน่วย
ลงทุนจะท าใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบัน ผูล้งทุนรายใหญ่ หรือผูม้ีเงนิลงทุนสูง ตามที่
ก าหนดในโครงการจัดการกองทนุรวม เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบันหรือผูล้งทุนรายใหญ่
พเิศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะท าใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบันหรอืผูล้งทุนรายใหญ่
พเิศษ ตามทีก่ าหนด ในโครงการจัดการกองทนุรวม เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทนุ ดังนี้ 

1. หน่วยลงทุนทีบ่รษัิทจัดการกองทุนรวมขายใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนก่อนวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ใน
กรณีเป็นกองทนุรวมหุน้ระยะยาวทีจ่ัดตัง้ขึน้กอ่นวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี 
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3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การออมตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุน
ของกองทนุ 

ขอ้จ ากดัการถอืหน่วย และขอ้จ ากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง (ถา้ม)ี : หากผูถ้ือหน่วยลงทุนถือ
หน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม บรษัิท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิดังกล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนดิ
หน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนดิดังกล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีว จะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อื
หน่วยลงทนุดังกลา่วไดเ้ต็มตามจ านวนทีถ่อือยู ่

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

การด าเนนิการใดทีโ่ครงการจัดการกองทนุรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้ับมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
หากบรษัิทจัดการกองทนุรวมไดด้ าเนนิการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดร้ับมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อื
วา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบใหด้ าเนนิการดังกลา่วและมผีลผกูพันตามมต ิ

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีใ่หด้ าเนนิการใดอันเป็นการขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑท์ี่ก าหนดในกฎหมาย ให ้
ถอืวา่มตนัิน้เสยีไป 

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพือ่แกไ้ขขอ้ผกูพันในเรือ่งทีก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ 
ตอ้งไดร้ับมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทนุ(มตขิอง ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้มน่อ้ยกวา่สามในสี่

ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่เขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนหรอื
ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่สง่หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน)
เวน้แตก่รณีทีก่องทุนรวมมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุนอกจากจะตอ้งปฏบิัตใิห ้
เป็นไปตามหลักเกณฑเ์กีย่วกับการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผูกพัน หรอืทีก่ าหนดไวใ้น
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรอืตามทีก่ าหนดในประกาศนี้แลว้ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์พิม่เตมิ
ดังตอ่ไปนีด้ว้ย 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุชนดิ โดยแตล่ะชนดิไดร้ับผลกระทบตอ่
ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เท่ากันตอ้งไดร้ับมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนดิที่
ไดร้ับผลกระทบ แลว้แตก่รณี 

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุไมว่า่กรณีใดตอ้งไดร้ับมติ
เสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดร้ับผลกระทบ แลว้แตก่รณี 

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิใดชนดิหนึง่ตอ้งไดร้ับมตเิสยีงขา้งมาก
หรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดร้ับผลกระทบ แลว้แตก่รณี 

วธิกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนั :  

การแกไ้ขเพิ่มเตมิส่วนใดส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพันที่เป็นไปตามวธิีการที่ก าหนดไวใ้นขอ้ผูกพัน และมี
สาระส าคัญที่เป็นไปตามและไม่ขัดหรอืแยง้กับพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 
2535 ตลอดจนหลักเกณฑท์ีอ่อกโดยอาศัยอ านาจของกฎหมายดังกลา่ว ใหถ้อืวา่ขอ้ผกูพันสว่นทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมินัน้มผีลผกูพันคูส่ญัญา 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันในเรือ่งทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนัียส าคัญตอ้งไดร้ับมติ
พเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้นี ้เรือ่งทีก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ ใหร้วมถงึ 

(ก) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัผลประโยชนต์อบแทนและการคนืเงนิทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 

(ข) ขอ้ก าหนดเกีย่วกับการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ตามขอ้ 6 ของ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที ่ทน. 19/2554 

(ค) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการรับช าระหนีด้ว้ยทรัพยส์นิอืน่ 

(ง) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการประกันตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 
19/2554 กรณีกองทุนรวมมปีระกัน และขอ้ก าหนดเกีย่วกับการแกไ้ขเพิม่เตมิสัญญาประกันในเรือ่งใด ๆ 
อันมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุเสยีผลประโยชน ์

(จ) เรือ่งทีผู่ด้แูลผลประโยชนเ์ห็นวา่กระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ 
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การแกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้ผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ใหม้ีผลผูกพันเมื่อไดร้ับความเห็นชอบจากผูดู้แล
ผลประโยชน ์โดยไมต่อ้งไดร้ับมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(ก) เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันใหม้สีาระส าคัญสอดคลอ้งกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แกไ้ข
เพิม่เตมิโดยไดร้ับมตโิดยเสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืไดร้ับความเห็นชอบจาก
ส านักงาน แลว้แตก่รณี หรอื 

(ข) ผูดู้แลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันนั้นเหมาะสม มคีวามจ าเป็นหรอื
สมควร และไมก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพันไม่วา่กรณีใด 

ตอ้งกระท าเป็นหนังสอืลงลายมือชือ่โดยบุคคลผูม้ีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและ
ผูดู้แลผลประโยชน์ พรอ้มทัง้ประทับตราบรษัิท (ถา้มี) บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหม้ีขอ้ผูกพัน
เปิดเผยไว ้ณ ทีท่ าการและเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการกองทนุรวมเพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจดู
ได ้รวมทัง้จัดส่งสรุปการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันพรอ้มทัง้เหตุผลและความจ าเป็นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
พรอ้มกบัการสง่รายงานประจ าปีของกองทนุรวม 

18. การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ : ม ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิัตติามหลักเกณฑเ์กีย่วกับ
การอนุมัตใิหจ้ัดตัง้กองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏบิัตนัิ้นก่อใหเ้กดิความ
เสยีหายแกก่องทนุรวมหรอืผูล้งทุน บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะแกไ้ขเยยีวยาความเสยีหายโดยไม่ชกัชา้ 
โดยในกรณีทีเ่กดิขอ้พพิาทระหวา่งบรษัิทจัดการกองทนุรวมและผูล้งทนุ บรษัิทจัดการกองทนุรวมยนิยอม
ใหน้ าขอ้พพิาทเขา้สูก่ารพจิารณาของอนุญาโตตลุาการ 

19. การเลกิกองทนุรวม  

เง ือ่นไขในการเลกิกองทนุ :  

กองทนุจะเลกิเมือ่ครบก าหนดอาย ุหรอืกรณีใดกรณีหนึง่ดังตอ่ไปนี ้ 

1. หากปรากฏวา่กองทนุเปิดใดมมีลูคา่หน่วยลงทนุหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นจ านวนดังนี ้

(1) มลูคา่หน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยค านวณตามมลูคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทนุ มมีลูคา่นอ้ย
กวา่ 50 ลา้นบาทในวันท าการใด และบรษัิทจัดการประสงคจ์ะเลกิกองทนุเปิดนัน้  

(2)  จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทนุลดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 35 ราย ในวันท าการใด  

(3)  มกีารขายคนืหน่วยลงทนุในลักษณะใดลักษณะหนึง่ดังนี ้

(ก)  มกีารขายคนืหน่วยลงทนุสทุธ ิณ วันใดวันหนึง่เกนิกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายได ้
แลว้ทัง้หมด  

(ข)  มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทนุสทุธใินชว่งระยะเวลา 5 วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดตดิตอ่กัน
คดิเป็นจ านวนเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ ในกรณีที่เป็น
กองทุนรวมที่มีก าหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณา
ระยะเวลาการขายคนืหน่วยลงทนุ ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในชว่งระยะเวลาเดยีวกัน ซึง่กองทนุรวมเปิดให ้
รับซือ้คนืหน่วยลงทนุเทา่นัน้ 

ความใน (3) วรรคหนึง่ มใิหน้ ามาใชบั้งคับกับกองทนุรวมทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมพจิารณาแลว้ มคีวาม
เชือ่โดยสจุรติและสมเหตุสมผลวา่การเลกิกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู ่
เนือ่งจากกองทนุรวมยังคงมทีรัพยส์นิคงเหลอืทีม่คีณุภาพและมสีภาพคลอ่งอยา่งเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วย
ลงทนุทีเ่หลอือยูจ่ะไมไ่ดร้ับผลกระทบจากการขายคนืนัน้ 

(4) กรณีที่ปรากฏขอ้เท็จจรงิซึ่งบรษัิทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว้มีความเชื่อโดยสุจรติและ
สมเหตุสมผลวา่จะมกีารขายคนืหน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึง่ และการเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์
ตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม 

ความในวรรคหนึง่ (3) และ (4) มใิหน้ ามาใชบั้งคับกบักองทนุรวมดังนี ้

(ก)  กองทนุรวมตลาดเงนิ 
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(ข)  กองทนุรวมดัชน ี 

(ค)  กองทนุรวมอทีเีอฟ 

(ง)  กองทนุรวมหน่วยลงทนุ 

(จ)  กองทนุรวมฟีดเดอร ์

2. เมือ่ไดร้ับความเห็นชอบตามมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุรวมกันเกนิกึง่หนึง่ของจ านวนหน่วย
ลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจัดการ 

3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะพิจารณาเลกิโครงการ หรือด าเนินการอื่นใด ในกรณีที่มูลค่าหน่วย
ลงทนุทีจ่ าหน่ายไดค้รัง้แรกของกองทนุไมเ่พยีงพอตอ่การบรหิารจัดการลงทนุ โดยเป็นไปตามดลุยพนิจิ
ของบรษัิทจัดการ เพือ่ประโยชนส์งูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

4. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพกิถอนการอนุมัตใิหจ้ัดตัง้และจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน
ทั่วไป หากปรากฏวา่  

(1)  มีการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทุนรวมหรือขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกับบรษัิท
จัดการกองทนุรวมทีข่ดัหรอืแยง้กับกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ 
หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว 

(2)  มีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบรษัิทจัดการกองทุนรวมมิไดป้ฏบิัตหิรือดูแลใหม้ีการปฏบิัตติาม
หลักเกณฑเ์กีย่วกับการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทุนทั่วไปตามทีก่ าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑใ์นการจัดสง่หรอืแจกจ่ายหนังสอืชีช้วนและการเสนอขาย
หน่วยลงทนุ  

5. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพกิถอนการอนุมัตใิหจ้ัดตัง้และจัดการกองทนุรวม ในกรณีทีม่เีหตุ
อันควรสงสยัวา่อาจมกีารจัดตัง้กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไปเพือ่การแสวงหาประโยชนจ์ากการลงทนุของ
บคุคลหรอืกลุม่บคุคลใดเป็นการเฉพาะ หรอืเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารจัดการทรัพยส์นิหรอืธรุกจิของ
บคุคลหรอืกลุม่บคุคลใด และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดด้ าเนนิการแจง้ใหบ้รษัิทจัดการกองทุน
รวมหรอืบุคคลที่เกีย่วขอ้งท าการชีแ้จง แสดงเหตุผล ขอ้เท็จจรงิ และหลักฐาน ซึง่ในกรณีที่ไม่มีการ
ชีแ้จง หรอืชีแ้จงแลว้แตไ่ม่อาจพสิูจน์หรอืท าใหเ้ชือ่ไดว้า่การจัดตัง้กองทุนรวมเป็นการจัดตัง้กองทุนรวม
เพื่อผูล้งทุนทั่วไปอย่างแทจ้รงิ และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมท า
การแกไ้ข หรือด าเนินการใด ๆ และบรษัิทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งได ้หรอืด าเนินการแลว้แต่ไม่สามารถท าใหก้องทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผู ้
ลงทนุทั่วไปอยา่งแทจ้รงิ 

6. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีค าสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มคี าสั่งเพกิถอนการอนุมัตใิหจ้ัดตัง้กองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารจัดตัง้และจัดการกองทนุ 

7. ในกรณีทีม่เีหตุจ าเป็นและสมควร บรษัิทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันเหตุของการสิน้สดุลงของ
การอนุมัตใิหจ้ัดตัง้และจัดการกองทนุรวมหรอืด าเนนิการคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ล้งทนุ 

การด าเนนิการของบรษิทัจดัการ เมือ่เลกิกองทนุรวม :  

1. เมือ่ปรากฏกรณีตามหัวขอ้เงือ่นไขในการเลกิกองทนุขอ้ 1. บรษัิทจัดการจะด าเนนิการเพือ่เลกิกองทนุ
รวม ดังตอ่ไปนี ้ทัง้นี ้เมือ่ไดด้ าเนนิการครบถว้นแลว้ ใหถ้อืวา่เป็นการเลกิกองทนุ 

การด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนนิการ 

1. ยตุกิารรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคนืหน่วย ตัง้แต่วันที่เกิดเหตุใหเ้ลิก
กองทนุ 

2. แจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบ 

2.1 ขอ้มลูทีแ่จง้ใหท้ราบ ตอ้งมสีาระส าคัญอยา่งนอ้ยดังนี ้

(1) บรษัิทจัดการจะด าเนนิการโอนยา้ยการลงทนุของผูถ้อืหน่วยไปยัง RMF 
อืน่ตามแนวทางทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผูกพันโดยไม่เก็บคา่ธรรมเนียมการขาย

ภายใน 3 วันท าการนับแต่
วันทีเ่กดิเหตใุหเ้ลกิกองทนุ 
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การด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนนิการ 

หรอืรับซือ้คนืหน่วยจากผูถ้อืหน่วย 

(2) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยประสงคจ์ะโอนยา้ยการลงทุนไปยัง RMF อืน่อกี
ทอดหนึง่ ผูถ้อืหน่วยสามารถแจง้ตอ่บรษัิทจัดการเพือ่โอนยา้ยการลงทุน
ไปยัง RMF อืน่ทีผู่ถ้อืหน่วยก าหนด และผูถ้อืหน่วยจะไดร้ับยกเวน้
ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดย
ครบถว้นดังนี ้

(2.1) เป็นการโอนยา้ยตามค าสัง่ของผูถ้อืหน่วยเป็นครัง้แรกโดยโอนยา้ย
ไปยัง RMF อืน่ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการเดยีวกนั  

(2.2) เป็นการโอนยา้ยการลงทนุภายในระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 
ทั ้งนี้  ในการก าหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการตอ้งค านึงถึง
ระยะเวลาทีผู่ถ้อืหน่วยจะสามารถด าเนนิการเพือ่แจง้โอนยา้ยการลงทุน
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.2 แจง้โดยวธิกีารดังนี ้

(1) แจง้ผูถ้อืหน่วยทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยผา่นชอ่งทางใด ๆ ทีม่ี
หลักฐานวา่สามารถตดิตอ่ผูถ้อืหน่วยได ้

(2) แจง้เป็นหนังสอืถงึผูด้แูลผลประโยชน ์

(3) แจง้ส านักงานผา่นระบบทีจ่ัดไวบ้นเว็บไซตข์องส านักงาน 

3. จ าหน่ายหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีเ่หลอือยูข่องกองทนุดังกลา่ว ภายใน 5 วันท าการนับแต่
วันทีเ่กดิเหตใุหเ้ลกิกองทนุ 

4. รวบรวมเงนิทีไ่ดจ้ากการด าเนนิการตาม 3. ภายใน 10 วันท าการนับแต่
วันทีเ่กดิเหตใุหเ้ลกิกองทนุ 

5. ด าเนนิการโอนยา้ยการลงทนุไปยัง RMF อืน่ตามแนวทางทีก่ าหนดไว ้
ในขอ้ผกูพัน 

โดยไมช่กัชา้ 

2. กรณีการเลกิกองทุนรวม เพราะเหตุครบก าหนดอายุโครงการหรือเหตุอื่นที่ทราบก าหนดการเลกิ
กองทนุรวมลว่งหนา้  

บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังตอ่ไปนี ้ 

การด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนนิการ 

1  แจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบ 

       1.1  แจง้เป็นหนังสอืถงึผูด้แูลผลประโยชน ์

       1.2  แจง้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไวบ้น
เว็บไซตข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

       1.3  แจง้ตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยของกองทุนนั้นเป็น
หลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์

≥  5 วันท าการ 
กอ่นวันเลกิกองทนุ 

2  ด าเนนิการดว้ยวธิกีารใด ๆ ใหผู้ถ้อืหน่วยและผูล้งทนุทั่วไปทราบเรือ่ง
ดังกลา่ว  

≥  5 วันท าการ 
กอ่นวันเลกิกองทนุ 

3  จ าหน่ายทรัพยส์นิทีเ่หลอือยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงนิสด เงนิ
ฝากประเภทกระแสรายวัน เงนิฝากประเภทออมทรัพย ์และตั๋วสัญญาใช ้

เงนิทีม่กี าหนดระยะเวลาใชเ้งนิคนืเมือ่ทวงถาม 

ใหเ้สร็จสิน้กอ่นวันเลกิ
กองทนุ 
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20. การช าระบญัชเีมือ่เลกิกองทนุ   

บรษัิทจัดการจะจัดใหม้กีารช าระบัญช ีโดยจะแต่งตัง้ผูช้ าระบัญชทีีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให ้
ความเห็นชอบ เพือ่ท าหนา้ทีร่วบรวมและแจกจ่ายทรัพยส์นิทีค่งเหลอืจากการช าระหนี้สนิของกองทนุรวม
แลว้ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้ท าการอย่างอืน่ตามแต่จ าเป็นเพือ่ช าระบัญชกีองทุนใหเ้สร็จสิน้ ทัง้นี ้
ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

ส าหรับค่าใชจ้่ายและเงนิค่าตอบแทนในการช าระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สนิของ
กองทุนรวม และผูช้ าระบัญชจีะด าเนนิการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพยส์นิสุทธิ
เทา่ทีค่งเหลอือยูต่ามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยถอือยูต่ามหลักฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยลงทนุ ณ วันเลกิโครงการ   

เมื่อไดช้ าระบัญชีเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ผูช้ าระบัญชีจะท าการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมแลว้หากปรากฏว่ายังมทีรัพยส์นิคง
คา้งอยู่ใหผู้ช้ าระบัญชจีัดการโอนทรัพย์สนิดังกล่าวใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมัตจิากส านักงาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 
แหง่พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วย
ลงทุนกับบรษัิทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบรษัิท
จัดการกองทนุรวม 
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