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� ก�����%&�'�(��	�)�*����+�,�-.�*����/��ก�����0.%1-��
02	�3	�&��ก�����	�&�. (Feeder Fund) �)7ก- VanEck Vectors 
Semiconductor UCITS ETF (ก�����,*>ก) ?@-�	
A�ก�����
02	B� Exchange Traded Fund (ETF) (0�,�0'�� VanEck Asset 
Management B.V. 7*2*����+�Hก�*	�����**�0�H,0>I (USD) ก�����,*>กK��2	(&��?L)�/��+�1*��,*>ก�0>��� London Stock 
Exchange H,0������K>ก0  
ก�����,*>กK2*����+�10�H�0��� 7*210�H�0 depository receipts �&-K��2	(&��+�1*��,*>ก�0>���H,0>I +���1H�,ก00% 
Semiconductor 	�L-�+,)P*ก�0�Q	������/��ก�����ก-��,>กR-�S00%	�&�%7*2R-�+�)K-��+ก*)	R&��ก>(P*1�(7��/���>��& MVIS 
US Listed Semiconductor 10% Capped Index 

� ก�����7(-�����,�-.�*����/��ก�����	
A� 8 ���� �)7ก- ����H2H%%W*R-� ����0>(?L)�RL��>1'�%>1� ����K-��	���
>�P* ����PW)*����
ก*�-%/(�RR* �����-�������	*Aก�0���กH� ����	�L-�ก�0��% ����	�L-�ก�0��%P-���-�������	*Aก�0���กH� 7*2����R.(
02ก>� �>)��&) 
	�L-�
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� %W*R-�,�-.�*����/��,�-.�*����71-*2���� ��K%&%W*R-�	�-�ก>�,0L�71ก1-��ก>��) '��(0�Y>�K>�ก�0K27�กRQ�.�%W*R-�,�-.�
*����HQ,0>(71-*2����,�-.�*���� 

� ก�07(-�����,�-.�*����/��ก����� %��)�Q+,)R.�%0>(P��/��ก�����0.%�&-%&1-�(�RR*B����ก7�ก��กK�กก>�1�%����,�-.�
*���� �0>���H���>)�,%�/��ก�����0.%�>�R���W-B��+1)R.�%0>(P��1-�(�RR*B����ก��-��	�-�	�&�%ก>� 

� ก�������K*����+�H>ZZ�?L)�/��*-.�,�)�	�L-�	��-%
02H��S�B��+�ก�0(0�,�0ก�0*����7*2��K*����+�10�H�0�&-%&H>ZZ�?L)�
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R.�%	H&-���)HW�ก.-�PW)*�����>-.
 PW)*����R.0*����+�ก�����0.%	%L-�%&R.�%	/)�+K+�R.�%	H&-��/��H>ZZ�?L)�/��*-.�,�)�7*2PW)
*����R.0��K�0��R.�%	,%�2H%/��ก�0*���� '��RQ�@�\@�
02H(ก�0��ก�0*���� .>1\�
02H�R�ก�0*���� 7*2I��2ก�0	���
/��PW)*����	�� 

� ก�������K	/)��QH>ZZ�?L)�/��*-.�,�)�	�L-�
)��ก>�R.�%	H&-��K�ก�>10�7*ก	
*&-��1�%R.�%	,%�2H%HQ,0>(HB�.ก�0��+�71-
*2/�2 /@)���W-ก>(��*�����K/��PW)K>�ก�0ก����� '��PW)K>�ก�0ก�����K2��K�0��K�ก
>KK>��&-	ก&-�./)�� 	�-� 
>KK>����	30YIก�K 
ก�0	��� ก�0R*>� 	
A�1)�  	�L-��K�กก�����%-�)
)��ก>�R.�%	H&-���>10�7*ก	
*&-���>)�KQ�.� PW)*������KK2/�����,0L��)0>(
กQ0K�ก�>10�7*ก	
*&-��/,0L��)0>(	���RL�1-Qก.-�	���*����	0�-%70ก�) 7*2ก�0�QS�0ก00%
)��ก>�R.�%	H&-����K%&1)���� ?@-��Q+,)
P*1�(7��/��ก�����0.%'��0.%*�*�K�ก1)�����&-	��-%/@)� 

� ก�����H�%�0\*����+�10�H�0,�&)�&-%&�>��>(R.�%�-�	�L-�\L�1-Qก.-��&-H�%�0\*�����) (Non-investment grade) 7*210�H�0,�&)
�&-%-�)0>(ก�0K>��>��>(R.�%�-�	�L-�\L� (Unrated Securities)  0.%�>)�10�H�0����&-%-�)K��2	(&��+�1*��,*>ก�0>��� (Unlisted) 
PW)*������K%&R.�%	H&-��K�กก�0P���>��Q02,�&)/��PW)��ก10�H�0 ?@-�H-�P*+,)PW)*����/�����K�กก�0*����(��H-.�,0L��>)�KQ�.�
�)  

� ก�����%&�'�(��ก�0*����	a��2	K�2K�+�,%.���1H�,ก00% Technology K@���K%&R.�%	H&-��7*2R.�%P>�P.�/��0�R�HW�
ก.-�ก������>-.
�&-%&ก�0ก02K��ก�0*����+�,*����1H�,ก00% 
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� PW)*����R.03@กY�/)�%W*+�,�>�HL��&)�.�+,)	/)�+K7*2R.0	กA(,�>�HL��&)�.�.)	
A�/)�%W*	�L-�+�)�)�����+����R1 7*2	%L-�%&/)�

H�H>�+,)H�(\�%PW)1��1-�ก>(PW)*����+,)	/)�+Kก-��?L)�,�-.�*���� 
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A�
02ก>��) 
� PW)\L�,�-.�*����+�,�-.�*��������	�L-�ก�0��%* K2%-�)0>(H��S�
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d�(>1�1�%	�L-��/ก�0*���� 7*2

K21)��RL�H��S�
02'�������B�Y&�&-	R��)0>(B��+�กQ,��	.*� ��กK�ก�&)K21)���Q02	���	��-% 7*2/,0L�	(&)�
0>(1�%

02%.*0>Ye�ก0 

� ,�-.�*��������	�L-�ก�0��%* K2�)0>(H��S�
02'�������B�Y&K�กก�0*���� HQ,0>(PW)*�����&-?L)�,�-.�*����1>)�71-.>��&- 1 
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d�(>1�1�%	�L-��/�&-ก0%H00��ก0กQ,��	�-��>)� 

� ก�0�Q0��ก�0H>(	
*&-��,�-.�*����	/)� (0�Y>�K>�ก�0/�H�.�H��S�	a��2ก�0�Q0��ก�0H>(	
*&-��K�กก�����0.%	�L-�ก�0
��%�L-� / ,�-.�*��������	�L-�ก�0��%*�L-� 7*2ก�����0.%�L-�B��+1)ก�0(0�,�0K>�ก�0/��(0�Y>�K>�ก�0	/)�%��>�,�-.�*����
����	�L-�ก�0��%* /��ก������>�ก*-�./)��1)� (%-0.%\@�ก�����0.%�&-�)0>(H��S�
02'�������B�Y&�L-�B��+1)ก�0(0�,�0
K>�ก�0/��(0�Y>�K>�ก�0) 

� ก�0�Q0��ก�0H>(	
*&-��,�-.�*������ก (0�Y>�K>�ก�0/�H�.�H��S�+,)H�%�0\�Q0��ก�0H>(	
*&-���)	a��202,.-��ก�����
0.%	�L-�ก�0��% / ,�-.�*��������	�L-�ก�0��%* B��+1)ก�0(0�,�0K>�ก�0/��(0�Y>�K>�ก�0	�-��>)� 

� +��-.�70ก(0�Y>�K>�ก�0�>�%-	
��+,)H>(	
*&-��02,.-��ก�����0.%	�L-�ก�0��%/,�-.�*��������	�L-�ก�0��%* B��+1)ก�0
(0�,�0/��(0�Y>�K>�ก�0ก>(ก�����0.%	�L-�ก�0��%B��+1)ก�0(0�,�0/��(0�Y>�K>�ก�0�L-� ,�ก(0�Y>�K>�ก�0	
��+,)(0�ก�0
�>�ก*-�.K27K)�+,)�0�(*-.�,�)�P-��	.A(?1�(0�Y>�K>�ก�0 7*2	.A(?1�/��PW)H�>(H���ก�0/��,0L�0>(?L)�RL�,�-.�*���� (\)�%&) 

� HQ,0>(,�-.�*��������	�L-�ก�0��%* PW)*����R.03@กY�/)�%W*	ก&-�.ก>(H��S�
02'�������B�Y&�&-02(�.)+�RW-%L�ก�0*�����).� 
,%��	,1�: *,�-.�*��������	�L-�ก�0��% ,%��\@� ,�-.�*��������	�L-�ก�0��% 7*2,�-.�*��������	�L-�ก�0��%P-��
�-�������	*Aก�0���กH� 

� ก�0*����+�,�-.�*����%�+�-ก�0[�ก	��� 7*2%&R.�%	H&-��/��ก�0*���� PW)*����R.0*����+�ก�����	%L-�	,A�.-�ก�0*����+�
ก�����0.%	,%�2H%ก>(.>1\�
02H�R�ก�0*����/��1� 7*2PW)*������%0>(R.�%	H&-���&-��K	ก��/@)�K�กก�0*�����>�ก*-�.�) 

� +�ก0�&�&-%&	,1�ก�0��%-
ก1� PW)*������K�)0>(�Q02	���R-�/��RL�,�-.�*����*-��)�ก.-�02�2	.*��&-กQ,��.)+�,�>�HL��&)�.� 
� ก�0*����+�,�-.�*����1�%0W
7((/��ก0%S00%�
02ก>��&.�1R.(ก�0*����%&R.�%	H&-�� PW)	��
02ก>�B>���K�)0>(	���*����

RL�%�กก.-�,0L��)��ก.-�	����&-�)*����
 �>)��&) PW)*����R.03@กY�0��*2	�&��+�	�กH�0
02ก�(ก�0/��ก0%S00%�
02ก>��&.�1
R.(,�-.�*����ก-��ก�01>�H��+K*����  

� (0�Y>�K>�ก�0ก�����0.%+�)/)�%W*+���&1+�ก�0RQ�.�R-�H>%(W0��/��R-�H>%
02H��S��H,H>%�>�S� (absolute correlation 
coefficient) ก�����0.%K@�%&R.�%	H&-�� ,�กH��R)�,0L�1>.7
0�&-H>ZZ�?L)�/��*-.�,�)��)����� (underlying) 7*2�0>���H���&-
1)��ก�0*�R.�%	H&-��	R*L-��,.+���3����&-%-	
A�
1�%/)�%W*+���&1?@-���KH-�P*+,)ก�0	/)��QH>ZZ�?L)�/��*-.�,�)�%-
H�%�0\*�R.�%	H&-���)��-��	1A%
02H��S�B�� 
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����2��	��ก�������� 

����@<��ก�� : ก�����	
����������� Semiconductor 
 SCB Semiconductor (SCBSEMI) 

����@<��ก��   : %-กQ,������'R0�ก�0  

����	���
��B�����4�5�
3��4�
�/3��ก��ก��������   : .>��&- 7 %�\����� 2564 

����	�3��2�B	��ก����� : .>��&- 15 %�\����� 2564 

��2�D�E�2�@�B��ก���������ก�������� 

��2�D���ก����� 

� ก�����10�H�0��� 
�    ก�����0.%m&�	��0� (Feeder Fund)  
�  ก�����0.%,%.���1H�,ก00% (Sector Fund) 
�    ก�����0.%	�L-�ก�0��% (Super Savings Fund : SSF) 
� ก�����0.%�&-+,)H��S�
02'����/��
02ก>��&.�1,0L�
02ก>�H�/B�� 

�@�B��ก���������ก����� 

ก�����%&�'�(��	�)�*����+�,�-.�*����/��ก�����0.%1-��
02	�3	�&��ก�����	�&�. (Feeder Fund) �)7ก-  VanEck Vectors 
Semiconductor UCITS ETF (ก�����,*>ก) ?@-�	
A�ก�����
02	B� Exchange Traded Fund (ETF) (0�,�0'�� VanEck Asset Management 
B.V. 7*2*����+�Hก�*	�����**�0�H,0>I (USD) ก�����,*>กK��2	(&��?L)�/��+�1*��,*>ก�0>��� London Stock Exchange H,0��

� 	�L-�
02'����HW�H��/��ก�0(0�,�0K>�ก�0ก�����ก�0	H��/��,�-.�*����/��ก�����,0L�ก�0H>(	
*&-��,�-.�*����/��ก�����
,0L�ก�00>(*��2	(&��ก�0'��,�-.�*����/��ก����� +,)��W-+���*�����K/��(0�Y>�K>�ก�071-	�&��PW)	�&�. '��(0�Y>�K>�ก�0/�
H�.�H��S��&-K20>(/
d�	HS�&-K2	H��/��,�-.�*����/��ก�����,0L�0>(/
d�	HSH>(	
*&-��,�-.�*����/��ก�����,0L�0>(/
d�	HS
*��2	(&��ก�0'��,�-.�*����/��ก�����+,)7ก-(�RR*+�กA�) '��(�RR*�&-(0�Y>�K>�ก�0%&.>1\�
02H�R��&-K2%-	H��/��,�-.�
*����/��ก�����,0L�%-0>(H>(	
*&-��,�-.�*����/��ก�����,0L�%-0>(*��2	(&��ก�0'��,�-.�*����/��ก�����+,)�>)� 0.%\@�
71-%-KQก>�	�&�� �*	%L��H,0>I�	%0�ก� PW)�&-%&\�-�I����W-+�H,0>I�	%0�ก� (�RR*?@-�
ก1�%&\�-��&-��W-+�H,0>I�	%0�ก� 0.%\@�ก��
�0>���H��/��(�RR*�>�ก*-�. 7*2(0�Y>�,0L�,)��,�)�H-.�?@-�K>�+,)%&/@)�7*2�Q	���ก�Kก00%+�H,0>I�	%0�ก� 

� +�ก0�&�&-(0�Y>�K>�ก�0%&�>�SH>ZZ� ,0L�/)�1ก*�ก>(0>I1-��
02	�3 ,0L�,�-.����/��0>I1-��
02	�3 ,0L�%&R.�%KQ	
A�K21)��

d�(>1�1�%กe,%��/��0>I1-��
02	�3 %-.-��&-	ก��/@)�7*).+�/�2�&),0L�K2	ก��/@)�+����R1 	�-� �Q	���ก�01�% Foreign Account 
Tax Compliance Act (FATCA) /��
02	�3H,0>I�	%0�ก� 	
A�1)� PW)\L�,�-.�*�����)0>(�0�(7*21ก*������%+,)H��S�7ก-
(0�Y>�K>�ก�0�&-K2
d�(>1�ก�07*2�Q	���ก�01-��n 	�L-�+,)	
A�
1�%�>�SH>ZZ� ,0L�/)�1ก*� ,0L�กe,%��/��0>I1-��
02	�3
�>)� ?@-�0.%\@�ก�0	
��	P�/)�%W*1-��n /��PW)\L�,�-.�*���� ก�0,>กB�Y& � �&-K-��K�ก	����)/��PW)\L�,�-.�*���� 1*��K�%&H��S�
�Q	���ก�0�L-�+�	�-��&-KQ	
A�HQ,0>(ก�0
d�(>1�1�%�>�SH>ZZ� ,0L�/)�1ก*�,0L�กe,%��/��0>I1-��
02	�3 

 

�?���B��B�2�2����B�>�	�	�	� 2 ��
��������	� 30 ��I��� 2566 
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����K>ก0 1*��,*>ก�0>��� DEUTSCHE BÖRSE 
02	�3	��0%�& 1*��,*>ก�0>��� SIX SWISS EXCHANGE 
02	�3H.�1	?�0�7*��� 1*��
,*>ก�0>��� BORSA ITALIANA 
02	�3��1�*& ?@-�1*��,*>ก�0>����&-ก�����K2*����RL� 1*��,*>ก�0>��� London Stock Exchange  

ก�����,*>กK2*����+�10�H�0��� 7*210�H�0 depository receipts �&-K��2	(&��+�1*��,*>ก�0>���H,0>I +���1H�,ก00% Semiconductor 
'��PW)K>�ก�0*����K2+�)ก*���S�ก�0*����7(( Replication Strategy ?@-�*����+�10�H�0��� American depository receipts (ADRs) 7*2 
Global depository receipts �&-	
A�H-.�
02ก�(+��>��& MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped Index 	�L-�+,)P*ก�0�Q	������/��
ก�����ก-��,>กR-�S00%	�&�%7*2R-�+�)K-��+ก*)	R&��ก>(P*1�(7��/���>��&�>�ก*-�. 

�>��&  MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped Index 	
A��>��&�&-H2�)��P*ก�0�Q	������/��(0�Y>��&-
02ก�(S�0ก�K	ก&-�.ก>(
��1H�,ก00% Semiconductor 

ก�����,*>กK2KQก>�KQ�.�,�-.�*�����&-K20>(?L)�RL�+�.>��Qก�0?L)�/��+� n %-	ก�� 10% /��%W*R-�H���0>���H��S�/��ก�����,*>ก '��KQ�.�
,�-.�*�����&-0>(?L)�RL�K2	
A�
1�%H>�H-.�,�-.�*���� (Pro rata) �&-PW)\L�,�-.�*����H>-�/��RL�+�.>��Qก�0?L)�/���>)� n  

�>��>)� PW)\L�,�-.�*������K%-�)0>(ก�0K>�H00,�-.�*����7*2%W*R-�,�-.�*����+�.>��&-H-�RQH>-�/��RL�,0L�RQH>-�ก�0H>(	
*&-��,�-.�*�����>)� 
0.%\@���K%-�)0>(	���R-�/��RL�,0L�H>(	
*&-��,�-.�*����B��+�02�2	.*��&-กQ,��.) 

ก�����%& net exposure +�,�-.�*����/��ก�����0.%1-��
02	�3�>�ก*-�.'��	a*&-�+�0�(
&(>Z�&%-�)��ก.-�0)��*2 80 /��%W*R-��0>���H��
H��S�/��ก����� 7*2%&ก�0*�����&-H-�P*+,)%& net exposure �&-	ก&-�./)��ก>(R.�%	H&-��1-��
02	�3'��	a*&-�+�0�(
&(>Z�&%-�)��ก.-�0)��*2 80 
/��%W*R-��0>���H��H��S�/��ก�����  

ก�������K*����+�H>ZZ�?L)�/��*-.�,�)� (Derivatives) 	�L-�	��-%
02H��S�B��ก�0(0�,�0ก�0*���� (Efficient portfolio management) 7*2/
,0L�ก�0(0�,�0R.�%	H&-�� '��K2
)��ก>�R.�%	H&-��K�ก�>10�7*ก	
*&-�� (Hedging) 1�%R.�%	,%�2H%HQ,0>(HB�.ก�0��+�71-*2/�2 ?@-�
/@)���W-ก>(��*�����K/��PW)K>�ก�0ก�����  

��กK�ก�&) ก�������K*����,0L�%&.)?@-�10�H�0�&-%&H>ZZ�?L)�/��*-.�,�)�7[� (Structured Note) 7*210�H�0,�&)�&-%&�>��>(R.�%�-�	�L-�\L�1-Q
ก.-��&-H�%�0\*�����) (Non-investment grade) 7*210�H�0,�&)�&-%-�)0>(ก�0K>��>��>(R.�%�-�	�L-�\L� (Unrated) 0.%�>)�10�H�0����&-%-�)
K��2	(&��+�1*��,*>ก�0>��� (Unlisted) 0.%\@���K�QS�0ก00%ก�0+,)�L%,*>ก�0>��� ,0L�S�0ก00%ก�0?L)�'��%&H>ZZ�/��RL� (Reverse Repo)  

ก�������K*����+�,�-.�*����/��ก�����0.% ,0L�ก�����0.%�H>�,�0�%�0>��� (ก��1) ,0L��0>H1�	�L-�ก�0*����+��H>�,�0�%�0>��� (REITs) 
,0L�ก�����0.%'R0�H0)���L)�I�� (infra) ?@-���W-B��+1)ก�0K>�ก�0/��(0�Y>�K>�ก�0+�H>�H-.�%-	ก��0)��*2 20 /��%W*R-��0>���H��H��S�/��
ก�����  

(0�Y>�K>�ก�0/�H�.�H��S�	
*&-��7
*�
02	B�7*2*>กY�2��	3Y/��ก�����0.%+����R1	
A�ก�����0.%,�-.�*���� (Fund of Funds) ,0L�
ก�����0.%�&-%&ก�0*����'��10�+�10�H�0 7*2/,0L�,*>ก�0>���1-��
02	�3 ,0L�H�%�0\ก*>(%�	
A�ก�����0.%m&�	��0� (Feeder Fund) �) 
'��%-�Q+,)02�>(R.�%	H&-��/��ก�0*���� (risk spectrum) 	��-%/@)� �>)��&) +,)	
A�
1�%��*�����K/��PW)K>�ก�0ก�����?@-�/@)���W-ก>(H\��ก�0��
1*�� '��	
A�
	�L-�
02'����HW�H��/��PW)\L�,�-.�*����  

=�4�BE���	�=�
�����32��
3�ก��������� 

� PW)*����%&'�ก�H�&-K2�)0>(กQ0K�ก%W*R-�,�-.�*�����&-	��-%/@)� K�ก��ก	(&)�,0L�H-.�1-��/��0�R�,*>ก�0>����&-ก�����	/)�*���� �>)��&)  HQ,0>(
PW)*�����&-	
A�(�RR*S00%��	���กQ0K�ก%W*R-�,�-.�*�����&-	��-%/@)��>�ก*-�.K2�)0>(�ก	.)�%-1)��	H&�B�Y&	����)(�RR*S00%�� 

� PW)*����%&'�ก�H�)0>(P*1�(7��K�กก�00>(?L)�RL�,�-.�*�����>1'�%>1� (	a��2����0>(?L)�RL��>1'�%>1�) 

� PW)*����%&'�ก�H�)0>(P*1�(7��K�ก	���
>�P* (	a��2����K-��	���
>�P* ����	�L-�ก�0��% 7*2����	�L-�ก�0��%P-���-�����
��	*Aก�0���กH�) 
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� 	���*����+�,�-.�*��������	�L-�ก�0��% 7*2����	�L-�ก�0��%P-���-�������	*Aก�0���กH�H�%�0\�Q
*�,�-��B�Y&�) '��PW)*����1)��

d�(>1�1�%,*>ก	ก�w� .�S&ก�0 7*2	�L-��/�&-ก0%H00�ก07*2/,0L�,�-.����/�����ก�0
02ก�3กQ,�� 

� PW)*����+�,�-.�*��������R.(
02ก>�K2�)0>(R.�%R�)%R0��K�ก(0�Y>�
02ก>� 

�2��B<�����	�����ก����� 

 

��กI�2�	��?<�>��ก�������� 

Q: ก���������	
��M�ก���������	��	ก��ก?�����2�D���=�
����� �����	ก��EB��������������������������������  
A: ก������&)	
A�ก�����0.%HQ,0>(PW)*�����>-.
7*2%&ก�07(-�����/��,�-.�*���� �>��&) 
 ก�����0.%%&ก�07(-�����/��,�-.�*����	
A� 8 ���� �)7ก- 

1) ����H2H%%W*R-� (SCBSEMI(A)) : (	
��+,)(0�ก�0) 
	,%�2HQ,0>(PW)*�����&-1)��ก�0P*1�(7��P-��ก�0	��-%%W*R-�/��,�-.�*����	
A�,*>ก (Total return) 

2) ����0>(?L)�RL��>1'�%>1� (SCBSEMI(R)): (�>�%-	
��+,)(0�ก�0) 
	,%�2HQ,0>(PW)*�����&-1)��ก�00>(P*1�(7��K�กก�0/��RL�,�-.�*����'���>1'�%>1� '��ก�����%�-�,.>��&-K2+,)PW)*����0>(0���)
H%-Q	H%�K�กก�0/��RL�,�-.�*����'���>1'�%>1� 

3) ����K-��	���
>�P* (SCBSEMI(D)): (�>�%-	
��+,)(0�ก�0) 
	,%�2HQ,0>(PW)*�����&-1)��ก�00>(P*1�(7��K�ก	���
>�P*  

4) ����PW)*����ก*�-%/(�RR* (SCBSEMI(P)): (	
��+,)(0�ก�0) 
	,%�2HQ,0>(PW)*����
02	B�(�RR* ก*�-%(�RR* ��1�(�RR* H\�(>��&-(0�Y>�K>�ก�0กQ,���&-1)��ก�0H2H%P*
02'����K�กก�0*���� 
(Total return) '��+�	(L)��1)�(0�Y>�K>�ก�0กQ,��+,)(0�ก�0	a��2PW)*����ก�����HQ0��	*&)���&�7*2/,0L� ก�����H-.�(�RR* B��+1)
ก�0(0�,�0/��(0�Y>�K>�ก�0	�-��>)� 

        5)  ����/-�������	*Aก�0���กH� (SCBSEMI(E)): (	
��+,)(0�ก�0) 
	,%�2HQ,0>(PW)*�����&-�Q0��ก�0P-���-�������	*Aก�0���กH�  	�-� SCBAM Fund Click 	
A�1)� 7*2�-�������	*Aก�0���กH�                   
�L-�+��&-(0�Y>�K>�ก�0กQ,��	��-%	1�% 

6)  ����	�L-�ก�0��% (SCBSEMI(SSF)): (	
��+,)(0�ก�0) 
	,%�2HQ,0>(PW)*�����&-1)��ก�0��%	���02�2��.7*2�)0>(H��S�
02'�������B�Y& '��	���*����+�����,�-.�*�����&)H�%�0\�Q

*�,�-��B�Y&	����)(�RR*S00%���) �>)��&) PW)*����1)��
d�(>1�1�%,*>ก	ก�w� .�S&ก�0 7*2	�L-��/�&-ก0%H00��ก07*2/,0L�,�-.����
/�����ก�0
02ก�3กQ,�� 
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7)   ����	�L-�H��S�
02'�������B�Y&P-���-�������	*Aก�0���กH� (SCBSEMI(SSFE)) : (	
��+,)(0�ก�0)  
	,%�2HQ,0>(PW)*�����&-1)��ก�0��%	���02�2��.7*2�)0>(H��S�
02'�������B�Y& '��	���*����+�����,�-.�*�����&)H�%�0\�Q

*�,�-��B�Y&	����)(�RR*S00%��7*2	
A�PW)*�����&-�Q0��ก�0P-���-�������	*Aก�0���กH� 	�-� SCBAM Fund Click 	
A�1)� 7*2
�-�������	*Aก�0���กH��L-�+��&-(0�Y>�K>�ก�0กQ,��	��-%	1�% 

8)  ����R.(
02ก>� (SCBSEMI(IN)) : (�>�%-	
��+,)(0�ก�0) 
 	,%�2HQ,0>(PW)*�����&-1)��ก�0�)0>(R.�%R�)%R0��K�ก(0�Y>�
02ก>� 

PW)*����H�%�0\�W0��*2	�&��.�S&ก�0RQ�.�%W*R-��0>���H��H��S�7�ก1�%0������/��,�-.�*�����)�&- www.scbam.com  

Q:   ก���������	
�	3?����������@<��ก������������5� 
A: 10,000 *)��(�� 

Q: ก���������	
����2���	�32��M��������ก�?���B�����������กI�25� E�2=�
�����<������� 5��2�2��������5� 
A: 	,%�2H%ก>(	���*����/��PW)*�����&-1)��ก�0ก02K��ก�0*����
�>�,*>ก�0>���+�1-��
02	�3 '��H�%�0\0>(R.�%	H&-���&-	ก&-�./)��ก>(ก�0

*����+�1-��
02	�3�) 0.%\@�H�%�0\��%0>(R.�%P>�P.�/��%W*R-�,�-.�*����7*2P*1�(7���)+�(���-.�/��ก�0*���� 
 HQ,0>(,�-.�*��������	�L-�ก�0��% 7*2����	�L-�ก�0��%P-���-�������	*Aก�0���กH� 	,%�2H%ก>(PW)*�����&-1)��ก�0*����	�L-��Q


*�,�-��B�Y&	����)(�RR*S00%�� �>)��&) PW)*����1)��\L�R0��,�-.�*����%-�)��ก.-� 10 
&1>)�71-.>�?L)�,�-.�*���� 	�L-�+,)�)0>(H��S�

02'�������B�Y& 

Q: ��33��5��	��	=�ก�2�B������	����?<�>4�������������=�
�����  
A:  
>KK>��&-%&P*ก02�(�&-HQR>Z �)7ก- 
 1. ก�����%&�'�(��	�)�*����,�-.�*����/��ก�����0.%1-��
02	�3 '��ก�����0.%1-��
02	�3�&-ก�������K�0��*�����>)���K*����

+�,*>ก�0>���,0L��0>���H���&-%&R.�%	H&-��HW� ,0L�%&'�ก�H�&-K2%&R.�%P>�P.�HW� �>��>)� ก�0	
*&-��7
*�
0>(1>.	��-%/@)�,0L�*�*�/��0�R�
,*>ก�0>���,0L��0>���H��กAK2H-�P*+,)0�R�,�-.�*����/��ก�����
0>(1>.	��-%/@)�,0L�*�*��)	�-�ก>�   

 2. ก�����0.%1-��
02	�3�&-ก�����K2
*�����>)� K��2	(&��K>�1>)�/@)�+�1-��
02	�3 K@�1)��
d�(>1�1�%,*>ก	ก�w�7*2กe,%���&-
	ก&-�./)��/��
02	�3�>)�n ?@-���K71ก1-��
K�ก,*>ก	ก�w�7*2กe,%���&-	ก&-�./)��+�ก�0K>�1>)�ก�����0.%/��
02	�3��  

 3.  R.�%P>�P.�/���>10�7*ก	
*&-��	���10�1-��
02	�3 ��KH-�P*+,)%W*R-�,�-.�*����/��ก�����	
*&-��7
*�  ?@-���K�Q+,)	���1)�7*2
P*1�(7��+�0W
	���(��P>�P.�1�%
�).� 

Q: ก���������	
��M�ก���������	��	=�
��2ก�����������������M�ก���������	�������
�32<�
�<�������4
�������� �������  
A:  ก�����0.%�&)%-%&ก�0
02ก>�	���*����7*2%-R�)%R0��	���1)� 

Q: ก���������	
�	��B�2�2����B�>�	������� 
A: .>��&-H�)�H��0�((>Z�& : 	�L��	%Y��� 

Q: ���������OP�
�ก������	
<�Bก�Bก��Q������2ก���	��4 (Unit-Link) ��
������� 
A: +��-.�70ก(0�Y>�K>�ก�0�>�%-	
��+,)(0�ก�0?L)�,�-.�*����R.(ก0%S00%�
02ก>��&.�1�) �>)��&) ,�ก(0�Y>�K>�ก�0K2	
��+,)(0�ก�0(0�Y>�

K>�ก�0K27K)�+,)PW)*�����0�(*-.�,�)�'��
02ก�3P-�����	.A(?1�/��(0�Y>�K>�ก�0 

Q: ก�������5����EBBก��P�
�����������<�Bก��Q������2ก���	��4 (Unit-Link) <���2�� 
A: ก�0*����+�0W
7((ก�0?L)�,�-.�*����R.(ก0%S00%�
02ก>��&.�1 RL� ก�0�&-PW)*����/��Q
02ก>��&.�1ก>((0�Y>�
02ก>��&.�1 7*2(0�Y>�


02ก>��&.�1K2�Q	���R-�	(&)�
02ก>�H-.�,�@-�,0L��>)�,%�
*����+�ก�����0.%1�%�&-PW)*����	*L�กK�ก0���L-�ก�����0.%�&-(0�Y>�
02ก>�
�&.�1กQ,��.) '��H>�H-.�/��	���R-�	(&)�
02ก>��&.�1�&-K2�Q
*����+�ก�����0.%K2	
A�	�-�+�/@)���W-ก>(,*>ก	ก�w�7*2	�L-��/�&-กQ,��
.)+�ก0%S00%� �>)��&) 	���R-�	(&)�
02ก>��&.�1�&-�Q
*����+�ก�����0.%��K	
*&-��7
*�	��-%/@)�,0L�*�*��)1*��	.*�1�%P*
02ก�(ก�0
/��ก�����0.%�&-PW)*����	*L�ก.) 
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 Q:  ก��������ก?�����4������ก�������5���>>�P�
���������
��	�����
�	��4O���2��<��������<�����	�������4������	��	
��กI�2����>>�P�
���������
�EV���
������� 

 A:   ก�����0.%*����,0L�%&.)?@-�H>ZZ�?L)�/��*-.�,�)��&-%��)%&.>1\�
02H�R�	�L-�*�R.�%	H&-��'��KQก>� net exposure �&-	ก��K�กก�0*����+� 
derivatives %-	ก�� 100% /��%W*R-��0>���H��H��S�/��ก����� 7*2*����,0L�%&.)?@-�10�H�0�&-%&*>กY�2/��H>ZZ�?L)�/��*-.�,�)�7[�+�
�>10�H-.�%-	ก��1�%�&-
02ก�3HQ�>ก���R�2ก00%ก�0 ก.*.1. กQ,�� 

Q:   =�ก�2�B����B�	���ก�	����3�กก�������5���>>�P�
���������
��	�����
�	��4O���2��<��������<�����	�������4������	��	
��กI�2����>>�P�
���������
�EV�4�������������ก����������M�������� 

A:   ก�0*����,0L�%&.)?@-�H>ZZ�?L)�/��*-.�,�)��&-%��)%&.>1\�
02H�R�	�L-�*�R.�%	H&-��,0L�10�H�0�&-%&*>กY�2/��H>ZZ�?L)�/��*-.�,�)�7[� 
,�ก0�R�,*>ก�0>����)�����%&R.�%P>�P.�%�ก ก�0/�����K2%-	ก��%W*R-��0>���H��H��S��>)�,%�/��ก�����'��R*)��R*@�ก>(ก�0*����+�
,*>ก�0>���K0�� 

Q:   ก��������ก�	�@�B��ก������� E�2=�ก���?�������������� 
A: ก�����,*>ก�&-ก�����*���� �)7ก- VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF (ก�����,*>ก)  

�@�B��ก�������  

 ก�����,*>กK2*����+�10�H�0��� 7*210�H�0 depository receipts �&-K��2	(&��+�1*��,*>ก�0>���H,0>I +���1H�,ก00% 
Semiconductor '��PW)K>�ก�0*����K2+�)ก*���S�ก�0*����7(( Replication Strategy ?@-�*����+�10�H�0���  American depository 
receipts (ADRs) 7*2 Global depository receipts �&-	
A�H-.�
02ก�(+��>��& MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped Index 
	�L-�+,)P*ก�0�Q	������/��ก�����ก-��,>กR-�S00%	�&�%7*2R-�+�)K-��+ก*)	R&��ก>(P*1�(7��/���>��&�>�ก*-�. 

 �>��& MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped Index 	
A��>��&�&-H2�)��P*ก�0�Q	������/��(0�Y>��&-
02ก�(S�0ก�K	ก&-�.ก>(
��1H�,ก00% Semiconductor 

<�����	�����ก��������ก 

R.�%	H&-���)��HB��R*-�� : 	ก��K�กก�0?L)�,0L�/��,*>ก�0>���+� n +�H\��ก�0���&-��กก.-�	,1�ก�0��
ก1�  ,�ก1*��%&HB��R*-��1-Q 
ก�0�QS�0ก00%?L)�,0L�/��,*>ก�0>��� +�0�R��&-	
A�
02'����7*2/,0L�0�R��&-	,%�2H% ��K%-H�%�0\�Q�) 

R.�%	H&-���)��1*�� : 0�R�,*>ก�0>���/��ก�����/@)���W-ก>(R.�%	H&-��/��,*>ก�0>����&-�Q
*����+�1*�� 0.%
\@�HB��	30YIก�K
'���>-.
 7*2R.�%P>�P.��)��0�R��&-��K	ก��/@)�?@-�%-H�%�0\R��ก�0���) ��K�Q+,)	����&-�Q
*����/������) 

R.�%	H&-���)��ก�0ก02K�ก1>./����1H�,ก00%: H���0>���/��ก�������Kก02K�ก1>.+���1H�,ก00%+���1H�,ก00%,�@-�,0L�+�,*��
��1H�,ก00%�)  ?@-�,�ก	ก��	,1�ก�0���&-H-�P*ก02�(1-���1H�,ก00%�>)�  	�-� 	30YIก�K ก�0	%L�� ,0L�
>KK>��L-� n ��K�Q+,)H-�P*ก02�(
1-�P*ก�0�Q	������/��ก�����%�กก.-�ก������&-ก02K��ก�0*����+�,*����1H�,ก00% 

R.�%	H&-��+�ก�0*������1H�,ก00%	?%�R���>ก	1�0� 

 ก�����K2%&R.�%�-��,.7*2P*ก�0�Q	��������K/@)���W-ก>(HB�.2'��0.%/����1H�,ก00%	?%�R���>ก	1�0�	
A���-��%�ก 70�ก��>�
K�กก�07/-�/>���KH-�P*��-��%�ก1-�H\��2���ก�0	���/��(0�Y>�1-�� n +���1H�,ก00%	?%�R���>ก	1�0�  

 ก�����%&R.�%	H&-���&-(0�Y>��&-��W-+���1H�,ก00%	?%�R���>ก	1�0���K�)0>(P*ก02�(+��Q���	�&�.ก>�K�ก	,1�ก�0�����	30YIก�K,0L�
�)��ก�01*�� 	%L-�.�K0/��P*�1B>�w�H>)�*�7*2กQ*>�ก�0P*�1	��-%/@)� ��K�Q+,)(0�Y>�	,*-��&)%&70�ก��>��)��0�R��&-HW�/@)� ?@-���KH-�P*
ก02�(1-�R.�%H�%�0\+�ก�0�QกQ0�) %&R.�%	H&-���&-0�R�,*>ก�0>���/��(0�Y>�	,*-��&)��KP>�P.���-��%�ก,�กP*�1B>�w�*)�H%>�,0L�
�)0>(R.�%���%*�*� (0�Y>�	?%�R���>ก	1�0�,*��7,-���K%-
02H(R.�%HQ	0AK+�ก�0��กP*�1B>�w�+,%- �>z��P*�1B>�w�7*20>กY�
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I��*WกR)�	��%.)�) ?@-���KH-�P*	H&���-��%&�>�HQR>Z1-�S�0ก�K P*ก�0�Q	������7*2H\��2���ก�0	��� R.�%1)��ก�0P*�1B>�w�HQ,0>(
PW)+�)P*�1B>�w��&-*�*� 7*2ก�0*�/��กQ*>�ก�0P*�1��KH-�P*	H&�1-�P*ก�0�Q	������/��(0�Y>�+���1H�,ก00%	?%�R���>ก	1�0� 

 '���>-.
(0�Y>�	?%�R���>ก	1�0� K21)��+�)	���*����HW�7*2��K1)���@-���7,*-�	���*�����L-� �&ก�>)�(0�Y>�	?%�R���>ก	1�0�K2%&ก�0*���� 
R&D 0.%\@�*�/H��S��+��0>���H�����
>ZZ�?@-���K�)0>(P*ก02�(+����*(�)  

 ,%��	,1�: ก0�&�&-/)�%W*R.�%	H&-��/��ก�����,*>ก�&-02(�+�,�>�HL��&)�.�a(>(�&) %&R.�%71ก1-��,0L�%-H��R*)��ก>(ก�����,*>ก +,)\L�	��
/)�%W*1)�a(>(/��ก�����,*>ก	
A�,*>ก 7*2 PW)*����R.03@กY�/)�%W*R.�%	H&-����-��02%>�02.>�ก-��1>�H��+K*���� 

=�ก���?��������	�=�������ก����� 

P*ก�0�Q	������/��ก����� VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF (ก�����,*>ก) 7H���)�>�1-�
�&) 

 

 
,%��	,1� :  (1) �&-%�: 	�กH�0 fact sheet /��ก�����,*>ก /)�%W* � 31 �|YB�R% 2565 

             (2) P*ก�0�Q	������+���&1/P*ก�0	
0&�(	�&�(P*ก�0�Q	�������&-	ก&-�./)��ก>(P*�1B>�w�+�1*����� %��)	
A�H�-��L��>�\@�
P*ก�0�Q	������+����R1 

Q:   <���=��=����=�ก���?���������ก��������4�����2��W��
���M�������� 

A:  K�กP*ก�0�Q	������/��ก�����,*>ก/)��1)� ��K��K�0���)K�กR.�%P>�P.�/R.�%	R*L-��,./��0�R�,0L�%W*R-�,�-.�*����+��-.�
02�2	.*��&-P-��%��)1�%0W
 (ก0�m) �>��&) 

ก��XE���<����<������������<��������<��������������ก����� VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF 

 

,%��	,1� : 
(1) �&-%� Bloomberg 1>)�71-.>��&- 3 S>�.�R% 2563 } 29 	%Y��� 2565 

(2) P*ก�0�Q	������+���&1/P*ก�0	
0&�(	�&�(P*ก�0�Q	�������&-	ก&-�./)��ก>(P*�1B>�w�+�1*����� %��)	
A� H�-��L��>�\@�P*ก�0�Q	������+�
���R1 
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ก��XE���=�4�BE���
��������ก����� VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF ���	�B��	�Bก�B MVIS US Listed 
Semiconductor 10% Capped Index 

 
,%��	,1� : 
(1) �&-%� Bloomberg 1>)�71-.>��&- 3 S>�.�R% 2563 } 29 	%Y��� 2565 
(2) P*ก�0�Q	������+���&1/P*ก�0	
0&�(	�&�(P*ก�0�Q	�������&-	ก&-�./)��ก>(P*�1B>�w�+�1*����� %��)	
A� H�-��L��>�\@�P*ก�0�Q	������

+����R1 
 


�ก?���5�ก��P�
���E�2@������������ 

Q: ก���������	
�	��Q	ก����E�2��BP�
�<������������������� 
A: ก������������������ 

PW)*����H�%�0\H>-�?L)�,�-.�*�����) ���ก.>��Qก�0?L)�/��,�-.�*����*� 1>)�71-	.*�	
���Qก�0K�\@�	.*��&-(0�Y>�K>�ก�0กQ,�� '��%&
%W*R-�/>)�1-Q/��ก�0H>-�?L)�R0>)�70ก 7*2%W*R-�/>)�1-Q/��ก�0H>-�?L)�R0>)�\>�
 �>��&) 
%W*R-�/>)�1-Q/��ก�0H>-�?L)�R0>)�70ก 

������� ����2��	�� 
1. SCBSEMI(A) 1,000.00 (�� 
2. SCBSEMI(R) 1,000.00 (�� 
3. SCBSEMI(D) 1,000.00 (�� 
4. SCBSEMI(P) 1.00 (�� 
5. SCBSEMI(E) 1.00 (�� 
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������� ����2��	�� 
6. SCBSEMI(SSF) 1,000.00 (�� 
7. SCBSEMI(SSFE) 1.00 (�� 
8. SCBSEMI(IN) 50,000.00 (�� 

%W*R-�/>)�1-Q/��ก�0H>-�?L)�R0>)�\>�
 
������� ����2��	�� 

1. SCBSEMI(A) 1,000.00 (�� 
2. SCBSEMI(R) 1,000.00 (�� 
3. SCBSEMI(D) 1,000.00 (�� 
4. SCBSEMI(P) 1.00 (�� 
5. SCBSEMI(E) 1.00 (�� 
6. SCBSEMI(SSF) 1,000.00 (�� 
7. SCBSEMI(SSFE) 1.00 (�� 
8. SCBSEMI(IN) 1,000.00 (�� 

 
+�0�R�,�-.�*���� ,�-.�*2 10.00 (�� RQ�.�	
A�,�-.�*�����) '���QKQ�.�	����&-H>-�?L)�,�-.�*����,�0�).�0�R�/��,�-.�*���� 
(%W*R-�,�-.�*���� (.ก�).�R-�S00%	�&�%ก�0/��,�-.�*���� (\)�%&) 7*2B�Y&%W*R-�	��-% R-�+�)K-��+�ก�0?L)�,0L�/��,*>ก�0>��� (\)�%&)) 
�ก1>.��-�� 	�-� ,�กPW)*����H>-�?L)�,�-.�*����+��-.�	.*�	H��/��,�-.�*����R0>)�70ก 7*2R-�S00%	�&�%HQ,0>(ก�0H>-�?L)�,�-.�*����
HQ,0>(�-.�ก�0	H��/��R0>)�70ก 	�-�ก>(0)��*2 0.535 /��%W*R-�,�-.�*���� (0.%B�Y&%W*R-�	��-%) 0�R�	H��/��,�-.�*����R0>)�70ก
	�-�ก>( 10.0535 (��1-�,�-.�  '��,�กPW)*����H>-�?L)�,�-.�*����	�-�ก>( 1,000 (�� +��-.�ก�0	H��/��R0>)�70ก�>�ก*-�. PW)*����K2�)0>(
KQ�.�,�-.�*����	�-�ก>( 99.4678 ,�-.� (1,000/10.0535) 
�>)��&) HQ,0>(PW)�&-	
��(>Z�&	�L-�?L)�,�-.�*��������	�L-�ก�0��% 7*2����	�L-�ก�0��%P-���-�������	*Aก�0���กH� 	
A�R0>)�70ก (0�Y>�K>�ก�0
K2K>�+,)%&RW-%L�ก�0*����ก�����0.%	�L-�ก�0��%+,)ก>(PW)\L�,�-.�*����	�L-��Qก�03@กY�7*2
d�(>1�1�%	�L-��//��ก�0*����+�ก�����
0.%	�L-�ก�0��%	�L-��)0>(H��S�
02'�������B�Y&K�กก�0*���� 
PW)*����H�%�0\H>-�?L)�,�-.�*�����) ���ก.>��Qก�0?L)�/��,�-.�*����*� �)�&- : 
� S��R�0��������� KQก>� (%,���) 7*2HQ�>ก���H�/���ก7,-� 	.*�	
���Qก�0 } 15.30 �. 

� (0�ก�0S��R�0������	1�0�	�A1 SCB EASY FUND B��+1) SCB EASY NET www.scbeasy.com 7*27���*�	R�>-� SCB EASY APP 
	.*�	0�-%+,)(0�ก�0 -16.00 � 

� (*K. ��������� KQก>� '�0 0-2777-7777 ก� 0 ก� 6 	.*�	
���Qก�0 } 15.30 �. 
� PW)H�>(H���ก�0/��,0L�0>(?L)�RL��&-�)0>(ก�071-�1>)�K�ก(0�Y>�K>�ก�0 
 (0�Y>�K>�ก�0��K��K�0��71-�1>)�PW)H�>(H���ก�0/��,0L�0>(?L)�RL�0���L-�	��-%	1�%,0L�	
*&-��7
*��)+�B��,*>�  
(0�Y>�K>�ก�0��K	��-%	1�%,0L�	
*&-��7
*��-�����ก�0+,)(0�ก�0/)��1)�+�B��,*>��) '��K2
02ก�3P-��	.A(?1�/��(0�Y>�K>�ก�0 7*2 
	.A(?1�/��PW)H�>(H���ก�0/��,0L�0>(?L)�RL�,�-.�*���� (\)�%&) +,)PW)*�����0�(*-.�,�)�ก-��ก�0	0�-%+,)(0�ก�0 ?@-�ก�0�Q	���ก�0�>�ก*-�.
(0�Y>�K>�ก�0K2RQ�@�\@�
02'����/��ก�����7*2PW)\L�,�-.�*����	
A�HQR>Z 

(�>)��&) *.>��&-1�%
d�����&-	
A�.>��Qก�01�%
ก1�/��(0�Y>�K>�ก�0 7*2/,0L�.>��Qก�0/��1-��
02	�3�&-ก�����*���� 7*2/,0L�.>��Qก�0
/��ก�����1-��
02	�3�&-ก�����*���� 7*2/,0L�
02	�3�&-	ก&-�./)��ก>(ก�0*���� ,0L�1�%�&-(0�Y>�K>�ก�0
02ก�3กQ,��	��-%	1�%) 
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ก��3���������������  

PW)H>-�?L)�,�-.�*����K2�)0>(ก�0K>�H00,�-.�*����1�%�&-H>-�?L)�,*>�K�ก�&-(0�Y>�K>�ก�0�)0>(�Q02	���R-�?L)�,�-.�*����	1A%KQ�.�7*).  

+�ก0�&�&-ก�0H>-�?L)�,�-.�*�����>)�%&P*+,)KQ�.�,�-.�*����/��ก�����0.%	ก��ก.-�KQ�.�,�-.�*�����&-�)0>(���%>1�+,)K>�1>)�'R0�ก�0
K>�ก�0ก�����0.%K�กHQ�>ก���R�2ก00%ก�0 ก.*.1. (0�Y>�K>�ก�0K2K>�H00,�-.�*����'��+�),*>กก�0 "H>-�?L)�ก-�� �)ก-��" +�ก0�&�&-
H>-�?L)��0)�%ก>�7*2%&,�-.�*����%-	�&����1-�ก�0K>�H00 K2��W-+���*�����K/��(0�Y>�K>�ก�0�&-K2K>�H00+,)ก>(0��+�0��,�@-��) �>)��&) 
(0�Y>�K>�ก�0H�.�H��S��&-K2K>�H00,0L�%-K>�H00,�-.�*����71-(��H-.�,0L��>)�,%�กA�) '��%-KQ	
A�1)��7K)�+,)�0�(*-.�,�)�  

+�ก0�&�&-(0�Y>�K>�ก�0��K�0��	,A�.-�	
A�ก�00>กY�P*
02'����/��ก����� ,0L�/��PW)\L�,�-.�*���� ,0L��L-�	H&�� R.�%0>(P����(���
กe,%��/��(0�Y>�K>�ก�0 (0�Y>�K>�ก�0/�H�.�H��S��&-K2K>�H00,0L�%-K>�H00,�-.�*����(��H-.�,0L��>)�,%��) '��%-KQ	
A�1)��7K)�+,)
PW)H>-�?L)�,�-.�*�����0�(*-.�,�)� 

ก���?�2����<��P�
����������� 

� ก0�&PW)*�����Q0��ก�0P-��S��R�0��������� KQก>� (%,���) 7*2�-������&-S��R�0กQ,��  
� �Q02	
A�	�AR ,0L��0�m1�*�.>��&-	�&�.ก>(.>��&-H>-�?L)�,�-.�*����7*2/&�R0-�%	a��2H>-�K-��+���%  
�S��R�0��������� KQก>� (%,���) 	�L-�ก�����	
��/��(0�Y>�,*>ก�0>���K>�ก�0ก����� ��������� KQก>�� 

� ก0�&PW)*�����Q0��ก�0P-��(0�Y>�K>�ก�0 ,0L�PW)H�>(H���ก�0/��,0L�0>(?L)�RL�,�-.�*����0���L-��&-�)0>(ก�071-�1>)� 
� �Q	�AR,0L�	���H�	/)� �(>Z�&?L)�ก����� (*K.��������� KQก>�� '��%&0��*2	�&��S��R�0�>�1-�
�&) 

                                   Q��<�� ���	�B�>�	 

S��R�0��������� KQก>� (%,���) 049-3-13640-2 

S��R�0กH�ก0�� KQก>� (%,���) 745-1-03912-6 

S��R�0ก0��	�� KQก>� (%,���) 129-3-16151-7 

S��R�0�,�0��S���1 KQก>� (%,���) 001-1-53394-0 

S��R�0ก0��30&���S�� KQก>� (%,���) 777-0-05844-9 

S��R�0 �W'�(& KQก>� (%,���) 739-3-63018-7 

S��R�0ก0���� KQก>� (%,���) 039-6-03709-7 

S��R�0?�1&)7(�ก� 
02	�3��  080-0-35101-4 

S��R�0��%H�� 000-0-43238-5 

S��R�0��H'ก) KQก>� (%,���) 0001-114-005054-9 

S��R�0	ก&�01���R�� KQก>� (%,���) 10-0000227-0 

S��R�07*��� 7���� 	�)�H� KQก>� (%,���) 889-100822-9 

S��R�0�?&(&?& (��) KQก>� (%,���) 101-1-00545-8 

S��R�0�-��ก�7*2	?&-���)7(�ก�)�R�0�
�	0�>-� KQก>� 014-7-67600-1 

S��R�0 ?&�	�A%(& �� 80-0026905-7 

▪   HQ,0>(����	�L-�ก�0��% PW)\L�,�-.�*����H�%�0\�Q02	���R-�?L)�,�-.�*����P-��(>10	R0��1/��S��R�0��������� KQก>�         
(%,���) �) 
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(0�Y>�K>�ก�0��K��K�0��0>(�Q02R-�?L)�,�-.�*�����).�.�S&ก�0�L-�+��&-��ก	,�L�K�ก�&-ก*-�..)/)��1)�'��(0�Y>�K>�ก�0K27K)�+,)PW)*����
�0�(P-�����	.A(?1�,0L��-������L-��&-	,%�2H% 


��������Q� 

� ก0�&PW)*�����&-	
A�(�RR*S00%���>)� PW)*����	�&��0��	�&�.H�%�0\\L�,�-.�*�����),0L�PW)*����1>)�71- 2 R�/@)�
71-%-	ก�� 4 R� กA 
H�%�0\\L�,�-.�*����0-.%ก>��)71-HQ,0>(ก0�&PW)*�����&-	
A���1�(�RR*�>)�  PW)*����%-H�%�0\\L�,�-.�*����0-.%ก>(PW)�L-��) �>)��&) 1�%
,*>ก	ก�w� 	�L-��/7*2.�S&ก�0�&-(0�Y>�K>�ก�0กQ,�� 	.)�71-(0�Y>�K>�ก�0K2���Z�1	
A���-���L-�  

(0�Y>�K>�ก�0/�H�.�H��S�+,)(0�ก�0(>Z�&0-.%	a��2,�-.�*��������H2H%%W*R-� ����0>(?L)�RL��>1'�%>1� 7*2����PW)*����ก*�-%/(�RR*
	�-��>)� HQ,0>(ก�0	
��+,)(0�ก�0(>Z�&0-.%7ก-,�-.�*��������K-��	���
>�P* �����-�������	*Aก�0���กH� ����	�L-�ก�0��% ����	�L-�ก�0
��%P-���-�������	*Aก�0���กH� 7*2����R.(
02ก>� �>)�,�ก(0�Y>�K>�ก�0K2	
��+,)(0�ก�0K27K)�+,)PW)\L�,�-.�*�����0�(*-.�,�)� '��
K2
02ก�3P-�����	.A(?1�(0�Y>�K>�ก�0 7*2	.A(?1�/��PW)H�>(H���ก�0/��,0L�0>(?L)�RL�,�-.�*���� (\)�%&) 0.%\@�(0�Y>�K>�ก�0/�
H�.�H��S��ก	*�ก 	
*&-��7
*�ก�0+,)(0�ก�0(>Z�&0-.%HQ,0>(71-*2����,�-.�*�����)B��,*>� '��(0�Y>�K>�ก�0K27K)�+,)PW)\L�,�-.�
*�����0�(*-.�,�)� ?@-�K2
02ก�3P-�����	.A(?1�(0�Y>�K>�ก�0 7*2	.A(?1�/��PW)H�>(H���ก�0/��,0L�0>(?L)�RL�,�-.�*���� (\)�%&) 

� (0�Y>�K>�ก�0/�H�.�H��S�
d�	HS�&-K2	H��/��,�-.�*����/��ก�����+,)7ก-PW)*�����&-	
A�(�RR*S00%��1>)�71- 2 R�/@)�
71-%-	ก�� 4 
R� \L�,�-.�*����0-.%ก>� 7*2
0�กd.-�PW)*����(��R�,0L��>)�,%�	H&��&.�1 

� PW)H>-�?L)�,�-.�*�����&-�)�Q02	���R-�?L)�,�-.�*����7*). K2	��ก\��ก�0H>-�?L)�,�-.�*���� 7*2/�RL�	���R-�?L)�,�-.�*����%-�) 	.)�71-
(0�Y>�K>�ก�0K2���Z�1	
A���-���L-� �>)��&) /@)���W-ก>(��*�����K/��(0�Y>�K>�ก�0 

� 	�L-�
02'����HW�H��/��ก�0(0�,�0K>�ก�0ก����� ก�0	H��/��,�-.�*����/��ก�����+,)��W-+���*�����K/��(0�Y>�K>�ก�071-	�&��PW)
	�&�. '��(0�Y>�K>�ก�0/�H�.�H��S��&-K20>(/
d�	HS�&-K2	H��/��,�-.�*����/��ก�����+,)7ก-(�RR*+�กA�) '��(�RR*�&-(0�Y>�K>�ก�0%&
.>1\�
02H�R��&-K2%-	H��/��,�-.�*����/��ก�����+,)�>)� 0.%\@�71-%-KQก>�	�&�� �*	%L��H,0>I�	%0�ก� PW)�&-%&\�-�I����W-+�
H,0>I�	%0�ก� (�RR*?@-�
ก1�%&\�-��&-��W-+�H,0>I�	%0�ก� 0.%\@�ก���0>���H��/��(�RR*�>�ก*-�. 7*2(0�Y>�,0L�,)��,�)�H-.�?@-�K>�+,)%&/@)�
7*2�Q	���ก�Kก00%+�H,0>I�	%0�ก�  

� (0�Y>�K>�ก�0/�H�.�H��S�
d�	HSRQH>-�?L)�,�-.�*����/��PW)*���� ,�กก�0H>-�?L)��>�ก*-�./>�ก>(,*>ก	ก�w�/��HQ�>ก���R�2ก00%ก�0 
ก.*.1. ,0L� %&P*ก02�(1-�ก�0(0�,�0K>�ก�0ก����� ,0L� �Q+,)	ก��R.�%	H&-�����กe,%��,0L�1-��L-�	H&��/��(0�Y>�K>�ก�0,0L�ก����� 
'��(0�Y>�K>�ก�0K2RQ�@�\@�
02'����/��PW)\L�,�-.�*����	
A�HQR>Z 

� (0�Y>�K>�ก�0/�H�.�H��S��&-K2	
*&-��7
*�.>�7*2	.*��Q0��ก�0H>-�?L)�,�-.�*�����) ก0�&	
*&-��7
*�	.*��Q0��ก�0��K	
A�
02�2	.*��&-%�กก.-�,0L��)��ก.-�	.*��&-02(�.)+�,�>�HL��&)�.� 71-�>)��&)K2%-�)��ก.-�	.*� 12.00 �. ?@-�(0�Y>�K>�ก�0K27K)�+,)PW)\L�
,�-.�*����7*2PW)*�����>-.
�0�(\@�ก�0	
*&-��7
*��>�ก*-�.*-.�,�)�ก-��ก�0	
*&-��7
*� '��K2
02ก�3P-�����	.A(?1�/��(0�Y>�
K>�ก�0 7*2	.A(?1�/��PW)H�>(H���ก�0/��,0L�0>(?L)�RL�,�-.�*���� (\)�%&) ?@-�ก�0�Q	���ก�0�>�ก*-�.(0�Y>�K>�ก�0K2RQ�@�\@�
02'����
/��ก�����7*2PW)\L�,�-.�*����	
A�HQR>Z 

� (0�Y>�K>�ก�0/�H�.�H��S��&-K2
��0>(RQH>-�?L)�,�-.�*�����>-.R0�./\�.01�%�&-(0�Y>�K>�ก�0	,A�H%R.0 �>)��&) (0�Y>�K>�ก�0K27K)�+,)  PW)
*�����0�(*-.�,�)�%-�)��ก.-� 3 .>��Qก�0ก-��ก�0+�)H��S�
��0>(RQH>-�?L)�,�-.�*���� '��K2
02ก�3P-�����	.A(?1�/��(0�Y>�
K>�ก�07*2	.A(?1�/��PW)H�>(H���ก�0/��,0L�0>(?L)�RL�,�-.�*���� (\)�%&) 7*27K)�+,)HQ�>ก���R�2ก00%ก�0 ก.*.1. �0�( 
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��Q	ก����BP�
�<�� 

ก��	ก����BP�
�<������������@����4@���4� 
(1) (0�Y>�K>�ก�0K2�Q	���ก�00>(?L)�RL�,�-.�*����'���>1'�%>1�+,)7ก-PW)\L�,�-.�*����%-	ก��
&*2 12 R0>)� '��\L�.-�(0�Y>�K>�ก�0�)0>(

R.�%	,A���(K�กPW)\L�,�-.�*����+,)H>-�/��RL�,�-.�*����7*2%�(,%��+,)(0�Y>�K>�ก�0�Q	���ก�00>(?L)�RL�,�-.�*����'��
�>1'�%>1�7*). �>)��&) ก�00>(?L)�RL�,�-.�*����'���>1'�%>1��>�ก*-�.K2�Q+,)KQ�.�,�-.�*����/��PW)\L�,�-.�*����71-*20��*�*� 

(2) ก�0��K�0��KQ�.�	���7*2ก�0K-��	���R-�0>(?L)�RL�,�-.�*����'���>1'�%>1�K2/@)���W-ก>(��*�����K/��(0�Y>�K>�ก�0 ?@-�(0�Y>�K>�ก�0
K2�Q	���ก�00>(?L)�RL�,�-.�*����'���>1'�%>1� K�กP*1�(7��K�กก�0*���� 7*2/,0L�	���1)� 

(3) (0�Y>�K>�ก�0K20>(?L)�RL�,�-.�*����1�% (1) /)��1)�'���Q	���/��PW)\L�,�-.�*������ก0��
*����1-��>�ก�����	
�����������
10�H�0,�&)02�2H>)� (SCBSFF) ,0L� ก�����0.%10�H�0,�&)/ก�����0.%1*��	����&-(0�Y>�K>�ก�0กQ,��  ,0L�ก�����0.%�L-�1�%
R.�%
02H�R�/��PW)\L�,�-.�*����  '��ก������&-0��0>(K2	
A�
1�%�&-(0�Y>�K>�ก�0กQ,�� 

(4) (0�Y>�K>�ก�0/�H�.�H��S�+�ก�0�Q	���ก�00>(?L)�RL�,�-.�*����'���>1'�%>1�+,)PW)\L�,�-.�*�����&-%&0���L-�1�%,*>กI���&-
0�กe��W-
+��2	(&��PW)\L�,�-.�*����'��/@)���W-ก>(��*�����K/��(0�Y>�K>�ก�0 

(5) (0�Y>�K>�ก�0K2+�)%W*R-�,�-.�*�����&-RQ�.��) � H�)�.>��Qก�00>(?L)�RL�,�-.�*�����>1'�%>1� 	
A�	ก�w�+�ก�0RQ�.� 0�R�0>(
?L)�RL�,�-.�*����  

+�ก0�&�&-PW)\L�,�-.�*����H-�RQH>-�/��RL�/H>(	
*&-����ก,�-.�*����+�.>��Q0��ก�00>(?L)�RL��>1'�%>1� K��Q+,),�-.�*�����&- 	,*L���W-
%-	�&����1-�ก�0�Q0��ก�00>(?L)�RL��>1'�%>1� (0�Y>�K>�ก�0/�H�.�H��S��&-K2�Q0��ก�00>(?L)�RL��>1'�%>1�,�-.�*����R�	,*L��>)�,%� 
'��\L�.-��)0>(R.�%�����%K�กPW)\L�,�-.�*����7*). 
�>)��&) (0�Y>�K>�ก�0/�H�.�H��S��&-K2%-�Q	���ก�00>(?L)�RL�,�-.�*����'���>1'�%>1�+�ก0�&�&-	ก��	,1�ก�0����-��+���-��,�@-�,0L�,*��
��-���>��&) 
(ก) ก0�&�&-PW)\L�,�-.�*����\WกRQH>-��@�,0L����>�,�-.�*����'��PW)�&-%&�Q��K1�%กe,%�� (0�Y>�K>�ก�0K2%-�Q	���ก�00>(?L)�RL�,�-.�

*����'���>1'�%>1� �>)��&)	a��2,�-.�*����+�H-.��&-\WกRQH>-��@�,0L����>��>�ก*-�.	�-��>)� 
(/) ก0�&�&-,�-.�*����/��PW)\L�,�-.�*����1��B�02KQ�Q��W- (0�Y>�K>�ก�0K2%-�Q	���ก�00>(?L)�RL�,�-.�*����'���>1'�%>1� �>)��&)	a��2

,�-.�*����+�H-.��&-1��B�02KQ�Q�>�ก*-�.	�-��>)� 
(R) ก0�&�&-(0�Y>�K>�ก�0��K�0��	,A�.-�ก�0%-0>(?L)�RL�,�-.�*����'���>1'�%>1�R0>)��>)�n 	
A�
02'����1-�PW)\L�,�-.�*���� 

PW)\L�,�-.�*����%-H�%�0\�ก	*�กR.�%	,A���(+,)H>-�/��RL�,�-.�*����1�% (1) /)��1)��) 	.)�71-(0�Y>�K>�ก�0	,A�.-�	,%�2H%7*2
���Z�1	
A�ก0�&��	3YHQ,0>(PW)\L�,�-.�*������ก0�� 

+�ก0�&.>��&-กQ,��0>(?L)�RL�,�-.�*�����>)�10�ก>(.>�,����Qก�0/��(0�Y>�K>�ก�0 7*2/,0L�10�ก>(.>�,���/��
02	�3�&-ก�����*���� 
(ก0�&�&-%&ก�0*����+�1-��
02	�3) ,0L�	
A�.>��&-HQ�>ก���R�2ก00%ก�0 ก.*.1. %&RQH>-�+,)(0�Y>�K>�ก�0,���0>(RQH>-�?L)�,0L�RQH>-�/��
RL�,�-.�*����/��ก�����	
�� (0�Y>�K>�ก�0K2�Q	���ก�00>(?L)�RL�,�-.�*����+�.>��Qก�0\>�
 

ก��	��BP�
�<������������EBB��������3��=�
����� 

(0�Y>�K>�ก�0	
��0>(RQH>-�/��RL�,�-.�*������ก.>��Qก�0?L)�/��,�-.�*����* 1>)�71-	.*�	
���Qก�0K�\@�	.*��&-(0�Y>�K>�ก�0กQ,�� 
�ก	.)�����R.(
02ก>�K2	
��0>(RQH>-�/��RL�,�-.�*������ก.>��&- 25 /����ก	�L�� (,�ก10�ก>(.>�,����Qก�0+,)	*L-��	
A�.>��Qก�0\>�
) 
PW)\L�,�-.�*����H�%�0\�Qก�0/��RL� '��%&%W*R-�/>)�1-Q/��ก�0H>-�/��RL� 7*2%W*R-�,�-.�*����R�	,*L�+�(>Z�&/>)�1-Q �>��&) 
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%W*R-�/>)�1-Q/��ก�0H>-�/��RL� 
������� ����2��	�� 

1. SCBSEMI(A) 1,000.00 (�� 
2. SCBSEMI(R) 1,000.00 (�� 
3. SCBSEMI(D) 1,000.00 (�� 
4. SCBSEMI(P) 1.00 (�� 
5. SCBSEMI(E) 1.00 (�� 
6. SCBSEMI(SSF) %-กQ,�� 
7. SCBSEMI(SSFE) %-กQ,�� 
8. SCBSEMI(IN) 1,000.00 (�� 

%W*R-�,�-.�*����R�	,*L�+�(>Z�&/>)�1-Q 
������� ����2��	�� 

1. SCBSEMI(A) 1,000.00 (�� 
2. SCBSEMI(R) 1,000.00 (�� 
3. SCBSEMI(D) 1,000.00 (�� 
4. SCBSEMI(P) 1.00 (�� 
5. SCBSEMI(E) 1.00 (�� 
6. SCBSEMI(SSF) %-กQ,�� 
7. SCBSEMI(SSFE) %-กQ,�� 
8. SCBSEMI(IN) 50,000.00 (�� 

�>)��&) (0�Y>�K>�ก�0K2�Q02	���RL�+,)PW)*����B��+� 5 .>��Qก�0�>(71-.>�RQ�.�%W*R-��0>���H�� %W*R-�,�-.�*���� 0�R�/��7*20�R�0>(
?L)�RL�,�-.�*����/��.>��Qก�00>(?L)�RL�,�-.�*����'��%-�>(0.%.>�,����Qก�0+�1-��
02	�3 '��ก�0'��	/)�(>Z�&S��R�0 ,0L���ก	
A�
	�AR/&�R0-�%H>-�K-���L-�PW)*���� 1�%�&-PW)*�����)7K)�R.�%
02H�R�.) 

HQ,0>(����	�L-�ก�0��% 7*2����	�L-�ก�0��%P-���-�������	*Aก�0���กH� PW)\L�,�-.�*����71-*20��H�%�0\�Q0��ก�0/��RL�,�-.�
*�����)��ก.>��Qก�0 '��+�ก�0/��RL�,�-.�*����+�71-*20��ก�0(0�Y>�K>�ก�0K2,>ก	���*����+�71-*20��ก�0/��PW)\L�,�-.�*���� 
1�%.�S&	/)�ก-����กก-�� (FIFO) '��	0&��*Q�>(0��ก�0 1�%.>�7*2	.*��&-
0�กd+�02((����2	(&�� �>)��&) ก�0/��RL�,�-.�*���� ��K
H-�P*+,)PW)\L�,�-.�*����1)���Q02RL�H��S�
02'�������B�Y& �>��>)� PW)\L�,�-.�*����%&,�)��&-1)��3@กY� 7*2
d�(>1�1�%/)�กQ,��+�
กe,%��B�Y&��ก0 

HQ,0>(PW)\L�,�-.�*�����&-K2�)0>(H��S�
02'�������B�Y& K21)��\L�,�-.�*����R0(1�%02�2	.*��&-กe,%��B�Y&��ก0กQ,�� � .>��&-
/��,�-.�*���� 

        PW)*����H�%�0\H>-�/��,�-.�*�����)�&- 
� S��R�0��������� KQก>� (%,���) 7*2	a��2�-������&-S��R�0กQ,�� 	.*�	
���Qก�0 - 15.30 �. 
� (0�ก�0S��R�0������	1�0�	�A1 SCB EASY FUND B��+1) SCB EASY NET www.scbeasy.com 7*27���*�	R�>-� SCB EASY 

APP 	.*�	0�-%+,)(0�ก�0 -16.00 � 
� (*K. ��������� KQก>� '�0. 0-2777-7777 ก� 0 ก� 6 	.*�	
���Qก�0 - 15.30 �. 
� PW)H�>(H���ก�0/��,0L�0>(?L)�RL��&-�)0>(ก�071-�1>)�K�ก(0�Y>�K>�ก�0 
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��@-� (0�Y>�K>�ก�0��K��K�0��71-�1>)�PW)H�>(H���ก�0/��,0L�0>(?L)�RL�0���L-�	��-%	1�%,0L�	
*&-��7
*��)+�B��,*>�  

(�>)��&) *.>��& -1�%
d�����&-	
A�.>��Qก�01�%
ก1�/��(0�Y>�K>�ก�0 7*2/,0L�.>��Qก�0/��ก�����,*>ก 7*2/,0L�.>��Qก�0/��
1-��
02	�3�&-ก�����,*>ก*���� 7*2/,0L�
02	�3�&-	ก&-�./)��ก>(ก�0*���� ,0L�1�%�&-(0�Y>�K>�ก�0
02ก�3กQ,��	��-%	1�%) 

ก�0/��RL�,�-.�*��������	�L-�ก�0��% 7*2����	�L-�ก�0��%P-���-�������	*Aก�0���กH� ��KH-�P*+,)PW)\L�,�-.�*����1)���Q02RL�H��S�

02'�������B�Y& �>��>)� PW)\L�,�-.�*����%&,�)��&-1)��3@กY�7*2
d�(>1�1�%/)�กQ,��+�กe,%��B�Y&��ก0 HQ,0>(PW)\L�,�-.�*�����&-
K2�)0>(H��S�
02'�������B�Y& K21)��\L�,�-.�*����R0(1�%02�2	.*��&-กe,%��B�Y&��ก0กQ,�� � .>��&-/��,�-.�*���� 

(0�Y>�K>�ก�0/�H�.�H��S��&-K2	
*&-��7
*�.>�7*2	.*��Q0��ก�0/��RL�,�-.�*�����) ก0�&	
*&-��7
*�	.*��Q0��ก�0��K	
A�
02�2	.*��&-%�กก.-�,0L��)��ก.-�	.*��&-02(�.)+�,�>�HL��&)�.� 71-�>)��&)K2%-�)��ก.-�	.*� 12.00 �. ?@-�(0�Y>�K>�ก�0K27K)�+,)PW)\L�,�-.�
*����7*2PW)*�����>-.
�0�(\@�ก�0	
*&-��7
*��>�ก*-�.*-.�,�)�ก-��ก�0	
*&-��7
*� '��K2
02ก�3P-�����	.A(?1�/��(0�Y>�K>�ก�0 
7*2	.A(?1�/��PW)H�>(H���ก�0/��,0L�0>(?L)�RL�,�-.�*���� (\)�%&) ?@-�ก�0�Q	���ก�0�>�ก*-�.(0�Y>�K>�ก�0K2RQ�@�\@�
02'����/��
ก�����7*2PW)\L�,�-.�*����	
A�HQR>Z 

Q: ก��	5��	�B��I��3��ก��ก���������������Q���������������� 
A: (0�Y>�K>�ก�0 7*2/,0L� PW)�&-�)0>(%�(,%��K�ก(0�Y>�K>�ก�0 %&H��S�
d�	HS 7*2/,0L� 02�>( 7*2/,0L� �ก	*�กก�0�QS�0ก00%/��PW)\L�

,�-.�*�����>)�,%�,0L�(��H-.��)1�%�&-	,A�H%R.0 '��%-KQ1)��7K)�+,) PW)\L�,�-.�*�����0�(*-.�,�)� +�ก0�&�&-	ก��	,1�ก�0��+�
	,1�ก�0��,�@-�,0L�,*��	,1�ก�0���>�1-�
�&)  

(ก)  PW)H>-�?L)�,�-.�*����ก0�ก0��*2	�&��+�+(RQ/�+�)(0�ก�0ก����� 7*2/,0L� +(H>-�?L)�,�-.�*���� 7*2/,0L� 7((m�0�%7H��1�/��PW)
H>-�?L)�,�-.�*���� 7*2/,0L� 	�กH�0�L-�+�1�%�&-(0�Y>�K>�ก�0กQ,�� %-R0(\).�	�&����HQ,0>(ก�0
d�(>1�1�%กe,%��.-��).�ก�0

)��ก>�7*2
0�(
0�%ก�0m�ก	��� 7*2/,0L� PW)H>-�?L)�,�-.�*����%-�L-�	�กH�0,0L�,*>กI��+� n ?@-�%&0��*2	�&��1�%�&-(0�Y>�K>�ก�0
กQ,��  

(/)  (0�Y>�K>�ก�0	,A�.-�ก�0H>-�?L)�,�-.�*�����>�ก*-�.��K%&*>กY�2	
A�ก�0ก02�QR.�%P��1�%กe,%��.-��).�ก�0
)��ก>�7*2

0�(
0�%ก�0m�ก	��� 7*2/,0L� +�)	
A��-�����+�ก�0m�ก	��� 7*2/,0L� +�)	
A��-�����+�ก�0H�>(H������ก�0	���7ก-ก�0ก-�ก�0
0)��1�%กe,%��.-��).�ก�0
)��ก>�7*2
0�(
0�%ก�0m�ก	��� ,0L���K%&*>กY�2	
A�ก�0,*&ก	*&-��กe,%��,0L�/>�7�)�1-�
กe,%��1-�� n  

(R)  (0�Y>�K>�ก�0	,A�.-� ก�0H>-�?L)�,�-.�*�����>�ก*-�.��K%&P*ก02�(1-�ก�0*����/��ก�����0.% PW)H>-�?L)�,�-.�*����0���L-� ,0L�R.�%
�-�	�L-�\L�,0L�B��*>กY��/��S�0ก�KK>�ก�0*���� ,0L��L-�	H&��/��(0�Y>�K>�ก�0  

(�) (0�Y>�K>�ก�0/�H�.�H��S�
d�	HS�&-K2	H��/��,�-.�*����/��ก�����+,)7ก-PW)*�����&-	
A�(�RR*S00%��1>)�71- 2 R�/@)�
71-%-	ก��  4 
R�\L�,�-.�*����0-.%ก>� 7*2
0�กd.-�PW)*����(��R�,0L��>)�,%�	H&��&.�1 

(a) 	�L-�
02'����HW�H��/��ก�0(0�,�0K>�ก�0ก�����ก�0	H��/��,�-.�*����/��ก�����,0L�ก�0H>(	
*&-��,�-.�*����/��ก�����+,)��W-+�
��*�����K/��(0�Y>�K>�ก�071-	�&��PW)	�&�. '��(0�Y>�K>�ก�0/�H�.�H��S��&-K20>(,0L�
d�	HS�&-K2	H��/��,�-.�*����/��ก�����,0L�
ก�0H>(	
*&-��,�-.�*����/��ก�����+,)7ก-(�RR*+�กA�) '��(�RR*�&-(0�Y>�K>�ก�0%&.>1\�
02H�R��&-K2%-	H��/��,�-.�*����/��
ก�����,0L�%-H>(	
*&-��,�-.�*����/��ก�����+,)�>)� 0.%\@�71-%-KQก>�	�&�� �*	%L��H,0>I�	%0�ก� PW)�&-%&\�-�I����W-+�H,0>I�	%0�ก� 
(�RR*?@-�
ก1�%&\�-��&-��W-+�H,0>I�	%0�ก� 0.%\@�ก���0>���H��/��(�RR*�>�ก*-�. 7*2(0�Y>�,0L�,)��,�)�H-.�?@-�K>�+,)%&/@)�7*2�Q	���
ก�Kก00%+�H,0>I�	%0�ก� 

(�) (0�Y>�K>�ก�0/�H�.�H��S�
d�	HSRQH>-�?L)�,�-.�*����/��PW)*���� ,�กก�0H>-�?L)��>�ก*-�./>�ก>(,*>ก	ก�w�/��HQ�>ก���
R�2ก00%ก�0 ก.*.1. ,0L� %&P*ก02�(1-�ก�0(0�,�0K>�ก�0ก����� ,0L��Q+,)	ก��R.�%	H&-�����กe,%��,0L�1-��L-�	H&��/��(0�Y>�
K>�ก�0,0L�ก����� '��(0�Y>�K>�ก�0K2RQ�@�\@�
02'����/��PW)\L�,�-.�*����	
A�HQR>Z 
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Q: ก���������	
�	
�ก?����ก	���ก�Bก��������ก?��������?�2<����<������������ ก����������������B P�
�<������������
4��<?�����	���B��
E�
� E�2ก��������B<?����P�
�������<������������ ��
������� 

A: ก��������ก?���ก���?�2����<����<������������<��Eก�=�
O������������ 

(0�Y>�K>�ก�0K2	*L-��กQ,��ก�0�Q02	���R-�/��RL�,�-.�*����7ก-PW)\L�,�-.�*�����&-%&RQH>-�/��RL�,�-.�*����/��ก�����	
��.)7*).�) 
	a��2+�ก0�&�&-กQ,��.) ?@-�1)��%-	ก��ก.-�ก0�&�>�1-�
�&)  

(1) (0�Y>�K>�ก�0��K�0��7*). %&R.�%	�L-�'��H�K0�17*2H%	,1�H%P*.-�	
A�ก0�&�&-	/)�	,1�+�	,1�,�@-��>��&) '���)0>(R.�%	,A���(/��
PW)�W7*P*
02'����7*).  

(ก) %&	,1�KQ	
A��Q+,)%-H�%�0\KQ,�-�� K-��'�� ,*>ก�0>���,0L��0>���H��/��ก�����0.%	
���)��-��H%	,1�H%P*  

(/) %&	,1��&-�Q+,)ก�����0.%%-�)0>(�Q02	���K�ก,*>ก�0>���,0L��0>���H���&-*����.)1�%กQ,��	.*�
ก1� ?@-�	,1��>�ก*-�.��W-��ก	,�L�ก�0
R.(R�%/��(0�Y>�K>�ก�0  

(2) PW)\L�,�-.�*����%&RQH>-�/��RL�,�-.�*����ก-��,0L�+��-.�02�2	.*��&-(0�Y>�K>�ก�0�(.-�0�R�0>(?L)�RL�,�-.�*����/��ก�����0.%
	
��%-\Wก1)��'��%&%W*R-�1>)�71- 1 H1��R�/@)�
 7*2R��	
A��>10�1>)�71-0)��*2 0.5 /��%W*R-�,0L�0�R��&-\Wก1)�� 7*2PW)�W7*P*
02'�����>�
%-�)0>(0��/)�%W*+�0�����ก�07ก)/0�R��)��,*>�7*20�����ก�0��	��0�R� 

�>)��&) ก�0	*L-��กQ,���Q02	���R-�/��RL�/)��1)� (0�Y>�K>�ก�0K2�Q	���ก�01�%�&-02(�+�0��*2	�&��'R0�ก�07*2,*>ก	ก�w��&-HQ�>ก���
R�2ก00%ก�0 ก.*.1. กQ,�� 

ก����������������BP�
�<�����������B���	�������������4������ 

(0�Y>�K>�ก�0K2%-/��,0L�%-0>(?L)�RL�,�-.�*���� 1�%RQH>-�?L)�,0L�RQH>-�/��RL�,�-.�*�����&-�)0>(.)7*).,0L�K2,���0>(RQH>-�?L)�,0L�
RQH>-�/��RL�,�-.�*�����) 	a��2+�ก0�&�&-กQ,��.) ?@-�%-	ก��ก.-�ก0�&�>�1-�
�&)  

(1) 1*��,*>ก�0>���%-H�%�0\	
���Qก�0?L)�/���)1�%
ก1�  

(2) (0�Y>�K>�ก�0��K�0��7*). %&R.�%	�L-�'��H�K0�17*2H%	,1�H%P*.-�	
A�ก0�&�>��&) '���)0>(R.�%	,A���(/��PW)�W7*P*
02'����7*). 
?@-�+,)ก02�Q�)%-	ก�� 1 .>��Qก�0  	.)�71-K2�)0>(ก�0P-��P>�	.*��>�ก*-�.K�กHQ�>ก���R�2ก00%ก�0 ก.*.1. 

(ก) %&	,1�KQ	
A��Q+,)%-H�%�0\KQ,�-�� K-�� '��,*>ก�0>���,0L��0>���H��/��ก�����	
���)��-��H%	,1�H%P*  

(/) %-H�%�0\RQ�.�%W*R-��0>���H��/��ก�����	
���)��-��	
A�S00%7*2	,%�2H%   

(R) %&	,1�KQ	
A��L-�+�	�L-�R�)%R0��
02'����/��PW)\L�,�-.�*����  

(3) ก�����0.%�)*����+�,*>ก�0>���,0L��0>���H��+�1-��
02	�3 7*2%&	,1�ก�0���>�1-�
�&)	ก��/@)� ?@-�ก-�+,)	ก��P*ก02�(1-�ก�����0.%
�>�ก*-�.��-��%&�>�HQR>Z  

(ก) 1*��?L)�/��,*>ก�0>����&-ก�����0.%*����%-H�%�0\	
���Qก�0?L)�/���)1�%
ก1� �>)��&) 	a��2+�ก0�&�&-ก�����0.%�)*����+�
,*>ก�0>����&-?L)�/��+�1*��?L)�/��,*>ก�0>���7,-��>)�	ก��ก.-�0)��*2 10 /��%W*R-��0>���H��/��ก�����0.%  

(/) %&	,1�ก�0���&-�Q+,)%-H�%�0\7*ก	
*&-��	���10�1-��
02	�3�)��-��	H0& 7*2�Q+,)%-H�%�0\'��	�����กK�ก
02	�3,0L�0>('��	���
K�ก1-��
02	�3�)1�%
ก1� ,0L�  

(R) %&	,1��&-�Q+,)ก�����0.%%-�)0>(�Q02	���K�ก,*>ก�0>���,0L��0>���H���&-*����.)1�%กQ,��	.*�
ก1� ?@-�	,1��>�ก*-�.��W-	,�L�ก�0
R.(R�%/��(0�Y>�K>�ก�07*2PW)�W7*P*
02'����	,A���(�).�7*).  
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(4) 	
A�ก�0%-/��,�-.�*����1�%RQH>-�?L)�,�-.�*�����&-0>(.)7*). ,0L�	
A�ก�0,���0>(RQH>-�?L)�,�-.�*���� 7ก-PW)*����	a��20�� 
	�L-��K�ก
0�กd/)�	�AKK0�� �>��&)  

(ก) (0�Y>�K>�ก�0%&	,1��>�R.0H�H>�.-�PW)*����0���>)�n%&H-.�	ก&-�./)��ก>(ก�0ก02�Q��-��+���-��,�@-��>��&)  

1. ก�0ก02�Q�&-	
A�R.�%P��%W*I��,0L�R.�%P��I��m�ก	���1�%กe,%�� 	ก&-�.ก>( ก�0
)��ก>�7*2
0�(
0�%ก�0m�ก	��� %-.-�K2	
A�
กe,%����,0L�กe,%��1-��
02	�3  

2. ก�0+,)ก�0H�>(H������ก�0	���7ก-ก�0ก-�ก�00)��   

3. ก�0ก02�Q�&-	
A�ก�0
d�(>1�1�%RQH>-�	ก&-�.ก>(ก�0�@�,0L����>��0>���H��'��(�RR*PW)%&�Q��K1�%กe,%��  

(/) (0�Y>�K>�ก�0%-H�%�0\�Q	���ก�00W)K>ก*WกR)� 7*210.KH�(	�L-��0�(/)�	�AKK0��	ก&-�.ก>(*WกR)��)+�H�02HQR>Z 

(5) ��W-+�02,.-���Q	���ก�0	
*&-��+,)(0�Y>�K>�ก�0ก�����0.%0���L-�	/)�(0�,�0K>�ก�0ก�����0.%B��+1)ก�0K>�ก�0/��1��>�
	�L-��%�K�กก�0�&-(0�Y>�K>�ก�0ก�����0.%0��	��%%-H�%�0\�Q0�R.�%	�&����/��	���ก������)1�%
02ก�3R�2ก00%ก�0กQก>(
,*>ก�0>���7*21*��,*>ก�0>���.-��).�ก�0�Q0�	���ก�����/��PW)
02ก�(S�0ก�Kก�0K>�ก�0ก�����0.% ก�0K>�ก�0ก�����H-.�(�RR* ก�0
	
A����,�)�?L)�/��,*>ก�0>���7*2ก�0R)�,*>ก�0>���7*2ก�0K>�KQ,�-��,*>ก�0>����&-	
A�,�-.�*����7*2ก�0	
A�PW)K>�ก�0	������H>ZZ�
?L)�/��*-.�,�)�?@-�+,)ก02�Q�)%-	ก�� 3 .>��Qก�0 

(6)  ��W-+�02,.-���Q	���ก�0	�L-�	*�กก�����0.% �&-02(�.)+�/)�PWก�>�/)� 22.1.1 (4) 

�>)��&) ก�0%-/��,0L�%-0>(?L)�RL�,0L�%-H>(	
*&-��,�-.�*����1�%H>-�/)��1)� (0�Y>�K>�ก�0K2�Q	���ก�01�%�&-02(�+�0��*2	�&��'R0�ก�0
7*2,*>ก	ก�w��&-HQ�>ก���R�2ก00%ก�0 ก.*.1. กQ,�� 

ก��������B<?����P�
�������<������������ 

	�L-�R�)%R0��
02'����/��PW)\L�,�-.�*���� ,0L�+�ก0�&�&-%&R.�%KQ	
A�	�L-�0>กY�	H\&�0B�����	30YIก�K7*2ก�0	���/��
02	�3 ,0L�
	�L-�0>กY�	H\&�0B��+�02((1*��ก�0	��� (0�Y>�K>�ก�0K2,���0>(RQH>-�?L)�,0L� RQH>-�/��RL�,�-.�*����/��ก�����	
���)	
A�ก�0
�>-.R0�. 1�%02�2	.*��&-HQ�>ก���R�2ก00%ก�0 ก.*.1. 
02ก�3 �>)��&) %-	ก�� 20 .>��Qก�01��1-�ก>� 	.)�71-K2�)0>(R.�%	,A���(K�ก
R�2ก00%ก�0 ก.*.1. +,)/���02�2	.*�,���0>(RQH>-�?L)�,0L�RQH>-�/��RL�,�-.�*������ก
�)  

Q: ��Q	ก����B���	���������������M�������� 
A: HQ,0>(,�-.�*��������	�L-�ก�0��% ?@-�,%��\@� ,�-.�*��������	�L-�ก�0��% 7*2,�-.�*��������	�L-�ก�0��%P-���-�����

��	*Aก�0���กH� 
� (0�Y>�K>�ก�0K2�Q	���ก�0�Q	���R-�/��RL�,�-.�*����/��ก�����1)����/����,�-.�*����1)���� 7*).�Q
�Q02	���R-�?L)�,�-.�

*����/��ก�����
*�����/����,�-.�*����
*�����'��(0�Y>�K>�ก�0K2,>ก	���*����+�71-*20��ก�0/��PW)\L�,�-.�*���� 1�%.�S&
	/)�ก-����กก-�� (FIFO) '��	0&��*Q�>(0��ก�0 1�%.>�7*2	.*��&-
0�กd+�02((����2	(&�� ก�0H>(	
*&-��,�-.�*��������	�L-�
ก�0��%��ก ��K	
A�P*+,)PW)\L�,�-.�*����1)���Q02RL�H��S�
02'�������B�Y& �>��>)� PW)\L�,�-.�*����%&,�)��&-1)��3@กY�7*2
d�(>1�
1�%/)�กQ,��/��กe,%��B�Y&��ก0 

� ก�0�Q0��ก�0H>(	
*&-��,�-.�*����	/)� (0�Y>�K>�ก�0/�H�.�H��S�	a��2ก�0�Q0��ก�0H>(	
*&-��K�กก�����0.%	�L-�ก�0��%�L-�/
,�-.�*��������	�L-�ก�0��%�L-� 7*2ก�����0.%�L-�B��+1)ก�0(0�,�0K>�ก�0/��(0�Y>�K>�ก�0	/)�%��>�,�-.�*��������	�L-�ก�0��% 
(%-0.%\@�ก�����0.%�&-�)0>(H��S�
02'�������B�Y&�L-�B��+1)ก�0(0�,�0K>�ก�0/��(0�Y>�K>�ก�0) 

� ก�0�Q0��ก�0H>(	
*&-��,�-.�*������ก (0�Y>�K>�ก�0/�H�.�H��S�+,)H�%�0\�Q0��ก�0H>(	
*&-���)	a��202,.-��ก�����0.%
	�L-�ก�0��%/,�-.�*��������	�L-�ก�0��% B��+1)ก�0(0�,�0K>�ก�0/��(0�Y>�K>�ก�0	�-��>)� 
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� ก�0*�KQ�.�,�-.�*����/��ก�����1)�����&-H>(	
*&-��,�-.�*����7*2ก�0	��-%KQ�.�,�-.�*����/��ก�����
*����� K2�Q
B��+� 4 .>��Qก�0�>(71-.>��&-�)0>(RQH>-�K�กPW)\L�,�-.�*���� 

�    +��-.�70ก(0�Y>�K>�ก�0�>�%-	
��+,)H>(	
*&-��02,.-��ก�����0.%	�L-�ก�0��%/,�-.�*��������	�L-�ก�0��%B��+1)ก�0(0�,�0/��
(0�Y>�K>�ก�0ก>(ก�����0.%	�L-�ก�0��%B��+1)ก�0(0�,�0/��(0�Y>�K>�ก�0�L-� ,�ก(0�Y>�K>�ก�0	
��+,)(0�ก�0�>�ก*-�.K27K)�+,)
�0�(*-.�,�)�P-��	.A(?1�(0�Y>�K>�ก�0 7*2	.A(?1�/��PW)H�>(H���ก�0/��,0L�0>(?L)�RL�,�-.�*���� (\)�%&) 

�  ก0�&�&-(0�Y>�K>�ก�0	
��+,)H>(	
*&-��,�-.�*����02,.-��,�-.�*��������	�L-�ก�0��%B��+1)ก�0(0�,�0/��(0�Y>�K>�ก�0ก>(ก�����
0.%	�L-�ก�0��%B��+1)ก�0(0�,�0/��(0�Y>�K>�ก�0�L-� K2	
A�
1�%.�S&ก�0�>��&) 
ก0�&H>(	
*&-��,�-.�*����	/)�(0�Y>�K>�ก�0 (SWITCHING IN)  
PW)\L�,�-.�*�����&-
02H�R�K2H>(	
*&-��,�-.�*����	/)�%��>�,�-.�*��������	�L-�ก�0��%B��+1)ก�0(0�,�0/��(0�Y>�K>�ก�0 
(ก�����
*�����) H�%�0\/�0>(,�>�HL��&)�.� RW-%L�ก�0*���� 	�กH�0ก�0	
��(>Z�&PW)\L�,�-.�*���� +(RQH>-�H>(	
*&-��,�-.�*����
�)�&-(0�Y>�K>�ก�0,0L�PW)H�>(H���ก�0/��,0L�0>(?L)�RL�,�-.�*�����)��ก.>��Qก�0?L)�/��,�-.�*���� 7*27H��R.�%KQ��+�ก�0
H>(	
*&-��,�-.�*����	/)�ก�����/����,�-.�*�����&)�)�).�1�	���&-(0�Y>�K>�ก�0,0L�PW)H�>(H���ก�0/��,0L�0>(?L)�RL�,�-.�*����'��
ก0�ก0��*2	�&��7*2/)�%W*1-��n+�+(RQH>-�H>(	
*&-��,�-.�*����  
ก0�&H>(	
*&-��,�-.�*������กK�ก(0�Y>�K>�ก�0 (SWITCHING OUT)  
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PWก�>�) (0�Y>�K>�ก�0ก�����0.%K2�Q	���ก�0'���)��ก�0*����/��PW)\L�,�-.�*����
�>�ก�����0.%	�L-�ก�0��%/,�-.�*��������	�L-�
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�)0>(RQH>-�H>(	
*&-��,�-.�*����7*2(0�Y>�K>�ก�0�)�Q0��ก�0H>(	
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*&-��,�-.�*�����>)� ?@-�	
A�0�R��&-0>(0��'��PW)�W7*P*
02'����7*). 
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0Y�&����	*Aก�0���กH� 
(E-Mail) (\)�%&) ,0L�'�����
0Y�&��+�ก0�&�&-%-02(��&-��W-
0Y�&����	*Aก�0���กH� (E-Mail Address) 1�%�&-��W-�&-02(�.)+�+(RQ/�+�)
(0�ก�0ก�����B��+� 7 .>��Qก�0�>(71-.>�RQ�.�%W*R-��0>���H�� %W*R-�,�-.�*���� 0�R�/��7*20�R�0>(?L)�RL�,�-.�*����/��.>��Q
ก�0?L)�/��,�-.�*���� �>)��&) 	.)�71-(0�Y>�K>�ก�0K2���Z�1�Q	���ก�0	
A���-���L-� 

Q: =�
O��������������ก���������	
��3O�ก3?ก�����Q�5�������5� D��54
������� 

A: H��S�+�ก�0*�%1�	�L-�7ก)/	��-%	1�%'R0�ก�0K>�ก�0*����,0L�7ก)/.�S&K>�ก�0:   
 ,�กPW)\L�,�-.�*����\L�,�-.�*����	ก��ก.-� 1 +� 3 /��KQ�.�,�-.�*�����&-KQ,�-���)7*).�>)�,%�/��ก�����0.% (0�Y>�K>�ก�0ก�����

0.%K2%-�>(R27��	H&��H-.��&-	ก���>�ก*-�. 	.)�71-	
A�ก0�&ก�����0.%�&-%&ก�07(-�����,�-.�*����7*2,�-.�*���������>�ก*-�.%&PW)\L�
,�-.�*����	�&��0��	�&�. K2�>(R27��	H&��/��PW)\L�,�-.�*�����>�ก*-�.�)	1A%1�%KQ�.��&-\L���W- 

Q: �������E�2��Q	ก���	�=�
O�����������������O4��3��BE�����ก��5�
���Q���ก��	��E�2ก���?����ก��5�
���Q���ก��	����
B��I��3��ก��ก��������������4�� 

A: PW)*����H�%�0\10.K�W7�.���+�ก�0+�)H��S���ก	H&�� 7*2�Q	���ก�0+�)H��S���ก	H&���)'��(0�Y>�K>�ก�0K2�Qก�01��
02ก�3 � �&-�Q
ก�0/��(0�Y>�K>�ก�0 ,0L�
02ก�3+�	.A(?1�/��(0�Y>�K>�ก�0 

Q: ก���������	
�	�������E�2��Q	ก���
����	����=�
����� E�2�@�B��ก���2��B
������@��ก�2B��ก�����>�@44���ก�� 
4���3���Q	�
����ก�2B��ก�����ก����������� ������� 

A: PW)\L�,�-.�*����H�%�0\�QH-�/)�0)��	0&��%��)�&- 
• (0�Y>�,*>ก�0>���K>�ก�0ก����� ��������� KQก>� [-��*WกR)�H>%�>�S� '�0.0-2777-7777 ก� 0 ก� 6  
• HQ�>ก���R�2ก00%ก�0 ก.*.1. (Help Center) '�0.0-2263-6000 
• PW)�W7*P*
02'���� : S��R�0กH�ก0�� KQก>� (%,���) '�0. 0-2470-1962 / 0-2470-1523 '�0H�0 0-2470-1996-7 

ก�002�>(/)������'��ก02(.�ก�0���Z�'11�*�ก�0 
+�ก0�&�&-(0�Y>�K>�ก�0ก�����0.%[-�[L�,0L�%-
d�(>1�1�%,*>ก	ก�w�	ก&-�.ก>(ก�0���%>1�+,)K>�1>)�ก�����0.% 7*2ก�0[-�[L�,0L�ก�0%-

d�(>1��>)�ก-�+,)	ก��R.�%	H&�,��7ก-ก�����0.%,0L�PW)*���� (0�Y>�K>�ก�0ก�����0.%K27ก)/	�&�.��R.�%	H&�,��'��%-�>ก�)� '��+�
ก0�&�&-	ก��/)������02,.-��(0�Y>�K>�ก�0ก�����0.%7*2PW)*���� (0�Y>�K>�ก�0ก�����0.%�����%+,)�Q/)������	/)�HW-ก�0��K�0��/��
���Z�'11�*�ก�0 
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Q: ก���2B�D����?���5���2��W��� �����ก������������?���B=�
O��������������ก����	�����	D����?���5���2��W��� 

A:  +�ก0�&�&-PW)\L�,�-.�*����%-%&BW%�*Q	��+�
02	�3��7*2%-�)7K)�.)	
A���-���L-� (0�Y>�K>�ก�0K2�)������&-��W-/��(0�Y>�K>�ก�0	
A�BW%�*Q	��	�L-�
ก�0.���0>���+�ก0�&�&-1)��%&ก�0.���0>��� 

B�<<��	��ก	���
��ก�Bก���?����ก����ก�������� 

Q:   
�����ก	���ก�BB��I��3��ก��ก��������  

A:   (0�Y>�,*>ก�0>���K>�ก�0ก����� ��������� KQก>� K>�1>)�/@)�	%L-�.>��&- 18 %&��R% �.3. 2535 	
A�(0�Y>�+�	R0L�S��R�0���������          
�&-�)0>(+(���Z�1K�กก02�0.�ก�0R*>�+,)
02ก�(S�0ก�K,*>ก�0>���
02	B�S�0ก�Kก�0K>�ก�0ก�����0.% ก�����HQ0��	*&)���&� 7*2 
ก�����H-.�(�RR* 
>KK�(>�(0�Y>�K>�ก�0 %&ก�����0.%B��+1)ก�0(0�,�0K>�ก�0KQ�.��>)�,%� 402 ก����� 7*2%W*R-��0>���H��H��S�/��
ก�����0.% 	�-�ก>( 914,529,260,216.73 (�� (/)�%W* � .>��&- 29 	%Y��� 2565) 
o  0���L-�R�2ก00%ก�0K>�ก�0 

1. ����0�R�3>ก��� 
*��%&�>� 
02S��	K)�,�)��&-(0�,�0 
2. ����>���%�>H 	
&-�%�����%�>H Chief Investment Officer  
3. ������.�� �>3.'BR�� Chief Marketing Officer  
4. ���
�-�H��� BW-.�B���.00S�� Chief Operating Officer 
5. ���H��S��&�� *�%
�>�S� Executive Director ก*�-%K>�ก�0*����10�H�0��� 
6. �0.�W�3>ก��� '*-H���0 
7. ���H�.%��0� \�-�S�H�0 

Executive Director ก*�-%K>�ก�0*���� Machine Learning  
Executive Director ก*�-%K>�ก�0*����10�H�0,�&) 

8. ������S�* .��������ก0 
9. ���.'0|�S�� K&02�� 

Executive Director ก*�-%K>�H00H���0>���7*2ก�����1-��
02	�3 
Executive Director ก*�-%.�	R0�2,�ก�0*���� 

10. ���H�.���7ก). �0��7ก). 
11. ���H�.�0.& ���%������� 
12. ���H�.3�B0>1�� ��0&��.�3� 

Executive Director ก*�-%S�0ก�K*WกR)�(�RR*7*2H\�(>� 
Executive Director ก*�-%S�0ก�Kก�����HQ0��	*&)���&� 
Executive Director ก*�-%ก*���S�ก�01*��7*2P*�1B>�w�ก�0*���� 

13. ���H%��Y� ,�0>Z/K0'0K�� Executive Director ก*�-%(>Z�&7*2
d�(>1�ก�0ก����� 
14. ���H�.R���ก0 K�0���ก0Hก�* Executive Director ก*�-%	�R'�'*�&H�0H�	�3 
15. ��������00� B>�0.�ก0% Executive Director ก*�-%ก�0*�����H>�,�0�%�0>���7*2'R0�H0)���L)�I�� 
16. ���H�.�B�0>1�� ก�ZK�H%.�3� 
17. ���
0�'%��� 	*)�H%(W0��  

Executive Director ก*�-%�0>���ก0(�RR* 
Executive Director ก*�-%(0�,�0R.�%	H&-��  

18. ���H�.�0��%� �&�	
A�H�/ Executive Director ก*�-%ก*���S�7*2.��7P� 
�   0���L-�R�2ก00%ก�0(0�Y>� 

1. ���ก�11��� '1S�2	กY% 
02S��ก00%ก�0(0�Y>� 
2. ���H�*��& .>�1�* ก00%ก�0 
3. �0.�00�� ��	K0�Z 
4. ����*�11� 	�L-��KQ��R� 

ก00%ก�0 
ก00%ก�0 

5. ����0�R�3>ก��� 
*��%&�>� ก00%ก�0 
6. ���
d�B�� 	*�3
02	H0�I3�0� ก00%ก�0 
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Q: �������<�2ก���ก��ก�������  

A:  1. ����0�R�3>ก��� 
*��%&�>� 
2. ����>���%�>H 	
&-�%�����%�>H 
3. ���H��S��&�� *�%
�>�S� 
4. �0.�W�3>ก��� '*-H���0 
5. ���H�.%��0� \�-�S�H�0 
6. ������S�* .��������ก0 
7. ���.'0|�S�� K&02�� 
8. ���H�.K�0�B>�0 ���*��� 
9. ����>I��>� 
02����0����� 
10. ���H\�1����Y� K>��0K�0.�3� 
11. ����0���� ��1����B�� 
12. ���H�.�B��00� *�B.0ก�K�>�  
13. ���	�ก*>กY�� ก027H	3&�0  
14. ���H�.��H�0>1�� �%BW��Y� 
15. ���.�* ����R	H� 
16. ���H�.��H0&�� B>ก�&�� 
17. ���
��2B>�0� B>�0BW.�* 
18. ���H�.33���%�� H�7H�K>��0� 

Q:    �������=�
3��ก��ก����� ��2��4�ก��W;กI� E�2��2�Bก����ก���?����	��ก	���
��ก�Bก��B�����3��ก��ก�������� 

A: 0��/L-�7*2/)�%W*�&-	ก&-�./)��ก>(PW)K>�ก�0ก����� 7H���)�>��&) 

�?��B ����-�ก�� ��
��	�E�2<�����B=����B ��b�ก��W;กI� ��2�Bก�����?��� 

1 ������S�* .��������ก0 (0�,�0ก����� - 
0�ZZ�'� (0�,�0S�0ก�K(>Z�&7*2
ก�0	��� %,�.����*>� S00%3�H10� 
(,*>กHW10������1�) 

- 
0�ZZ�10& (0�,�0S�0ก�K 
%,�.����*>�������1�%,��* 

- R��.�z���	3Y CISA Level I, 

    Single License 

- Executive Director ก*�-%K>�H00
H���0>���7*2ก�����1-��
02	�3  
(*K.��������� 

- Executive Director ก*�-%K>�ก�0*����
10�H�0,�&) (*K.��������� 

- PW)�Q�.�ก�0��.�'H [-��ก�0*���� 
10�H�0,�&)7*2(0�,�0	���  
(*K.���������  

- 0��PW)�Q�.�ก�0 [-��K>�H00H���0>���
7*2ก*���S�ก�0*����  
(*K.��������� 

- PW)�-.�PW)K>�ก�0 ก�����(Q	,�AK(Q��Z
/)�0��ก�0 (ก(/.) 

- PW)K>�ก�0[-��(0�,�0R.�%	H&-��  
(*K.��������� 
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�?��B ����-�ก�� ��
��	�E�2<�����B=����B ��b�ก��W;กI� ��2�Bก�����?��� 

2 ���H�.��H�0>1�� �%BW��Y� (0�,�0ก����� -   
0�ZZ�'� .����3�H10� (ก�0	���) 
%,�.����*>� S00%3�H10� (,*>กHW10
������1�) 

-   
0�ZZ�10& (0�,�0S�0ก�K K���*�ก0��
%,�.����*>� 

-   R��.�z���	3Y CFA Level 1, CISA 
Level 1 

-  Director, [-��ก�0*����P-��ก�����
1-��
02	�3 

(0�Y>�,*>ก�0>���K>�ก�0ก�����  
��������� KQก>� 

- Senior Fund Manager, [-��ก�0
K>�ก�0*����%>*1�7�H	?A� 

(0�Y>�,*>ก�0>���K>�ก�0ก�����  
กH�ก0�� KQก>� 

- Senior Fund Manager, [-��K>�ก�0
*����10�H�0��� 

(0�Y>�,*>ก�0>���K>�ก�0ก�����  
	�A%	�m?& KQก>� (%,���) 

- Fund Manager, [-��K>�ก�0*���� 
10�H�0��� 

(0�Y>�,*>ก�0>���K>�ก�0ก����� ��
������� KQก>� 

- Manager, [-��.����S�ก�K 

(0�Y>�,*>ก�0>��� 	RK&� (
02	�3��) 
KQก>� (%,���) 

- Assistant Manager, [-�� Corporate 
Finance  

(0�Y>� 	R�&	�A%K& BW%��� �&-
0@กY�S�0ก�K 
KQก>� 

- Assistant Manager, [-��.����S�ก�K 

(0�Y>�,*>ก�0>��� 	RK&� (
02	�3��) 
KQก>� (%,���) 

- Assistant Fund Manager, [-��K>�ก�0
*����10�H�0��� 

(0�Y>�,*>ก�0>���K>�ก�0ก�����  
	�A%	�m?& KQก>� (%,���) 

3 ���H�.
�*��� 	R0L�'HB� (0�,�0ก����� -   
0�ZZ�'� (0�,�0S�0ก�K
K���*�ก0��%,�.����*>� 
(,*>กHW10������1�) 

-   
0�ZZ�10& 	30YI3�H10�
%,�.����*>�S00%3�H10� (,*>กHW10 
������1�) 

-   R��.�z���	3Y CFA Level I 

- Senior Associate, [-��ก�0*����P-��
ก�����1-��
02	�3 (*K.��������� 

- PW)K>�ก�0ก����� ก�����1-��
02	�3 
(*K.�,�0�� 

- PW)�-.�PW)K>�ก�0ก����� ก�����
1-��
02	�3 (*K.�,�0�� 

- 	K)�,�)��&-[-��ก*���S�7*2.��7P�ก�0
*���� S��R�0?&�	�A%(&�� KQก>� 
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�?��B ����-�ก�� ��
��	�E�2<�����B=����B ��b�ก��W;กI� ��2�Bก�����?��� 

(%,�/�) 
4 ���.�30�1 	HกH00����� (0�,�0ก����� -   
0�ZZ�10& (0�,�0S�0ก�K K���*�ก0��

%,�.����*>� 

-   R��.�z���	3Y CISA Level I, 

    IP License, Fund Manager 
License, Derivative Fund 
Manager License 

- Senior Associate [-��ก�0*����P-��
ก�����1-��
02	�3 (*K.��������� 

- PW)K>�ก�0ก����� [-��ก�0K>�ก�0*���� 
(*K.	�Aก?�H
0��  

- PW)�-.�PW)K>�ก�0ก����� [-��ก�0K>�ก�0
*���� (*K.	�Aก?�H
0�� 

- PW)�-.�PW)K>�ก�0ก����� [-��ก�0K>�ก�0
ก�����H-.�(�RR* (*.ก0���� ?&%�'ก) 

- Wealth Management Trainee [-�� 
Private Banking S��R�0��������� 

5 ���H�.�0���0� 1��0>1��Hก�*�>� (0�,�0ก����� -   
0�ZZ�'� ก�0K>�ก�0ก�0*����
ICMA Centre, University of 
Reading 

-   
0�ZZ�10& 	30YI3�H10� 
K���*�ก0��%,�.����*>� 

-   R��.�z���	3Y CFA Level III, 

   Fund Manager License 

- Associate Director [-��ก�0*����P-��
ก�����1-��
02	�3 (0�Y>�,*>ก�0>���
K>�ก�0ก����� ��������� KQก>� 

- Manager, [-��*���� (0�Y>� 	�m
�>((*�.�& 
02ก>��&.�1 KQก>� (%,���) 

- Assistant  Manager, [-��*����  
(0�Y>� 	�m�>((*�.�& 
02ก>��&.�1 KQก>� 
(%,���) 

- Fund Manager, [-��K>�ก�0*���� 
10�H�0,�&)1-��
02	�3  
(0�Y>�,*>ก�0>���K>�ก�0ก�����  
	�A%	�m?& KQก>� (%,���) 

- Assistant Fund Manager,  
[-��K>�ก�0*����10�H�0,�&)1-��
02	�3 
(0�Y>�,*>ก�0>���K>�ก�0ก�����  
	�A%	�m?& KQก>� (%,���) 

- �>ก.�	R0�2,�H��	�L-�*WกR)�(00Y>�S�ก�K 
S��R�0กH�ก0�� 

6 ���H�.ก>�1�0�& 
S��0�Ye0� (0�,�0ก����� -   
0�ZZ�'� 	30YI3�H10�S�0ก�K 
%,�.����*>�S00%3�H10� 

-   
0�ZZ�10& 	30YI3�H10� 
%,�.����*>�S00%3�H10� 

-   R��.�z���	3Y CFA Level 1, CFP 
Module 1, CFP Module 2, Single 
license 

- Senior Associate [-��ก�0*����P-��
ก�����1-��
02	�3 (*K.��������� 

- PW)K>�ก�0ก����� (*K.��*�H 
- PW)�-.�PW)K>�ก�0ก����� [-��ก�0*����
1-��
02	�3 (*K.�,�0�� 

- 	K)�,�)��&-7�2�Qก�0*���� [-��ก�0
*����1-��
02	�3 (*.��H'ก) 
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Q: �������=�
���B����ก����������BP�
�<������������ ����2�B	������������ E�2=�
��E�=���2@���� 
A: =�
���B����ก����������BP�
�<������������ 

=�
���B����ก����������BP�
�<������������ �B���@��W���� 

1 S��R�0��������� KQก>� (%,���)  0-2777-7777 
2 (0�Y>�,*>ก�0>��� 	ก&�01���R��B>�0 KQก>� (%,���) 0-2305-9000 
3 (0�Y>�,*>ก�0>��� ก0��30& KQก>� (%,���) 0-2659-7000 
4 (0�Y>� 7���.��?� *m� 
02ก>��&.�1 KQก>� (%,���) 0-2648-3600 
5 (0�Y>�,*>ก�0>��� 	R�&(&	�H�& KQก>� (%,���) 0-2648-1777 
6 (0�Y>�,*>ก�0>��� '�%W02 �>z�H�� KQก>� (%,���) 0-2638-5500 
7 (0�Y>�,*>ก�0>��� �W'�(& 	R��	�&�� (
02	�3��) KQก>� (%,���) 0-2659-8000 
8 (0�Y>�,*>ก�0>��� ก0���� ?&%�'ก) KQก>� 0-2695-5000 
9 (0�Y>�,*>ก�0>��� 	�	�&� �*>H KQก>� (%,���) 0-2680-1234 

10 (0�Y>�,*>ก�0>��� �&(&	�H .�R	R�0�H (
02	�3��) KQก>� 0-2857-7000 
11 (0�Y>�,*>ก�0>��� m��>�?-� KQก>� 0-2697-3870 
12 (0�Y>�,*>ก�0>��� (>.,*.� KQก>� (%,���) 0-2618-1111 
13 (0�Y>� �>-.	?-�	�� 'ก*�� m�.	K�0�H KQก>� 0-2223-2288 
14 (0�Y>�,*>ก�0>��� m��>�	?&� ?0>H KQก>� (%,���) 0-2646-9650 
15 (0�Y>�,*>ก�0>��� �0-� KQก>� (%,���) 0-2080-2888                       
16 (0�Y>�,*>ก�0>��� 'ก*	(*Aก KQก>� 0-2672-5999 
17 (0�Y>�,*>ก�0>��� ��0�	��(& (
02	�3��) KQก>� (%,���) 0-2088-9999 
18 (0�Y>�,*>ก�0>��� 7*��� 7���� 	�)�H� KQก>� (%,���) 0-2352-5131-4 
19 (0�Y>�,*>ก�0>��� ?&K&	�H-?&�	�A%(& (
02	�3��) KQก>� 0-2761-9100 
20 (0�Y>�,*>ก�0>��� ��������� KQก>� 0-2949-1999 
21 (0�Y>�,*>ก�0>���K>�ก�0ก����� 	%�0��>-� ��0��	��0� KQก>�  0-2660-6677 
22 (0�Y>�,*>ก�0>��� �0&��1&) KQก>� 0-2343-9532-33 
23 (0�Y>�,*>ก�0>��� 	%��7(�ก� (
02	�3��) KQก>� (%,���) 0-2658-6300 
24 (0�Y>�,*>ก�0>��� � .& 'ก*(�* KQก>� (%,���) 0-2658-5800 
25 (0�Y>�,*>ก�0>������,�)�?L)�/��,�-.�*���� 	.A*S� 	%K�ก KQก>� 0-2861-5508 
26 (0�Y>�,*>ก�0>���K>�ก�0ก����� 	�	�&� 	.*�� KQก>� 0-2207-2100 
27 (0�Y>�,*>ก�0>������,�)�?L)�/��,�-.�*���� 	.*�� 0&�>((*�R KQก>� 0-2266-6697 
28 (0�Y>�,*>ก�0>��� S���1 KQก>� (%,���) 0-2056-8888 
29 (0�Y>�,*>ก�0>��� 	RK&� (
02	�3��) KQก>� (%,���) 0-2658-8888 
30 (0�Y>�,*>ก�0>��� R>��0&- ก0��
 KQก>� (%,���) 0-2205-7000 
31 (0�Y>�,*>ก�0>��� (&����� KQก>� (%,���) 0-2820-0000 
32 (0�Y>�,*>ก�0>��� m�**�
 (
02	�3��) KQก>� (%,���) 0-2635-1700 
33 (0�Y>�,*>ก�0>��� 	%�0��>-� ��0��	��0� KQก>� (%,���) 0-2117-7878 
34 (0�Y>�,*>ก�0>���	�H(&� �� ���*�� KQก>� 0-2018-8666 



 

                                                                                            27                   ก�����	
����������� Semiconductor : SCBSEMI 

 

=�
���B����ก����������BP�
�<������������ �B���@��W���� 

35 (0�Y>�,*>ก�0>��� ,�.�1)� (
02	�3��) K��ก>�   0-2009-8000 
36 (0�Y>� ,*>ก�0>������,�)�?L)�/��,�-.�*���� m��'�%&�� KQก>� 0-2026-5100 
37 (0�Y>� ,*>ก�0>������,�)�?L)�/��,�-.�*���� '0'(	.*S� KQก>� 0-2026-6222 
38 (0�Y>� 	%L����
02ก>��&.�1 KQก>� (%,���) 0-2274-9400 
39 (0�Y>�,*>ก�0>��� กH�ก0�� KQก>� (%,���) 0-2696-0011 
40 (0�Y>�,*>ก�0>������,�)�?L)�/��,�-.�*���� 7�H	?��� 	.*S� KQก>� - 
41 (0�Y>�,*>ก�0>������,�)�?L)�/��,�-.�*���� 	�0	��0�H1� KQก>� 0-2061-9621 
42 (0�Y>�,*>ก�0>��� ��� 	.*�� '?*W�>-� KQก>� 0-2095-8999 
43 (0�Y>�,*>ก�0>��� 	�	�H7�* KQก>� 0-2508-1567 
44 (0�Y>�,*>ก�0>��� H��%	.*S� KQก>� 0-2430-6543 ก� 0 

 (0�Y>�K>�ก�0��K��K�0��71-�1>)�PW)H�>(H���ก�0/��,0L�0>(?L)�RL�0���L-�	��-%	1�%,0L�	
*&-��7
*��)+�B��,*>� 

����2�B	������������ 
S��R�0��������� KQก>� (%,���)  '�0. 0-2128-2332-7 

=�
��E�=���2@���� 
S��R�0กH�ก0�� KQก>� (%,���)   '�0. 0-2470-3207    
���กK�ก,�)��&-1�%�&-กQ,��.)+�H>ZZ�71-�1>)� PW)�W7*P*
02'�����>�%&,�)��&-1�%กe,%��+�ก�00>กY�P*
02'����/��PW)\L�,�-.�*���� 
�).�� 

Q:      �������=�
��BB�>�	 

A:        B��I�� �	�	 ����� 3?ก�� 

��� 	������ 	��%>�ก0 

���H�. �%BW��� 7?-71) 

��� 
02.���� .�.00�S����10� 

���H�. ��1�%� .�Y�30��>�S��>� 

��� ���% S�W0>1����3� 

���H�. 0I�B>�0 *�)%Hก�* 

���� 

B��I�� ��� �	 ����� 3?ก�� 

���H�. ?W?�� 	�&-�%.����� 

��� H���1� �������	K0�Z 

���H�. �L-�1� �%	%�� 

���H�. .>��& 	�&-�%.����� 

��� 	ก&�01�3>ก��� .������,����� 

���H�.�%00>1�� 	KL����(0�H��S�� 

(0�Y>�K>�ก�0��K	��-%	1�% �ก	*�ก 	
*&-��7
*�PW)H�((>Z�&+�B��,*>� '��PW)H�((>Z�&�>�ก*-�.1)��	
A�(�RR*�&-�)0>(R.�%	,A���(1�%

02ก�3.-��).�ก�0+,)R.�%	,A���(PW)H�((>Z�& 
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��������	�=�
����������O���B
����������4�� 

=�
����������O���B
����������4����
3�ก 

• (0�Y>�,*>ก�0>���K>�ก�0ก����� ��������� KQก>� 
 �&-��W-:    ��������� 
�0�R �*�?-� ��R�0 1 �>)� 7 } 8  
 	*/�&- 18 \��0>���B�	Yก 7/.�K1�K>ก0 	/1K1�K>ก0 ก0��	��� 10900 
 '�0. 0-2777-7777 ก� 0 ก� 6 
      Website: www.scbam.com 
�  S��R�0��������� KQก>� (%,���) ��กH�/� 
�  Call Center 0-2777-7777 ก� 0 ก� 6 

• PW)H�>(H���ก�0/��,0L�0>(?L)�RL�,�-.�*�����&-�)0>(ก�071-�1>)�K�ก(0�Y>�K>�ก�0 
�>)��&) (0�Y>���K��K�0��	��-%	1�%/	
*&-��7
*��-�����ก�0�0�(/)�%W*	��-%	1�%+�B��,*>��) 

��33��<�����	���5�ก���������ก�������� E�2E�����ก��B������������<�����	��� 

� <�����	���3�ก<���=��=������<�4����� ( Market Risk ) : R.�%	H&-��K�กR.�%P>�P.�/��0�R�10�H�0 �&-	ก��K�กก�0	
*&-��7
*�
+�H\��ก�0�����	30YIก�K H>�R% 7*2ก�0	%L��/��
02	�3 ?@-�	
A�R.�%	H&-���&-(0�Y>�PW)��ก10�H�0%-H�%�0\R.(R�%�)  

(0�Y>�K>�ก�0K2.�	R0�2,�
>KK>�1-�� n 0.%�>)�1��1�%H\��ก�0��ก�0	
*&-��7
*��&-��K%&P*ก02�(1-�0�R� 7*2�>�H�%�0\
0>(H>�H-.�ก�0*����
�)1�%R.�%	,%�2H% ?@-�K2	
A�ก�0�-.�*�P*ก02�(1-�0�R�%W*R-��0>���H��H��S�/��ก����� 

� <�����	���3�กก���?���������=�
��ก4����� (Business Risk) : R.�%	H&-���&-	ก��K�กP*ก�0�Q	������/��PW)��ก10�H�0�&-
ก�����
*���� ?@-�	ก��K�กก�0	
*&-��7
*�R.�%H�%�0\+�ก�0�QกQ0/��(0�Y>� '��	a��2%&H�	,1�K�กB�.ก�0��7/-�/>� R.�%P���*��
/��PW)(0�,�0 	
A�1)� �Q+,)PW)*����+�10�H�01)��HWZ	H&�	���*�����) 

(0�Y>�K>�ก�0.�	R0�2,�
>KK>�1-�� n �&-%&P*ก02�(1-�0�R� 7*2R>�	*L�ก10�H�0�&-%&R��B�� 0.%�>)�H�%�0\��K�0��
0>(H>�H-.�ก�0*����'��
RQ�@�\@�
02'����/��PW)*����	
A�HQR>Z 

� <�����	���3�กก�����D��<������4����� (Liquidity risk) :  R.�%	H&-���&-	ก��K�กก�0�&-ก�����%-H�%�0\?L)�/��,*>ก�0>���,0L�
10�H�0�&-\L�R0����W-+�0�R��&-	,%�2H%7*2B��+�02�2	.*��>�H%R.0�) 	�L-��K�ก'�ก�H+�ก�0?L)�/��,*>ก�0>���,0L�10�H�0%&KQก>�  

PW)K>�ก�0ก�����K2��K�0��ก�0*����+�10�H�0�&-%&R��B��7*2RQ�@�\@�HB��R*-��+�ก�0?L)�/��ก-��1>�H��+K*���� 
02ก�(ก>(7�.���+�
ก�0(0�,�0R.�%	H&-��/��ก����� (0�Y>�K>�ก�0�)กQ,��+,)%&ก�0/��RL�,�-.�*�����)+���ก.>��Qก�0?L)�/��,�-.�*���� K@��Q+,)R.�%	H&-��
�)��HB��R*-��1-Q    

� <�����	���3�ก<��������O5�ก���?�2��	
��=�
��ก4����� (Credit Risk) : R.�%	H&-��K�ก10�H�0,�&)�&-ก�����0.%
*�����&-
��KK2%&ก�0P���>��Q02,�&) RL�(0�Y>�PW)��ก10�H�0,�&)�>)� n %-H�%�0\�Q	���1)�/��ก	(&)�%�K-��	%L-�\@�.>��&-R0(กQ,���&-1)��K-�� '��%&
H�	,1�%�K�ก(0�Y>�
02H(HB�.2/�����,0L�%-%&HB��R*-�����&-K2%�K-��RL� 	
A�1)�   

(0�Y>�K>�ก�0K2.�	R0�2,�
>KK>�1-�� n /��PW)��ก10�H�0 7*2R>�	*L�ก10�H�0�&-%&R��B�� 0.%�>)�H�%�0\��K�0��
0>(H>�H-.�ก�0*����'��
RQ�@�\@�
02'����/��PW)*����	
A�HQR>Z 
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� <�����	���3�กก�������5���>>�P�
���������
� (Derivatives Risk) : R.�%	H&-��K�กก�0�&-0�R�,*>ก�0>����&-�)�������W-%&0�R�
	R*L-��,.+���3���10�ก>�/)�%ก>(�&-R��ก�0��.) '����KK2	ก��K�ก
>KK>�1-�� n 	�-� �>10���ก	(&)� ,0L�
>KK>����	30YIก�K�L-� n �&-	ก&-�./)�� 
?@-�H-�P*+,)0�R�/��H>ZZ�?L)�/��*-.�,�)�%&ก�0	
*&-��7
*���-��%&�>�HQR>Z  

(0�Y>�K>�ก�0K2.�	R0�2,�
>KK>�1-�� n 0.%�>)�1��1�%H\��ก�0��ก�0	
*&-��7
*��&-��K%&P*ก02�(1-�0�R� 7*2%&ก�0
0>(	
*&-��H\��ก�0��
*����+�H>ZZ�?L)�/��*-.�,�)�+,)�>�	,1�ก�0�� 	�L-�+,)	,%�2H%ก>(HB�.21*��+�/�2�>)�  

� <�����	���3�กก�������5�4������	��	��>>�P�
���������
�EV�  

- <�����	���3�กก�����	���E�������<��������<����4��E���
����� : �>�	�L-��K�ก
>KK>��&-%&P*ก02�(1-�1>.7
0�)�����	
*&-��
 
	�-� 
>KK>��&-%&P*ก02�(1-�	30YIก�K 	�-� �>10���ก	(&)� �>10�7*ก	
*&-�� (R-�	���) 
0�%��	���,*	/)�,0L���ก (Fund Flow) 
>KK>����
H>�R% 7*2
>KK>��)��ก�0	%L�� 	
A�1)� �>��>)�ก�������K%&R.�%	H&-���&-K2�)0>(P*1�(7���)��*� ,0L�	H&�'�ก�H+�ก�0�)0>(
P*1�(7���&-�&/@)� ,�ก1>.7
0�)������>)�%&ก�0	
*&-��7
*�%-	
A�
1�%R��ก�0��.)  �>)��&)ก-����K�0��*���� ก�����K2R��ก�0�� ,0L�
�Qก�03@กY�7*2.�	R0�2,�1>.7
0�)�����/��10�H�0�>�ก*-�.��-��0�(R�( 	�L-�+,)ก�����%&R.�%	
A�
�)�&-K2�)0>(P*1�(7��1�%	�L-��/�&-กQ,��
.)'��%&02�>(R.�%	H&-�� 7*2P*1�(7���&-	,%�2H% 

- <�����	����
��ก�������4�� (Reinvestment Risk) : R.�%	H&-��	%L-�ก�����1)��ก�0�QP*1�(7�� 	�-� ��ก	(&)�0>(+�0W
ก027H	���H�
�&-�)0>(K�ก10�H�0 � �&-*����+�71-*2�.�/��ก����� 
*����1-� 7*).%-H�%�0\�)0>(�>10���ก	(&)�,0L�P*1�(7���&-	�-�	��%+�
H\��ก�0���&-�>10�P*1�(7��/��1*��10�H�0,�&) %&7�.'�)%*�*�  	�L-��K�กก027H	���H��&-�)0>(K�ก��ก	(&)�	
A��.� n K2\Wก�Q

*����+,%-�&กR0>)�+�10�H�0�L-�+�0�R�1*��/�2�>)�?@-���K%&�>10���ก	(&)�1-Q*� '��(0�Y>�K>�ก�0K2�Qก�0.�	R0�2,�H00,�10�H�0	�L-�
�Qก027H	���H��&-�)0>(K�ก��ก	(&)�+�71-*2�.�
*����1-�	�L-�	��-%�>10�P*1�(7�� '��RQ�@�\@�	�L-�
02'����HW�H��/��ก�����0.%
7*2PW)\L�,�-.�*���� +,)	,%�2H%+�71-*2H\��ก�0�� 

- <�����	����
���<���4��<����>>� (Credit Risk) : +�ก0�&�&-RW-H>ZZ�%-H�%�0\
d�(>1�1�%/)�1ก*��&-02(�.)+�H>ZZ�?L)�/��*-.�,�)� 
�>�	�L-��K�กB�02R.�%	H&-��K�กก�0	/)��QH>ZZ�?L)�/��*-.�,�)�7[�/��RW-H>ZZ�[-��+�[-��,�@-�	��-%/@)���-��%�ก K�%-H�%�0\
d�(>1�
1�%B�02�&-�)1ก*�.)+�H>ZZ� 71-��-��0กA�& (0�Y>�K>�ก�0K2��K�0��*����+�H>ZZ�?L)�/��*-.�,�)�7[� (structure note) �&-RW-H>ZZ�
�)0>(ก�0K>��>��>(R.�%�-�	�L-�\L�K�กH\�(>�K>��>��>(R.�%�-�	�L-�\L� +�02�>( Investment Grade K�กH\�(>�ก�0K>��>��>(R.�%�-�	�L-�\L�
�&-�)0>(ก�0��%0>(K�กHQ�>ก���R�2ก00%ก�0 ก.*.1. 

-  <�����	���3�กก���O�O��<��4������	������ก���<�Bก?��� (Call Risk)  : +�ก0�&�&-10�H�0�>�ก*-�.%&	�L-��/+,)%&ก�0	0&�ก\-\��
RL��)ก-��กQ,�� Call option .)*-.�,�)� PW)��ก10�H�0%&H��S��&-K2K-���Q02,�&)�)ก-��กQ,�� H-.�+,Z-K2	ก��/@)�	%L-��>10���ก	(&)�+�
1*��*�*�,0L�ก�0�&-�>��>(R.�%�-�	�L-�\L�/��PW)��10�H�0	��-%/@)� ,0L�PW)��ก10�H�0H�%�0\,�7,*-�	�������L-��&-%&1)����1-Qก.-�%�K-��
RL� (Refinancing) �Q+,)ก�����\Wก(>�R>(+,)\-\�� 7*2	H&�'�ก�H+�ก�0�)0>(�>10�P*1�(7��+�02�>(	��% '��1)���Q	����&-�)0>(RL��>)�

*����+,%-+�10�H�0�L-���7��?@-���K%&�>10�P*1�(7��1-Qก.-��>10�	��%�&-	R��)0>( +�ก�0�&)(0�Y>�K>�ก�0K2��K�0��*����10�H�0�&-
%&R��B�� 1*��K�R.�%	,%�2H%/��	�L-��/ก�0�Q02	���RL�/��10�H�0�>)� n �0)�%�>)�กQ,��7*2	K0K�	�L-�+,)�)�>10�P*1�(7���&-
�&/@)�	�L-���	��R.�%	H&-���>�ก*-�.�).� 

�  <�����	���3�กก�������5�4�����2��W (Country and political risk) 
RL� R.�%	H&-��+�	0L-��/��	H\&�0B��7*20.%\@�ก�0	
*&-��7
*����	30YIก�K  ก�0	%L��  ก�0	���  1*��K�B�.21*��	���  1*����� 
/��
02	�31-�� n  �&-ก�����*���� 
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ก�����	�)�*����+�,�-.�*����/��ก�����0.%1-��
02	�3 K@���K�)0>(P*ก02�(,�ก%&ก�0	
*&-��7
*����ก�0	%L�� /)�กQ,�� 
กe	ก�w�,0L��'�(��1-�� n /��0>I(�*+�ก�0(0�,�0
02	�3 ����	�-� �'�(�����ก�0	���	0L-��/)�KQก>�/��ก�0	R*L-���)��	���10�
1-��
02	�3	/)�-��ก'��	H0& ,*>ก	ก�w�7*2กe,%���&-	ก&-�./)��+�ก�0K>�1>)�ก�����0.%�&-��K71ก1-��K�ก,*>ก	ก�w�7*2กe,%���&-
	ก&-�./)��+�ก�0K>�1>)�ก�����0.%/��
02	�3�� 	
A�1)�  �>)��&)  +�ก�0��K�0��*����(0�Y>�K>�ก�0K21��1�%H\��ก�0��ก�0
	
*&-��7
*����ก�0	%L�� B�.2	30YIก�K B�.21*��	���  1*�����  1*��K�
>KK>��L)�I��1-�� n /��
02	�3�&-ก�����*������-��
+ก*)���  	�L-�
02	%��R.�%	H&-��K�กก�0*����+�
02	�3�>)� n ?@-���K�-.�*�R.�%	H&-��+�H-.�/��  Country risk *��) 

� <�����	���3�ก��4��E�ก���	������� (Exchange rate risk) 
RL� R.�%	H&-��K�กก�0P>�P.�/���>10�7*ก	
*&-��	���10�1-��
02	�3 ก�0*����+�,*>ก�0>���1-��
02	�3�&-%&Hก�*	���71ก1-��
K�ก
Hก�*	����&-02�%���K�กPW)\L�,�-.�*���� �>10�P*1�(7��K�กก�0*�����>�ก*-�.K2/@)���W-ก>(ก�0	
*&-��7
*�/���>10�7*ก	
*&-��+�
�-.�	.*��>)� n �).� '���>10�7*ก	
*&-����K	��-%/@)�,0L�*�*�	%L-�	
0&�(	�&�(ก>(�>10�7*ก	
*&-�� � /�2�&-*����	0�-%70ก ?@-���K%&P*�Q
+,)1>.	*/0����� %W*R-�,�-.�*����P>�P.� 7*2��K	ก��กQ0,0L�/�����K�กก�0*�����) 

ก�����	�)�*����+�,�-.�*����/��ก�����0.%1-��
02	�3 ?@-���K	
A�Hก�*	���1-�� n �&-71ก1-��ก>�7*2ก�������K	/)��QH>ZZ�?L)�
/��*-.�,�)�	�L-�
)��ก>�R.�%	H&-��K�ก�>10�7*ก	
*&-��1�%R.�%	,%�2H%HQ,0>(HB�.ก�0��+�71-*2/�2 /@)���W-ก>(��*�����K/��
PW)K>�ก�0ก����� 	%L-�%&ก�0	
*&-��7
*�/��Hก�*	���1-��
02	�3�>)� n 	�&�(ก>(Hก�*	���(�� �Q+,)PW)\L�,�-.�*����%&'�ก�H/�����,0L�
กQ0K�ก�>10�7*ก	
*&-��	a��2H-.�,*>ก�0>���,0L��0>���H��+�Hก�*	���1-��
02	�3�&-%-�)�Qก�0
)��ก>�R.�%	H&-���>�ก*-�. �&ก�>)�ก�0
�QS�0ก00%
)��ก>�R.�%	H&-����K%&1)���� ?@-��Q+,)P*1�(7��/��ก�����0.%'��0.%*�*�K�ก1)�����&-	��-%/@)� 

� <�����	����	��ก��3�กก����
��B�?�2����<����<������������ก��������4�����2��W����
� 

RL� R.�%	H&-���&-	ก��K�ก.>�,����Qก�0/��
02	�3�&-ก�����*����,0L�
02	�3�&-	ก&-�./)��ก>(ก�0*������K,���%-10�ก>(.>�,��� 
�Qก�0/��
02	�3��  �Q+,)ก�������K�)0>(�Q02	���R-�/��RL�,�-.�*����K�กก�����0.%1-��
02	�3�&-ก�����*����*-��)�  7*2H-�P*
ก02�(1-�ก�0�Q02	���R-�/��RL�,�-.�*����+,)ก>(PW)\L�,�-.�*����+�
02	�3 

ก�����	�)�*����+�,*>ก�0>���1-��
02	�3 ?@-���K	ก��
>Z,��>�	ก��K�ก.>�,����Qก�0/��
02	�3�&-ก�����*����,0L�
02	�3�&-
	ก&-�./)��ก>(ก�0*����(\)�%&) %&.>�,����Qก�0%-10�ก>(.>�,����Qก�0/��
02	�3�� ก�����K@���K
02H(
>Z,�R.�%*-��)�+�ก�0
�Q02	���R-�/��RL�,�-.�*����+,)ก>(PW)\L�,�-.�*���� '��(0�Y>�K>�ก�0K2�Q02	���R-�/��RL�,�-.�*�����>�ก*-�.+,)ก>(PW)\L�,�-.�*����
B��+� 5 .>��Qก�0�>(71-.>�RQ�.�%W*R-��0>���H�� %W*R-�,�-.�*���� 0�R�/��7*20�R�0>(?L)�RL�,�-.�*����/��.>��Qก�00>(?L)�RL�
,�-.�*���� '��%-�>(0.%.>�,����Qก�0+�1-��
02	�3 ?@-�(0�Y>�K>�ก�0K2
02ก�3.>�,����Qก�0+�1-��
02	�3P-�����	.A(?1�(0�Y>�
K>�ก�0 7*2	.A(?1�/��PW)H�>(H���ก�0/��,0L�0>(?L)�RL�,�-.�*���� (\)�%&)   

� <�����	���3�ก
�3?ก��ก���?���������ก��B��2��W (Repatriation risk) 

RL� R.�%	H&-���&-	ก��K�กก�0	
*&-��7
*�B��+�
02	�3�&-ก�����	/)�
*���� 	�-� ก�0��ก%�10ก�0+�B�.2�&-	ก��.�ก|1ก�0���&-%-
ก1� �Q+,)
ก�����%-H�%�0\�Q	���*����7*2P*1�(7��ก*>(
02	�3�)R0(\).�1�%�&-R��.) H-�P*ก02�(1-�ก�0R��ก�0��P*1�(7��ก�0*����
/��ก����� 

(0�Y>�K>�ก�0K2.�	R0�2,�
>KK>�1-�� n �&-��K%&P*ก02�(1-�R.�%H�%�0\+�ก�0�Q	���*����ก*>(
02	�3/���>ก*����1-����1�/��

02	�3�&-ก�����	/)�*������-��\&-\).�0�(R�( 
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4����������4������ก���������ก�������� 

�����	� 1 : �>10�H-.�ก�0*�����&-RQ�.�1�%PW)��ก�0>���H��,0L�RW-H>ZZ� (single entity limit) 


� ��2�D���������� ��4������ (% �� NAV) 

1 10�H�0B�R0>I�� %-KQก>��>10�H-.� 

2 10�H�0B�R0>I1-��
02	�3 
2.1 ก0�&%& credit rating ��W-+� 2 �>��>(70ก/@)�
 

%-KQก>��>10�H-.� 

2.2 ก0�&%& credit rating ��W-+�02�>( investment grade71- 1-Q
ก.-� 2 �>��>(70ก 

%-	ก�� 35% 

3 ,�-.� CIS 1�%�&-02(�+� /)� 3.13.1 H-.��&- 2 /)� 1 ,0L� /)� 3.13.2 
H-.��&- 2 /)� 1 

%-KQก>��>10�H-.� 

4 	���[�ก,0L�10�H�0	�&�(	�-�	���[�ก�&-PW)0>([�ก,0L�PW)��ก10�H�0
%&*>กY�2��-��+���-��,�@-��>��&) 
4.1 %& credit rating ��W-+�02�>( investment grade  
4.2 	
A�S��R�0��%H�� �>)��&) 	a��2	���[�ก,0L�10�H�0�&-0>I(�*
	
A�
02ก>�  

%-	ก�� 20% 
,0L�%-	ก�� 10% 	%L-�	
A�ก�0*����+�1-��
02	�3,0L�PW)%&B�02PWก�>�%&
BW%�*Q	����W-1-��
02	�3 '��	*L�ก+�) credit rating 7(( national 
scale ?@-�	
A�
1�%	ก�w��&-HQ�>ก���R�2ก00%ก�0 ก.*.1. 
02ก�3
กQ,�� 

5 10�H�0�&-%&*>กY�2R0(\).��>��&) 
5.1 	
A�10�H�0,�&) 10�H�0ก@-�,�&)ก@-���� SN ,0L� 3�กWก �&-PW)��ก
K>�1>)�/@)�1�%กe,%���� ,0L�H�/�/�� S�. 1-��
02	�3�&-�)0>(
���Z�1+,)
02ก�(S�0ก�K S�. +�
02	�3�� 
5.2 	
A�10�H�0�&-%&*>กY�2��-��+���-��,�@-��>��&) 
5.2.1 PW)��ก	
A�(0�Y>�K��2	(&�� 
5.2.2 PW)��ก%&ก�0	
��	P�/)�%W*	
A�ก�0�>-.
'��%&0��*2	�&��
1�% filing 
5.2.3 +�ก0�&�&-	
A�10�H�0�&-%&กQ,��.>��Q02,�&) < 397 .>� �>(71-
.>��&-*���� 7*2%-�)%&*>กY�21�% 5.2.1 ,0L� 5.2.2 PW)%&B�02PWก�>�
1�%10�H�0�>�ก*-�.1)��	
A�(�RR*�>��&) 
5.2.3.1 S�. (�. ,0L� (R. 1�%กe,%��.-��).�S�0ก�KH\�(>�
ก�0	���  
5.2.3.2 S��R�0��%H��  
5.2.3.3 S��R�0��R�0H�	R0�2,�  
5.2.3.4 S��R�0	�L-�ก�0	กY107*2H,ก0��ก�0	กY10  
5.2.3.5 (00Y>�1*��0��H��	�L-��&-��W-��3>�  
5.2.3.6 S��R�0�>z��.�H�,ก�K/���ก*��7*2/����-�%7,-�

02	�3��  
5.2.3.7 S��R�0	�L-�ก�0H-���ก7*2�Q	/)�7,-�
02	�3��  
5.2.3.8 S��R�0��H*�%7,-�
02	�3�� 
5.2.3.9 (*. 
5.3 	H��/��+�
02	�3��  
5.4 %& credit rating ��W-+�02�>( investment grade 
5.5 +�ก0�&�&-	
A�10�H�0�&-%&กQ,��.>��Q02,�&) > 397 .>� �>(

%-	ก���>10��>��&) 7*).71-�>10�+�K2HW�ก.-� 
(1) 10% ,0L� 
(2) �)Q,�>ก/��10�H�0�&-*����+� benchmark + 5% 
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� ��2�D���������� ��4������ (% �� NAV) 

71-.>��&-*���� 1)��/@)��2	(&��,0L���W-+�02((/�� regulated 
market 

6 �0>���H���>��&)  
6.1 10�H�0����&-K��2	(&��?L)�/��+�ก02���?L)�/��,*>ก�0>���
HQ,0>(PW)*�����>-.
/�� SET ,0L�/��1*��?L)�/��,*>ก�0>���
1-��
02	�3 (71-%-0.%\@�10�H�0����&-PW)��ก10�H�0��W-02,.-��
�Q	���ก�07ก)/	,1��&-��K�Q+,)%&ก�0	��ก\��ก�0	
A�,*>ก�0>���
?L)�/��+� SET ,0L�+�1*��?L)�/��,*>ก�0>���1-��
02	�3)  
6.2 10�H�0����&-��ก'��(0�Y>��&-K>�1>)�/@)�%-.-�1�%กe,%����
,0L�กe,%��1-��
02	�3 ?@-�,�)�/��(0�Y>��>�ก*-�.?L)�/��+�
ก02���?L)�/��,*>ก�0>���HQ,0>(PW)*�����>-.
/�� SET ,0L�/��
1*��?L)�/��,*>ก�0>���1-��
02	�3 (71-%-0.%\@�(0�Y>��&-��W-
02,.-���Q	���ก�07ก)/	,1��&-��K�Q+,)%&ก�0	��ก\��,�)���กK�ก
ก�0?L)�/��+� SET ,0L�+�1*��?L)�/��,*>ก�0>���1-��
02	�3) 
6.3 ,�)��&-��W-+�02,.-�� IPO 	�L-�ก�0K��2	(&��?L)�/��1�% 6.1 
6.4 10�H�0�&-%&*>กY�2R0(\).��>��&)  
6.4.1 	
A�10�H�0,�&) 10�H�0ก@-�,�&)ก@-���� SN ,0L�3�กWก�&-PW)��ก
K>�1>)�/@)�1�%กe,%���� 7*2	H��/��10�H�0�>)�+�
1-��
02	�3 ,0L�PW)��กK>�1>)�/@)�1�%กe,%��1-��
02	�3 (71-%-
0.%H�/�/�� S�.1-��
02	�3�&-�)0>(���Z�1+,)
02ก�(S�0ก�K 
S�. +�
02	�3��) ,0L�	
A�10�H�0 Basel III 
6.4.2 %& credit rating ��W-+�02�>( investment grade 
(ก0�&	
A�ก�0*����+�1-��
02	�3,0L�PW)%&B�02PWก�>�%&BW%�*Q	����W-
1-��
02	�3 H�%�0\	*L�ก+�) credit rating 7(( national scale ?@-�
	
A�
1�%	ก�w��&-HQ�>ก���R�2ก00%ก�0 ก.*.1. 
02ก�3กQ,��) 
6.4.3 	
A�10�H�0�&-%&*>กY�2��-��+���-��,�@-� �>��&) 
6.4.3.1 PW)��ก	
A�(0�Y>�K��2	(&��+� SET ,0L�+�1*��?L)�/��
,*>ก�0>���1-��
02	�3 
6.4.3.2 PW)��ก%&ก�0	
��	P�/)�%W*	
A�ก�0�>-.
'��%&0��*2	�&��1�%
7(( filing 
6.4.3.3 +�ก0�&�&-	
A�10�H�0�&-%&กQ,��.>��Q02,�&) < 397 .>� �>(
71-.>��&-*���� 7*2%-�)%&*>กY�21�% 6.4.3.1 ,0L� 6.4.3.2 PW)%&
B�02PWก�>�1�%10�H�0�>�ก*-�.1)��	
A�(�RR*�>��&) 
6.4.3.3.1 (�RR*1�%/)� 5.2.3.1 } 5.2.3.9 
6.4.3.3.2 H\�(>�ก�0	���02,.-��
02	�3�&-
02	�3��	
A�
H%���ก 
6.4.4.3.3 H\�(>�ก�0	���1-��
02	�3�&-%&*>กY�2�Q���	�&�.ก>(
(�RR*1�%/)� 6.4.3.3.1 } 6.4.3.3.2 
6.4.4 +�ก0�&�&-	
A�10�H�0�&-%&กQ,��.>��Q02,�&) > 397 .>� �>(71-
.>��&-*���� 1)��/@)��2	(&��,0L���W-+�02((/�� regulated market 

0.%ก>�%-	ก���>10��>��&) 7*).71-�>10�+�K2HW�ก.-� 
(1) 10% ,0L� 
(2) �)Q,�>ก/���0>���H���&-*����+� benchmark + 5% 



 

                                                                                            33                   ก�����	
����������� Semiconductor : SCBSEMI 

 


� ��2�D���������� ��4������ (% �� NAV) 

6.5 DW �&-%& issuer rating ��W-+�02�>( investment grade 
6.6 S�0ก00%�>��&) �&-RW-H>ZZ�%& credit rating ��W-+�02�>( 
investment grade 
(ก0�&	
A�ก�0*����+�1-��
02	�3�&-RW-H>ZZ�+�I��2PW)%&B�02
PWก�>�%&BW%�*Q	����W-1-��
02	�3 H�%�0\	*L�ก+�) credit rating 
7(( national scale ?@-�	
A�
1�%	ก�w��&-HQ�>ก���
R�2ก00%ก�0 ก.*.1. 
02ก�3กQ,��) 
6.6.1 reverse repo 
6.6.2 OTC derivatives 
6.7 ,�-.� infra ,0L�,�-.� property �&-%&*>กY�2R0(\).� �>��&) 
6.7.1 K��2	(&��?L)�/��,0L���W-+�02,.-�� IPO 	�L-�ก�0K�
�2	(&��?L)�/��+�ก02���?L)�/��,*>ก�0>���HQ,0>(PW)*�����>-.

/�� SET ,0L�/��1*��?L)�/��,*>ก�0>���1-��
02	�3 (71-%-
0.%\@�,�-.��>�ก*-�.�&-��W-02,.-���Q	���ก�07ก)/	,1��&-��K�Q+,)
%&ก�0	��ก\��,�-.��>�ก*-�.��กK�กก�0?L)�/��+� SET ,0L�+�
1*��?L)�/��,*>ก�0>���1-��
02	�3) 
6.7.2 	
A�,�-.�/��ก������&-%-�)%&*>กY�2ก02K��ก�0*����+�
ก�Kก�0'R0�H0)���L)�I�� �H>�,�0�%�0>��� ,0L�H��S�ก�0	�-� 
7*).71-ก0�& (diversified fund) 1�%7�.����&-HQ�>ก���
R�2ก00%ก�0 ก.*.1. กQ,�� 
6.8 ,�-.� private equity �&-K��2	(&��?L)�/��,0L���W-+�02,.-�� 
IPO 	�L-�ก�0K��2	(&��?L)�/��+�ก02���?L)�/��,*>ก�0>���
HQ,0>(PW)*�����>-.
/�� SET ,0L�/��1*��?L)�/��,*>ก�0>���
1-��
02	�3 (71-%-0.%\@�,�-.� private equity �&-��W-02,.-��
�Q	���ก�07ก)/	,1��&-��K�Q+,)%&ก�0	��ก\��,�-.��>�ก*-�.��ก
K�กก�0?L)�/��+� SET ,0L�+�1*��?L)�/��,*>ก�0>���
1-��
02	�3)  
6.9 ,�-.� CIS 1�%�&-02(�+�/)� 3.13.1 H-.��&- 2 /)� 2 ,0L� /)� 
3.13.2 H-.��&- 2 /)� 2 �&-K��2	(&��?L)�/��,0L���W-+�02,.-�� IPO 
	�L-�ก�0K��2	(&��?L)�/��+�ก02���?L)�/��,*>ก�0>��� HQ,0>(PW)
*�����>-.
/�� SET ,0L�/��1*��?L)�/��,*>ก�0>���1-��
02	�3 
(71-%-0.%\@�,�-.��>�ก*-�.�&-��W-02,.-���Q	���ก�07ก)/	,1��&-��K
�Q+,)%&ก�0	��ก\��,�-.��>�ก*-�.��กK�กก�0?L)�/��+� SET ,0L�
+�1*��?L)�/��,*>ก�0>���1-��
02	�3) 

7 ,�-.� infra ,0L�,�-.� property /��ก������&-%&*>กY�2ก02K��
ก�0*����+�ก�Kก�0'R0�H0)���L)�I�� �H>�,�0�%�0>��� ,0L�H��S�
ก�0	�-� 7*).71-ก0�& (diversified fund) 1�%7�.����&-HQ�>ก���
R�2ก00%ก�0 ก.*.1.กQ,�� 7*2%&*>กY�21�% 6.7.1 

%-KQก>��>10�H-.�  

8 �0>���H���L-���ก	,�L�K�ก�&-02(�+�/)� 1 - /)� 7 (SIP) 0.%ก>�%-	ก�� 5% 

,%��	,1�  :+�ก0�&	
A��0>���H���>��&) %-%&/)�กQ,��	ก&-�.ก>( single entity limit /��PW)0>([�ก PW)��ก10�H�0,0L�RW-H>ZZ� 7*).71-ก0�& 
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1. 	���[�ก,0L�10�H�0	�&�(	�-�	���[�ก	�L-�ก�0�Q	������/�� MF 
2. derivatives on organized exchange 
 �����	� 2 : �>10�H-.�ก�0*�����&-RQ�.�1�%ก*�-%ก�Kก�0 (group limit)*  


� ��2�D���������� ��4������ (% �� NAV) 

1 ก�0*����+��0>���H��/��(0�Y>���ก(0�Y>��&-��W-+�ก*�-%ก�Kก�0
	�&�.ก>�,0L�ก�0	/)�	
A�RW-H>ZZ�+�S�0ก00%���ก�0	���ก>((0�Y>�
�>�ก*-�.  

%-	ก���>10�+��>10�,�@-� �>��&) 7*).71-�>10�+�K2HW�ก.-� 
(1) 25% ,0L� 
(2) �)Q,�>ก/���0>���H���&-*����+� benchmark + 10% 

*,%��	,1�   :  +�ก0�&	
A��0>���H���>��&) %-%&/)�กQ,��	ก&-�.ก>( group limit  
1. 	���[�ก,0L�10�H�0	�&�(	�-�	���[�ก	�L-�ก�0�Q	������/�� MF 
2. derivatives on organized exchange 
�����	� 3 : �>10�H-.�ก�0*�����&-RQ�.�1�%
02	B��0>���H�� (product limit)** 


� ��2�D���������� ��4������ (% �� NAV) 

1 	���[�ก,0L�10�H�0	�&�(	�-�	���[�ก B/E ,0L� P/N �&-��1�(�RR*
1�%กe,%���� (%-0.%\@�H�/�+�1-��
02	�3/����1�(�RR*
�>�ก*-�.) 	
A�PW)��ก PW)H>-�K-�� ,0L�RW-H>ZZ� �>��&) 
1.1 S��R�0,0L�H\�(>�ก�0	����&-%&กe,%��	a��2K>�1>)�/@)� 
1.2 S�. 
1.3 (�. 
1.4 (R. 
1.5 (00Y>�1*��0��H��	�L-��&-��W-��3>� 
(%-0.%\@��0>���H���&- MF�)0>('��ก00%H��S��%�K�กRW-H>ZZ�
1�% reverse repo ,0L� securities lending ,0L� derivatives) 

- 0.%ก>�%-	ก�� 45% 	a*&-�+�0�(
&(>Z�&	.)�   71-	
A� MF �&-%&����
'R0�ก�0 < 1 
&+,)	a*&-�1�%0�(����ก����� 

- �>10�/)��1)�%-+�)ก>( MF �&-����ก�����R�	,*L� < 6 	�L��  �>)��&) 
	a��2 MF �&-%&����'R0�ก�0 > 1 
& 

2 �0>���H���>��&)  
2.1 B/E P/N �&-%&	�L-��/,)�%	
*&-��%L�71- MF �)�Q	���ก�0+,)%&
ก�00>('��H��S�	0&�ก0)��+�10�H�0�)1�%.�S&ก�0�&-กe,%��
กQ,�� ,0L�%&	�L-��/+,) MF H�%�0\/��RL�PW)��ก10�H�0�)  
2.2 SN (71-%-0.%\@� SN ?@-�K��2	(&��ก>( TBMA7*2%&ก�0	H��
/��1�%,*>ก	ก�w��&-กQ,��.)+�
02ก�3R�2ก00%ก�0กQก>(
1*�����.-��).�ก�0/����Z�17*2ก�0���Z�1+,)	H��/��10�
H�0,�&)�&-��ก+,%-)  
2.3 	���[�ก,0L�10�H�0	�&�(	�-�	���[�ก�&-%&02�2	.*�ก�0[�ก
	ก�� 12 	�L��  
2.4 total SIP 1�%/)� 6 /��H-.��&)  
(/)��&)%-+�)ก>(ก�0*����/��ก�����0.%
�� 7*2ก����� buy & 
hold �&-*����+� B/E P/N SN 	���[�ก,0L�10�H�0	�&�(	�-�	���
[�ก �&-%&����%-	ก������ก�����,0L�0�(ก�0*����/�� MF ,0L�%&
ก�0*����+� derivatives 	�L-�+,)�0>���H���>�ก*-�.%&����
H��R*)��ก>(����ก�����)               

0.%ก>�%-	ก�� 25% 

3 reverse repo  %-	ก�� 25% 

4 securities lending  %-	ก�� 25% 
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� ��2�D���������� ��4������ (% �� NAV) 

5 total SIP ?@-��)7ก- �0>���H��1�%/)� 8 +�H-.��&- 1 : �>10�H-.�ก�0
*�����&-RQ�.�1�%PW)��ก�0>���H��,0L�RW-H>ZZ� (single entity 
limit)  
71-%-0.%\@�10�H�0,�&) 10�H�0ก@-�,�&)ก@-���� SN 3�กWก ,0L� Basel 
III �&-%&*>กY�2R0(\).��>��&) 
5.1  %&*>กY�21�% 6.4.3 7*2 6.4.4 /��/)� 6 +�H-.��&- 1 : 
�>10�H-.�ก�0*�����&-RQ�.�1�%PW)��ก�0>���H��,0L�RW-H>ZZ� 
(single entity limit)  
5.2  %& credit rating ��W-+�02�>(1-Qก.-� investment grade 
,0L�%-%& credit rating 

0.%ก>�%-	ก�� 15% 
  

6 
  
  

derivatives �>��&) 

6.1 ก�0	/)��QS�0ก00% derivatives �&-%&.>1\�
02H�R�	�L-�ก�0*�
R.�%	H&-�� (hedging) 

%-	ก��%W*R-�R.�%	H&-���&-%&��W- 
  

6.2 ก�0	/)��QS�0ก00% derivatives �&-%�+�-	�L-�ก�0*�R.�%	H&-�� 
(non-hedging) 
  

global exposure limit 
6.2.1 ก0�& MF %-%&ก�0*����7((?>(?)��1 
KQก>� net exposure �&-	ก��K�กก�0*����+� derivatives '��1)��%-
	ก�� 100% /�� NAV  

6.2.2 ก0�& MF %&ก�0*����7((?>(?)��2 
KQก>� net exposure �&-	ก��K�กก�0*����+� derivatives '��%W*R-�
R.�%	H&�,��HW�H�� (value-at-risk : VaR) /�� MF 1)��	
A��>��&)  
(1) absolute VaR ≤ 20% /�� NAV 
(2) relative VaR ≤ 2 	�-� /�� VaR /�� benchmark 
,%��	,1� : �ก�0*����7((?>(?)��� ,%��R.�%.-� ก�0*����+�
H>ZZ�?L)�/��*-.�,�)��&-%&ก*���S�7((?>(?)�� (complex strategic 
investment) ,0L� ก�0*����+�H>ZZ�?L)�/��*-.�,�)��&-%&R.�%?>(?)�� 
(exotic derivatives) 

** ,%��	,1� : HQ,0>(ก�0*����+�	���[�ก,0L�10�H�0	�&�(	�-�	���[�ก	�L-�ก�0�Q	������/��ก�����%-%&/)�กQ,��	ก&-�.ก>( product limit 
1,2 0��*2	�&��/��ก�0RQ�.� +,)��K�0��1�%,*>ก	ก�w��&-HQ�>ก���R�2ก00%ก�0 ก.*.1. 
02ก�3กQ,�� 
 �����	� 4 : �>10�H-.�ก�0*�����&-RQ�.�1�%R.�%%&H-.��)H-.�	H&�+�ก�Kก�0�&-*���� (concentration limit)  


� ��2�D���������� ��4������ (% �� NAV) 

1 ,�)�/��(0�Y>�0��+�0��,�@-� ��ก MF 0.%ก>�B��+1)ก�0K>�ก�0/��(0�Y>�K>�ก�00��	�&�.ก>�1)��%&KQ�.�,�)�
/��(0�Y>�0.%ก>� < 25% /��KQ�.�H��S���ก	H&���>)�,%�/��(0�Y>��>)� 

2 
  
  

10�H�0,�&) 10�H�0ก@-�,�&)ก@-���� 10�H�0 Basel III 
7*23�กWก/��PW)��ก0��+�0��,�@-�  
(%-0.%\@�10�H�0,�&)B�R0>I�� ,0L�10�H�0,�&)B�R0>I
1-��
02	�3) 

2.1 %-	ก�� 1 +� 3 /��%W*R-�,�&)H�����ก�0	��� (financial liability)1 /��PW)��ก10�
H�00���>)� 1�%�&-	
��	P�.)+��(ก�0	���HQ,0>(0�(02�2	.*�(>Z�&*-�H�� �>)��&) 
+�ก0�&�&-PW)��ก10�H�0%&,�&)H�����ก�0	����&-��ก+,%-ก-��R0(0�(02�2	.*�(>Z�&
\>�
 7*2�>�%-
0�กd+��(ก�0	���*-�H�� (0�Y>�K>�ก�0��K�Q%W*R-�,�&)H�����
ก�0	����>�ก*-�.%�0.%ก>(%W*R-�,�&)H�����ก�0	���1�%�(ก�0	���*-�H���).�กA�)
'��/)�%W*,�&)H�����ก�0	����>)�K21)��	
A�/)�%W*�&-%&ก�0	P�7�0-	
A�ก�0�>-.
 7*2
+�ก0�&�&-PW)��ก10�H�0%-%&,�&)H�����ก�0	���1�%�&-	
��	P�.)+��(ก�0	���HQ,0>(
0�(02�2	.*�(>Z�&*-�H��2 +,)+�)�>10�H-.�%-	ก�� 1 +� 3 /��%W*R-�ก�0��ก7*2
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� ��2�D���������� ��4������ (% �� NAV) 

	H��/��10�H�01�%/)��&)/��PW)��ก0���>)�	
A�0��R0>)� 	.)�71-+�ก0�&�&-PW)��ก
10�H�0�)%&ก�0�L-�7(( filing +�*>กY�2	
A�'R0�ก�0 (bond issuance 
program) +,)��K�0��	
A�0��'R0�ก�0   
2.2 +�ก0�&�&-ก�����*����+�10�H�01�%/)��&)'��	
A�10�H�0�&-��ก+,%-7*2%& 
credit rating ��W-+�02�>(1-Qก.-� investment grade ,0L�%-%& credit rating +,)
(0�Y>�K>�ก�0*����	�L-�ก�����B��+1)ก�0K>�ก�0/�� (0�Y>�K>�ก�00��	�&�.ก>�
0.%ก>�%-	ก�� 1 +� 3 /��%W*R-�ก�0��ก7*2	H��/��10�H�0�>�ก*-�.	
A�0��
R0>)� 	.)�71-ก0�&�&-PW)��ก10��)%&ก�0�L-�7(( filing +�*>กY�2	
A�'R0�ก�0 (bond 
issuance program) +,)��K�0��	
A�0��'R0�ก�0 
(�>10�H-.�1�% 2.2 %)+�)ก>(ก0�&	
A�10�H�0�&-��ก'��(�RR* �>��&) 
1. S�. (�. ,0L� (R. 1�%กe,%��.-��).�S�0ก�KH\�(>�ก�0	��� 
2. S��R�0��%H�� 
3. S��R�0��R�0H�	R0�2,� 
4. S��R�0	�L-�ก�0	กY107*2H,ก0��ก�0	กY10 
5. (00Y>�1*��0��H��	�L-��&-��W-��3>� 
6. S��R�0�>z��.�H�,ก�K/���ก*��7*2/����-�%7,-�
02	�3�� 
7. S��R�0	�L-�ก�0H-���ก7*2�Q	/)�7,-�
02	�3�� 
8. S��R�0��H*�%7,-�
02	�3�� 
9. (*. 
10. H\�(>�ก�0	���02,.-��
02	�3�&-
02	�3��	
A�H%���ก 
11. H\�(>�ก�0	���1-��
02	�3�&-%&*>กY�2�Q���	�&�.ก>((�RR*1�%1.-9.) 

3 ,�-.� CIS /��ก�����+�ก�����,�@-� %-	ก�� 1 +� 3 /��KQ�.�,�-.� CIS �>)�,%�/�� MF ,0L�ก����� CIS 
1-��
02	�3 �&-��ก,�-.��>)�  
- �>10�/)��1)�%-+�)ก>(ก�0*�����>��&)  
(1) ก�0*����+�,�-.� CIS /��ก������&-%&*>กY�2R0(\).��>��&) '���)0>(R.�%
	,A���(K�กHQ�>ก���R�2ก00%ก�0 ก.*.1. 
(1.1) %&/���	*Aก  
(1.2) K>�1>)�/@)�+,%-'��%&����%-	ก�� 2 
&  
(1.3) 	H��/��1-�PW)*����+�.�ก.)��  
(2) ก�0*����+�,�-.�*����/�� MF �L-��&-(0�Y>�K>�ก�0	�&�.ก>�	
A�PW)0>(P����(+�
ก�0�Q	���ก�0  

4 ,�-.� infra /��ก�����+�ก�����,�@-� %-	ก�� 1 +� 3 /��KQ�.�,�-.� infra �&-��ก,�-.��>)� 	.)�71-	
A�,�-.� infra /��
ก������&-%&*>กY�2R0(\).��>��&) '���)0>(R.�%	,A���(K�กHQ�>ก���
R�2ก00%ก�0 ก.*.1.  
(1.1) %&/���	*Aก  
(1.2) K>�1>)�/@)�+,%-'��%&����%-	ก�� 2 
&  
(1.3) 	H��/��1-�PW)*����+�.�ก.)��  

5 ,�-.� property /��ก�����+�ก�����,�@-� %-	ก�� 1 +� 3 /��KQ�.�,�-.� property �&-��ก,�-.��>)� 	.)�71-	
A�,�-.� 
property /��ก������&-%&*>กY�2R0(\).��>��&) '���)0>(R.�%	,A���(K�ก
HQ�>ก���R�2ก00%ก�0 ก.*.1.  
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� ��2�D���������� ��4������ (% �� NAV) 

(1.1) %&/���	*Aก  
(1.2) K>�1>)�/@)�+,%-'��%&����%-	ก�� 2 
& 
(1.3) 	H��/��1-�PW)*����+�.�ก.)�� 

 6  ,�-.� private equity %-	ก�� 1 +� 3 /��KQ�.�,�-.� private equity �>)�,%�/��ก����� private 
equity  

,%��	,1� : 1 ,�&)H�����ก�0	��� (financial liability) +,)��K�0��1�%%�10I��ก�0(>Z�&�&-PW)��ก10�H�0�>�ก*-�.�)K>��Q�(ก�0	���1�%%�10I��ก�0(>Z�&
�>)� '��	
A�%�10I��ก�00��������ก�0	����&-กQ,��'��R�2ก00%ก�0กQ,��%�10I��ก�0(>Z�&1�%กe,%��.-��).�.����&�(>Z�& ,0L�
%�10I��ก�00��������ก�0	����&-	
A��&-��%0>(+�02�>(H�ก* 	�-� International Financial Reporting Standards (IFRS) ,0L� United 
States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) 	
A�1)� 
20.%\@�ก0�&�>�%-R0(กQ,��ก�0K>��Q�(ก�0	���+�R0>)�70ก/��PW)��ก10�H�0 
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4����4����<��Q�����	�� ����4�BE�� E�2<��5�
3�����
�����	���	�ก�กMB3�กก��������E�2=�
O������������  

����B�	B�>�	4�
�E4�����	� 15 ��O����� 2564 O;�����	� 30 ��I��� 2565 

 
���ก���	���	�ก�กMB3�กก��������  
(�
���2�����<��������������Q�) 

��4��4��@<��ก��* ��	�ก�กMB3���* 
(31 ��I��� 2563) 

��	�ก�กMB3���* 
(31 ��I��� 2564) 

��	�ก�กMB3���* 
(31 ��I��� 2565) 

1. <��Q�����	��E�2<��5�
3��������
�����	���2���
ก����
***** 

- ����H2H%%W*R-� 
- ����/-�������	*Aก�0���กH� 
- ����PW)*����ก*�-%/(�RR******* 
- ����	�L-�ก�0��%******* 

 
 

%-	ก�� 3.21 
%-	ก�� 3.21 
%-	ก�� 2.14 
%-	ก�� 3.21 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 

1.19 
0.12 
0.12 
1.19 

1.1 R-�S00%	�&�%ก�0K>�ก�0 (Management fee) 
- ����H2H%%W*R-� 
- ����/-�������	*Aก�0���กH� 
- ����PW)*����ก*�-%/(�RR******* 
- ����	�L-�ก�0��%******* 

 
%-	ก�� 2.68 
%-	ก�� 2.68 
%-	ก�� 1.61 
%-	ก�� 2.68 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
1.07 

�ก	.)�%-	0&�ก	กA( 
�ก	.)�%-	0&�ก	กA( 

1.07 
1.2 R-�S00%	�&�%PW)�W7*P*
02'���� (Trustee fee) %-	ก�� 0.11 - - 0.03 
1.3 R-�S00%	�&�%����2	(&�� (Registrar fee) %-	ก�� 0.11 - - 0.07 
1.4 R-��&-
0@กY�ก�0*���� (Advisory fee) %-%& - - %-%& 
1.5 R-�+�)K-��+�ก�0K>�+,)%&PW)
02ก>�  
(Cost of providing the insurance) 

%-%& - - %-%& 

1.6 R-�+�)K-���L-� n (Other expenses)** %-	ก�� 3.75 - - 0.02 
� R-�S00%	�&�%K-��ก*1.-K��2	(&��	
A�ก�����0.%  
(Sec. Fee) 

1�%�&-K-��K0�� - - 0.02 

� ก�0'�Y�� 
02��H>%�>�S� 7*2H-�	H0�%ก�0/��+��-.�
	H��/��,�-.�*����R0>)�70ก 

%-	ก�� 0.27  
/��KQ�.�	������ 

/��'R0�ก�0 
- - %-%& 

�ก�0'�Y�� 
02��H>%�>�S� 7*2H-�	H0�%ก�0/��B��,*>�
	H��/��,�-.�*����R0>)�70ก 

%-	ก�� 0.27*** - - %-%& 

� R-�+�)K-���L-� n **** 1�%�&-K-��K0�� - - 0.00 

2. <��Q�����	��E�2<��5�
3����	���2���ก�������
 1�%�&-K-��K0�� - - %-%& 
���<��Q�����	��E�2<��5�
3����	���	�ก�กMB3���
��
����***** 

- ����H2H%%W*R-� 
- ����/-�������	*Aก�0���กH� 
- ����PW)*����ก*�-%/(�RR******* 
- ����	�L-�ก�0��%******* 

 
 

%-	ก�� 3.21 
%-	ก�� 3.21 
%-	ก�� 2.14 
%-	ก�� 3.21 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 

1.19 
0.12 
0.12 
1.19 

<��5�
3���5�ก��P�
������ก������ (Trading cost) 1�%�&-K-��K0�� - - 0.24 

*      R-�S00%	�&�% / R-�+�)K-���>�ก*-�.�)0.%B�Y&%W*R-�	��-%7*). 
**    	%L-�RQ�.�0.%ก>(R-�S00%	�&�%,0L�R-�+�)K-��1-�� n �&-	0&�ก	กA(K0��K�กก�����0.%1�%/)� 1.1 } 1.5 K21)��%-	ก��R-�S00%	�&�%0.%/��ก����� 
***  �>)��&) %-	ก��ก.-�����PW)*����ก*�-%/(�RR*�>10�0)��*2 0.27 /��%W*R-��0>���H��H��S�/��ก�����0.%+�71-*2.>� 
****  R-�+�)K-���L-��&-�)��ก.-�,0L�	�-�ก>(0)��*2 0.01 /��%W*R-��0>���H��H��S� 
***** %-0.%R-�B�Y&	����)��1�(�RR*HQ,0>(	����)1�%%�10� 40 (4) (ก) 7,-�
02%.*0>Ye�ก0 
****** ����PW)*����ก*�-%/(�RR*	
��+,)(0�ก�01>)�71-.>��&- 23 �|3K�ก��� 2564 
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******* ����	�L-�ก�0��%	
��+,)(0�ก�01>)�71-.>��&- 17 ก>����� 2564 
�>)��&) R-�S00%	�&�% ,0L� R-�+�)K-��1�%�&-�)02(�.)+�'R0�ก�0 ��K%&ก�0	
*&-��7
*�	��-%/@)�'��%-	ก��0)��*2 5 /���>10�R-�S00%	�&�% ,0L� R-�+�)K-�� 1�%�&-�)
02(�.)+�'R0�ก�0 

 

���ก���	���	�ก�กMB3�ก=�
P�
�����=�
O������������  
(�
���2�����<������������) 

��4��4��
@<��ก��* 

��	�ก�กMB3���* 
(31 ��I��� 2563) 

��	�ก�กMB3���* 
(31 ��I��� 2564) 

��	�ก�กMB3���* 
(31 ��I��� 2565) 

R-�S00%	�&�%ก�0/�� (Front-End Fee)** 
(1) ����H2H%%W*R-� 
(2) ����/-�������	*Aก�0���กH� 
(3) ����PW)*����ก*�-%/(�RR***** 
(4) ����	�L-�ก�0��%***** 

  
%-	ก�� 3.21 
%-	ก�� 3.21 
%-	ก�� 3.21 
%-	ก�� 3.21 

  
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
1.07 

�ก	.)�%-	0&�ก	กA( 
�ก	.)�%-	0&�ก	กA( 
�ก	.)�%-	0&�ก	กA( 

R-�S00%	�&�%ก�00>(?L)�RL� (Back-End Fee)** 
(1) ����H2H%%W*R-� 
(2) ����/-�������	*Aก�0���กH� 
(3) ����PW)*����ก*�-%/(�RR***** 
(4) ����	�L-�ก�0��%***** 

 
%-	ก�� 3.21 
%-	ก�� 3.21 
%-	ก�� 3.21 
%-	ก�� 3.21 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
�ก	.)�%-	0&�ก	กA( 

0.107 
�ก	.)�%-	0&�ก	กA( 
�ก	.)�%-	0&�ก	กA( 

R-�S00%	�&�%ก�0H>(	
*&-��,�-.�*���� (Switching 
Fee)** 

    

(1)  R-�S00%	�&�%ก�0H>(	
*&-��,�-.�*����	/)� 
(Switching In) 

• ����H2H%%W*R-� 
• ����/-�������	*Aก�0���กH� 
• ����PW)*����ก*�-%/(�RR***** 
• ����	�L-�ก�0��%***** 

 
 

%-	ก�� 3.21 
%-	ก�� 3.21 
%-	ก�� 3.21 
%-	ก�� 3.21 

 
 

- 
- 
- 
- 

 
 

- 
- 
- 
- 

 
 

1.07 
�ก	.)�%-	0&�ก	กA( 
�ก	.)�%-	0&�ก	กA( 
�ก	.)�%-	0&�ก	กA( 

(2)  R-�S00%	�&�%ก�0H>(	
*&-��,�-.�*������ก 
(Switching Out) 

• ����H2H%%W*R-� 

• ����/-�������	*Aก�0���กH� 

• ����PW)*����ก*�-%/(�RR***** 

• ����	�L-�ก�0��%***** 
� H>(	
*&-��
�>�ก�����0.%B��+1)ก�0

(0�,�0/��(0�Y>�K>�ก�0 
� H>(	
*&-��
�>�ก�����0.%	�L-�ก�0��%

(0�Y>�K>�ก�0�L-�****** 

 
 

%-	ก�� 3.21 
%-	ก�� 3.21 
%-	ก�� 3.21 

 
 

%-	ก�� 3.21 

%-	ก�� 3.21 

 
 
 
- 
- 
- 
 
 

- 

- 

 
 
 
- 
- 
- 
 
 

- 

- 

 
 
 

�ก	.)�%-	0&�ก	กA( 
0.107 

�ก	.)�%-	0&�ก	กA( 
 
 

�ก	.)�%-	0&�ก	กA( 


>KK�(>��>�%-	
�� 
+,)H>(	
*&-�� 

R-�
0>(ก0�&/��RL�,�-.�*����ก-��02�2	.*�\L�
R0���&-กQ,��.)+�'R0�ก�0 (Exit Fee)  

%-%& - - %-%& 

R-�+�)K-��+�ก�0?L)�,0L�/��,*>ก�0>��� 	%L-�%&ก�0
H>-�?L)�,0L�H>-�/��,0L�H>(	
*&-��,�-.�*����  
(	กA(	/)�ก�����) (Brokerage Fee) 

%-	ก�� 0.75 - - �ก	.)�%-	0&�ก	กA( 

R-�S00%	�&�%ก�0'��,�-.�*���� +��>10� 10 (�� 
1-�,�-.�*���� 
1,000 ,�-.� 

- - 
+��>10� 10 (�� 
1-�,�-.�*���� 
1,000 ,�-.� 

*       R-�S00%	�&�% / R-�+�)K-���>�ก*-�.0.%B�Y&%W*R-�	��-%7*). 
**     R-�S00%	�&�%ก�0/�� / H>(	
*&-��,�-.�*������K	0&�ก	กA(K�กPW)H>-�?L)�,�-.�*����71-*2ก*�-%,0L�71-*20��+��>10��&-%-	�-�ก>�  '��(0�Y>�K>�ก�0K27K)�  

0��*2	�&��7*2,*>ก	ก�w�+,)�0�(1-�
 
***   R-�S00%	�&�% / R-�+�)K-���>�ก*-�.%-%&B�Y&%W*R-�	��-% 
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**** ����PW)*����ก*�-%/(�RR*	
��+,)(0�ก�01>)�71-.>��&- 23 �|3K�ก��� 2564 
***** ����	�L-�ก�0��%	
��+,)(0�ก�01>)�71-.>��&- 17 ก>����� 2564 
****** ก0�&%&ก�0	0&�ก	กA(R-�S00%	�&�%�>�ก*-�.K2RQ�.�K�ก%W*R-�,�-.�*����/��.>��Qก�0*-�H��ก-��.>��Q0��ก�0H>(	
*&-��,�-.�*���� 

 

����2��	��ก������� ก��ก�
�������E�2ก��ก��D��2=�ก��� 
� ����	� 30 ��I��� 2565 

 
  ���<�� �
���2�����<�� 

�������ก������ 4����<�4��� ������������Q� 
  (B��) (%) 

���������� 2,275,005,993.89  100.90%  
  ����������4�����2��W 2,275,005,993.89  100.90%  

  
  

VANECK SEMICONDUCTOR ETF(SMHLN) 2,275,005,993.89  100.90%  
����V�กQ��<�� 47,173,409.25  2.09%  
  

  
(%K.S��R�0กH�ก0��(KBANK) 47,173,409.25  2.09%  

��>>�P�
���������
� / FORWARD (61,636,097.71) (2.73%) 
  

  
H>ZZ�?L)�/��*-.�,�)�/FORWARD(FWTHBUSD22624BO) 4,958,311.25  0.22%  

  
  

H>ZZ�?L)�/��*-.�,�)�/FORWARD(FWTHBUSD22617V) 3,261,024.00  0.14%  
  

  
H>ZZ�?L)�/��*-.�,�)�/FORWARD(FWTHBUSD22708AM) 2,786,880.00  0.12%  

  
  

H>ZZ�?L)�/��*-.�,�)�/FORWARD(FWTHBUSD22527U) 2,171,000.00  0.10%  
  

  
H>ZZ�?L)�/��*-.�,�)�/FORWARD(FWTHBUSD22624ED) 2,058,120.49  0.09%  

  
  

H>ZZ�?L)�/��*-.�,�)�/FORWARD(FWTHBUSD22624CJ) 883,837.50  0.04%  
  

  
H>ZZ�?L)�/��*-.�,�)�/FORWARD(FWTHBUSD22624Z) 533,312.50  0.02%  

  
  

H>ZZ�?L)�/��*-.�,�)�/FORWARD(FWTHBUSD22624FD) 197,916.65  0.01%  
  

  
H>ZZ�?L)�/��*-.�,�)�/FORWARD(FWTHBUSD22520AJ) 159,078.95  0.01%  

  
  

H>ZZ�?L)�/��*-.�,�)�/FORWARD(FWTHBUSD22617BT) 134,887.57  0.01%  
  

  
H>ZZ�?L)�/��*-.�,�)�/FORWARD(FWUSDTHB22520FW) (285,788.10) (0.01%) 

  
  

H>ZZ�?L)�/��*-.�,�)�/FORWARD(FWTHBUSD22617CN) (320,000.00) (0.01%) 
  

  
H>ZZ�?L)�/��*-.�,�)�/FORWARD(FWUSDTHB22617CS) (977,900.00) (0.04%) 

  
  

H>ZZ�?L)�/��*-.�,�)�/FORWARD(FWUSDTHB22520FU) (1,064,513.68) (0.05%) 
  

  
H>ZZ�?L)�/��*-.�,�)�/FORWARD(FWUSDTHB22527AB) (1,397,001.35) (0.06%) 

  
  

H>ZZ�?L)�/��*-.�,�)�/FORWARD(FWUSDTHB22520BQ) (1,792,133.37) (0.08%) 
  

  
H>ZZ�?L)�/��*-.�,�)�/FORWARD(FWUSDTHB22624O) (1,794,096.08) (0.08%) 

  
  

H>ZZ�?L)�/��*-.�,�)�/FORWARD(FWUSDTHB22520DG) (1,884,376.51) (0.08%) 
  

  
H>ZZ�?L)�/��*-.�,�)�/FORWARD(FWUSDTHB22624CV) (2,251,067.50) (0.10%) 

  
  

H>ZZ�?L)�/��*-.�,�)�/FORWARD(FWUSDTHB22527X) (2,680,425.00) (0.12%) 
  

  
H>ZZ�?L)�/��*-.�,�)�/FORWARD(FWUSDTHB22617AF) (2,825,187.14) (0.13%) 

  
  

H>ZZ�?L)�/��*-.�,�)�/FORWARD(FWUSDTHB22624DB) (4,302,558.92) (0.19%) 
  

  
H>ZZ�?L)�/��*-.�,�)�/FORWARD(FWUSDTHB22916W) (4,744,156.47) (0.21%) 
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  ���<�� �
���2�����<�� 
�������ก������ 4����<�4��� ������������Q� 

  (B��) (%) 
  

  
H>ZZ�?L)�/��*-.�,�)�/FORWARD(FWUSDTHB22624H) (6,280,468.77) (0.28%) 

  
  

H>ZZ�?L)�/��*-.�,�)�/FORWARD(FWUSDTHB22708AZ) (6,887,189.65) (0.31%) 
  

  
H>ZZ�?L)�/��*-.�,�)�/FORWARD(FWUSDTHB22624BC) (7,857,949.89) (0.35%) 

  
  

H>ZZ�?L)�/��*-.�,�)�/FORWARD(FWUSDTHB22617AK) (9,177,967.57) (0.41%) 
  

  
H>ZZ�?L)�/��*-.�,�)�/FORWARD(FWUSDTHB22708AI) (10,237,647.99) (0.45%) 

  
  

H>ZZ�?L)�/��*-.�,�)�/FORWARD(FWUSDTHB22520Z) (12,020,038.63) (0.53%) 
������������� 0.00  0.00%  
��	
������� (5,769,911.53) (0.26%) 
���<��������������Q� 2,254,773,393.90  100.00%  
���<������������ (B��) 9.3697 

 

������������������� 

� ����	� 30 ��I��� 2565 

 

ก������4�����   ���<��4����<�4���   %NAV  
(ก) 10�H�0B�R0>I �)7ก- 1>�.7*ก	��� �>�S(>100>I(�* �>�S(>10S��R�07,-�
02	�3�� 
�>�S(>10 ,0L�10�H�07,-�,�&)�&-ก�����	�L-�ก�0mL)�mW7*2�>z��02((H\�(>�ก�0	��� ,0L�
ก02�0.�ก�0R*>� 	
A�PW)��ก PW)0>(0�� PW)0>(��.>* ,0L�PW)R)Q
02ก>�                                 -   

  
     

-   
(/) 10�H�0�&-S��R�0�&-%&กe,%��	a��2K>�1>)�/@)� S��R�0������� ,0L�(0�Y>�	������	
A� 
PW)��ก PW)0>(0�� PW)0>(��.>* PW)H*>ก,*>� ,0L�PW)R)Q
02ก>�                 47,173,409.25  

    
2.09  

(R) 10�H�0�&-%&(0�Y>��&-�)0>( rating +�02�>( investment grade 	
A�PW)��ก PW)0>(0�� PW)0>(
��.>* PW)H*>ก,*>� ,0L�PW)R)Q
02ก>�                                         -   

   
-   

(�) 10�H�0�&-%&(0�Y>��&-�)0>(ก�0K>��>��>(R.�%�-�	�L-�\L�+�02�>(�&-1-Qก.-� investment 
grade ,0L�%-%& rating 	
A�PW)��ก PW)0>(0�� PW)0>(��.>* PW)H*>ก,*>� ,0L�PW)R)Q
02ก>�  

     
-   

     
-   

H>�H-.�HW�H�� (Upper Limit) �&-(0�Y>�K>�ก�0R��.-�K2*����+�ก*�-% (�) 15 % NAV 
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=�ก���?���������ก�������� 

=�ก���?�������E�2����	�	
����
������4���	�q���� 
(RQ�.�1�%
&
d���� 1>)�71- %.R. } S.R. /��71-*2
&) 

SCBSEMI(A) 

 

SCBSEMI(E) 

 
SCBSEMI(P) 

 
SCBSEMI(SSF) 

 

������4� : P*ก�0�Q	������+���&1 %��)	
A�H�-��L��>�\@�P*ก�0�Q	������+����R1 
PW)*����R.0�QR.�%	/)�+K*>กY�2H��R)� 	�L-��/ P*1�(7�� 7*2R.�%	H&-��ก-��1>�H��+K 
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=�ก���?�������EBB��ก���� 

=�4�BE��3�กก������� 
% 4���������� % 4���	 

YTD 3 ����� 6 ����� 1 �	 3 �	 5 �	 10 �	 4�
�E4�3��4�
� 

SCBSEMI(A) -24.34% -12.84% -13.71% n.a. n.a. n.a. n.a. -6.33% 

	ก�w�%�10I��1 -23.63% -11.71% -11.73% n.a. n.a. n.a. n.a. -1.78% 

R.�%P>�P.�/��P*ก�0�Q	������ 20.67% 17.30% 24.14% n.a. n.a. n.a. n.a. 27.32% 

R.�%P>�P.�/��	ก�w�%�10I�� 21.14% 17.59% 24.56% n.a. n.a. n.a. n.a. 27.66% 
 

=�4�BE��3�กก������� 
% 4���������� % 4���	 

YTD 3 ����� 6 ����� 1 �	 3 �	 5 �	 10 �	 4�
�E4�3��4�
� 

SCBSEMI(E) -24.08% -12.61% -13.25% n.a. n.a. n.a. n.a. -5.45% 

	ก�w�%�10I��1 -23.63% -11.71% -11.73% n.a. n.a. n.a. n.a. -1.78% 

R.�%P>�P.�/��P*ก�0�Q	������ 20.66% 17.30% 24.13% n.a. n.a. n.a. n.a. 27.32% 

R.�%P>�P.�/��	ก�w�%�10I�� 21.14% 17.59% 24.56% n.a. n.a. n.a. n.a. 27.66% 
 

=�4�BE��3�กก������� 
% 4���������� % 4���	 

YTD 3 ����� 6 ����� 1 �	 3 �	 5 �	 10 �	 4�
�E4�3��4�
� 

SCBSEMI(P) -24.27% -12.79% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -24.32% 

	ก�w�%�10I��1 -23.63% -11.71% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -22.85% 

R.�%P>�P.�/��P*ก�0�Q	������ 20.66% 17.30% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 23.41% 

R.�%P>�P.�/��	ก�w�%�10I�� 21.14% 17.59% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 23.80% 
 

=�4�BE��3�กก������� 
% 4���������� % 4���	 

YTD 3 ����� 6 ����� 1 �	 3 �	 5 �	 10 �	 4�
�E4�3��4�
� 

SCBSEMI(SSF) -24.34% -12.84% -13.71% n.a. n.a. n.a. n.a. -14.21% 

	ก�w�%�10I��1 -23.63% -11.71% -11.73% n.a. n.a. n.a. n.a. -12.10% 

R.�%P>�P.�/��P*ก�0�Q	������ 20.67% 17.30% 24.14% n.a. n.a. n.a. n.a. 25.46% 

R.�%P>�P.�/��	ก�w�%�10I�� 21.14% 17.59% 24.56% n.a. n.a. n.a. n.a. 25.80% 

������4� : ก�0.>�P*ก�0�Q	������/��ก�����0.%�&) K>��Q/@)�1�%%�10I��ก�0.>�P*ก�0�Q	������/��H%�R%(0�Y>�K>�ก�0*���� 
1 P*ก�0�Q	������/��ก�����0.%,*>ก 
0>(�).�1)����ก�0
)��ก>�R.�%	H&-���>10�7*ก	
*&-��	�L-�RQ�.�P*1�(7��	
A�Hก�*	���(�� � 

.>��&-*���� (+��>10�H-.� 50%) 7*2
0>(�).��>10�7*ก	
*&-��	�L-�	�&�(ก>(R-�Hก�*	���(�� � .>��&-RQ�.�P*1�(7�� (+��>10�H-.� 50%) 
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� SCBSEMI(A) ก������&)	R�%&P*/�����HW�H��+��-.�	.*� 5 
& (maximum drawdown) RL� -27.15% 
� SCBSEMI(E) ก������&)	R�%&P*/�����HW�H��+��-.�	.*� 5 
& (maximum drawdown) RL� -26.83% 
� SCBSEMI(P) ก������&)	R�%&P*/�����HW�H��+��-.�	.*� 5 
& (maximum drawdown) RL� -27.15% 
� SCBSEMI(SSF) ก������&)	R�%&P*/�����HW�H��+��-.�	.*� 5 
& (maximum drawdown) RL� -27.15% 

 


������4������������	��ก���������ก����� (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

��B�2�2����4�
�E4�����	� 15 ��O����� 2564 O;�����	� 30 ��I��� 2565 
 

PTR = Min (?L)��0>���H��, /���0>���H��) 

 Avg. NAV 

PTR = 3,486,454,129.57 

 2,390,786,775.11 

PTR = 1.46 
 

������4� : PTR RQ�.�K�ก%W*R-��&-�)��ก.-�02,.-��P*0.%/��%W*R-�ก�0?L)��0>���H��ก>(P*0.%/��%W*R-�ก�0/���0>���H�� �&-ก�����0.%*����+�0�(
02�2	.*�(>Z�&�&-P-��%� ,�0�).�%W*R-��0>���H��H��S�	a*&-�/��ก�����0.%+�0�(02�2	.*�(>Z�&	�&�.ก>�
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����2��	��4��4�����E�2�����B<�����������O����4�������ก4��5� PORT 

� ����	� 30 ��I��� 2565 

 
��2�D�  

  
 =�
��ก  

  
 =�
<
?/=�
��B���/=�
���ก����  

  
���<�Bก?��� 

  
 �����B<�����������O����=�
��ก4�����   ���<����
�4�v�  

  
 ���<��4����<�4���  

   TRIS Rating   FITCH Rating  

 	���[�กS��R�0   (%K.S��R�0กH�ก0��        AA+(tha)                       -                47,173,409.25  
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���������	�3?��M�4��ก��4�����53�����5�������������ก�������� 

/)�%W*�>-.
/�� VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF (ก�����,*>ก)  
(7,*-��&-%�/��/)�%W* : ,�>�HL��&)�.�ก�����,*>ก /)�%W* � 30 	%Y��� 2564) 

*>กY�2�>-.
/��ก����� 
.>1\�
02H�R�7*2ก*���S�ก�0*���� ก�����,*>กK2*����+�10�H�0��� 7*210�H�0 depository receipts �&-K��2	(&��+�

1*��,*>ก�0>���H,0>I +���1H�,ก00% Semiconductor '��PW)K>�ก�0*����K2+�)ก*���S�
ก�0*����7(( Replication Strategy ?@-�*����+�10�H�0���  American depository 
receipts (ADRs) 7*2 Global depository receipts �&-	
A�H-.�
02ก�(+��>��& MVIS 
US Listed Semiconductor 10% Capped Index 	�L-�+,)P*ก�0�Q	������/��ก�����
ก-��,>กR-�S00%	�&�%7*2R-�+�)K-��+ก*)	R&��ก>(P*1�(7��/���>��&�>�ก*-�. 

�>��& MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped Index 	
A��>��&�&-H2�)��P*ก�0
�Q	������/��(0�Y>��&-
02ก�(S�0ก�K	ก&-�.ก>(��1H�,ก00% Semiconductor  

1*��,*>ก�0>����&-K��2	(&�� 1*��,*>ก�0>��� London Stock Exchange H,0������K>ก0 

.>�K>�1>)�ก�����       1 S>�.�R% 2563 
ก�0	
��+,)?L)�7*2/��RL�,�-.�*���� ��ก.>��Qก�0?L)�/��,�-.�*���� 
Fund Ticker SMH LN 
ISIN IE00BMC38736 
�>��&�&).>�/�)�����(Benchmark) MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped Index 
Index ticker MVSMCTR 
Hก�*	��� USD 
PW)K>�ก�0ก����� (Manager) VanEck Asset Management B.V. 
	.A(?1� (website) www.vaneck.com/ucits/ 

R-�S00%	�&�%7*2R-�+�)K-��1-��n /��ก�����,*>ก 
Total Expense Ratio 0.35% 

�>)��&) ,�กก�����,*>ก%&ก�0	
*&-��7
*�/)�%W*/)��1)�+�n ?@-�(0�Y>�K>�ก�0	,A�.-�%-%&�>�HQR>Z (0�Y>�K>�ก�0 /�H�.�H��S�	
*&-��7
*�/)�%W*
�>�ก*-�.	�L-�+,)H��R*)��ก>(ก�����,*>ก ?@-�\L�.-��)0>(R.�%	,A���(K�กPW)\L�,�-.�7*). '��K27K)�+,)PW)\L�,�-.�*�����0�(���	.A(?1�/��
(0�Y>�K>�ก�0 
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����������4���?���B��������������<�B��2ก�� 


�������Q���2@����E�2<���<�
�<��� 

PW)0>(	��
02ก>�/��,�-.�*��������R.(
02ก>�+�
>KK�(>�RL� (%K. �*��>�?� ���S�� 
02ก>��&.�1 

PW)\L�,�-.�*����/��,�-.�*��������R.(
02ก>�K2�)0>(R.�%R�)%R0��
02ก>��&.�17*2H�/B��/��(0�Y>�
02ก>� 1�%�&-ก0%S00%�กQ,�� �>��&)  

1. R��H%(>1�/��PW)%&H��S�	��
02ก>�  

� 	
A�(�RR*S00%�� 

� 	
A�PW)\L�,�-.�*�����&-��W-+��2	(&��0���L-�PW)\L�,�-.�*��������R.(
02ก>�'��\L�R0��,�-.�*�����&-%&%W*R-�	���*����R�	,*L�0.%
1>)�71- 50,000 (�� /@)�
 ,0L�KQ�.��L-�+��&-(0�Y>�K>�ก�0K2	
*&-��7
*�+����R1 '��(0�Y>�K>�ก�0K2��K�0��%W*R-�	���*����
R�	,*L�1�%	*/�&-(>10
02����/��PW)\L�,�-.�*���� 

%W*R-�	���*����R�	,*L� = %W*R-�	���*�����&-PW)\L�,�-.�*����?L)�/H>(	
*&-��	/)� } %W*R-�	���*�����&-PW)\L�,�-.�*����/��/H>(	
*&-����ก 

� 1)��%&����02,.-�� 15-65 
&(0�(W0�� (,0L�	
A�
1�%	�L-��/�&-(0�Y>�K>�ก�0กQ,��)  

� 	
A�(�RR*�&-(0�Y>�
02ก>�\L�.-�%&H�/B��H%(W0��7/A�70� '��H��S�R.�%R�)%R0��K2%&P*	%L-��)0>(ก�0���%>1� ก�0	��
02ก>�K�ก(0�Y>�

02ก>� 

�>)��&) (0�Y>�K>�ก�0/�H�.�H��S�+�ก�0	
*&-��7
*�R��H%(>1� 7*2	�L-��//��PW)%&H��S�	��
02ก>�1�%R.�%	,%�2H% '��ก�0�Q	���ก�0
�>�ก*-�.(0�Y>�K>�ก�0K2RQ�@�\@�
02'����/��ก�����7*2PW)\L�,�-.�*����	
A�HQR>Z '��\L�.-��)0>(R.�%	,A���(K�กPW)\L�,�-.�*����
7*). 7*2K2	
��	P�+,)PW)*�����0�(*-.�,�)���-���>-.\@��).�.�S&ก�0�&-	,%�2H%�>��Q+,)%>-�+K�).-�PW)\L�,�-.�*�����)0>(�0�(/)�%W*�>�ก*-�. 
'����-���)��K2	P�7�0-/)�%W*.)(�	.A(?1�/��(0�Y>�K>�ก�07*2	.A(?1�/��PW)H�>(H���ก�0/��,0L�0>(?L)�RL�,�-.�*���� (\)�%&) 

2. R.�%R�)%R0��   

+�ก0�&�&-PW)\L�,�-.�*����	
A�PW)%&H��S�	��
02ก>� PW)\L�,�-.�*����K2�)0>(R.�%R�)%R0���>(1>)�71-.>��&-	0�-%R.�%R�)%R0�� ,0L��>(1>)�71-.>��&-
�)0>(ก�0���%>1�ก�0	��
02ก>�K�ก(0�Y>�
02ก>� 

3. PW)\L�,�-.�*����K2H�)�H��R.�%R�)%R0�� +�ก0�&+�ก0�&,�@-� �>�1-�
�&)  

� 	%L-�ก0%S00%�H�)�H��P*(>�R>( 

� 	%L-�PW)\L�,�-.�*�����)�HB��ก�0	
A�PW)\L�,�-.�*��������R.(
02ก>� 

� 	%L-�PW)\L�,�-.�*����	H&��&.�1 

� 	%L-�PW)\L�,�-.�*����%&����	ก��ก.-�����HW�H���&-กQ,��.)/)��1)� 

� 	%L-�PW)\L�,�-.�*����%&%W*R-�	���*����R�	,*L�%-	
A�
1�%	ก�w��&-กQ,�� 

� 	%L-�PW)\L�,�-.�*����/��R��H%(>1�/)�+�/)�,�@-�/��R��H%(>1�/��PW)%&H��S�	��
02ก>�1�%/)� 1.  

�>)��&) ก�0H�)�H��R.�%R�)%R0�� +,)	
A�
1�%	�L-��/1�%
&ก0%S00%�,0L�1�%0�(02�2	.*��&-(0�Y>�
02ก>�กQ,��  

4. PW)\L�,�-.�*�����&-%&H��S�	��
02ก>�K2�)0>(R.�%R�)%R0���)��
02ก>��&.�17*2H�/B�� '��%&0��*2	�&��	�L-��/7*2R.�%R�)%R0��1�%
ก0%S00%�
02ก>�B>�กQ,�� 
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5. PW)\L�,�-.�*����K21)�������%	
��	P�/)�%W*H-.�(�RR* ����	�-� �L-�-��%Hก�* �&-��W- /)�%W*�)��H�/B�� /��PW)\L�,�-.�*���� ,0L�/)�%W*�L-�
+��&-	
A�1�%�&-(0�Y>�
02ก>�กQ,�� �>)��&) ,�ก(0�Y>�K>�ก�0%-�)0>(ก�0	
��	P�/)�%W*+� n (0�Y>�K>�ก�0/�H�.�H��S�+�ก�0
d�	HSก�0�)0>(
R.�%R�)%R0��1�%ก0%S00%�
02ก>��&.�17*2H�/B���>�ก*-�. 

H��S�
02'����/��PW)\L�,�-.�*�����&-�)0>(1�%ก0%S00%��>�ก*-�. (0�Y>�K>�ก�0�)K>�+,)	�L-�R.�%R�)%R0��PW)\L�,�-.�*����7*2	�L-�	
A�
02'����
+��)��ก�0	H0�%H0)��R.�%%>-�R�/���&.�17*2H�/B�� '��	(&)�
02ก>��&-�)0>(R.�%R�)%R0��K20.%��W-+�R-�S00%	�&�%�L-� n 

�>)��&) (0�Y>�K>�ก�0��K��K�0��H��S�
02'�����)��ก�0
02ก>��&.�17*2H�/B����ก n 
& ,0L�02�2	.*��L-�+�1�%�&-(0�Y>�K>�ก�0	,A�H%R.0 ,�ก
(0�Y>�K>�ก�0	,A�.-�H��S�
02'�����)��ก�0
02ก>��&.�17*2H�/B��K2%-	ก��
02'����1-�PW)*����'��0.% ,0L�%&P*ก02�(1-�ก�����0.%+�
���R1 (0�Y>�K>�ก�0/�H�.�H��S�+�ก�0	
*&-��7
*� 
0>(
0�� ,0L�	��-%	1�%	�L-��//��H��S�
02'����R.�%R�)%R0�� 	�L-��/ก0%S00%� (0�Y>�

02ก>� ,0L�	�L-��/�L-�+� 1�%,*>ก	ก�w��&-กe,%��กQ,�� 0.%\@��ก	*�กH��S�
02'����R.�%R�)%R0���&.�17*2H�/B�� ,0L��ก	*�ก,�-.�*����
����R.(
02ก>� '��\L�.-��)0>(R.�%	,A���(K�กPW)\L�,�-.�*����7*). 7*2K2	
��	P�+,)PW)*�����0�(*-.�,�)���-���>-.\@��).�.�S&ก�0�&-
	,%�2H%�>��Q+,)%>-�+K�).-�PW)\L�,�-.�*�����)0>(�0�(/)�%W*�>�ก*-�. '����-���)��K2	P�7�0-/)�%W*.)(�	.A(?1�/��(0�Y>�K>�ก�07*2
	.A(?1�/��PW)H�>(H���ก�0/��,0L�0>(?L)�RL�,�-.�*���� (\)�%&) 

�������ก���������B<���<�
�<��� 

� ก�0	
��+,)(0�ก�0,�-.�*��������R.(
02ก>�R0>)�70ก ,�ก%&PW)\L�,�-.�*�����&-%&R��H%(>1��)0>(H��S�R.�%R�)%R0��1�%ก0%S00%�%-\@� 50 
0�� (0�Y>�K>�ก�0/�H�.�H��S�	*L-��0�(R.�%R�)%R0��1�%ก0%S00%�
02ก>��&.�17*2H�/B�� ,0L�
d�	HSก�0+,)R.�%R�)%R0��1�%ก0%S00%�

02ก>��&.�17*2H�/B�� 7*2,�กB��,*>�	
��+,)(0�ก�0,�-.�*��������R.(
02ก>�R0>)�70ก %&PW)\L�,�-.�*�����&-%&R��H%(>1��)0>(H��S�
R.�%R�)%R0��1�%ก0%S00%�	��-%/@)�K�\@� 50 0�� PW)\L�,�-.�*�����>�ก*-�.กAK2�)0>(H��S�ก�0R�)%R0��1�%	�L-��/�&-กQ,�� 

� ก�0	
��+,)(0�ก�0,�-.�*��������R.(
02ก>�R0>)�70ก ,�ก%&PW)\L�,�-.�*�����&-%&R��H%(>1��)0>(H��S�R.�%R�)%R0��1�%ก0%S00%�R0( 50 
0�� 7*21-�%�B��,*>�ก�0	
��+,)(0�ก�0,�-.�*��������R.(
02ก>�R0>)�70ก %&PW)\L�,�-.�*�����&-%&R��H%(>1��)0>(H��S�R.�%R�)%R0��1�%
ก0%S00%�*�*�1-Qก.-� 50 0�� PW)\L�,�-.�*����	��%�>�R��)0>(H��S�R�)%R0��1�%	�L-��/�&-กQ,�� 

.>��&-ก0%S00%�%&P*(>�R>( ,%��\@� 1>)�71-.>��&- 1 /��	�L��\>�
�>(K�ก.>�	
��+,)(0�ก�0����,�-.�*����R.(
02ก>�R0>)�70ก (,0L�.>��&-02(�.)+�
ก0%S00%�) 

.>��&-	0�-%R.�%R�)%R0�� ,%��\@� .>��&-ก0%S00%�%&P*(>�R>(,0L�.>��&-(0�Y>�
02ก>����%>1�+,)R.�%R�)%R0�� ,0L� 	
*&-��7
*�7P�R.�%R�)%R0��
+,)ก>(PW)\L�,�-.�*����  

02�2	.*�R.�%R�)%R0�� ,%��\@� .>��&-	0�-%R.�%R�)%R0�� \@�.>�H�)�H��R.�%R�)%R0�� ?@-�K2%-	ก��.>��&-ก0%S00%��>�+,)R.�%R�)%R0����W- 

	�L-��/.>�	0�-%R�)%R0�� 

� ก0�&PW)\L�,�-.�*�����Q0��ก�0?L)�B��+�.>��&- 25 ก-��	.*� 15.30 �. /��	�L���>)� n .>��)0>(H��S�R�)%R0�� RL� .>��&- 1 /��	�L��\>�K�ก
	�L���&-*����  

� ก0�&PW)\L�,�-.�*�����Q0��ก�0?L)�B��,*>�.>��&- 25 /��	�L���>)� n .>��)0>(H��S�R�)%R0�� RL� .>��&- 1 /�� 2 	�L��\>�K�ก	�L���&-*���� 

(0�Y>�K>�ก�0/�H�.�H��S�+�ก�0	
*&-��7
*�,0L�
0>(
0��.>��&-	0�-%R.�%R�)%R0�� '��\L�.-��)0>(R.�%	,A���(K�กPW)\L�,�-.�*����7*). 7*2
K2	
��	P�+,)PW)*�����0�(*-.�,�)���-���>-.\@��).�.�S&ก�0�&-	,%�2H%�>��Q+,)%>-�+K�).-�PW)\L�,�-.�*�����)0>(�0�(/)�%W*�>�ก*-�. '����-��
�)��K2	P�7�0-/)�%W*.)(�	.A(?1�/��(0�Y>�K>�ก�07*2	.A(?1�/��PW)H�>(H���ก�0/��,0L�0>(?L)�RL�,�-.�*���� (\)�%&) 	.)�71-ก0�&�&-	ก��K�ก

>KK>��&-R.(R�%%-�) ,0L�ก0�&KQ	
A�7*2H%R.0 (0�Y>�K>�ก�0K27K)�ก�0	
*&-��7
*��>�ก*-�.'���>��&  
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4���������������<���<�
�<���E�2�����
����<���<�
�<��� 

1>.��-���&- 1 ก0�&PW)\L�,�-.�*�����Q0��ก�0?L)�/H>(	
*&-��	/)�,�-.�*��������R.(
02ก>�B��+�.>��&- 25 ก-��	.*� 15.30 �. /��	�L���>)� n 
.>��)0>(H��S�R�)%R0�� RL� .>��&- 1 /��	�L��\>�K�ก	�L���&-*���� �>��&) 

�?���ก��P�
�/��B���	����
�����	� 20 �xID�<� 2565 �����
��B���Q�<�
�<��� <�� ����	� 1 ��O����� 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

1>.��-���&- 2 ก0�&PW)\L�,�-.�*�����Q0��ก�0?L)�/H>(	
*&-��	/)�,�-.�*��������R.(
02ก>�B��,*>�.>��&- 25 /��	�L���>)� n .>��)0>(H��S�
R�)%R0�� RL� .>��&- 1 /�� 2 	�L��\>�K�ก	�L���&-*���� �>��&) 

�?���ก��P�
�/��B���	����
�����	� 26 �xID�<� 2565 �����
��B���Q�<�
�<��� <�� ����	� 1 ก�กy�<� 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลาได้รับความคุ้มครอง 

ทาํรายการซื �อ/สับเปลี�ยนเข้า
หน่วยลงทุนชนิดควบประกัน
วันที� 20 พฤษภาคม 2565 

เริ�มความคุ้มครองตั �งแต่วันที� 1 
มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป 

ระยะเวลาได้รับความคุ้มครอง 

ทาํรายการซื �อ/สับเปลี�ยนเข้า
หน่วยลงทุนชนิดควบประกัน
วันที� 26 พฤษภาคม 2565 

เริ�มความคุ้มครองตั �งแต่วันที� 1 
กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป 
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1>.��-���&- 3 ก0�&PW)\L�,�-.�*����/��RL�/H>(	
*&-����กK�ก,�-.�*��������R.(
02ก>� K��Q+,)%W*R-�	���*����R�	,*L�0.%1�-�ก.-� 50,000 
(�� K2�)0>(R.�%R�)%R0��1�%	�L-��/K�\@�.>�H���)��/��	�L���&-%&ก�0/��RL�,�-.�*���� �>��>)� .>�H�)�H��R.�%R�)%R0��K2	
A�.>�70ก/��
	�L��\>�
 1>)�71-	.*� 0.00 �. 1�%0�(02�2	.*��&-(0�Y>�
02ก>�B>�กQ,�� �>��&) 

�?���ก����<��/��B���	�����ก����	� 25 ��O����� 2565 �����
����<���<�
�<��� <�� ����	� 1 ก�กy�<� 2565 4�
�E4����� 0.00 �. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ �นสุดความคุ้มครอง 

ทาํรายการขายคืน/สับเปลี�ยน
ออกจากหน่วยลงทุนชนิดควบ
ประกันวันที� 25 มิถุนายน 2565 

สิ �นสุดความคุ้มครองตั �งแต่วันที� 
1 กรกฎาคม 2565 เวลา 0.00 น. 
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4����=���2@����E=���2ก����
���� 7 E=�4�����<�����������<������ 

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

มูลค่าเงินลงทุน 
ลงทุน 50,000 – 

149,999 บาท 

ลงทุน 150,000 –  

399,999 บาท 
ลงทุน 400,000 – 

999,999 บาท 

ลงทุน 1,000,000 
– 1,999,999 บาท 

ลงทุน 2,000,000 
– 4,999,999 บาท 

ลงทุนตั �งแต่ 
5,000,000 – 

9,999,999 บาท 

ลงทุนตั �งแต่ 
10,000,000  

บาทขึ�นไป 

การประกนัชีวิต 

- �������	
���กก��� 
 

50,000 50,000

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

100,000 100,000

การประกนัสุขภาพแบบผู้ป่วยใน :  

��ก����������/�������
������� 

 
 

     

1. ��� ���!"#����� �� / ��� (�%���� 31 

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

��� ��� '� (� �% / ��� (�%���� 7 ���)  600 1,600 4,400 6,000 8,000 12,000 16,000

2. �����ก*�+����"�,��- ��./0����
��ก*�+����"!��1%�������ก
����,�����ก
1%�������2���� 30 ������!
������ก��ก
5��+����" 

 

 

 

2,000 5,000

 

 

 

12,000 

 

 

 

15,000 

 

 

 

30,000 

 

 

 

60,000 100,000

3. ���6��.����.1��
�� (
�.������	�)   

2,000 5,000

 

12,000 

 

15,000 

 

30,000 

 

60,000 100,000

4. �����0ก*�!+�71%���������8�9+�#5�� 

(����!�ก
��� �ก��ก:�� 2.  �,�:�� 3.) 

 

500 500

 

1,500 

 

3,000 

 

4,000 

 

5,000 6,000

5. ����%!"5��!+�7
������� 

(�%���� 31 �����) 
 

150 400

 

1,000 

 

1,200 

 

1,500 

 

3,000 4,000

6. �����ก*�+����"9�ก�9	���,�����ก
����
	� 
� (�:����ก*�2���� 72 ����5.�
 "����ก'���������
	� 
�) ��./0�ก����ก*�

����,�����ก����# �� (����!�ก
��� �ก
��ก:�� 2.) 

 

 

 

 

1,000 1,000

 

 

 

 

3,000 

 

 

 

 

4,000 

 

 

 

 

5,000 

 

 

 

 

6,000 8,000

7. ����/+����"'�!"# �,�.���ก
5��+����" (����!�ก
��� �ก��ก:�� 2.) 

 

300 800

 

2,200 

 

3,000 

 

4,000 

 

6,000 8,000

8. ����"�;+  
10 ���:����� ���

!"#����� �� 
10 ���:����� ���

!"#����� ��
10 ���:����� ���

!"#����� �� 

10 ���:����� ���
!"#����� �� 

10 ���:����� ���
!"#����� �� 

10 ���:����� ���
!"#����� �� 

10 ���:����� ���
!"#����� ��

ทนัตกรรม (
����) 
���.����ก���ก��/��<�� ���<�� :%�
 	��%� !"#ก����ก*���ก<�� 

5����
!+�7��'��������8�

�.
ก= .�� ������'.��ก	���"# 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

4,000 

 

 

 

 

5,000 10,000

การประกนัสุขภาพแบบผู้ป่วยนอกหรือ
คลินิก 

���"#'.��ก	� 1 �����!"#'.��ก	� 30 �����
���� 

 

 

- - 

 

 

- 

 

 

600 

 

 

1,200 

 

 

4,000 6,000
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4�������ก����3����E=�<���<�
�<����	�=�
O������������32��
��B 

(ก�0��K�0��
0>(7P�R.�%R�)%R0��K2
0>(��ก.>��&- 1 /��	�L��%ก0�R% 	%Y��� %�\����� 7*2ก>����� /����ก
& ,�ก10�ก>(
.>�,����Qก�0+,)	*L-��	
A�.>��Qก�0\>�
 �>)��&)��K	
*&-��7
*��)?@-�	
A�
1�%0�(02�2	.*��&-(0�Y>�K>�ก�0กQ,��) 

1>.��-���&- 1 .>��&- 25 S>�.�R% 2564 PW)\L�,�-.�*�����Q0��ก�0?L)�/H>(	
*&-��	/)�,�-.�*��������R.(
02ก>� 50,000 (�� �>��>)� � 
.>��&- 1 %ก0�R% 2565 K2�)0>(R.�%R�)%R0��+�7P� 1 1-�%�.>��&- 10 ก�%B��>�S� 2565 %&ก�0�Q0��ก�0?L)�/H>(	
*&-��	/)��&ก 100,000 
(�� �>��>)�	���*����R�	,*L�0.%+�,�-.�*��������R.(
02ก>�%&%W*R-�	�-�ก>( 150,000 (�� R.�%R�)%R0��K2	
*&-��K�ก7P� 1 	
A�
7P� 2 +�.>��&- 1 	%Y��� 2565 

1>.��-���&- 2 .>��&- 27 %�\����� 2564 PW)\L�,�-.�*�����Q0��ก�0?L)�/H>(	
*&-��	/)�,�-.�*��������R.(
02ก>� 900,000 (�� �>��>)� � 
.>��&- 1 H��,�R% 2564 K2�)0>(R.�%R�)%R0��+�7P� 3 1-�%�ก�����%&กQ0 100,000 (�� �>��>)�	���*����R�	,*L�0.%+�,�-.�*����
����R.(
02ก>�%&%W*R-�	�-�ก>( 1,000,000 (�� 7P�R.�%R�)%R0���>�R�	
A�7P� 3 	�L-��K�กก�0��K�0��7P�R.�%R�)%R0��K2
��K�0��K�ก%W*R-�	���*����R�	,*L�%-�>(0.%P*กQ0/����� 

1>.��-���&- 3 .>��&- 20 ก>����� 2564 PW)\L�,�-.�*�����Q0��ก�0?L)�/H>(	
*&-��	/)�,�-.�*��������R.(
02ก>� 450,000 (�� �>��>)� � 
.>��&- 1 1�*�R% 2564 K2�)0>(R.�%R�)%R0��+�7P� 3 1-�%�ก�����%&P*/����� 100,000 (�� �>��>)�	���*����R�	,*L�0.%+�,�-.�
*��������R.(
02ก>�%&%W*R-�	�-�ก>( 350,000 (�� 7P�R.�%R�)%R0���>�R�	
A�7P� 3 	�L-��K�กก�0��K�0��7P�R.�%R�)%R0��K2
��K�0��K�ก%W*R-�	���*����R�	,*L�%-�>(0.%P*กQ0/����� 

1>.��-���&- 4 .>��&- 4 1�*�R% 2564 PW)\L�,�-.�*�����Q0��ก�0?L)�/H>(	
*&-��	/)�,�-.�*��������R.(
02ก>� 1,000,000 (�� �>��>)� � 
.>��&- 1 �|3K�ก��� 2564 K2�)0>(R.�%R�)%R0��+�7P� 4 1-�%�.>��&- 25 S>�.�R% 2564 �Q0��ก�0/��RL�/H>(	
*&-����ก 500,000 
(�� �>��>)�	���*����R�	,*L�0.%+�,�-.�*��������R.(
02ก>�%&%W*R-�	�-�ก>( 500,000 (�� 7P�R.�%R�)%R0��K2	
*&-��K�ก7P� 4 
	
A�7P� 3 +�.>��&- 1 %ก0�R% 2565 
 
��Q	ก��5�
���Q�<���<�
�<���E�2�������ก��4��4��������<?E�2�?ก��5�
B��ก�� 
(��K	
*&-��7
*��) �>)��&)	
A�
1�%	�L-��//��(0�Y>�
02ก>�) 

- +�)(>10
02ก>�H�/B��RW-(>10
02KQ1>.
02����+�ก�0+�)H��S�	/)�0>กY�1>.ก>(H\�����(�*+�H>ZZ� 

- ก�0	0&�ก0)��H��,%��7��ก0�&%0�ก00%PW)0>(
02'����H-�	�กH�0�>��&) 
02ก�(ก�0	0&�ก0)��R-�H��,%��7��ก>((0�Y>�
02ก>� 

1) +(	0&�ก0)��H��S�/��PW)0>(
02'������กR� (1�%7((m�0�%/��(0�Y>�
02ก>�) 

2) HQ	��(>10
02KQ1>.
02����7*2HQ	���2	(&��()��/��PW)0>(
02'������กR� 

3) HQ	��+(%0�(>10 

4) HQ	���2	(&��()���&-%&ก�0KQ,�-��ก�01��/��PW)	��
02ก>�B>� 

5) +(�����%/��PW)0>(
02'����,0L������ +�ก0�&�&-1)��	
��	P�
02.>1� 

ก0�&	H&��&.�1K�ก��(>1�	,1�,0L�	,1��L-��&-%-�)	H&��&.�1K�กก�0	KA(
-.� 	��-%	�กH�01�%/)� 6) } 7) 

6) HQ	��(>��@ก
02KQ.>�	ก&-�.ก>(R�&�&-�)0>(0��HQ	��\Wก1)��K�ก1Q0.K   

7) HQ	��0������>�HW10�*�ก3� 
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�B���4��4��������<?E�2�?ก��5�
B��ก��   

- 7P�ก	R*%/��(0�Y>� ����>.0��&	�&� KQก>� 	(�0� 084-0247302 .>�K>��0� - 3�ก0� 9.00 } 18.00 �. 

- 3W����W7**WกR)� �*��>�?� ���S�� 
02ก>��&.�1 '�0 1373 (0�ก�0 24 �>-.'%� ��ก.>�%-%&.>�,��� 

=��� My Allianz Application  �?���<����2��ก5�ก��5�
B��ก��5��
��4��� { 
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A�PW)�Q	���ก�0/��,�-.�*����ก>((0�Y>�K>�ก�0+�H-.�/��ก�0*����+�
,�-.�*���� 1�%0�R�/��RL�,�-.�*���� � .>��&-(0�Y>�K>�ก�0�)0>(RQH>-�/��RL�7*2�)�Q0��ก�0/��RL�,�-.�*����7*). 

4. H��S�/��PW)\L�,�-.�*�����&-71ก1-��	%L-�?L)�,�-.�*����R.(ก0%S00%�
02ก>��&.�1 	�L-��K�ก(0�Y>�
02ก>��&.�1K2�Q,�)��&-	
A�1>.7��+�ก�0
0.(0.% 7*2�QH-�RQH>-�?L)� 7*2/��,�-.�*����
�>�(0�Y>�K>�ก�0+���%/��(0�Y>�
02ก>��&.�1 '��%-	
��	P��L-��&-7�)K0��/��PW)\L�,�-.�*���� 
(Omnibus Account) 	�-� ก�0�)0>(/)�%W*ก�������K%&R.�%*-��)�ก.-��)0>(K�ก(0�Y>�K>�ก�0'��10� 	
A�1)�  

5. H��S�+�ก�00>(�0�(ก�0K>�H00	(&)�
02ก>�+�ก�0*����+�ก�����0.%  

6. H��S�+�ก�0/�0>(,�>�HL��&)�.�H-.�/)�%W*'R0�ก�0K�ก1>.7��/��,�-.�*����R.(ก0%S00%�
02ก>��&.�1  

7. H��S�+�ก�0�)0>(�0�(0���L-�/��(0�Y>�K>�ก�0��ก7,-��&-0>(K>�ก�0ก�����0.%R.(ก0%S00%�
02ก>��&.�1�&-	H��/��'��(0�Y>�
02ก>��&.�1�>)�  

8. H��S�+�ก�00>(�0�(/)�%W*	ก&-�.ก>(�L-� �&-��W- /��(0�Y>�K>�ก�0 (0�Y>�
02ก>��&.�1 0.%�>)��L-� �&-��W- 7*2	*/
02KQ1>./��1>.7��/��,�-.�*����
R.(ก0%S00%�
02ก>��&.�1  

9. H��S�+�ก�0�)0>(�0�(/)�%W*	ก&-�.ก>(R.�%	H&-���&-	ก&-�./)��ก>(,�-.�*�����&-�)0>(RQ7�2�Q	�L-�?L)�,�-.�*�����>)� 1*��K�0>(�0�(RQ	1L��
7*2RQ�S�(��	ก&-�.ก>(R.�%	H&-��/��ก�0*����+�,�-.�*����  

10. H��S�+�ก�0�)0>(/)�	�AKK0���&-%&P*ก02�(��-��%&�>�HQR>Z1-�H��S�
02'����/��PW)\L�,�-.�*����,0L�1-�ก�01>�H��+K+�ก�0*���� 	�-� ก�0
/��,�-.�*����/��ก�����0.%�&-��W-+�/>)�1��ก�0�Q	���ก�0 	�L-�ก�0R.(ก�����0.%,0L�ก�00.%ก�����0.% 	
A�1)�  

11. H��S�+�ก�0�)0>(�0�(/)�%W*	ก&-�.ก>(R.�%/>�7�)����P*
02'���� 	�-� R-�S00%	�&�%,0L�P*1�(7���&-1>.7��/��,�-.�*����R.(
ก0%S00%�
02ก>��&.�1��K�)0>(K�กก�0?L)�ก0%S00%� 0.%�>)�ก�0?L)�,0L�/��RL�,�-.�*���� 	
A�1)�  

12. H��S�+�ก�07H��	K1��.-�%-1)��ก�00>(ก�01��1-��&ก	
A�02�2	.*� 2 
& 

 R-�S00%	�&�%�&-(0�Y>�K>�ก�0	0&�ก	กA(K�กPW)*�����&-?L)�ก0%S00%�
02ก>��&.�1R.(,�-.�*���� : 

- R-�S00%	�&�%ก�0/��,�-.�*���� (FRONT-END FEE) : +��>10�%-	ก��0)��*2 3.21 /��%W*R-�,�-.�*���� 

(0�Y>�K>�ก�0��K	0&�ก	กA(R-�S00%	�&�%ก�0/��,�-.�*����K�กPW)*����,0L�PW)\L�,�-.�*����71-*2ก*�-%,0L�71-*20��+��>10��&-%-	�-�ก>� (0�Y>�
K>�ก�07*2/,0L�(0�Y>�
02ก>��&.�171-*20�� /�H�.�H��S�+�ก�0��K�0��	�L-��/ก�0	0&�ก	กA(,0L�	
*&-��7
*��>10�R-�S00%	�&�%�&-	0&�ก	กA(
K�กPW)*����,0L�PW)\L�,�-.�*���� '��(0�Y>�K>�ก�0K2
02ก�30��*2	�&���>�ก*-�.P-�����	.A(?1�/��(0�Y>�K>�ก�0 	.A(?1�/��PW)H�>(H���ก�0
/��,0L�0>(?L)�RL�,�-.�*���� (\)�%&) 

- R-�S00%	�&�%ก�00>(?L)�RL�,�-.�*���� (BACK-END FEE) : +��>10�%-	ก��0)��*2 3.21 /��%W*R-�,�-.�*���� 

(0�Y>�K>�ก�0��K	0&�ก	กA(R-�S00%	�&�%ก�00>(?L)�RL�,�-.�*����K�กPW)*����,0L�PW)\L�,�-.�*����71-*2ก*�-%,0L�71-*20��+��>10��&-%-	�-�ก>� 
(0�Y>�K>�ก�07*2/,0L�(0�Y>�
02ก>��&.�171-*20�� /�H�.�H��S�+�ก�0��K�0��	�L-��/ก�0	0&�ก	กA(,0L�	
*&-��7
*��>10�R-�S00%	�&�%�&-	0&�ก
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	กA(K�กPW)*����,0L�PW)\L�,�-.�*���� '��(0�Y>�K>�ก�0K2
02ก�30��*2	�&���>�ก*-�.P-�����	.A(?1�/��(0�Y>�K>�ก�0 	.A(?1�/��PW)H�>(H���
ก�0/��,0L�0>(?L)�RL�,�-.�*���� (\)�%&) 

��@-� ก�0	
*&-��7
*�,*>ก	ก�w�/.�S&ก�0K>�	กA(R-�S00%	�&�%�&-	0&�ก	กA(K�กPW)*����,0L�PW)\L�,�-.�*���� '��K2	
A�
	�L-�
02'����1-�PW)\L�
,�-.�*���� (0�Y>�K>�ก�0K2
02ก�3*-.�,�)���-���)�� 1 .>�ก-��ก�0	
*&-��7
*� P-�����	.A(?1�/��(0�Y>�K>�ก�0 	.A(?1�/��PW)H�>(H���
ก�0/��,0L�0>(?L)�RL�,�-.�*���� (\)�%&) 

ก0�&ก�0	
*&-��7
*��>10�R-�S00%	�&�%�&-	0&�ก	กA(K�กPW)*����,0L�PW)\L�,�-.�*����K2	
A�
1�%	�L-��//)� 15.5 �&-02(�.)+�0��*2	�&��
'R0�ก�0 

�>)��&) (0�Y>�
02ก>��&.�1 ��K��K�0��	0&�ก	กA(R-�S00%	�&�% ,0L�R-�+�)K-���L-�n	��-%	1�%1�%	�L-��/�&-02(�.)+�ก0%S00%�
02ก>��&.�1R.(,�-.�
*���� ,0L�1�%�&-(0�Y>�
02ก>��&.�1กQ,�� 

��@-� (0�Y>�K>�ก�0/�H�.�H��S�+�ก�0	
*&-��7
*�	�L-��/ ,0L�ก0�&�L-�+�+�ก�0?L)�/��,�-.�*����R.(ก0%S00%�
02ก>��&.�1 '��\L�.-��)0>(
R.�%	,A���(K�กPW)\L�,�-.�*����7*2/,0L�PW)*�����&-?L)�ก0%S00%�
02ก>��&.�1R.(,�-.�*����7*). �>)��&) ก0�&�&-%&ก�0	
*&-��7
*�	�L-��/ (0�Y>�
K>�ก�0K27K)�+,)PW)\L�,�-.�*�����0�(*-.�,�)���-���)�� 15 .>� '��K2
02ก�3P-�����	.A(?1�/��(0�Y>�K>�ก�0 

 


�ก?������� { 

� (0�ก�0/)�%W*ก�����0.%+,)PW)\L�,�-.�*���� :  

(0�Y>�K>�ก�0/�H�.�H��S�+�ก�0
0>(
0�� 7ก)/	
*&-��7
*� 	��-%	1�% 0W
7((ก�0(0�ก�0 7*2/,0L�.�S&ก�0 +�ก�0�QH-� 	P�7�0-/)�%W* /-�.H�0 
0�����1-�� n 7*2/,0L�,�>�HL�/��(0�Y>�K>�ก�0\@�PW)*����/PW)\L�,�-.�*���� 0.%\@���KK>�+,)%&0W
7((ก�01�(0>(/)�%W*�L-� (\)�%&) 	�-� P-��
�-�������	*R�0���RH� 	
A�1)� '��\L�.-��)0>(R.�%	,A���(K�กPW)\L�,�-.�*����7*). ?@-�(0�Y>�K>�ก�0K27K)�+,)PW)*�����0�(*-.�,�)���-���)�� 
30 .>�ก-��.>�	0�-%�Q	���ก�0
0>(
0��	
*&-��7
*� '��K2
02ก�3P-�����	.A(?1�/��(0�Y>�K>�ก�0 7*2	.A(?1�/��PW)H�>(H���ก�0/��,0L�0>(
?L)�RL�,�-.�*���� (\)�%&) ?@-�ก�0�Q	���ก�0	ก&-�.ก>(	0L-���>�ก*-�.%&.>1\�
02H�R�	�L-�*�02�2	.*� R-�+�)K-��+�ก�0�QH-� 7*2/,0L�R-�+�)K-���L-�
+�+�*>กY�2�Q���	�&�.ก>��&) ?@-�(0�Y>�K>�ก�0�)RQ�@�\@�
02'����/��ก�����7*2PW)\L�,�-.�*����'��0.%	
A�HQR>Z �>)��&) +�ก�0�QH-�
K�,%��/,�>�HL�\@�PW)\L�,�-.�*���� ���� ก0�&ก�07ก)/'R0�ก�0 ก�0/�%1� ก�0	*�ก'R0�ก�0ก�����0.% (0�Y>�K>�ก�0K2�Q	���ก�0'��	
A�

1�%,*>ก	ก�w��&-HQ�>ก���R�2ก00%ก�0 ก.*.1. กQ,�� 7*2/,0L�
02ก�3�&-%&ก�07ก)/	��-%	1�%+����R1 

� ก�00>(P*
02'����1�(7��	�L-��K�กก�0�&-ก�����+�)(0�ก�0(�RR*�L-� (soft commission) :  

(0�Y>�K>�ก�0��K0>(P*
02'����1�(7��	�L-�ก�����K�ก(�RR*�&-	
A�PW)+,)(0�ก�0 �>�	�L-��%�K�กก�0+�)(0�ก�0/��(�RR*�>�ก*-�.+�ก�0K>�ก�0
ก������) 71-1)��	
A�
1�%,*>ก	ก�w��>�1-�
�&)  

(1) P*
02'����1�(7���&-0>(.)�>)�1)��	
A��0>���H���&-%&%W*R-�+����	30YIก�K7*21)��	ก&-�.ก>((�(��'��10�/��R.�%	
A�ก�����1�%
กe,%��.-��).�,*>ก�0>���7*21*��,*>ก�0>��� 7*2  

(2) 1)��%-%&�|1�ก00%�&-7H��+,)	,A�.-�(0�Y>�K>�ก�0+�)(0�ก�0/��(�RR*�>)�(-��R0>)�	ก��R.�%KQ	
A�	�L-�+,)ก������)0>(
02'����K�ก(�RR*
�>�ก*-�. (Churning)  

+�ก�0K>�H00P*
02'����1�%.00R,�@-�+,)7ก-ก������&-��W-B��+1)ก�0(0�,�0K>�ก�0/��(0�Y>�K>�ก�0 (0�Y>�1)��ก02�Q�).�R.�%	
A�S00%7*2
RQ�@�\@�*>กY�27*2
02	B�,*>ก�0>����&-��K%&.)�)/��ก������>)��).�  

+�ก0�&�&-(0�Y>�K>�ก�0%&ก�00>(P*
02'����1�(7��	�L-�ก����� (0�Y>�K>�ก�0K2	
��	P�/)�%W*	ก&-�.ก>(ก�00>(P*
02'�����>�ก*-�..)+�
0�����0�(
&(>Z�&7*20�����0�(02�2	.*�,ก	�L���).�  
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� ก�0
d�(>1�1�%กe,%��.-��).�ก�0
)��ก>�7*2
0�(
0�%ก�0m�ก	��� 7*2/,0L�กe,%��1-�� n :  

PW)\L�,�-.�*����%&,�)��&-+,)R.�%0-.%%L�ก>((0�Y>�K>�ก�0 7*2/,0L� PW)�&-�)0>(%�(,%��K�ก(0�Y>�K>�ก�0 +�ก�0
d�(>1�1�%,*>ก	ก�w�	ก&-�.ก>(
ก�00W)K>ก*WกR)� (Know Your Customer: KYC) 7*2ก�010.KH�(	�L-��0�(/)�	�AKK0��	ก&-�.ก>(*WกR)� (Customer Due Diligence: CDD) ?@-�
0.%\@�71-%-KQก>�	a��2ก�0+,)/)�%W* 7*2/,0L� K>�H-�	�กH�0,0L�,*>กI��+�+,)7ก-(0�Y>�K>�ก�0 7*2/,0L� PW)�&-�)0>(%�(,%��K�ก(0�Y>�
K>�ก�0 	�L-�+,)	
A�
1�%กe,%��.-��).�ก�0
)��ก>�7*2
0�(
0�%ก�0m�ก	��� 7*2/,0L�กe,%��1-��n  

�>)��&) (0�Y>�K>�ก�0 7*2/,0L� PW)�&-�)0>(%�(,%��K�ก(0�Y>�K>�ก�0 %&H��S�
d�	HS 7*2/,0L� 02�>( 7*2/,0L� �ก	*�กก�0�QS�0ก00%/��PW)\L�,�-.�
*�����)1�%�&-	,A�H%R.0 '��%-KQ1)��7K)�+,)PW)\L�,�-.�*�����0�(*-.�,�)� +�ก0�&�&-	ก��	,1�ก�0��+�	,1�ก�0��,�@-�,0L�,*��	,1�ก�0��
�>�1-�
�&)  

(ก) PW)\L�,�-.�*����%-+,)R.�%0-.%%L�+�ก�0+,)/)�%W* 7*2/,0L� K>�H-�	�กH�0,0L�,*>กI��+�+,)7ก-(0�Y>�K>�ก�0 7*2/,0L� PW)�&-�)0>(%�(,%��
K�ก(0�Y>�K>�ก�0 1�%�&-(0�Y>�K>�ก�0กQ,�� ,0L�+,)/)�%W* 7*2/,0L� K>�H-�	�กH�0,0L�,*>กI��+�+,)7ก-(0�Y>�K>�ก�0 7*2/,0L� PW)�&-�)0>(
%�(,%��K�ก(0�Y>�K>�ก�%-R0(\).�	�&����HQ,0>(ก�0
d�(>1�1�%กe,%��.-��).�ก�0
)��ก>�7*2
0�(
0�%ก�0m�ก	���7*2/,0L�กe,%��
1-�� n �>)��&) 1�%�&-(0�Y>�K>�ก�0กQ,��  

(/) (0�Y>�K>�ก�0	,A�.-�ก�0�QS�0ก00%/��PW)\L�,�-.�*������K%&*>กY�2	
A�ก�0ก02�QR.�%P��1�%กe,%��.-��).�ก�0
)��ก>�7*2

0�(
0�%ก�0m�ก	��� 7*2/,0L� +�)	
A��-�����+�ก�0m�ก	��� 7*2/,0L� +�)	
A��-�����+�ก�0H�>(H������ก�0	���7ก-ก�0ก-�ก�00)��1�%
กe,%��.-��).�ก�0
)��ก>�7*2
0�(
0�%ก�0m�ก	��� ,0L���K%&*>กY�2	
A�ก�0,*&ก	*&-��กe,%��,0L�/>�7�)�1-�กe,%��1-��n  

(R) (0�Y>�K>�ก�0	,A�.-� ก�0�QS�0ก00%/��PW)\L�,�-.�*������K%&P*ก02�(1-�ก�0*����/��ก�����0.%PW)\L�,�-.�*����0���L-� ,0L�R.�%
�-�	�L-�\L�,0L�B��*>กY��/��S�0ก�KK>�ก�0*���� ,0L��L-�	H&��/��(0�Y>�K>�ก�0  

��กK�ก�&) PW)\L�,�-.�*����1ก*������%+,)(0�Y>�K>�ก�0 7*2/,0L�PW)�&-�)0>(%�(,%��K�ก(0�Y>�K>�ก�0	
��	P�/)�%W* 7*2/,0L�K>�H-�	�กH�0
,0L�,*>กI��+�/��PW)\L�,�-.�*����+,)7ก-,�-.����0��ก�0 ,0L�,�-.�����&-%&�Q��KกQก>(�W7*1�%กe,%��1-��n ,0L�(�RR*�L-�+� 	�L-�

02'����+�ก�0
d�(>1�1�%กe,%��.-��).�ก�0
)��ก>�7*2
0�(
0�%ก�0m�ก	��� 7*2/,0L�กe,%��1-��n  

�>)��&) RQ.-� �กe,%��.-��).�ก�0
)��ก>�7*2
0�(
0�%ก�0m�ก	���� ,0L� RQ.-� �กe,%��1-��n� �>)� +,)%&R.�%,%��0.%\@�กe,%��/��

02	�31-��n �&-ก�����0.%�)%&ก�0*����+�
02	�3�>)�n �).�  

� /)�กQ,��	ก&-�.ก>( FATCA 7*2กe,%��B�Y&1-��
02	�3+�*>กY�2	�&�.ก>� :  

+�
& �.3. 2553 
02	�3H,0>I�	%0�ก��)��กกe,%���&-	0&�ก.-� Foreign Account Tax Compliance Act (?@-�1-�
K2	0&�ก.-� FATCA) '��%&
P*(>�R>(+�).>��&- 1 ก0กe�R% �.3. 2557 กe,%��a(>(�>�ก*-�.กQ,��+,)H\�(>�ก�0	����&-%-+�-H>Z��1��	%0�ก>���ก
02	�3H,0>I�	%0�ก� 
(Foreign Financial Institution ,0L� FFI) 0�����/)�%W*	ก&-�.ก>((>Z�&/��(�RR*�&-��W-+�(>�R>(1)��	H&�B�Y&+,)ก>(
02	�3H,0>I�	%0�ก� (?@-�
0.%\@�(�RR*S00%��/��1�(�RR* H>Z��1��	%0�ก>� PW)?@-�%&\�-��&-��W-\�.0+�H,0>I�	%0�ก� 7*2PW)?@-�%&\�-��&-��W-���B�Y&+�H,0>I�	%0�ก�) ?@-�	
��,0L�%&
.)ก>( FFI �>)� ��กK�ก�&)�>�
0�กd�).�.-�+�
>KK�(>�%&0>I(�*+�,*��
02	�3กQ*>��Q	���ก�0��กกe,%���&-%&/)�กQ,��7*2,*>ก	ก�w�+�
*>กY�2�&-R*)��R*@�ก>( FATCA (?@-�1-�
K20.%	0&�ก FATCA 7*2กe,%���>�ก*-�..-� �กe,%��1-��
02	�3�&-	ก&-�./)���)  

ก�����0.%7*2(0�Y>�K>�ก�0\L�.-�	
A� FFI 1�%(�����%/�� FATCA ?@-�\WกกQ,��+,)1)��	/)�PWก�>�1�ก>(,�-.����H00��ก0/��
02	�3
H,0>I�	%0�ก�'��%&,�)��&-1)��0�����/)�%W*7*2S�0ก00%���ก�0	���/��(�RR*H>Z��1��	%0�ก>�7*2(�RR*�&-%&*>กY�21�%,*>ก	ก�w��&- FATCA 
กQ,�� ,�)��&-+�ก�010.KH�(/)�%W**WกR)�	�L-�,�R.�%H>%�>�S�/��*WกR)�ก>(
02	�3H,0>I�	%0�ก� 7*20.%\@�,�)��&-+�ก�0กQ,��+,)*WกR)�(��

02	B�1)��K>��Q	�กH�0�L��>�1�1�%,*>ก	ก�w�/�� FATCA 	
A�1)�  

B��+1)/)�กQ,��/�� FATCA ,�กก�����0.%+�%-	/)�PWก�>�1�	�L-�
d�(>1�1�%,*>ก	ก�w�/�� FATCA (ก*-�.RL� %&H\��2	
A� Non-
Participating Foreign Financial Institution ,0L� NPFFI) ก�����0.%�>)�K2�)0>(P*ก02�(�&-HQR>Z+�H��ก0�& RL�  
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(1) 1)��\Wก,>ก	���+��>10� 30 % /��	����&-ก�����0.%K2�)0>(K�ก0���) P*
02'����,0L�	���K�กก�0/���0>���H�����ก�0	���+�
02	�3
H,0>I�	%0�ก� (	���*�������10�) ?@-�K2	0�-%1)�1>)�71-.>��&- 1 ก0กe�R% �.3. 2557 	
A�1)�
 7*2	���*��������)�%+��0>���H�����ก�0	���/��

02	�3H,0>I�	%0�ก� (Pass-thru) ?@-���K0.%\@�	���[�ก7*2	���*����ก>(H\�(>�ก�0	����L-�n ��ก
02	�3H,0>I�	%0�ก� ?@-�K2	0�-%1)�1>)�71-
& 
�.3. 2560 	
A�1)�
 '�� FATCA กQ,��+,)H\�(>�ก�0	���/��
02	�3H,0>I�	%0�ก�7*2 FFI �&-	/)�0-.%PWก�>�1�1�%/)�กQ,��/�� FATCA 
(?@-�0.%\@�S��R�07*2H\�(>�ก�0	���+�
02	�3�� PW)0>([�ก�0>���H�� PW)H�>(H���ก�0/��7*20>(?L)�RL�,�-.�*����) %&,�)��&-�Q	���ก�0,>ก	��� 
� �&-K-���>�ก*-�.ก-���Q02+,)ก>(ก�����0.%�&-	
A� NPFFI  

(2) S��R�07*2H\�(>�ก�0	����>)�+�
02	�3��7*21-��
02	�30.%�>)�PW)�W7*P*
02'���� PW)0>([�ก�0>���H�� 7*2PW)H�>(H���ก�0/��7*20>(
?L)�RL�,�-.�*���� �&-	/)�0-.%PWก�>�1�%/)�กQ,��/�� FATCA ��KK2
d�	HS,0L�02�>(ก�0�QS�0ก00%���ก�0	���,0L���1�R.�%H>%�>�S����S�0ก�K
ก>(ก�����0.%,0L�(0�Y>�K>�ก�0 ?@-���K�Q+,)ก�����0.%%-H�%�0\�Q	���ก�0*����1-�
�) 7*2/,0L��Q	���ก�0*�����)��-��%-%&

02H��S�B�� 0.%\@���K�Q+,)PW)\L�,�-.�*����%-H�%�0\�Q0��ก�0P-�����PW)H�>(H���ก�0/��7*20>(?L)�RL�,�-.�*�����)�&ก1-�
  

	�L-�%�+,)(0�Y>�K>�ก�07*2ก�����0.%�)0>(P*ก02�(+�ก�0�Q	������0.%�>)�	�L-�	
A�ก�00>กY�
02'����/��PW)\L�,�-.�*����'��0.% (0�Y>�
K>�ก�07*2ก�����0.% ('��(0�Y>�K>�ก�0) K@�	/)�PWก�>�1�	�L-�
d�(>1�1�%,*>ก	ก�w�7*2/)�กQ,��/��กe,%��1-��
02	�3�&-	ก&-�./)�� 7*2
	�L-�+,)(0�Y>�K>�ก�07*2ก�����0.%H�%�0\
d�(>1�1�%B�02PWก�>�B��+1)/)�กQ,��7*2,*>ก	ก�w�/��กe,%��1-��
02	�3�&-	ก&-�./)���) 
(0�Y>�K>�ก�07*2ก�����0.% (?@-�0.%�>)�PW)�&-	ก&-�./)��ก>(ก�0
d�(>1����/��ก����� 	�-� PW)�W7*P*
02'���� PW)0>([�ก�0>���H�� 7*2PW)H�>(H���
ก�0/��7*20>(?L)�RL�,�-.�*����) K@�/�H�.�H��S�+�ก�0�Q	���ก�0�>��&)  

(1) 0)��/�+,)PW)\L�,�-.�*�����&-	/)�/-��	
A��*	%L��/��
02	�3H,0>I�	%0�ก� (,0L�	
A�(�RR*1�%�&-กe,%��1-��
02	�3�&-	ก&-�./)��กQ,��) +,)
RQ�����%(0�Y>�K>�ก�07*2ก�����7*21>.7��+�ก�0�QH-�/)�%W* (	�-� �L-� �&-��W- 	*/
02KQ1>.PW)	H&�B�Y&/��H,0>I�	%0�ก� KQ�.�7*2%W*R-�
,�-.�*����R�	,*L� KQ�.�	���R-�/��RL�,�-.�*����,0L�	���
>�P*�&-�)0>( 	
A�1)�) �&-%&��W-+�(>Z�&�>)�,%�/��PW)\L�,�-.�*�����>)�ก>((0�Y>�
K>�ก�0 +,)ก>(,�-.����/��0>I�>)�+�7*21-��
02	�3 1�%/)�กQ,��/��กe,%��1-��
02	�3�&-	ก&-�./)��  

(2) 0)��/�+,)PW)\L�,�-.�*�����QH-�/)�%W* 	�กH�0 7*2/,0L�RQ�����% 	��-%	1�% 	�L-��L��>�,0L���HWK���0�(R.�%	ก&-�./)��ก>(
02	�3
H,0>I�	%0�ก� 	�-� ,�>�HL�7H��ก�0	H&�H��S�+�H>Z��1��	%0�ก>�,0L�ก�0+,)/)�%W*1�%,>./)��&-กQ,��.)+�7((m�0�%/��,�-.����H00��ก0/��

02	�3H,0>I�	%0�ก� ,0L�ก�07K)�
0>(
0��/)�%W*	%L-�/)�%W*�&-	R�+,).)%&ก�0	
*&-��7
*� 	
A�1)� 0.%\@��QH-�,*>กI��	�L-��L��>�ก�0	/)�0-.%+� 
FATCA ,0L�กe,%��1-��
02	�3�&-	ก&-�./)�� (+�ก0�&�&-	
A�*WกR)�H\�(>�ก�0	���) �>)��&) 	
A�
1�%,*>ก	ก�w�7*2/)�กQ,��/��กe,%��
�>�ก*-�.  

(3) �Q	���ก�0�L-�+�	�L-�+,)H��R*)��ก>(กe,%��1-��
02	�3�&-	ก&-�./)��	�L-�	
A�ก�0
)��ก>�7*2*�P*ก02�(�&-K2	ก��1-�ก�����,0L�PW)\L�,�-.�
*����'��0.% 0.%�>)�	�L-�+,)ก�����,0L�PW)\L�,�-.�*����'��0.%�)0>(
02'����	��-%/@)�,�ก%&ก�0�Q	���ก�0�&-H��R*)��ก>(กe,%��
1-��
02	�3�&-	ก&-�./)��/)��1)� +�ก0�&�&-PW)\L�,�-.�*����
d�	HSก�0�Q	���ก�0,0L�%-7H��	K1��1�(0>(B��+�02�2	.*��&-(0�Y>�K>�ก�0
กQ,�� (0�Y>�K>�ก�0/�H�.�H��S�+�ก�0�Q	���ก�0��-��+���-��,�@-�,0L�,*����-���>�1-�
�&)1�%R.�%KQ	
A�7*2R.�%	,%�2H% '��\L�.-�
PW)\L�,�-.�*�����>�ก*-�.0>(�0�(ก�0�Q	���ก�01�%�&-(0�Y>�K>�ก�07K)��&)7*). 7*2/,0L��)�Q	���ก�01�%/)�1ก*��&-�)02(�.)+�RQ/�	
��(>Z�&  

(1) %-0>(RQH>-�?L)�/H>(	
*&-��/'�� ,�-.�*����/��PW)\L�,�-.�*�����>�ก*-�.  

(2) 02�>(,0L�,���+,)(0�ก�0 7*2�Q	���ก�0RL�	���*����1�%%W*R-�,�-.�*����+,)7ก-PW)\L�,�-.�*�����>�ก*-�.  

(3) �Q	���ก�0,>ก	��� � �&-K-��K�ก0���)	���*���� 	���
>�P*7*2/,0L�	����&-�Q02R-�/��RL�,�-.�*����/��PW)\L�,�-.�*����0���>)��) 	�L-�+,)
H��R*)��ก>(	ก�w�7*2/)�กQ,��/��กe,%��1-��
02	�3�&-	ก&-�./)�� �>)��&) 1)��%-/>�ก>(กe,%��/��
02	�3��  

(4) �Q	���ก�0�L-�+��>�	
A�ก�0
)��ก>�,0L�*�P*ก02�( ,0L��Q+,)ก�����,0L�PW)\L�,�-.�*����'��0.%�)0>(
02'����	��-%/@)� ,�ก%&ก�0
�Q	���ก�0�&-H��R*)��ก>(กe,%��1-��
02	�3�&-	ก&-�./)��/)��1)�  
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ก�0�Q	���ก�0�>�ก*-�.\L�	
A�R.�%KQ	
A� 7*2	
A�ก�00>กY�P*
02'����/��ก�����'��0.% 	�0�2	
A�ก�0ก02�Q	�L-�,*&ก	*&-��%�+,)(0�Y>�
K>�ก�07*2ก�����%&ก�0�Q	���ก�0�&-%-H��R*)��/)�(>�R>(/�� FATCA 7*2กe,%��1-��
02	�3�&-	ก&-�./)���>�K2�Q+,)ก�������K1)��\Wก,>ก 
� �&-K-�� ,0L�\Wก
��(>Z�&S��R�01�%�&-ก*-�.7*)./)��1)� ?@-�+����
d�(>1�(0�Y>�K>�ก�0K2	*L�ก�Q	���ก�0	a��2PW)\L�,�-.�*�����&-	/)�/-��	
A�
�*	%L��/��
02	�3H,0>I�	%0�ก� (,0L�	
A�(�RR*1�%�&-กe,%��1-��
02	�3�&-	ก&-�./)��กQ,��) 	�-��>)�  

�>)��&) +�ก0�&�&-กe,%����%&ก�07ก)/	��-%	1�%/)�กQ,��	�L-�0��0>(ก�0�Q	���ก�01�%�&-(0�Y>�K>�ก�0�)H�.�H��S�.)/)��1)� (0�Y>�K>�ก�0 
(0.%\@�PW)�&-	ก&-�./)��) K2�Q	���ก�01�%/)�กQ,��/��กe,%��B��+�
02	�3 '����K�QH-�/)�%W*/��PW)\L�,�-.�*����
�>�,�-.���� ,0L�
�Q	���ก�0�L-�+��&-0��ก�0กQ,�� '��%-KQ	
A�1)��0)��/�1-�PW)\L�,�-.�*���� 

� +�ก0�&�&-R�2ก00%ก�0กQก>(1*����� 7*2/,0L�HQ�>ก���R�2ก00%ก�0 ก.*.1. 7ก)/	��-%	1�%
02ก�3 กe 	ก�w� �&-	ก&-�./)��ก>(ก�0*����
7*2/,0L�ก�0K>�ก�0ก����� (0�Y>�K>�ก�0/�H�.�H��S��&-K2
0>(
0��/	
*&-��7
*�+�	0L-���>�ก*-�./)��1)� 	�L-�+,)	
A�
1�%
02ก�3
R�2ก00%ก�0กQก>(1*����� 7*2/,0L�
02ก�3HQ�>ก���R�2ก00%ก�0 ก.*.1. �&-7ก)/	��-%	1�% �>)��&) ก�0
0>(
0��/	
*&-��7
*��>�ก*-�.K2
�Q	���ก�01�%7�.����&-
02ก�3กQ,�� 7*2\L�.-��)0>(%1�	,A���(K�กPW)\L�,�-.�*����7*). 

� HQ,0>(,�-.�*��������	�L-�ก�0��% ?@-�,%��\@� ,�-.�*��������	�L-�ก�0��% 7*2,�-.�*��������	�L-�ก�0��%P-���-�������	*Aก�0���กH� 

(1) (0�Y>�K>�ก�0K2�Qก�0(>��@ก(>Z�&	���*����/��PW)\L�,�-.�*����7�ก0��ก�01�%.>��&-*���� 7*2	%L-�%&ก�0/��RL�,�-.�*����,0L�'���)��
,�-.�*���� (0�Y>�K>�ก�0K2RQ�.�1)���� P*
02'���� 7*2,>ก	���*����71-*20��ก�0 1�%.�S&	/)�ก-����กก-�� (FIFO) 1�%,*>ก	ก�w�7*2
.�S&ก�0�&-H%�R%(0�Y>�K>�ก�0*����กQ,��  

.>��&-*���� ,%��\@� .>��&-PW)\L�,�-.�*����*����+�,�-.�*��������	�L-�ก�0��%+�71-*20��ก�0 7*2+�ก0�&�&-0>('��,�-.�*����K�กก�����
0.%	�L-�ก�0��%�L-� +,),%��R.�%\@� .>��&-PW)\L�,�-.�*����*����	0�-%70ก+�,�-.�*��������	�L-�ก�0��%/��0��ก�0�&-0>('���>)�  

(2) (0�Y>�K>�ก�0K2K>��Q,�>�HL�0>(0��ก�0?L)�,�-.�*����+�,�-.�*��������	�L-�ก�0��%'��%&0��ก�0��-���)��1�%�&-H%�R%(0�Y>�K>�ก�0
*����กQ,�� ?@-��)0>(R.�%	,A���(K�กHQ�>ก���R�2ก00%ก�0 ก.*.1. 7*2K>�H-�,�>�HL�0>(0��ก�0?L)�,�-.�*�����>�ก*-�.+,)ก>(PW)\L�,�-.�
*���� 	%L-�%&0��ก�0?L)�,0L�/��RL�,�-.�*����+�71-*2
&  

(3) (0�Y>�K>�ก�0K2K>��Q,�>�HL�0>(0��ก�0'��,�-.�*����+�ก�����0.%	�L-�ก�0��%/,�-.�*��������	�L-�ก�0��%	%L-�PW)\L�,�-.�*����'��
,�-.�*����
�>�ก�����0.%	�L-�ก�0��%/,�-.�*��������	�L-�ก�0��%�L-� '��%&0��ก�0��-���)��1�%�&-H%�R%(0�Y>�K>�ก�0*����กQ,�� ?@-�
�)0>(R.�%	,A���(K�กHQ�>ก���R�2ก00%ก�0 ก.*.1. 7*2K>�H-�,�>�HL�0>(0��ก�0'��,�-.�*�����>�ก*-�. �0)�%�).�	�ARR-�/��RL�,0L�	���
'��R-�/��RL�,�-.�*����,0L�.�S&ก�0�L-�+�+�ก�0�Q02R-�/��RL�,�-.�*����+�ก�����0.%	�L-�ก�0��%/,�-.�*��������	�L-�ก�0��%
�>�
ก�����0.%	�L-�ก�0��%/,�-.�*��������	�L-�ก�0��%�L-� B��+� 5 .>��Qก�0�>(71-.>��&-�)0>(RQH>-�K�กPW)\L�,�-.�*���� 	�L-�	
A�/)�%W*+�ก�0
K>��Q�2	(&�� PW)\L�,�-.�*������-��1-�	�L-�� 7*2	�L-�	กA(.)	
A�,*>กI�� �0)�%+,)��>ก���
02	%��/��ก0%H00��ก010.KH�(�) 

(4) (0�Y>�K>�ก�0K2K>��Q,�>�HL�0>(0��ก�0/��RL�,�-.�*����+�ก�����0.%	�L-�ก�0��%/,�-.�*��������	�L-�ก�0��% '��%&0��ก�0��-��
�)��1�%�&-H%�R%(0�Y>�K>�ก�0*����กQ,�� ?@-��)0>(R.�%	,A���(K�กHQ�>ก���R�2ก00%ก�0 ก.*.1. 7*2K>�H-�,�>�HL�0>(0��ก�0/��RL�
,�-.�*�����>�ก*-�. 	%L-�PW)\L�,�-.�*����/��RL�,�-.�*���� �0)�%�Q02R-�/��RL�,�-.�*���� B��+� 5 .>��Qก�0�>(71-.>�RQ�.�%W*R-�
�0>���H�� %W*R-�,�-.�*���� 0�R�/��7*20�R�0>(?L)�RL�,�-.�*����/��.>��Qก�00>(?L)�RL�,�-.�*���� '��%�+,)�>(0.%.>�,����Qก�0+�
1-��
02	�3?@-�(0�Y>�K>�ก�0K2
02ก�3.>�,����Qก�0+�1-��
02	�3P-�����	.A(?1�(0�Y>�K>�ก�0 7*2	.A(?1�/��PW)H�>(H���ก�0/��,0L�0>(
?L)�RL�,�-.�*���� (\)�%&) '��'��	���	/)�(>Z�&	���[�ก/��PW)\L�,�-.�*�����&-	
��.)ก>(S��R�0��������� KQก>� (%,���) 1�%	*/�&-(>Z�&�&-PW)
\L�,�-.�*����7K)�.)+�+(RQ/�+�)(0�ก�0ก����� ,0L�K-��	
A�	�ARS��R�0��������� KQก>� (%,���) /&�R0-�%	a��2H>-�K-��+���%/��PW)\L�
,�-.�*���� 7*2K>�H-����
0Y�&��*��2	(&��1�%�&-��W-�&-02(�.)+�RQ/�+�)(0�ก�0ก����� 

��กK�ก�&) (0�Y>�K>�ก�0K2K>�+,)%&02((���+�ก�010.KH�(ก�0?L)�,0L�/��RL�,�-.�*���� 7*2K>�+,)%&02((���+�ก�0/��RL�,�-.�*���� 
0.%\@�K>��Q7*2H-�0�����	ก&-�.ก>(ก�0*����+�,�-.�*����+,)PW)\L�,�-.�*�����&-/��RL�,�-.�*����1�%,*>ก	ก�w�7*2.�S&ก�0�&-H%�R%(0�Y>�
K>�ก�0*����กQ,�� '���)0>(R.�%	,A���(K�กHQ�>ก���R�2ก00%ก�0 ก.*.1. 
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Fitch Ratings 
   

�����B<�����������O���2�2����?���B��2��W���  �����B<�����������O���2�2��
��?���B��2��W��� 

AAA (tha) 
AAA 7H��\@�02�>(R.�%�-�	�L-�\L�/>)�HW�H��/���>(�>(R.�%�-�	�L-�\L�
B��+�
02	�3��?@-�กQ,��'��m���� '���>(�>(R.�%�-�	�L-�\L��&)K2%�(
+,)ก>(�>��>(R.�%�-�	�L-�\L��&-%&R.�%	H&-�� ��)���&-H��� 	%L-�	
0&�(	�&�(ก>(    
PW)��ก10�H�0,0L�10�H�0�L-�+�
02	�3�� 7*2'��
ก1�7*).K2กQ,��
+,)7ก-10�H�0���ก�0	����&-��ก,0L�R)Q
02ก>�'��0>I(�* 

 F1 (tha) 
7H��\@�02�>(R.�%H�%�0\/>)�HW�H��+�ก�0�Q02,�&)1�%	�L-��//��10�H�0
10�1�%กQ,��	%L-�	
0&�(	�&�(ก>(PW)��ก10�H�0,0L�10�H�0�L-� n +�
02	�3
��B��+1)�>��>(R.�%�-�	�L-�\L�B��+�
02	�3��?@-�กQ,��'��m���� '��
�>��>(R.�%�-�	�L-�\L��&)K2%�(+,)HQ,0>(�>��>(R.�%�-�	�L-�\L��&-%&R.�%	H&-�� 
��)���&-H��� 	%L-�	
0&�(	�&�(ก>(PW)��ก10�H�0�L-�+�
02	�3	�&�.ก>� 7*2'��

ก1�7*).K2กQ,��+,)ก>(10�H�0���ก�0	����&-��ก,0L�R)Q
02ก>�'��0>I(�* 
+�ก0�&�&-%&02�>(R.�%�-�	�L-�\L�HW�	
A���	3YK2%&H>Z*>กY�� �+� 7H��.)
	��-%	1�%K�ก�>��>(R.�%�-�	�L-�\L��&-กQ,�� 

AA (tha) 
AA 7H��\@�02�>(R.�%�-�	�L-�\L�/>)�HW�%�ก	%L-�	
0&�(	�&�(ก>(PW)��ก     
10�H�0,0L�10�H�0�L-�+�
02	�3'��02�>(R.�%�-�	�L-�\L�/��10�H�0���
ก�0	���/>)��&)1-��K�กPW)��ก10�H�0,0L�10�H�0�L-��&-�)0>(ก�0K>��>��>(R.�%
�-�	�L-�\L�/>)�HW�H��/��
02	�3��	�&��	*Aก�)�� 

 F2 (tha) 
7H��\@�02�>(R.�%H�%�0\+�ก�0�Q02,�&)1�%	�L-��/���ก�0	���1�%
กQ,��	.*�+�02�>(�&-�-���+K	%L-�	
0&�(	�&�(ก>(PW)��ก10�H�0,�&)�L-�+�

02	�3	�&�.ก>� ��-��0กA�& 02�>(/��R.�%�-�	�L-�\L��>�ก*-�.�>�%-��K
	�&�(	�-�ก>(ก0�&�&-�)0>(ก�0K>��>��>(R.�%�-�	�L-�\L��&-HW�ก.-� 

A (tha) 
A 7H��\@�02�>(R.�%�-�	�L-�\L�/>)�HW�	%L-�	
0&�(	�&�(ก>(PW)��ก10�H�0,0L�
10�H�0�L-�+�
02	�3�� ��-��0กA�& ก�0	
*&-��7
*�/��H\��ก�0��,0L�
HB�����	30YIก�K��K%&P*ก02�(1-�R.�%H�%�0\+�ก�0�Q02,�&)�)10�
1�%กQ,��/��10�H�0���ก�0	���	,*-��&)%�กก.-�10�H�0�L-��&-�)0>(ก�0K>�
�>��>(R.�%�-�	�L-�\L�+�
02	B��&-HW�ก.-� 

 F3 (tha) 
7H��\@�02�>(R.�%H�%�0\+�ก�0�Q02,�&)1�%	�L-��//��10�H�0ก�0	���1�%
กQ,��	.*�+�02�>(
��ก*��	%L-�	
0&�(	�&�(ก>(PW)��ก10�H�0�L-�,0L�10�
H�0�L-�+�
02	�3	�&�.ก>� ��-��0กA�& R.�%H�%�0\+�ก�0�Q02,�&)�>�ก*-�.K2
%&R.�%%-7�-���%�ก/@)�
1�%R.�%	
*&-��7
*�+����*(+�02�2H>)�
%�กก.-�10�H�0�&-�)0>(ก�0K>�ก�0K>��>��>(�&-HW�ก.-� 

BBB (tha) 
BBB 7H��\@�02�>(R.�%�-�	�L-�\L�/>)�
��ก*��	%L-�	
0&�(	�&�(ก>(PW)��ก
10�H�0�L-�+�
02	�3�� ��-��0กA�& %&R.�%	
A�
�)%�กก.-�ก�0
	
*&-��7
*�/��H\��ก�0��,0L�HB�����	30YIก�KK2%&P*ก02�(1-�
R.�%H�%�0\+�ก�0�Q02,�&)�)10�1�%กQ,��	.*�/��10�H�0���ก�0	���
	,*-��&)%�กก.-�10�H�0,�&)�L-��&-�)0>(ก�0K>��>��>(R.�%�-�	�L-�\L�+�
02	B�
�&-HW�ก.-� 

 B (tha) 
7H��\@�02�>(R.�%H�%�0\+�ก�0�Q02,�&)1�%	�L-��//��10�H�0ก�0	���1�%
กQ,��	.*��&-%-7�-���	%L-�	
0&�(	�&�(ก>(PW)��ก10�H�0�L-�+�
02	�3�� 
R.�%H�%�0\+�ก�0�Q02,�&)�>�ก*-�.K2%-7�-���%�ก/@)�1�%ก�0
	
*&-��7
*����	30YIก�K7*2ก�0	���+����*(02�2H>)� 

BB (tha) 
BB 7H��\@�02�>(R.�%�-�	�L-�\L�R-��/)��1-Q	%L-�	
0&�(	�&�(ก>(PW)��ก    
10�H�0�L-�+�
02	�3�� ก�0�Q02,�&)1�%	�L-��//��10�H�0	,*-��&)
B��+�
02	�3�>)� n %&R.�%%-7�-���+�02�>(,�@-�7*2R.�%H�%�0\+�
ก�0�Q02,�&)RL�1�%กQ,��	.*�K2%&R.�%%-7�-���%�ก/@)�1�%ก�0
	
*&-��7
*�/��	30YIก�K+����*( 

 C (tha) 
7H��\@�02�>(R.�%H�%�0\+�ก�0�Q02,�&)1�%	�L-��//��10�H�0ก�0	���1�%
กQ,��	.*��&-%-7�-���HW� 	%L-�	
0&�(	�&�(ก>(PW)��ก10�H�0�L-�+�
02	�3��
R.�%H�%�0\+�ก�0
d�(>1�1�%/)�PWก�>����ก�0	���/@)���W-ก>(HB�.2�&-	�L)�1-�
ก�0�Q	���S�0ก�K7*2HB��ก�0�����	30YIก�K	�-��>)� 

B (tha) 
B 7H��\@�02�>(R.�%��	�L-�\L�/>)�1-Q��-��%&�>�HQR>Z	%L-�	
0&�(	�&�(ก>(  
PW)��ก10�H�0,�&)�L-� n +�
02	�3�� ก�0
d�(>1�1�%	�L-��//��10�H�0
,�&)7*2/)�PWก�>����ก�0	����>�R�	
A�
�)+�
>KK�(>� 71-R.�%%>-�R��>�
KQก>���W-+�02�>(,�@-�	�-��>)� 7*2R.�%H�%�0\+�ก�0�Q02,�&)1�%กQ,��
��-��1-�	�L-��	�-��>)� 7*2R.�%H�%�0\+�ก�0�Q02,�&)1�%กQ,����-��
1-�	�L-���>)� %-7�-���/@)���W-ก>(HB�.2�&-	�L)�1-�ก�0�Q	���S�0ก�K7*2HB��
���	30YIก�K 
 

 D (tha) 
7H��\@�ก�0P���>��Q02,�&)�&-�)	ก��/@)�7*).,0L�กQ*>�K2	ก��/@)� 
 
������4���2ก�Bก��3�������B<�����������O��5��2�2���5��2�2��
�
�?���B��2��W���                                                                    
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Fitch Ratings 
   

�����B<�����������O���2�2����?���B��2��W���  �����B<�����������O���2�2��
��?���B��2��W��� 

CCC (tha), CC (tha), C (tha) 
�>��>(R.�%�-�	�L-�\L�	,*-��&)7H��\@�02�>(R.�%�-�	�L-�\L�/>)�1-Q%�ก	%L-�
	
0&�(	�&�(ก>(PW)��ก10�H�0,0L�10�H�0�L-�+�
02	�3�� R.�%H�%�0\
+�ก�0
e�(>1�1�%/)�PWก�>����ก�0	���/@)���W-ก>(HB�.2�&-	�L)�1-�ก�0�Q	���
S�0ก�K7*2ก�0�>z�����	30YIก�K	�&����-��	�&�. 

 	R0L-��(-��&)��	3YHQ,0>(
02	�3�� �tha� K2\Wก02(�.)1-�K�ก�>��>(R.�%
�-�	�L-�\L���ก�>��>( 	�L-�7�กR.�%71ก1-����กK�กก�0K>��>��>(R.�%
�-�	�L-�\L�02�>(H�ก*	R0L-��,%�� �+� ,0L� �-� ��KK2\Wก02(�.)	��-%	1�%1-�K�ก
�>��>(R.�%�-�	�L-�\L�HQ,0>(
02	�3,�@-� n 	�L-�7H��\@�H\��2�-��'��
	
0&�(	�&�(ก>�B��+��>��>(R.�%�-�	�L-�\L�/>)�,*>ก �>)��&) K2%-%&ก�002(�
H>Z*>กY�� 1-��)���>�ก*-�.HQ,0>(�>��>(R.�%�-�	�L-�\L��>��>( �AAA(tha)� 
,0L��>��>(�&-1-Qก.-� �CCC(tha)� HQ,0>(�>��>(R.�%�-�	�L-�\L�+�02�2��.  
7*2K2%-%&ก�002(�H>Z*>กY��1-��)���>�ก*-�.HQ,0>(�>��>(R.�%�-�	�L-�\L� 
+�02�2H>)� ��ก	,�L�K�ก �F1(tha)� 

D (tha) 
�>��>(R.�%�-�	�L-�\L�	,*-��&) K2\WกกQ,��+,)HQ,0>(��R�ก0,0L�10�H�0,�&)
?@-�กQ*>���W-+�B�.2P���>��Q02,�&)+�
>KK�(>� 

 H>ZZ��ก�0
0>(�>��>(R.�%�-�	�L-�\L� (Rating Watch) : H>ZZ��ก�0
0>(
�>��>(R.�%�-�	�L-�\L�K2\Wก+�)	�L-�7K)�+,)�>ก*�����0�(.-�%&R.�%	
A�
�)�&- 
K2%&ก�0	
*&-��7
*��>��>(R.�%�-�	�L-�\L�7*27K)�7�.'�)%��3���/��ก�0
	
*&-��7
*��>�ก*-�. H>ZZ���>�ก*-�.��K02(�	
A� �H>ZZ��(.ก� ?@-�(-��&)
7�.'�)%+�ก�0
0>(�>��>(R.�%�-�	�L-�\L�+,)HW�/@)� �H>ZZ��*(� K2(-��&)
7�.'�)%+�ก�0
0>(�>��>(R.�%�-�	�L-�\L�+,)1-Q*� ,0L� �H>ZZ��.�.>z���  
+�ก0�&�&-�>��>(R.�%�-�	�L-�\L���KK2�)0>(ก�0
0>(/@)�
0>(*�,0L�R��&-'�� 

ก1� H>ZZ��ก�0
0>(�>��>(R.�%�-�	�L-�\L�%>กK2\Wก02(�.)HQ,0>(�-.�
02�2	.*�H>)� n 

Tris Rating 
   
�����B�<���44�������	
�2�2ก���E�2�2�2����	����4�
�E4� 1 �	;
�  �����B�<���44�������	
�2�2��
� �	����4�?ก��� 1 �	  

AAA 
AAA �>��>(	R0��1HW�H�� %&R.�%	H&-��1-Q�&-H�� (0�Y>�%&R.�%H�%�0\+�ก�0
�Q02��ก	(&)�7*2RL�	���1)�+�	ก�w�HW�H�� 7*2�)0>(P*ก02�(�)��%�ก
K�กก�0	
*&-��7
*����S�0ก�K 	30YIก�K 7*2H�-�7.�*)�%�L-�n 

 T1 
T1 ��ก10�H�0,�&)%&H\��2�>)�����)��ก�01*��7*2ก�0	����&-7/A�7ก0-�+�
02�>(�&%�ก %&HB��R*-���&-�&%�ก 7*2�>ก*����K2�)0>(R.�%R�)%R0��K�กก�0
P���>��Q02,�&)�&-�&ก.-��>��>(	R0��1+�02�>(�L-� PW)��ก10�H�0�&-�)0>(�>��>(
	R0��1+�02�>(�>�ก*-�.?@-�%&	R0L-��,%�� "+" �).�K2�)0>(R.�%R�)%R0���)��
ก�0P���>��Q02,�&)�&-HW���-�/@)� 

AA 
AA %&R.�%	H&-��1-Q%�ก (0�Y>�%&R.�%H�%�0\+�ก�0�Q02��ก	(&)�7*2RL� 
	���1)�+�	ก�w�HW�%�ก 71-��K�)0>(P*ก02�(K�กก�0	
*&-��7
*����S�0ก�K 
	30YIก�K 7*2H�-�7.�*)�%�L-�n %�กก.-��>��>(	R0��1�&-��W-+�02�>( AAA 

 T2 
T2 PW)��ก10�H�0,�&)%&H\��2�>)�����)��ก�01*��7*2ก�0	����&-7/A�7ก0-�+�
02�>(�& 7*2%&R.�%H�%�0\+�ก�0�Q02,�&)02�2H>)�+�02�>(�&-�-���+K 

A 
A %&R.�%	H&-��+�02�>(1-Q (0�Y>�%&R.�%H�%�0\+�ก�0�Q02��ก	(&)�7*2
RL�	���1)�+�	ก�w�HW� 71-��K�)0>(P*ก02�(K�กก�0	
*&-��7
*����S�0ก�K 
	30YIก�K 7*2H�-�7.�*)�%�L-�n %�กก.-��>��>(	R0��1�&-��W-+�02�>(HW�ก.-� 

 T3 
T3 PW)��ก10�H�0,�&)%&R.�%H�%�0\+�ก�0�Q02,�&)02�2H>)�+�02�>(�&-��%0>(�) 

BBB 
BBB %&R.�%	H&-��+�02�>(
��ก*�� (0�Y>�%&R.�%H�%�0\+�ก�0�Q02
��ก	(&)�7*2RL�	���1)�+�	ก�w��&-	�&���� 71-%&R.�%�-��,.1-�ก�0
	
*&-��7
*����S�0ก�K 	30YIก�K 7*2H�-�7.�*)�%�L-�n %�กก.-� 7*2��K%&
R.�%H�%�0\+�ก�0�Q02,�&)�&-�-��7�*�	%L-�	�&�(ก>(�>��>(	R0��1�&-��W-+�
02�>(HW�ก.-� 
 

 T4 
T4 PW)��ก10�H�0,�&)%&R.�%H�%�0\+�ก�0�Q02,�&)02�2H>)��&-R-��/)���-��7� 
�>��>(	R0��1��ก
02	B��&-K>�'���0�H	0�1�)�	
A��>��>(	R0��110�H�0,�&)+�
102กW*	���(�� ?@-�H2�)��R.�%H�%�0\+�ก�0�Q02,�&)/��PW)��ก10�H�0'��
%-0.%R.�%	H&-��+�ก�0	
*&-��7
*�ก�0�Q02,�&)K�กHก�*	���(��	
A�Hก�*
	���10�1-��
02	�3 
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Tris Rating 
   
�����B�<���44�������	
�2�2ก���E�2�2�2����	����4�
�E4� 1 �	;
�  �����B�<���44�������	
�2�2��
� �	����4�?ก��� 1 �	  
BB 
BB R.�%	H&-��+�02�>(HW� (0�Y>�%&R.�%H�%�0\+�ก�0�Q02��ก	(&)�7*2
RL�	���1)�+�	ก�w�1-Qก.-�02�>(
��ก*�� 7*2K2�)0>(P*ก02�(K�กก�0
	
*&-��7
*����S�0ก�K 	30YIก�K 7*2H�-�7.�*)�%�L-�n R-��/)���>�	K� ?@-�
��KH-�P*+,)R.�%H�%�0\+�ก�0�Q02,�&)��W-+�	ก�w��&-%-	�&���� 
 

 ��กK�ก�&) �0�H	0�1�)��>�กQ,�� "7�.'�)%�>��>(	R0��1" (Rating Outlook)  
	�L-�H2�)��R.�%	
A�
�)/��ก�0	
*&-��7
*��>��>( 	R0��1/��PW)��ก10�
H�0+�02�2
��ก*��,0L�02�2��. '���0�H	0�1�)�K2��K�0��\@�'�ก�H�&-K2
	ก��ก�0	
*&-��7
*�/��B�.2��1H�,ก00%7*2HB��7.�*)�%���S�0ก�K+�
���R1/�� PW)��ก10�H�0�&-��Kก02�(1-�R.�%H�%�0\+�ก�0�Q02,�&) �>)��&) 
7�.'�)%�>��>(	R0��1�&-��ก+,)7ก-,�-.����,�@-�n K2	�&�(	�-�ก>(
R.�%H�%�0\+�ก�0�Q02,�&)/��,�-.�����>)�n 7�.'�)%�>��>(	R0��17(-�
��ก	
A� 4 02�>( �)7ก- 

B 
B R.�%	H&-��+�02�>(HW�%�ก (0�Y>�%&R.�%H�%�0\+�ก�0�Q02��ก	(&)�7*2
RL�	���1)�+�	ก�w�1-Q 7*2��KK2,%�R.�%H�%�0\,0L�R.�%1>)�+K+�ก�0
�Q02,�&)�)1�%ก�0	
*&-��7
*�/��H\��ก�0�����S�0ก�K 	30YIก�K 7*2
H�-�7.�*)�%�L-�n 

 Positive ,%��\@��>��>(	R0��1��K
0>(/@)�  
Stable ,%��\@��>��>(	R0��1��K%-	
*&-��7
*�  
Negative ,%��\@��>��>(	R0��1��K
0>(*�*�  
Developing ,%��\@��>��>(	R0��1��K
0>(/@)� 
0>(*�*� ,0L�%-	
*&-��7
*�  
 

C 
C %&R.�%	H&-��+�ก�0P���>��Q02,�&)HW��&-H�� (0�Y>�%-%&R.�%H�%�0\+�ก�0
�Q02��ก	(&)�7*2RL�	���1)�1�%กQ,����-���>�	K� '��1)����3>�	�L-��/�&-
	�L)��Q�.����S�0ก�K 	30YIก�K 7*2H�-�7.�*)�%�L-�n ��-��%�กK@�K2%&
R.�%H�%�0\+�ก�0�Q02,�&)�) 

  

D 
D 	
A�02�>(�&-��W-+�HB�.2P���>��Q02,�&) '��PW)��ก10�H�0,�&)%-H�%�0\
�Q02��ก	(&)�7*2RL�	���1)��)1�%กQ,�� 

  

�>��>(	R0��1K�ก AA \@� C ��K%&	R0L-��,%��(.ก (+) ,0L�*( (-) 1-��)�� 
	�L-�KQ7�กR.�%71ก1-��/��R��B��/���>��>(	R0��1B��+�02�>(
	�&�.ก>� 
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<?�4��� / 
�E�2�? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<?�4�������<?E�2�?4����2ก�W���� 

� ก�0��K�0��0-��,�>�HL��&)�.�+�ก�0	H��/��,�-.�*����/��ก�����0.%�&)%��)	
A�ก�07H��.-�HQ�>ก����)0>(0��\@�
R.�%\Wก1)��/��/)�%W*+�,�>�HL��&)�.�/��ก�����0.% ,0L��)
02ก>�0�R�,0L�P*1�(7��/��,�-.�*�����&-	H��/���>)� 

� (0�Y>�K>�ก�0ก�����0.%��K*����+�,*>ก�0>���,0L��0>���H���L-�	�L-�(0�Y>�K>�ก�0ก�����0.%	�-�	�&�.ก>�ก>(�&-(0�Y>�K>�ก�0
ก�����0.%*����+�,*>ก�0>���,0L��0>���H���L-�	�L-�ก�����0.% '��(0�Y>�K2K>�+,)%&02((����&-
)��ก>�R.�%/>�7�)����
P*
02'����	�L-�+,)	ก��R.�%	
A�S00%1-�PW)\L�,�-.�*���� �>)��&)PW)*����H�%�0\/�10.KH�(0��*2	�&��/)�%W*ก�0*����
	�L-�(0�Y>�K>�ก�0�)�&-���	.A(?1�  www.scbam.com 

�  ก�����0.%	
A���1�(�RR*7�ก1-��,�กK�ก(0�Y>�K>�ก�0 �>��>)�(0�Y>�,*>ก�0>���K>�ก�0ก����� ��������� KQก>� K@�%-%&
B�02PWก�>�+�ก�0��	��P*/�����/��ก�����	
����������� Semiconductor �>)��&) P*ก�0�Q	������/��ก�����	
��
��������� Semiconductor %-�)/@)���W-ก>(H\��2���ก�0	���,0L�P*ก�0�Q	������/��(0�Y>�,*>ก�0>���K>�ก�0ก�����
��������� KQก>� 

� +�ก0�&�&-PW)*����1)��ก�0�0�(/)�%W*	��-%	1�% PW)*����H�%�0\/�,�>�HL��&)�.�H-.�/)�%W*'R0�ก�0�)�&-(0�Y>�,*>ก�0>���
K>�ก�0ก����� ��������� KQก>� ,0L�PW)H�>(H���ก�0/��,0L�0>(?L)�RL� 

� PW)*����R.0*����+�ก�����0.%�&)	%L-�%&R.�%	/)�+K+�R.�%	H&-��/��H>ZZ�?L)�/��*-.�,�)�7*2R.0��K�0��R.�%	,%�2H%
/��ก�0*����'��RQ�@�\@�
02H(ก�0��ก�0*����.>1\�
02H�R�ก�0*����7*2I��2ก�0	���/��PW)*����	��      

 

� PW)*����H�%�0\10.K�W/)�%W*�&-��K%&P*1-�ก�01>�H��+K*���� 	�-� ก�0�QS�0ก00%ก>((�RR*�&-	ก&-�./)���)�&-HQ�>ก���R�2ก00%ก�0 
ก.*.1. ,0L�'��P-��	R0L�/-�����	1�0�	�A1/��HQ�>ก���R�2ก00%ก�0 ก.*.1. (http://www.sec.or.th) 

� ก�������K*����+�,�-.�*����/��ก�����0.%?@-���W-B��+1)ก�0(0�,�0/��(0�Y>�K>�ก�0�)%-	ก��0)��*2 20 /��%W*R-�
�0>���H��H��S�/��ก����� �>��>)� (0�Y>�K>�ก�0K2K>�+,)%&02((����&-
)��ก>�S�0ก00%�&-��Kก-�+,)	ก��R.�%/>�7�)����
P*
02'�����>�	ก��K�ก�'�(��ก�0*�����&-	
��+,)%&ก�0*����+�ก�����0.%B��+1)ก�0K>�ก�0/��(0�Y>�K>�ก�0	�&�.ก>� 
	�L-�+,)	ก��
02'����HW�H��7ก-PW)\L�,�-.�*����/���>)�ก�����0.%1)����7*2ก�����0.%
*����� '��PW)\L�,�-.�*����
H�%�0\H�(\�%/)�%W*	��-%	1�%�)�&- www.scbam.com 

� (0�Y>�K>�ก�0���Z�1+,)��>ก���*����+�,*>ก�0>���	�L-�1�	���) '��K21)��
d�(>1�1�%K00��(00� 7*2
02ก�31-��n �&-
H%�R%(0�Y>�K>�ก�0*����กQ,�� 7*2K21)��	
��	P�ก�0*�����>�ก*-�.+,)(0�Y>�K>�ก�0�0�(	�L-��&-(0�Y>�K>�ก�0K2H�%�0\
กQก>(7*2�W7*ก�0?L)�/��,*>ก�0>���/����>ก����)  

� PW)*����H�%�0\10.K�W7�.���+�ก�0+�)H��S���ก	H&�� 7*2�Q	���ก�0+�)H��S���ก	H&���)'��(0�Y>�K>�ก�0K2�Qก�01��

02ก�3 � �&-�Qก�0/��(0�Y>�K>�ก�0 ,0L�
02ก�3+�	.A(?1�/��(0�Y>�K>�ก�0 

� PW)*����R.03@กY�/)�%W*+�,�>�HL��&)�.�+,)	/)�+Kก-��?L)�,�-.�*���� 7*2	กA(.)	
A�/)�%W*	�L-�+�)�)�����+����R1 ,�ก1)��ก�0
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คำจำกัดความ / คำนิยาม :  

เป็นไปตามประกาศ 

1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor  

1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  SCB Semiconductor  

1.3. ชื่อย่อ :  SCBSEMI  

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด  

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายคร้ัง  

1.6. การกำหนดอายุโครงการ :  ไม่กำหนด  

1.7. อายุโครงการ : -  ปี -  เดือน -  วัน  

1.8. อายุโครงการถึงวันท่ี (กรณีกำหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : -  

1.9. เง่ือนไข (อายุโครงการ) :  

บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติสิ้นสุดลง โดยจะไม่นำกองทรัพย์สิน
ไปจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม หรืออาจพิจารณาเลิกโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังกล่าวโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสำคัญในกรณีดังต่อไปนี้  

(1) กองทุนรวมมีจำนวนเงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุน  

(2) กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม อันเน่ืองจากปัจจัยอ่ืนใดทีท่ำให้
ผลตอบแทนของตราสารท่ีกองทุนจะเข้าไปลงทุนปรับตวัลดลงอย่างมีนัยสำคญั ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ  

(3) มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตให้นำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ  

(4) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในและ/หรือต่างประเทศไม่เหมาะสม และ/
หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนที่ไม่เป็นไปตามท่ีบริษัทจัดการคาดหวัง  

(5) ไม่สามารถสรรหาหรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที ่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนได้โดย
ถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพ่ือผู้ลงทุนท่ัวไป  

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย  

2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วย
ลงทุนท่ีเสนอขาย :  

2.1. จำนวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท  

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

2.2. เง่ือนไข (จำนวนเงินทุนของโครงการ) :  

1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวน
เงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนโครงการหรือไม่เกิน 450 ล้านบาท (คิดเป็น
จำนวนหน่วยลงทุนไม่เกิน 45,000,000 หน่วย) ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวน
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เงินทุนของโครงการ (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็มจำนวนท่ีเพ่ิมอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของ
โครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดำเนินการ
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดต้ังกองทุนได้ และ/หรือบริษัทจัดการอาจยุติหรือปิดเสนอ
การขายหน่วยลงทุนครั้งแรกก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนได้ รวมถึงในกรณีที่กองทุนระดมทุน
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ไม่เพียงพอต่อการลงทุนในและ/หรือต่างประเทศได้ หรือด้วย
เหตุอื่นใดที่กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
คืนเงินค่าจองซื้อ/สั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู ้จองซื้อ/สั่งซื้อหน่วยลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันยุติการเสนอขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั้งกองทุนแล้วแต่กรณี 

3) บริษัทจัดการอาจดำเนินการเพ่ิมเติมจำนวนเงินทุนจดทะเบียนกองทุนได้ ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

2.3. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท  

2.4. จำนวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.00 หน่วย  

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายคร้ังแรก : 10.0000 บาท 

2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซ้ือคร้ังแรก :  

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. SCBSEMI(A) มูลค่าข้ันต่ำของการสั่งซ้ือคร้ังแรก 1,000.00 บาท 

2. SCBSEMI(R) มูลค่าข้ันต่ำของการสั่งซ้ือคร้ังแรก 1,000.00 บาท 

3. SCBSEMI(D) มูลค่าข้ันต่ำของการสั่งซ้ือคร้ังแรก 1,000.00 บาท 

4. SCBSEMI(P) มูลค่าข้ันต่ำของการสั่งซ้ือคร้ังแรก 1.00 บาท 

5. SCBSEMI(E) มูลค่าข้ันต่ำของการสั่งซ้ือคร้ังแรก 1.00 บาท 

6. SCBSEMI(SSF) มูลค่าข้ันต่ำของการสั่งซ้ือคร้ังแรก 1,000.00 บาท 

7. SCBSEMI(SSFE) มูลค่าข้ันต่ำของการสั่งซ้ือคร้ังแรก 1.00 บาท 

8. SCBSEMI(IN) มูลค่าข้ันต่ำของการสั่งซ้ือคร้ังแรก 50,000.00 บาท 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซ้ือคร้ังถัดไป :  

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. SCBSEMI(A) มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซ้ือคร้ังถัดไป 1,000.00 บาท 

2. SCBSEMI(R) มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซ้ือคร้ังถัดไป 1,000.00 บาท 

3. SCBSEMI(D) มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซ้ือคร้ังถัดไป 1,000.00 บาท 

4. SCBSEMI(P) มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซ้ือคร้ังถัดไป 1.00 บาท 

5. SCBSEMI(E) มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซ้ือคร้ังถัดไป 1.00 บาท 

6. SCBSEMI(SSF) มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซ้ือคร้ังถัดไป 1,000.00 บาท 

7. SCBSEMI(SSFE) มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซ้ือคร้ังถัดไป 1.00 บาท 
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8. SCBSEMI(IN) มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซ้ือคร้ังถัดไป 1,000.00 บาท 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังขายคืน :  

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. SCBSEMI(A) มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังขายคืน 1,000.00 บาท 

2. SCBSEMI(R) มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังขายคืน 1,000.00 บาท 

3. SCBSEMI(D) มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังขายคืน 1,000.00 บาท 

4. SCBSEMI(P) มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังขายคืน 1.00 บาท 

5. SCBSEMI(E) มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังขายคืน 1.00 บาท 

6. SCBSEMI(SSF) มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังขายคืน ไม่กำหนด 

7. SCBSEMI(SSFE) มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังขายคืน ไม่กำหนด 

8. SCBSEMI(IN) มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังขายคืน 1,000.00 บาท 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

2.9. จำนวนหน่วยลงทุนข้ันต่ำของการสั่งขายคืน :  

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. SCBSEMI(A) จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการส่ังขายคืน ไม่กำหนด 

2. SCBSEMI(R) จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการส่ังขายคืน ไม่กำหนด 

3. SCBSEMI(D) จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการส่ังขายคืน ไม่กำหนด 

4. SCBSEMI(P) จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการส่ังขายคืน ไม่กำหนด 

5. SCBSEMI(E) จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการส่ังขายคืน ไม่กำหนด 

6. SCBSEMI(SSF) จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการส่ังขายคืน ไม่กำหนด 

7. SCBSEMI(SSFE) จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการส่ังขายคืน ไม่กำหนด 

8. SCBSEMI(IN) จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการส่ังขายคืน ไม่กำหนด 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :  

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. SCBSEMI(A) มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ 1,000.00 บาท 

2. SCBSEMI(R) มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ 1,000.00 บาท 

3. SCBSEMI(D) มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ 1,000.00 บาท 

4. SCBSEMI(P) มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ 1.00 บาท 

5. SCBSEMI(E) มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ 1.00 บาท 

6. SCBSEMI(SSF) มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ ไม่กำหนด 
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7. SCBSEMI(SSFE) มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ ไม่กำหนด 

8. SCBSEMI(IN) มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ 50,000.00 บาท 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :  

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. SCBSEMI(A) จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด 

2. SCBSEMI(R) จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด 

3. SCBSEMI(D) จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด 

4. SCBSEMI(P) จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด 

5. SCBSEMI(E) จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด 

6. SCBSEMI(SSF) จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด 

7. SCBSEMI(SSFE) จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด 

8. SCBSEMI(IN) จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติม : จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำเมื่อคิดเป็นจำนวนเงินแล้วต้องเป็นไปตาม
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำด้วย  

2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

1. เพิ่มเติมข้อ 2.5 ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท (บวกค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) บวกค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี))  

2. เพิ่มเติม  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเว้นจำนวนหรือมูลค่าขั้นต่ำข้างต้นในอนาคตได้โดยได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ก่อนวันดำเนินการดังกล่าว โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนน้อยกว่าท่ี
ระบุไว้ข้างต้นได้ เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการขายหรือบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ เช่น กรณีการทำ
รายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจากกองทุนรวมอ่ืน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของบริษัทจัดการ  

3. ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และชนิดเพ่ือสิทธิประโยชน์ทางภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์* 

บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อและ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หากมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ 
มูลค่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนสุทธิ และมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าสุทธิของแต่ละบัญชีผู้ถือหน่วย
ลงทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย ในทุกหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และทุกหน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อรวมกันทุกกองทุนภายใต้การบริหาร
จัดการของบริษัทจัดการแล้ว มีมูลค่ารวมกันมากกว่าหนึ่งล้านบาท (มูลค่ารวมที่หนึ่ง) ทั้งนี้ สำหรับหน่วย
ลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของกองทุนรวมเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี** และหน่วยลงทุนชนดิเพ่ือ
สิทธิประโยชน์ทางภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์จะกำหนดมูลค่ารวมกันไม่เกินสองแสนบาท (มูลค่ารวมท่ี
สอง) โดยมูลค่ารวมท่ีสองนับรวมอยู่ภายในมูลค่ารวมท่ีหน่ึง 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆในวรรคข้างต้นตามดุลยพินิจ โดยจะประกาศให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุน
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การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิดนี้ (หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขก่อนการเปิดให้บริการชนิดหน่วย
ลงทุนนี้ จะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน) 

*หมายถึง ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และชนิดเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆท่ีอาจมีข้ึนในอนาคต 

**หมายถึง กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีอื่นๆที่อาจมีขึ ้นใน
อนาคต 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการ
ลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและ
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

เพ่ือระดมเงินออมและเงินลงทุนจากประชาชนท่ัวไป นิติบุคคล และ/หรือสถาบันต่าง ๆ ท่ีมุ่งหวังผลตอบแทน
จากการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
เพียงกองทุนเดียวท่ีมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน และตราสาร depository receipts ทีจ่ดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย ์สหรัฐ ในอ ุตสาหกรรม Semiconductor เพ ื ่อให้ผลการดำเน ินงานของกองทุนก ่อนหัก
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MVIS US Listed Semiconductor 10% 
Capped Index  

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน  

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :  

- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing 
Fund) 

- กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF) 

- กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund ) 

     ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF 

     กองทุนหลักจดทะเบียนซ้ือขายในประเทศ : ไอร์แลนด์ (IRELAND) 

     เป็นกองทุน UCITS  

- กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) 

     Sector ของกองทุน : Technology  

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ  

วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน  ล้านเหรียญ  

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :   

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม หลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

3.6. การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน  

3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-
Hedging)  

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน  
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3.6.2 วิธีการในการคำนวน Global Exposure limit : Commitment approach  

อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00  

3.7. การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน  

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื่น ๆ  

- กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วน 
VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF (กองทุนหลัก) มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตาม
ดัชนีชี้วัด (Passive Management/index tracking)  

3.9. ดัชนีช้ีวัด/อ้างอิง (Benchmark) :   

1.ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%):100.00 

หมายเหตุ:ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลีย่นเพ่ือคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท 
ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่
คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%) 

หมายเหตุ: 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการ
เปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตัวช้ีวัดเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข้อกำหนดของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐาน
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีท่ี 
ผู้ออกตัวดัชนีของตัวช้ีวัดไม่ได้จัดทำหรือเปดิเผยข้อมูล/อัตราดังกลา่วอกีต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายใน
เวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้  

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน  

3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :  

กองทุนรวมท่ีมีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน 

กองทุนรวมท่ีให้สิทธิประโยชน์ของประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) 
ได้แก่ VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Exchange 
Traded Fund ( ETF) บริหารโดย VanEck Asset Management B.V. และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 
(USD) กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ London Stock Exchange สหราชอาณาจักร 
ตลาดหลักทรัพย์ DEUTSCHE BÖRSE ประเทศเยอรมนี ตลาดหลักทรัพย์ SIX SWISS EXCHANGE ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ตลาดหลักทรัพย์ BORSA ITALIANA ประเทศอิตาลี ซ่ึงตลาดหลักทรัพย์ท่ีกองทุนจะลงทุน
คือ ตลาดหลักทรัพย์ London Stock Exchange  

กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุน และตราสาร depository receipts ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
สหรัฐ ในอุตสาหกรรม Semiconductor โดยผู ้จ ัดการลงทุนจะใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Replication 
Strategy ซ ึ ่ งลงท ุนในตราสารท ุน American depository receipts (ADRs) และ Global depository 
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receipts ท่ีเป็นส่วนประกอบในดัชนี MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped Index เพ่ือให้ผลการ
ดำเนินงานของกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีดังกล่าว 

ดัชนี MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped Index เป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของ
บริษัทท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกับอุตสาหกรรม Semiconductor 

กองทุนหลักจะจำกัดจำนวนหน่วยลงทุนที่จะรับซื้อคืนในวันทำการซื้อขายใด ๆ ไม่เกิน 10% ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกองทุนหลัก โดยจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะเป็นไปตามสัดส่วนหน่วยลงทุน (Pro 
rata) ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนในวันทำการซื้อขายนั้น ๆ  

ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนและมูลค่าหน่วยลงทุนในวันที่ส่งคำสั่งขายคืน
หรือคำสั่งการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น รวมถึงอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ 

กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ท่ีเกี่ยวข้อง
กับความเส่ียงต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ

ส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือ
เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ รวมถึงอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อื่นหรือ
ทรัพย์สินอื่น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้  

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนจาก
การลงทุนได้เพิ่มขึ้น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมทั้งอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพ่ือ
ป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตรา
แลกเปลี่ยน ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ  

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
(Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 
โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เป็นต้น 
เพ่ือคาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปล่ียน 

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และ
ตราสารหน้ีที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ท่ี
ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
(Unlisted) รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse 
Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด  

ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่
นับช่วงระยะเวลาดังน้ีรวมด้วยก็ได้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ  

1. 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียน  

2. 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม  

3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพ่ือรอการลงทุน ท้ังน้ี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ 

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วย
ลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื ่อนไขท่ี
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ท้ังน้ี กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลบัในกองทุนตน้ทาง 
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(circle investment) และกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน
อีก (cascade investment)  

อนึ ่ง หากในกรณีที ่การลงทุนในกองทุนหลักนี ้ไม่เหมาะสมอีกต่อไป โดยอาจสืบเนื ่องจากการได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขอื่นๆ ของกองทุนหลักนี้ เช่น การเปลี่ยนแปลง
นโยบายการลงทุน ลักษณะกองทุน อัตราค่าธรรมเนียม การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื ่นใดที่ขัดต่อ
หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือผลตอบแทน/ผลการดำเนินงานของกองทุน
ต่างประเทศต่ำกว่าผลตอบแทน/ผลการดำเนินงานของกองทุนอ่ืน ๆ ท่ีมีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน หรือ
ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือขนาดของกองทุนต่างประเทศลดลง จนอาจมีผลกระทบต่อกองทุน หรือการ
ลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทำ
ความผิดตามความเห็นของหน่วยงานท่ีกำกับดูแลกองทุนต่างประเทศ หรือเมื่อมีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ
หรือสิ่งอื่นใดที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่อาจส่งผล
กระทบหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน กล่าวคือ ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจมีผลต่อ
กองทุนหลัก และ/หรือบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่มีกองทุนอื่นที่มีนโยบายใกล้เคียงกัน และบริษัทเห็นว่า
การย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุนหรือเอื้อประโยชนต่์อ
การลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และเป็นผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศหรือกองทุนหลักเป็นกองทุนต่างประเทศอื่นได้ ตามดุลย
พินิจของบริษัทจัดการ ซ่ึงการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน 
หรือขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกกองทุน อีกท้ังบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของ
หน่วยลงทุน (class) รวมถึงเปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐ หรือเปลี่ยนแปลงการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อื่นใดนอกเหนือจากตลาดหลกัทรัพย์ London Stock 
Exchange สหราชอาณาจักร ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการ
เปล่ียนแปลงหรือก่อนทำการลงทุนดังกล่าว  

ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ปลายทางหากปรากฏว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที่กองทุนรวมไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ี
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยกองทุนปลายทางดังกล่าวเป็นกองทุนต่างประเทศที่ไม่มี
วัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนรวมดัชนีหรือกองทุนรวมอีทีเอฟ  

(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ปลายทางดังกล่าว  

(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางดังกล่าวลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใด
ติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางน้ัน  

ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที่กองทุนไปลงทุนลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัท
จัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้  

(1) แจ้งเหตุท่ีกองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลงพร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ท่ี
ดีท่ีสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 
วันทำการนับแต่วันท่ีมีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางท่ีปรากฏเหตุ  

(2) ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันท่ีมีการเปิดเผยข้อมูลของ
กองทุนปลายทางท่ีปรากฏเหตุ  

(3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันท่ี
ดำเนินการแล้วเสร็จ  
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(4) เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการดำเนินการของกองทุนตาม (1) ต่อผู้ท่ีสนใจจะลงทุนเพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจจะลงทุน
รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย  

ระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในการโอนย้ายหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอื่นข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิใน
การพิจารณาดำเนินการครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ โดยการทยอยโอนย้ายเงินลงทุนอาจส่งผลให้ช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน 
ตามที่ระบุไว้ในโครงการข้างต้น อย่างไรก็ตามหากบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดที่มี
นโยบายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพ่ือเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมได้  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวม
หน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์
ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยง
ของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว 
โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) 

ข้อมูลท่ัวไปของ VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF (กองทุนหลัก)  

(แหล่งที่มาของข้อมูล : หนังสือช้ีชวนกองทุนหลัก ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2564) 

ลักษณะท่ัวไปของกองทุน 

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุน กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุน และตราสาร depository 
receipts ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ ในอุตสาหกรรม 
Semiconductor โดยผู้จัดการลงทุนจะใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ 
Replication Strategy ซ ึ ่ ง ล ง ท ุ น ใ น ต ร า ส า ร ท ุ น  American 
depository receipts (ADRs) และ Global depository receipts ท่ี
เป็นส่วนประกอบในดัชนี MVIS US Listed Semiconductor 10% 
Capped Index เพื ่อให้ผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนหัก
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
ดังกล่าว 
ดัชนี MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped Index เป็น
ดัชนีท่ีสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกับ
อุตสาหกรรม Semiconductor 

ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ London Stock Exchange สหราชอาณาจักร 

วันจัดตั้งกองทุน  1 ธันวาคม 2563 

การเปิดให้ซื ้อและขายคืนหน่วย
ลงทุน 

ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน 

Fund Ticker SMH LN 

ISIN IE00BMC38736 

ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง(Benchmark) MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped Index 

Index ticker MVSMCTR 
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สกุลเงิน USD 

ผู้จัดการกองทุน (Manager) VanEck Asset Management B.V. 

เว็บไซต์ (website) www.vaneck.com/ucits/ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลัก 

Total Expense Ratio 0.35% 

ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก ซึ่งถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

รายละเอียดเพ่ิมเติมสำหรับหน่วยลงทุนชนิดควบประกัน :  

ข้อมูลสิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง  

ผู้รับเอาประกันของหน่วยลงทุนชนิดควบประกันในปัจจุบัน คือ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต  

ผู้ถือหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดควบประกันจะได้รับความคุ้มครองประกันชีวิตและสุขภาพของบริษัท
ประกัน ตามที่กรมธรรม์กำหนด ดังน้ี  

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเอาประกัน  

• เป็นบุคคลธรรมดา  

• เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดควบประกันโดยถือครองหน่วยลงทนุที่มี
มูลค่าเงินลงทุนคงเหลือรวมตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป หรือจำนวนอื่นใดที่บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต โดยบริษัทจัดการจะพิจารณามูลค่าเงินลงทุนคงเหลือตามเลขท่ีบัตรประชาชนของผู้ถือหน่วยลงทุน  

มูลค่าเงินลงทุนคงเหลือ = มูลค่าเงินลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า – มูลค่าเงินลงทุนที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนขาย/สับเปล่ียนออก  

• ต้องมีอายุระหว่าง 15-65 ปีบริบูรณ์ (หรือเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกำหนด)  

• เป็นบุคคลที่บริษัทประกันถือว่ามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง โดยสิทธิความคุ้มครองจะมีผลเมื่อได้รับการ
อนุมัติ การเอาประกันจากบริษัทประกัน  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ และเง่ือนไขของผู้มีสิทธิเอาประกันตามความ
เหมาะสม โดยการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่าง
ท่ัวถึงด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมอันทำใหม่ั้นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะ
เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี)  

2. ความคุ้มครอง  

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้มีสิทธิเอาประกัน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับความคุ้มครองนับตั้งแต่วันที่เร่ิม
ความคุ้มครอง หรือนับตั้งแต่วันท่ีได้รับการอนุมัติการเอาประกันจากบริษัทประกัน  

3. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะส้ินสุดความคุ้มครอง ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

• เมื่อกรมธรรม์ส้ินสุดผลบังคับ  

• เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนพ้นสภาพการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดควบประกัน  

• เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเสียชีวิต  

• เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีอายุเกินกว่าอายุสูงสุดท่ีกำหนดไว้ข้างต้น  
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• เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าเงินลงทุนคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  

• เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งของคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเอาประกันตามข้อ 1.  

ทั้งนี้ การสิ้นสุดความคุ้มครอง ให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามปีกรมธรรม์หรือตามรอบระยะเวลาที่บริษัทประกัน
กำหนด  

4. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเอาประกันจะได้รับความคุ้มครองด้านประกันชีวิตและสุขภาพ โดยมีรายละเอียด
เง่ือนไขและความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยกำหนด  

5. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อาทิเช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ข้อมูลด้านสุขภาพ 
ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือข้อมูลอ่ืนใดท่ีเป็นตามที่บริษัทประกันกำหนด ท้ังน้ี หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการ
เปิดเผยข้อมูลใด ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการได้รับความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกันชีวิต
และสุขภาพดังกล่าว  

สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้รับตามกรมธรรม์ดังกล่าว บริษัทจัดการได้จัดให้เพ่ือความคุ้มครองผู้
ถือหน่วยลงทุนและเพ่ือเปน็ประโยชน์ในด้านการเสริมสร้างความม่ันคงของชีวิตและสุขภาพ โดยเบี้ยประกันท่ี
ได้รับความคุ้มครองจะรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาสิทธิประโยชน์ด้านการประกันชีวิตและสุขภาพทุก ๆ ปี หรือระยะเวลาอื่นใด
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร หากบริษัทจัดการเห็นว่าสิทธิประโยชน์ด้านการประกันชีวิตและสุขภาพจะไม่
เกิดประโยชน์ต่อผู้ลงทุนโดยรวม หรือมีผลกระทบต่อกองทุนรวมในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิใน
การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง เงื่อนไขกรมธรรม์ บริษัท
ประกัน หรือเง่ือนไขอ่ืนใด ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายกำหนด รวมถึงยกเลิกสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองชีวิต
และสุขภาพ หรือยกเลิกหน่วยลงทุนชนิดควบประกัน โดยถือว่าได้รับความเหน็ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
และจะเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างท่ัวถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดงักลา่ว โดยอย่างน้อยจะเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

เง่ือนไขการเร่ิมรับความคุ้มครอง  

• การเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดควบประกันคร้ังแรก หากมีผู้ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคุณสมบติัได้รับสิทธิความ
คุ้มครองตามกรมธรรม์ไม่ถึง 50 ราย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเลื่อนรอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตและสุขภาพ หรือปฏิเสธการให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพ และหากภายหลังเปิด
ให้บริการหน่วยลงทุนชนิดควบประกันครั้งแรก มีผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคุณสมบัติได้รับสิทธิความคุ้มครองตาม
กรมธรรม์เพิ่มขึ้นจนถึง 50 ราย ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวก็จะได้รับสิทธิการคุ้มครองตามเง่ือนไขท่ีกำหนด  

• การเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดควบประกันคร้ังแรก หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคุณสมบติัได้รับสิทธิความ
คุ้มครองตามกรมธรรม์ครบ 50 ราย และต่อมาภายหลังการเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดควบประกันคร้ังแรก 
มีผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคุณสมบัติได้รับสิทธิความคุ้มครองตามกรมธรรม์ลดลงต่ำกว่า 50 ราย ผู้ถือหน่วยลง
ทุนเดิมยังคงได้รับสิทธิคุ้มครองตามเง่ือนไขท่ีกำหนด  

วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ หมายถึง ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนถัดไปนับจากวันเปิดให้บริการชนิดหน่วยลงทุน
ควบประกันคร้ังแรก (หรือวันท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์)  

วันที่เร่ิมความคุ้มครอง หมายถึง วันท่ีกรมธรรม์มีผลบังคับหรือวันท่ีบริษัทประกันอนุมัติให้ความคุ้มครอง หรือ 
เปล่ียนแปลงแผนความคุ้มครองให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน  

ระยะเวลาความคุ้มครอง หมายถึง วันที่เริ ่มความคุ้มครอง ถึงวันสิ้นสุดความคุ้มครอง ซึ่งจะไม่เกินวันท่ี
กรมธรรม์ยังให้ความคุ้มครองอยู่  

เง่ือนไขวันเร่ิมคุ้มครอง  

• กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการซื้อภายในวันที่ 25 ก่อนเวลา 15.30 น. ของเดือนนั้น ๆ วันได้รับสิทธิ
คุ้มครอง คือ วันท่ี 1 ของเดือนถัดจากเดือนท่ีลงทุน  
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• กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการซื้อภายหลังวันที่ 25 ของเดือนนั้น ๆ วันได้รับสิทธิคุ้มครอง คือ วันที่ 1 
ของ 2 เดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวันที่เริ่มความคุ้มครอง โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างท่ัวถึงด้วยวธิีการท่ีเหมาะสม
อันทำให้มั ่นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะเผยแพร่ข้อมูลไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เว้นแต่กรณี
ที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
โดยทันที  

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :  

มีนโยบายการลงทุนซึ่งส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :  

เป็นไปตามประกาศ  

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :  

เป็นไปตามประกาศ  

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :  

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื ่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและ
ต่างประเทศ : เป็นไปตามประกาศ และกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้จะดำเนินการให้เป็นไปตามท่ี
ประกาศกำหนด  

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี  

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :  

- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน 

- ระยะเวลาการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

- สิทธิท่ีจะได้รับเงินปันผล 

- สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF) 

4.3. รายละเอียดเพ่ิมเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :  

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน ช่ือย่อ คำอธิบายเพิ่มเติม 

1. ชนิดสะสมมูลค่า SCBSEMI(A) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการ
ผลตอบแทนผ่านการเพิ ่มมูลค่า
ของหน่วยลงทุนเป็นหลัก (Total 
return) 

2. ชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมัติ  SCBSEMI(R) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการ
รับผลตอบแทนจากการขายคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดย
กองทุนมุ่งหวังที่จะให้ผู้ลงทุนรับ
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รายได้สม่ำเสมอจากการขายคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 

3. ชนิดจ่ายเงินปันผล  SCBSEMI(D) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการ
รับผลตอบแทนจากเงินปันผล 

4. ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล  SCBSEMI(P) เหมาะสำหรับผู ้ลงทุนประเภท
บุคคล กล ุ ่มบ ุคคล น ิต ิบ ุคคล 
สถาบันที่บริษัทจัดการกำหนดท่ี
ต้องการสะสมผลประโยชน์จาก
การลงทุน (Total return) โดยใน
เบื ้องต้นบร ิษัทจัดการกำหนด
ให้บริการเฉพาะผู้ลงทุนกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพและ/หรือ กองทุน
ส่วนบุคคล ภายใต้การบริหารของ
บริษัทจัดการเท่านั้น 

5. ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ SCBSEMI(E) เหมาะสำหร ั บผ ู ้ ล งท ุนท ี ่ทำ
ร า ย ก า ร ผ ่ า น ช ่ อ ง ท า ง
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น SCBAM Fund 
Click เ ป ็ นต ้ น  แล ะช ่ อ งทา ง
อิเล ็กทรอนิกส์อ ื ่นใดที ่บร ิ ษัท
จัดการกำหนดเพ่ิมเติม 

6. ชนิดเพ่ือการออม SCBSEMI(SSF) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการ
ออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุน
ในชนิดหน่วยลงทุนนี ้สามารถ
นำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาได้ ทั ้งนี ้  ผู ้ลงทุนต้อง
ปฏิบ ัต ิตามหลักเกณฑ์ ว ิธ ีการ 
และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/
หร ื อหน ่ ว ยงานของทางการ
ประกาศกำหนด 

7. ชนิดเพ่ือการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ SCBSEMI(SSFE) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการ
ออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุน
ในชนิดหน่วยลงทุนนี ้สามารถ
นำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาและเป ็นผู ้ลงทุนท ี ่ทำ
ร า ย ก า ร ผ ่ า น ช ่ อ ง ท า ง
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น SCBAM Fund 
Click เ ป ็ นต ้ น  แล ะช ่ อ งทา ง
อิเล ็กทรอนิกส์อ ื ่นใดที ่บร ิ ษัท
จัดการกำหนดเพ่ิมเติม 

8. ชนิดควบประกัน SCBSEMI(IN) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการ
ได้รับความคุ ้มครองจากบริษัท
ประกัน 
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รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

ท้ังนี้ ในช่วงการเสนอขายคร้ังแรก บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขาย และ/หรือให้บริการหน่วยลงทุน ชนิดสะสม
มูลค่า (SCBSEMI(A)) และชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBSEMI(E)) (หากมีการเปลี่ยนแปลงชนิดหน่วย
ลงทุนท่ีเสนอขาย และ/หรือให้บริการ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดเสนอขายโดยจะระบุ
ในหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายคร้ังแรก) ภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก หากบริษัทจัดการจะเปิดเสนอขาย 
และ/หรือให้บริการหน่วยลงทุนชนิดอื่นเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดเสนอขาย และ/หรือ
ให้บริการ โดยจะระบุในหนังสือชี้ชวน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงชนิดหน่วยลงทุนข้างต้นในภายหลังได้ โดยจะคำนึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ซ่ึงการดำเนินการดังกล่าว
ข้างต้น บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ  

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก :  

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก :  

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก :  

สามารถดูข้อมูลในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.  

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  

สามารถดูข้อมูลในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.  

6.3. การสั่งซ้ือหน่วยลงทุน :  

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  

7. การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
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- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม :  

สามารถดูข้อมูลในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.  

7.3. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

- แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 

- แบบอัตโนมัติ 

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม :  

- การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน  

• ชนิดสะสมมูลค่า : มี  

• ชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมัติ : มี  

• ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี  

• ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล : มี  

• ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ : มี  

• ชนิดเพ่ือการออม : มี 

• ชนิดเพ่ือการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ : มี 

• ชนิดควบประกัน : มี 

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

7.4.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ท้ังน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยให้ถือว่าเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนท่ี
บริษัทจัดการกำหนด ในราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน ซ่ึงเป็น
ราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(2) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
บันทึกข้อมูลการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น  

(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ของบริษัทจัดการให้ชัดเจนครบถ้วนถูกต้อง โดยเป็นจำนวนเงินหรือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วย
ลงทุน โดยมีมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนตามที่บริษัทจัดการกำหนด และนำไปยื ่นที่บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เพื่อเป็น
หลักฐาน  

(4) ในกรณีท่ีจำนวนหน่วยลงทุนท่ีส่ังขายคืนหรือจำนวนเงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืน
หน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้นมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึก
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน  
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ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนส่ังขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่บริษัทจัดการ และการขายคืนดังกล่าวเป็นผลใหห้น่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่าท่ี
บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดใน
รายการดังกล่าว  

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจาก
บริษัทจัดการจะส่งเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่คงเหลือ/ใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน พร้อม
ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีสำหรับคา่ธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีที ่ไม่ระบุที ่อยู ่ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่
วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน  

(6) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน 
ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการ
ของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุน
ต่างประเทศ และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลประทบต่อการชำระราคา ซึ่งบริษัท
จัดการจะประกาศวันหยุดทำการในต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่น ตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ใน
ใบคำขอใช้บริการกองทุนหรือจัดส่งเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน ทั้งนี้ ภายใต้เง่ือนไขท่ีระบุในข้อ 10  

(7) ในกรณีที่ผู ้ถือหน่วยลงทุนได้ยื ่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่
สามารถรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตาม
ข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลกิคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน
ใดที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี 
การยกเลิกคำส่ังขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน  

(8) การลดจำนวนหน่วยลงทุนท่ีรับซื้อคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือวันท่ี
คำนวนราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ันได้ แล้วแต่กรณี  

(9) ในกรณีท่ีกองทุนรวมไม่สามารถชำระเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วย
ลงทุนท่ีสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงท่ีจะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทน
เงิน บริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ โดยได้รับมติ
พิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีกำหนดไว้ใน ข้อ 9  

7.4.2 ATM  

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการโดย
ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

7.4.3 Tele-bank  

บริษัทจัดการอาจรับคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการโดย
ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
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7.4.4 ไปรษณีย์  

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท
จัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ ่มให้บริการโดยประกาศผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

7.4.5 Internet  

บริษัทจัดการจะรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด  

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะใช้บริการซ้ือขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ต สามารถขอใช้บริการธนาคาร
ทางอินเตอร์เน็ตกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
สามารถทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยสามารถระบุเลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน (Client No.) ที่จะใช้ซ้ือ
ขายหน่วยลงทุนได้มากกว่า 1 หมายเลข ตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีธนาคารกำหนดไว้ในการให้บริการ  

(2) เมื่อได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตจากธนาคารแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุน
จะสามารถทำการสั่งขายหน่วยลงทุนได้โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริการ
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนยอมรับและผูกพันตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกำหนดไว้ดังกล่าว  

เนื่องจากบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตเป็นบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ตกลงใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตกับธนาคารจะสามารถใช้บริการอื่น ๆ ที่ธนาคารให้บรกิารอยู่
แล้วนอกเหนือจากการสั่งขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ดังน้ันผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีขอใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต 
อาจมีภาระที ่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกี ่ยวเนื ่องกับการใช้บริการธนาคารทาง
อินเตอร์เน็ต ตามอัตราท่ีธนาคารกำหนด  

(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทย
พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ถือว่าเป็นรายการส่ัง
ขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายนั้น ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซ้ือ
ขาย ซ่ึงเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวทำการขายคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาทำการอื่นๆ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น  

(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงิน/หน่วยลงทุนที่มีมูลค่าขั้นต่ำตามท่ีบริษัท
จัดการกำหนด โดยไม่จำกัดจำนวนคร้ังในการทำรายการ  

ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนส่ังขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่า ตามท่ี
บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดใน
รายการดังกล่าว  

(6) ในกรณีท่ีจำนวนหน่วยลงทุนท่ีส่ังขายคืนหรือจำนวนเงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืน
หน่วยลงทุน โดยผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) น้ัน มากกว่า
มูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ใน
รายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วย
ลงทุนท้ังหมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น  

(7) นายทะเบียนหน่วยลงทุนและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
บริษัทจัดการจะจัดส่งเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนคงเหลือ/ใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนพร้อม
ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีสำหรับคา่ธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
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ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีที ่ไม่ระบุที ่อยู ่ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่
วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอื่น และชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศท่ีมีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศ และผู้ประกอบธุรกิจท่ี
เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลประทบต่อการชำระราคา ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทำการใน
ต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด 
(มหาชน) ตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน ทั้งนี้ ภายใต้เง่ือนไขที่ระบุ
ไว้ในข้อ 10  

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทำรายการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตท่ีปรากฏอยู่กับธนาคารไทย
พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการทำรายการท่ีสมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้  

(8) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตไม่ได้ 
หากได้ทำรายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความผดิพลาดท่ี
เกิดจากระบบงานที่ให้บริการในเรื่องดังกล่าว โดยทางบริษัทจัดการจะดำเนินการสอบสวนข้อผิดพลาดและ
แก้ไขให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตามแนวทางที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้  

(9) การลดหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสอบถามผลการทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ในวันทำการถัดไป  

(10) ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ โดย
ได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื ่นแทนเงินได้ ทั้งนี ้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกำหนดไว้ใน ข้อ 9  

7.4.6 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น SCB Easy, SCBAM Fund 
Click เป็นต้น และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด  

- การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ  

• ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่มี  

• ชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมัติ : มี  

• ชนิดจ่ายเงินปันผล : ไม่มี  

• ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล : ไม่มี  

• ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ : ไม่มี  

• ชนิดเพ่ือการออม : ไม่มี 

• ชนิดเพ่ือการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ : ไม่มี 

• ชนิดควบประกัน : ไม่มี 
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วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 คร้ัง 
โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้
บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแล้ว ท้ังน้ี การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
ดังกล่าวจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง  

(2) การพิจารณาจำนวนเงินและการจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากผลตอบแทน จากการ
ลงทุน และ/หรือเงินต้น  

(3) บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม (1) ข้างต้นโดยนำเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุน
ต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) หรือกองทุนรวมตราสารหนี้/กองทุนรวมตลาด
เงินที่บริษัทจัดการกำหนด หรือกองทุนรวมอื่นตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยกองทุนที่รองรับ
จะเป็นไปตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด  

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มี
รายชื่อตามหลักฐานที่ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  

(5) บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็น
เกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนในวันทำรายการรับซ้ือคืนอัตโนมัติ จน
ทำให้หน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่ไม่เพียงพอต่อการทำรายการรับซ้ือคืนอัตโนมัติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ทำรายการรับซ้ือคืนอัตโนมัติหน่วยลงทุนคงเหลือทั้งหมด โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังน้ี  

(ก) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถูกคำส่ังยึดหรืออายัดหน่วยลงทุนโดยผู้ท่ีมีอำนาจตามกฎหมาย บริษัทจัดการจะ
ไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ท้ังนี้เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่ถูกคำสังยึดหรืออายัด
ดังกล่าวเท่านั้น  

(ข) กรณีที่หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนติดภาระจำนำอยู่ บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งน้ีเฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนท่ีติดภาระจำนำดังกล่าวเท่านั้น  

(ค) กรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งนั้นๆ เป็นประโยชนต่์อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกความเห็นชอบให้ส่ังขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) ข้างต้นได้ เว้นแต่บริษัท
จัดการเห็นว่าเหมาะสมและอนุญาตเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย  

ในกรณีวันท่ีกำหนดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนน้ันตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือตรงกับวันหยุด
ของประเทศท่ีกองทุนลงทุน (กรณีท่ีมีการลงทุนในต่างประเทศ)หรือเป็นวันท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
มีคำสั่งให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป  

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงวิธีการหรือเงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและ/หรือ
ความถี่ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามข้างต้นภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท
จัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปล่ียนแปลง ซ่ึง
การดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ  
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7.5. ระยะเวลาในการรับซ้ือคืน :  ทุกวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน ยกเว้นชนิดควบประกัน ทุกวันที่ 25 ของ
ทุกเดือน (หากตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป)  

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  

- การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในช่วงเวลาที่บริษัทจดัการ
กำหนด  

- การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ  

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง การพิจารณาจำนวนเงินและจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จาก
ผลตอบแทนจากการลงทุน และ/หรือเงินต้น โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอันโนมัติตรงกับวันหยุดของวันทำ
การของบริษัทจัดการ หรือวันหยุดทำการของประเทศที่กองทุนลงทุน หรือวันหยุดทำการของประเทศท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) ให้เลื่อนวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นไปเป็นวันทำการ
ถัดไป การดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติที่มี
รายชื่อตามหลักฐานที่ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งน้ี 
บริษัทจัดการจะนำเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทย
พาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) หรือกองทุนรวมตราสารหนี้/กองทุนรวมตลาดเงินที่บริษัทจัดการ
กำหนด หรือกองทุนรวมอื่นตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยกองทุนที่รองรับจะเป็นไปตามท่ี
บริษัทจัดการกำหนด  

7.6.1 การกำหนดเวลา และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

- การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน  

(ก) การทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัท
จัดการกำหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัท
จัดการกำหนด ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ ส้ินวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ซ่ึงเป็นราคาท่ี
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

(ข) การทำรายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำรายการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกำหนด แต่เป็น
รายการนอกเหนือจากช่วงเวลาท่ีบริษัทจัดการกำหนด หรือการทำรายการในวันหยุดทำการ หรือวนัทำการท่ี
บริษัทจัดการไม่ได้กำหนดให้เป็นวันทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไป ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซ้ือ
ขายหน่วยลงทุนคร้ังถัดไปน้ัน  

- การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ  

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงเวลาทำรายการได้ แต่ทั้งนี้จะไม่น้อยกว่าเวลา 12.00 น. ซึ่งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าก่อนการ
เปล่ียนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสำคัญ  

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
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7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม :  

สำหรับชนิดเพ่ือการออม และชนิดเพ่ือการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

การขายคืนหน่วยลงทุนอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วย
ลงทุนมีหน้าท่ีต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายภาษีอากร 

สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนใน
รูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ท้ังนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่า
ขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน 
วิธีการนำส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ/หรือเอกสารการขาย
ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาท่ี
กำหนดไว้ในโครงการ และคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐาน
ครบถ้วน ตามกฎเกณฑ์ของบริษัทประกันชีวิตนั้น ๆ  

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำนวน
หน่วยลงทุนหรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนด โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจำนวนขั้น
ต่ำ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์สำหรับผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทประกันชีวิตภายในระยะเวลาท่ี
กำหนดในหัวข้อ “การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน” ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด บริษัท
ประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับจากบริษัทจัดการให้แก่ผู้ลงทุนที่ซื้อประกัน
ชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาท่ีกำหนดในหวัข้อ “การชำระเงินค่ารับซื้อคนืหน่วยลงทุน” โดยมีวิธีการ
ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุน  

การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตอาจส่งคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจำทุก
เดือนเพื่อนำค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชำระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามอัตราที่กำหนดในกรมธรรม์ 
(รายละเอียดเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์) ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำท่ีกำหนดใน
โครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขในกรมธรรม์ 

7.9. รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

7.9.1. การชำระเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบยีนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยมิให้นับรวมวนัหยุดทำการ
ของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม 
และผู้ประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องในต่างประเทศซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา  

ในกรณีที ่บริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชำระค่าขายคืนตามกำหนดเวลาดังกล่าว เนื ่องจาก
จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามท่ีสมาคมกำหนดโดยไดรั้บความเหน็ชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการคำนวณ
ดังกล่าว  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดดังกล่าวให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือวิธีการอ่ืนตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยการชำระ
เงินจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ
ธนาคารพาณิชย์อื่น ตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน หรือจ่ายเปน็เช็ค 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทาง
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ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในคำขอใช้บริการกองทุน หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งน้ี
ภายใต้เง่ือนไขท่ีระบุไว้ในข้อ 10 

8. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

8.1. ช่องทางการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

สามารถดูข้อมูลในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.  

9. การชำระค่ารับซ้ือคืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน :  

บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
ได้ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน หรือกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลง
รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้
ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ รวมถึงกรณีอื่นใดที่เป็นไปตาม
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด โดยบริษัทจัดการจะกำหนดข้ันตอนการดำเนินการต่อไป ซ่ึง
ขั้นตอนท่ีกำหนดต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทุกราย 

10. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีท่ีกำหนดไว้ ซ่ึงต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้  

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังน้ี 
โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล  

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ 
ซ่ึงเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคารับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 
0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา
ย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ 
ดังต่อไปน้ี  

(1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนท่ัวไปให้ทราบเร่ืองดังกล่าวด้วยวิธีการ
ใดๆ โดยพลัน  
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(3) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการ
เลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของ
ผู ้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั ้งนี ้ บริษัทจัดการจะ
มอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้  

(4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง  

11. การไม่ขายไม่รับซ้ือคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามส่ัง :  

11.1 บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตามคำสั่งซ้ือหรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับ
ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ ซึ่งไม่เกินกว่า
กรณีดังต่อไปน้ี  

(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซ้ือขายได้ตามปกติ  

(2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 1 วันทำการ  เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลา
ดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม  

(ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซ่ึง
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ  

(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ท้ังนี้ เฉพาะใน
กรณีที่กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีซ้ือขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม  

(ข) มีเหตุการณ์ท่ีทำให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ  

(ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ 
ซ่ึงเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วย
ลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริง ดังนี้  

(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายน้ันๆมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้  

1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี ่ยวกับ การป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  

3. การกระทำท่ีเป็นการปฏิบัติตามคำส่ังเกีย่วกบัการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน
สาระสำคัญ 

(5) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้
การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของ
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เงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุน
ของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์
และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุนและการเป็นผู้จดัการเงินทุนสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้าซ่ึงให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ 

(6)  อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ที่ระบุไว้ในข้อผูกพันข้อ 22.1.1 (4) 

11.2 เมื่อปรากฏเหตุซึ่งส่งผลให้บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว 
หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1 และบริษัทจัดการประสงค์
จะดำเนินการดังกล่าว ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำส่ังซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
ไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผย
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน  

(2) บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนเปิดนั้นให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน  

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 11.1(1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทำการ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้ ก่อนการเปิดรับ
คำสั่งซ้ือหรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน  

(ก) บริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุน
ของกองทุนเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวัน
ทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน  

(ข) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำส่ังซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
เปิดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนท่ัวไปให้ทราบถึง
การเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆโดยพลัน  

11.3 บริษัทจัดการหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัท
จัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็น
อัตราต้ังแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาท่ีถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้
แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้
ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน 

12. การหยุดขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

เป็นไปตามประกาศ  

13. เงือนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

13.1 สำหรับท ุกชนิดหน่วยลงทุน (ยกเว ้นชนิดเพื ่อการออม และชนิดเพื ่อการออมผ่านช ่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปน้ี   

(ก) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ข) การโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย(ซึ่งไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคล
ธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมด
เสียชีวิต เว้นแต่ศาลจะมีคำส่ังเป็นอย่างอื่น) 

(ค) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ  ท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้ 
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ทั้งนี้ ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงานทะเบียนหน่วยลงทุน ใน
กรณีที่ผู้รับโอนยังไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอ
ใช้บริการกองทุนและย่ืนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคำขอโอนหน่วยลงทุน และชำระค่าธรรมเนียมการ
โอนตามหัวข้อค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)   

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุน พร้อม
เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอน
หน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับต้ังแต่วันท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุน   

ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียน  ผู้
ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว 

13.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถนำ
หน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้ 

13.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนไม่ว่า
กรณีใดท้ังส้ิน และไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป็นหลักประกัน 

13.4 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน 
ให้อยู ่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที ่จะรับ/ปฏิเสธ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะ
ไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มี
ถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว 
และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  

13.5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการลงทะเบียนโอน
หน่วยลงทุนดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ  

14. การจ่ายเงินปันผล :  

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :  

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. SCBSEMI(A) ไม่จ่าย  

2. SCBSEMI(R) ไม่จ่าย  

3. SCBSEMI(D) จ่าย  

4. SCBSEMI(P) ไม่จ่าย  

5. SCBSEMI(E) ไม่จ่าย  

6. SCBSEMI(SSF) จ่าย  

7. SCBSEMI(SSFE) จ่าย  

8. SCBSEMI(IN) ไม่จ่าย  

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :  

บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 คร้ัง  

สำหรับชนิดจ่ายเงินปันผล พิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาท่ีบริษัทจัดการเหน็สมควร จาก
กำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลแล้วแต่กรณี และการจ่ายเงินปันผล
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ดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนั้น 
โดยจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
และตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร  

สำหรับชนิดเพ่ือการออม และชนิดเพ่ือการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จะจ่ายเงินปันผลได้เม่ือกองทุนมี
กำไรสะสม และจะไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนั้น  

การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในแต่ละครั ้ง จะเลือกจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหน่ึง 
ดังต่อไปน้ี  

(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบ้ียรับที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม  

(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสะสมดังกล่าว หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชท่ีีจะจ่ายเงินปันผล
นั้น แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผล 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคม นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศ
ไทย และตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

14.3. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลของกองทุนรวม ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะปฏิบัติ 
ดังนี้  

1. ประกาศขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้า
มี) หรือวิธีการอื่นใดท่ีผู้ลงทุนท่ัวไปสามารถทราบได้ 

2. แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนรวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนท่ี
ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีที่ต่างกันสำหรับหน่วยลงทุนท่ี
ขายในช่วงระยะเวลาที่ต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
ดำเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้ง และจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพ่ือ
ประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ัน  

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ท้ังหมด) :  

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จำนวน/อัตรา 

1. SCBSEMI(A) ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม 
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2. SCBSEMI(R) ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม 

3. SCBSEMI(D) ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม 

4. SCBSEMI(P) ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม 

5. SCBSEMI(E) ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม 

6. SCBSEMI(SSF) ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม 

7. SCBSEMI(SSFE) ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม 

8. SCBSEMI(IN) ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
4.28 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ 
วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม :  

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จำนวน/อัตรา 

1. SCBSEMI(A) ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวม 

2. SCBSEMI(R) ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวม 

3. SCBSEMI(D) ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวม 

4. SCBSEMI(P) ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.61 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวม 

5. SCBSEMI(E) ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวม 

6. SCBSEMI(SSF) ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวม 

7. SCBSEMI(SSFE) ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.61 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวม 

8. SCBSEMI(IN) ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวม 
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รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ 
วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุน
ปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุน
ปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 100 
ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 900 ล้านบาท ในอัตราท่ี
กองทุนต้นทางกำหนด และเรียกเก็บจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนปลายทาง
กำหนด เป็นต้น  

ในกรณีท่ีกองทุนรวมต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพ่ือเป็นค่าตอบแทนเน่ืองจากการท่ี
กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนั ้น (Loyalty Fee หรือ Rebate) บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน  

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จำนวน/อัตรา 

1. SCBSEMI(A) ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม 

2. SCBSEMI(R) ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม 

3. SCBSEMI(D) ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม 

4. SCBSEMI(P) ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม 

5. SCBSEMI(E) ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม 

6. SCBSEMI(SSF) ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม 

7. SCBSEMI(SSFE) ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม 

8. SCBSEMI(IN) ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ 
วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  
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15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จำนวน/อัตรา 

1. SCBSEMI(A) ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม 

2. SCBSEMI(R) ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม 

3. SCBSEMI(D) ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม 

4. SCBSEMI(P) ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม 

5. SCBSEMI(E) ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม 

6. SCBSEMI(SSF) ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม 

7. SCBSEMI(SSFE) ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม 

8. SCBSEMI(IN) ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ 
วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  

15.2.4. ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน :  

ไม่มี  

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย :  

ไม่มี  

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ3.75อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อน
หักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียม
อื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม  

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

สำหรับทุกชนิดหน่วยลงทุน (ยกเว้นชนิดควบประกัน) ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
2.68 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการ
คำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
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สำหรับหน่วยลงทุนชนิดควบประกัน ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.75 ต่อปีของ
มูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

ทั้งนี้ เมื่อคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 15.2.1 -
15.2.5 จะต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมรวมของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามจำนวนท่ี
จ่ายจริง ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 0.27 ของจำนวนเงินทุนของโครงการและในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมเฉลี่ยเท่ากันทุกวัน ภายในระยะเวลา 1 ปี เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสมัพันธ์ 
ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ค่าอบรมเผยแพร่ความรู้ และสัมมนาแนะนำกองทุน
รวม  

(2) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการสอบบัญชี ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายตรวจสอบทรัพย์สินใน
ประเทศ และต่างประเทศ  

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

(4) ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปีของมูลค่าหลักทรัพย์ของแต่ละ
สกุลเงิน (ถ้ามี)  

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

(6) ค่าพิมพ์แบบฟอร์มใบจองซื้อหน่วยลงทุน ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบสั่งขายหน่วยลงทุน ใบยืนยันการซ้ือ
และขายหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอ่ืนๆ เก่ียวกับกองทุนรวม  

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค และนำเงินเข้าบัญชีสำหรบัการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

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

(9) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องในการจัดต้ังและ/หรือจัดการกองทุนท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติ และ/
หรือเพื ่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
หน่วยงานอื่นใดของรัฐท่ีเก่ียวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมคำขอจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมในการ
จดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการจัดการเป็นกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายที่เกี ่ยวเนื่องจากการลงทุน ค่า
ไปรษณียากร ค่าแปลเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการลงทุน ค่าอากรแสตมป์ต่างๆ ค่าดำเนินงานอื่นๆ เป็นต้น 

(10) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหรือการดำเนินคดีเพื่อการรับชำระหนี้ใดๆของกองทุนรวมท้ังค่าใช้จ่าย
ในการรับชำระหนี ้เป็นทรัพย์สินอื ่นแทนการชำระหนี ้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ เช่น ค่าที ่ปรึกษา
กฎหมาย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าสืบทรัพย์และ/หรือบังคับคดี ค่าใช้จ่ายในด้านนิติ
กรรม ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับทางราชการ เป็นต้น  

(11) ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของกองทุนรวม ได้แก่ ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ใน
การดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื ่อได้รับคำสั่งจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(12) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้
ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ 
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(13) ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือ กฎหมายกำหนด  

(14) ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือเป็นหลักประกันการลงทุนของกองทุนรวม 

(15) ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย (ถ้ามี) ท่ีปรึกษาการเงินอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

(16) ค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการ
จัดหา ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแลเก็บรักษา ปกป้องผลประโยชน์ ซึ่งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของ
กองทุนท่ีนอกเหนือไปจากท่ีได้ระบุไว้ในข้อ 15.2.2 “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ รายปี”  

(17) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชำระราคา (failed trade)  

(18) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมท่ีเกิดขึ้นในช่วงการชำระบัญชีและเลิกกองทุนรวม เช่น ค่าตอบแทน
ผู้ชำระบัญชี ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชำระบัญชีกองทุนรวม เป็นต้น  

(19) ค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการสัมมนาแนะนำกองทุน ซ่ึง
เกิดขึ้นภายหลังจากการจัดตั้งกองทุนที่เรียกเก็บจากกองทุนตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีบริษัท
จัดการจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่บันทึก
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ท้ังน้ี จำนวนเงินที่ตัดจ่ายจะต้องไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 0.27 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม หัก
ด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินอัตราที่กำหนดถือ
เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานของบริษัทจัดการ  

(20) ค่านายหน้าซื ้อขายหลักทรัพย์ที ่ซื้อหรือขายเพื ่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ่งได้รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือภาษีอื่นๆตามท่ีกองทุนจะถูกเรียกเก็บเม่ือส่ังซื้อหรือส่ังขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียม
การทำรายการในต่างประเทศ  

(21) ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และ
ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆตามที่จ่ายจริงรวมถึงค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้กองทุน
สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น  

(22) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ที่ทาง ผู้
ให้บริการและ/หรือผู้พัฒนาดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ดังกล่าว เรียกเก็บจากการใช้บริการ ตามที่จ่าย
จริง 

(23) สำหรับหน่วยลงทุนชนิดควบประกันค่าใช้จ่ายในการชำระเบี้ยประกันรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม
ท่ีมีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามข้อ 15.1 - 15.2 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม  

ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวน
สิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
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15.3. ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จำนวน/อัตรา 

1. SCBSEMI(A) ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน 

2. SCBSEMI(R) ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน 

3. SCBSEMI(D) ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน 

4. SCBSEMI(P) ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน 

5. SCBSEMI(E) ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน 

6. SCBSEMI(SSF) ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน 

7. SCBSEMI(SSFE) ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน 

8. SCBSEMI(IN) ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือ
แต่ละรายในอัตราที ่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื ่อนไขการเรียกเก็บหรือ
เปล่ียนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ
รายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) 

สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทประกันชีวิตอาจพิจารณาเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบการลงทุนหรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดรวมถึงสงวนสิทธิในการพิจารณาเง่ือนไขการเรียกเก็บ
หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนที่ซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุน
ปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับ
กองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 
100 ล้านบาท กองทุนรวมต้นทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้าน
บาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต้นทางเพ่ิมเติมอีก เป็นต้น 

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์/วิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
โดยจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการ
เปลี่ยนแปลง ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี)  
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15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จำนวน/อัตรา 

1. SCBSEMI(A) ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 
ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

2. SCBSEMI(R) ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 
ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

3. SCBSEMI(D) ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 
ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

4. SCBSEMI(P) ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 
ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

5. SCBSEMI(E) ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 
ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

6. SCBSEMI(SSF) ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 
ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

7. SCBSEMI(SSFE) ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 
ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

8. SCBSEMI(IN) ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 
ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทนุหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม
หรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือ
เปล่ียนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ
รายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) 

สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทประกันชีวิตอาจพิจารณาเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบการลงทุนหรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดรวมถึงสงวนสิทธิในการพิจารณาเง่ือนไขการเรียกเก็บ
หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนที่ซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 

ทั้งนี้ ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุน
ปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกบั
กองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 
100 ล้านบาท กองทุนรวมต้นทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 
ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมอีก เป็นต้น 

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์/วิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
โดยจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการ
เปลี่ยนแปลง ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี)  
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15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จำนวน/อัตรา 

1. SCBSEMI(A) ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

2. SCBSEMI(R) ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

3. SCBSEMI(D) ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

4. SCBSEMI(P) ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

5. SCBSEMI(E) ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

6. SCBSEMI(SSF) ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

7. SCBSEMI(SSFE) ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

8. SCBSEMI(IN) ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
กลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเง่ือนไขการเรียกเก็บหรือ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศ
รายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) 

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์/วิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
โดยจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการ
เปลี่ยนแปลง ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี) 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : มี  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จำนวน/อัตรา 

1. SCBSEMI(A) ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

2. SCBSEMI(R) ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

3. SCBSEMI(D) ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

4. SCBSEMI(P) ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
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5. SCBSEMI(E) ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

6. SCBSEMI(SSF) ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

7. SCBSEMI(SSFE) ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

8. SCBSEMI(IN) ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

สำหรับชนิดเพ่ือการออม และชนิดเพ่ือการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของ
บริษัทจัดการเอง และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพ่ือการออมของบริษัทจัดการอ่ืนในอัตราท่ีไม่
เท่ากัน ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
กลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเง่ือนไขการเรียกเก็บหรือ
เปล่ียนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ
รายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) 

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์/วิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
โดยจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการ
เปลี่ยนแปลง ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี)  

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี  

ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

หรือตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนดเป็นการท่ัวไปในการให้บริการ โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันท่ียื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน  

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี  

ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ  

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

ตามอัตราท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็นการท่ัวไปในการใหบ้ริการ ในกรณีท่ีขอเปลี่ยนช่ือ-สกุล ท่ีอยู่ 
การออกใบหน่วยลงทุน การออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีหายและ
อื่น ๆ ที่เกิดข้ึนจริง ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน  

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี  

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ : มี  

ตามท่ีจ่ายจริง  
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รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

- ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ เมื่อสั่งซ้ือหรือสั่งขายหน่วยลงทุน  

(1) กรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้อัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน  

(2) กรณีสั่งขายหน่วยลงทุน บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้อัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน  

- ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ เมื่อมีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  

(1) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะคิดค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ในอัตราไมเ่กิน
ร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนโดยคำนวณเข้าไปในราคาสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก  

(2) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะคิดค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ในอัตราไม่
เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนโดยคำนวณเข้าไปในราคาสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า  

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะคำนวณเข้าไปในราคาขาย หรือราคารับซื้อคืน หรือราคาสับเปลี่ยนเข้า หรือราคา
สับเปลี ่ยนออกโดยจะถูกนำส่งเข้าหรือตกเป็นของกองทุนทั ้งจำนวน เพื ่อนำเงินดังกล่าวไปชำระเป็น
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ในการสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน หรืออื่นๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือส่ัง
ขายหลักทรัพย์/หน่วยลงทุน เป็นต้น 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ่ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นให้
สอดคล้องกับอัตราค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนที่กองทุนเข้าลงทุน และ/หรือวิธีการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายดงักล่าวในภายหลังได้ โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกลา่งผ่านเวบ็ไซต์
ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจาก
การดำเนินการตามปกติของบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือ การดำเนินการใด ๆ ซ่ึง
พิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการขอเปล่ียน
ชื่อ-สกุล การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีหายและอื่นๆ 
ที่เกิดขึ้นจริง ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน/รับรองยอดหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการ
ค้นหาเอกสารจากศูนย์เอกสารของนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นต้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิด
ค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็นการ
ท่ัวไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว  

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที ่เรียกเก็บจากผู้สั ่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.3 รวมภาษี 
มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน  

ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวน
สิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

15.4. วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :  

บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียม ตามข้อ 15.2.1 - 15.2.3 ทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินรวม หักด้วยหนี ้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแล
ผลประโยชน์ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการ
คำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในแต่ละวันเป็น
ฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม และเรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็นรายเดือนหรือระยะเวลาอื่นใดตามที่บริษัท
จัดการกำหนด  
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ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนตามข้อ 15.2.6 (1) – (23) จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ในทางบัญชี
บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวน หรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวัน
ตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาประมาณการค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวอย่างสมเหตุสมผลเพื่อทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเป็นรายวัน และจะปรับปรุงรายการดังกล่าวทันทีท่ี
ได้รับหลักฐานอย่างแน่ชัด ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่ในความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งบริษัท
จัดการจะเปิดเผยฐานการคำนวณอย่างชัดเจนในหนังสือชี้ชวนฉบับข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบและใน
รายงานรอบประจำปี  

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการ
บัญชี และตามประกาศท่ีเกี่ยวข้องกำหนด  

กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนจากผู้ซ้ือหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวมที่ไปลงทุนในลักษณะที่ซ้ำซ้อนกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของกองทุน
รวมอื่น  

อนึ่ง หากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี ่ยวข้องมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื ่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง
วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว  

15.5. การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :  

การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดำเนินการของบริษัทจัดการ 

1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย   

    1.1 ตามท่ีระบุไว้ในโครงการ   

         1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทำการก่อน
การเรียกเก็บเพ่ิมขึ้น 

         1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ1 (มี
การกำหนดอย่างชัดเจนไว้ในโครงการแล้วว่า
สามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวได้) 

  

               1.1.2.1 กรณีเกิน >5% ของอัตรา
ที่ระบุไว้ในโครงการ 

บร ิษ ัทจ ัดการต ้องได ้ร ับมต ิพ ิ เศษ3 และแจ ้งให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับแต่วันท่ีเปล่ียนแปลง 

               1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตรา
ที่ระบุไว้ในโครงการ 

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อน
การเ ร ี ยก เก ็บ เพ ิ ่ มข ึ ้ น  และแจ ้งให ้สำน ั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันท่ี
เปลี่ยนแปลง 

    1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื่อแก้ไขโครงการ 

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย   

    2.1 ตามท่ีระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่
วันท่ีมีการเรียกเก็บลดลง 

    2.2 แตกต่างไปจากท่ีระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือ
ว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ 
การแก้ไขโครงการในเร่ืองดังกล่าว 
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1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวเพ่ิมข้ึน 
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว
อย่างท่ัวถึง 
3 ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้
ถือหน่วยลงทุนและการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

15.6. หมายเหตุ :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหัวข้อ 15 รายการใด
รายการหนึ่งหรือหลายรายการได้ ทั้งน้ี ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เพ่ือประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสำคัญ  

16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง :  

16.1. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลคา่ทรัพย์สินสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ  

16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด และตามท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

1.1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  

1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า  

1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมัติ  

1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล  

1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล  

1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

1.7 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม 

1.8 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

1.9 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดควบประกัน 

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั้น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซ่ึง
ผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  

โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมจะคำนวณจากมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในส่วนที่ลงทุนใน
ประเทศ บวกกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในส่วนท่ีลงทุนในต่างประเทศ  

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด/คำนวณมูลค่ายุติธรรมของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศ เช่น 
การใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สินต่างประเทศ การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
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วิธีการที่เป็นไปตามกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศของของสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ในปัจจุบัน รวมถึงที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพ่ิมเติมในอนาคต  

ทั้งนี้ การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้แหล่งข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศของ Bloomberg ประมาณเวลา 16.00 น. ณ วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
เป็นหลัก อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการ กำหนด/คำนวณมูลค่ายุติธรรม
ของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศในภายหลังได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น เพ่ือให้
สอดคล้อง/รองรับระบบการดำเนินงานของบริษัทจัดการในอนาคต เป็นต้น รวมถึงในกรณีหากเกิดเหตุการณ์ 
เช่น เหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมืองหรือสภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน หรือเหตุการณ์อื่นใดอัน
เป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้แหล่งข้อมูลดังกล่าวได้ เป็นต้น โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานอ่ืน
ใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในปัจจุบัน รวมถึงที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมในอนาคต กล่าวคือบริษัท
จัดการอาจเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับราคา และ/หรืออัตราผลตอบแทนของตราสาร/
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศ รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ใช้อ้างอิง เช่น อัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคาร
พาณิชย์ หรือระบบอ่ืนใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ อาทิ Reuters หรือ APEX เป็นต้น  

ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุนได้ท่ี 
www.scbam.com 

2. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี  

(2.1) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการ ภายใน 1 วันทำการเว้นแต่วันทำ
การนั้นตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน 
หรือวันตามท่ีบริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติมในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ 

(2.2) คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน 
ภายใน 1 วันทำการ ทั้งนี้ ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการ
คำนวณราคาดังกล่าว 

(2.3)  ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี้ 

(ก)  วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป 

(ข)  วันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป   

ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่ไม่เปิดให้ซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังน้ีเพ่ิมเติมด้วย 

1.  วันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน  เว้นแต่
กรณีที่เป็นกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 

2.  วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีท่ี
กองทุนรวมกำหนดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละคร้ังห่างกันเกินกว่า 1 เดือน 

3.  วันที่ปรากฏเหตุการณ์ที่น่าเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมี
นัยสำคัญ โดยให้ประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด 
โดยประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป 
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3. การประกาศราคามูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  

(3.1) การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซ่ึง
บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้  

(ก) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล  

(ข) คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล สำหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 
ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพ่ือใช้ในการคำนวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตำแหน่งท่ี 5 ทิ้ง  

(ค) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.1)(ข) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมตำแหน่งท่ี 5 ท้ิง และประกาศราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามท่ีคำนวณได้ใน (3.1)(ข) 

(ง) คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล แต่ใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งท่ี 5 ทิ้ง  

ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะนำผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวม  

(3.2) บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบโดยการประกาศทาง Website ของ
บ ร ิ ษ ั ท จ ั ด ก า ร :  www.scbam.com ห ร ื อ ช ่ อ ง ท า ง อ ื ่ น ท ี ่ เ ห ม า ะ ส ม  เ ช ่ น  NAV Center: 
www.thaimutualfund.com หรือหนังสือพิมพ์รายวัน เป็นต้น 

บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เม่ือมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้  

(1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  

(2) เมื่อมีเหตุท่ีบริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นต้ังแต่วันที่ปรากฎเหตุดังกล่าว  

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
ภายใน 2 วันทำการ  

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบผ่าน Website ของบริษัทจัดการ: www.scbam.com หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม เช่น NAV Center: 
www.thaimutualfund.com หรือ  หนังสือพิมพ์รายวัน เป็นต้น  

อนึ่ง หากมีเหตุทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศผ่าน Website ของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาประกาศผ่านช่องทางอื่นแทน เช่น NAV Center หรือ หนังสือพิมพ์รายวัน หรือช่องทางอื่นใดท่ี
เหมาะสม เป็นต้น 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางการประกาศอื่นแทนการประกาศผ่าน Website ของ
บริษัทจัดการ เช่น NAV Center หรือ หนังสือพิมพ์รายวัน หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมโดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศผ่านทาง 
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
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16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  

ส่วนที่ 1 การดำเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคา
หน่วยของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง 

ข้อ 
กรณท่ีีมูลค่า/
ราคาหน่วยไม่

ถูกต้อง 
การดำเนินการของบริษัทจัดการ ระยะเวลา 

1. < 1 สตางค์ หรือ 
< 0.5 % ข อ ง
มูลค่า/ราคาหน่วย
ที่ถูกต้อง 

1.1 จัดทำและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ
ถึง 
ความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญ
ดังนี้ 
     1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง 
     1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที่ถูกต้อง 
     1.1.3 สาเหตุท่ีทำให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง 
     1.1.4 มาตรการป้องกันเพ่ือมิให้มูลค่า/ราคาหน่วย 
ไม่ถูกต้อง ในกรณีที่ความไม่ถูกต้องไม่ได้มีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ 

ภายใน 7 ว ันทำ
การน ับแต ่ว ัน ท่ี
พบว่ามลูค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง 

  
1.2 ในกรณีที ่สาเหตุที ่ทำให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง มีผลต่อเนื่องถึงการคำนวณมูลค่า/ราคาหน่วย
คร้ังต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง 

ตั ้งแต่วันที ่พบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วย 
ไม่ถูกต้อง 

2. ≥ 1 สตางค์ และ 
≥ 0.5 % ข อ ง
มูลค่า/ราคาหน่วย
ที่ถูกต้อง 

2.1 หลักเกณฑ์ท่ัวไป 
     2.1.1 คำนวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลังตั้งแต่
วันที ่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันท่ี
มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง 
     2.1.2 ดำเนินการดังนี ้ เฉพาะวันที ่มูลค่า/ราคา
หน่วยเข้าเง่ือนไข ตาม 2.  

 

         2.1.2.1 จัดทำรายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลัง1  
(ก) รายงานต้องมีสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ใน 1.1 
โดยอนุโลม เว ้นแต่ในกรณีของรายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด ให้ระบุการ
ดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4 

ภายในวันทำการ 
ถัดจากวันที่พบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วย 
ไม่ถูกต้อง 

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ด ูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทำการถัด
จากวันท่ีส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ภายในวันทำการ 
ถัดจากวันท่ี
คำนวณมูลค่า/
ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จส้ิน 

         2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันท่ีผู้ดูแล
ผลประโยชน์
รับรองข้อมูลใน
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รายงานตาม 
2.1.2.1 

         2.1.2.32 ดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้
ลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนที่มีการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยและวัน เดือน ปี ที่มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย   

ภายใน 3 วันทำ
การนับแตวั่นท่ี
ผู้ดูแล
ผลประโยชน์
รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 
2.1.2.1 

2.2 หลักเกณฑ์เพิ ่มเติมเฉพาะกองทุนเปิด โดย
ดำเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของว ันที ่ เ ข้า
เง่ือนไขตาม 2. 
     2.2.1 จัดทำรายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงาน
การแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่ใน
ส่วนของการดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่า
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง 

 
ตาม 2.1.2.1  

  
     2.2.2 ชดเชยราคาตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 2 ให้
แล้วเสร็จ 
     2.2.3 ดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ซื้อหรือ
ผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ทราบถึงการแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา  

ภายใน 5 วันทำ
การนับแตวั่นท่ี
ผู้ดูแล
ผลประโยชน์
รับรองข้อมูลใน
รายงาน 
การแก ้ ไขราคา
หน ่วยย ้อนหลัง
และรายงานการ
ชดเชยราคา   

     2.2.4 จัดทำมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยไม่
ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งสำเนารายงาน
การแก้ไขราคาหน่วยย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยไม่
ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ 
ให้บริษัทจัดการส่งสำเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้มาพร้อมสำเนารายงาน
ดังกล่าวแทน 

ภายใน 7 วันทำ
การนับแตวั่นท่ี
ผู้ดูแล
ผลประโยชน์
รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 
2.1.2.1 

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสำเนารายงานไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เข้าตรวจ  
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดท่ีมีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่า
หน่วยตามระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว  
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ส่วนที่ 2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนท่ี 1 ให้ บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี  

1. ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยท่ีถูกต้อง 

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที่ผู้ซื้อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจำนวนหน่วยของผู้ซื้อหน่วยเป็นจำนวน
ซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยท่ีถูกต้อง 
1.1.2 กรณีท่ีผู้ซ้ือไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการใหก้องทุนเปิด 
เป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ 
1.1.3 กรณีที ่ผ ู ้ซื ้อมีหน่วยเหลืออยู ่น ้อยกว่าจำนวนหน่วยที ่จะต้องลด3 ให้
ดำเนินการดังน้ี 
        1.1.3.1 ดำเนินการตาม 1.1.2 หรือ  
        1.1.3.2 ลดจำนวนหน่วยที่เหลืออยู่นั้น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการ ให้
กองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่  

1.2 กรณีรับซ้ือคืน 1.2.1 กรณีท่ีผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ 
        1.2.1.1 เพิ่มจำนวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยท่ีถูกต้อง หรือ 
        1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้
ผู้ขายคืน 
1.2.2 กรณีที่ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุน
เปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน  

2. ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยท่ีถูกต้อง 

2.1 กรณีขาย  2.1.1 เพิ่มจำนวนหน่วยของผู้ซื้อเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยท่ีถูกต้อง หรือ 
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซ้ือ  

2.2 กรณีรับซ้ือคืน 2.2.1 กรณีท่ีผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจำนวนหน่วยของผู้ขายคนืหน่วยเป็น
จำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่
ถูกต้อง 
2.2.2 กรณีที่ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัท
จัดการให้กองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ 
2.2.3 กรณีที่ผู ้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู ่น้อยกว่าจำนวนหน่วยที่จะต้องลด3ให้
ดำเนินการดังน้ี 
        2.2.3.1 ดำเนินการตาม 2.2.2 หรือ 
        2.2.3.2 ลดจำนวนหน่วยที่เหลืออยู่นั ้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ 

3 ไม่ใช้กับกรณีที ่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคา
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดคร้ังสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว  

หมายเหตุ 1. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่
ถึง 100 บาท บริษัทจัดการอาจนำเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่
ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำ
การนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา  
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2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพ่ือชดเชยราคาใหแ้ก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซ้ือหน่วยตาม 2.1 บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้  

17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :  

17.1. ช่ือบริษัทจัดการ :  

ช่ือ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด  

17.2. ช่ือผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

ช่ือ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  

17.3. ช่ือผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  

ไม่มี 

17.4. ช่ือของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ช่ือ :  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

17.5. ท่ีปรึกษา :  

17.5.1. ช่ือท่ีปรึกษาการลงทุน :  

ช่ือ :  

17.5.2. ช่ือท่ีปรึกษากองทุน :  

17.6. ผู้สอบบัญชี :  

ช่ือ :  

รายละเอียดเพ่ิมเติม (ผู้สอบบัญชี) :  

สามารถดูข้อมูลในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม  

17.7. การแต่งต้ังคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

ไม่มี  

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม :  

18.1. วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชี : วันท่ี  เดือน  

18.2. วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชีคร้ังแรก : วันที่  

18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

สามารถดูข้อมูลในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม  

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการ
จัดการ :  

เป็นไปตามประกาศ  

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การขอมติเพื่อแก้ไข
เพ่ิมเติมโครงการเป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
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20. ข้อกำหนดอื่น ๆ :  

สามารถดูข้อมูลในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม  

21. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศกำหนด :  

เป็นไปตามประกาศ  

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

เป็นไปตามประกาศ  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และ
คำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับ
หลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำส่ังดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการ
แล้ว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน
รวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุน
รวม ทั้งนี้ การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือ
หน่วยลงทุนทั้งปวง 

การที่ผู ้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื ้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตาม
ข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุน
รวม   
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1. บริษัทจัดการ :  

ช่ือ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด  

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

เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  

กรุงเทพฯ 10900  

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

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

18 Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Bangkok 10900  

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

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินการดังต่อไปนี้  

(1) การบริหารกองทุนรวม  

(ก) ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุต่อประชาชนคร้ัง
แรก  

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

(ค) นำเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่าง ๆ และซื ้อขาย จำหน่าย สั ่งโอน 
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุนภายใต้
หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตาม
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการท่ีได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ง) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทุนรวมถือหุ้นอยู่เท่าท่ีจำเป็นเพ่ือรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

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

(ฉ) ดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทำ
การถัดจากวันที่ซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น หรือวันที่คำนวนราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
วันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนน้ันได้ แล้วแต่กรณี 

(ช) สงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม  

(ซ) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการกองทุนรวมตามหัวข้อ “การขอมติ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน” และ "วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือ แก้ไขวิธีการจัดการ"  

(ฌ) ดำเนินการฟ้องร้องคดีในนามของบริษัทจัดการเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ในกรณีท่ีมีบุคคลใด ๆ รอนสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม  

(2) การรับ และการจ่ายเงินของกองทุนรวม  

(ก) จัดให้มีการรับ และจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
และกองทุนรวม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนรวมที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วน
โครงการหัวข้อ "ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"  
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(ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กำหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวนสว่น
โครงการหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"  

(3) การแต่งตั้งบุคคลที่เก่ียวข้องเพ่ือการจัดการกองทุนรวม  

(ก)จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เรื ่อง "คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม" รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม และแต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์อ่ืนแทนตามเง่ือนไขในการเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีกำหนด
ไว้ในข้อ 2  

(ข) แต่งตั ้งผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื ่อนไข และ วิธีการท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

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

(ง) จัดให้มีผู ้ชำระบัญชีกองทุนรวมเมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวม ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(จ) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะบุคคลขึ้นทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ท่ี
ปรึกษากฎหมาย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

(ฉ) แต่งต้ังนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร  

(ช) แต่งต้ังทนายความ เพ่ือติดตาม ทวงถาม และดำเนินคดี รวมท้ังดำเนินการใด ๆ เพื่อการรับชำระหนี้ หรือ
เพ่ือปกป้องสิทธิประโยชน์อ่ืนใดของกองทุนรวม  

(4) การดำเนินการอื่น ๆ  

(ก) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์  

(ข) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ ่งทะเบียนผู ้ถ ือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

(ค) จัดทำบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน  

(ง) จัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายในทุกส้ินวันทำการนั้น  

(จ) จัดทำรายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิ้น
วันทำการน้ัน  

(ฉ) จัดทำรายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนด ในกรณีที่มไิด้เกิดจาก
การลงทุน หรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกำหนด  

(ช) จัดทำรายงานทุกรอบปีบัญชีเพ่ือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชี และส่งรายงานดังกล่าว
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 
เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี โดยรายงานดังกล่าวต้องแสดงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
และการส่งรายงานให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดไว้ เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามข้อ 22.1.1 ก่อนหรือในวันท่ีครบ
กำหนดจัดทำหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีจัดทำรายงานตาม (ฐ) ตามปีปฏิทิน ให้ระยะเวลาการ
ส่งรายงานเพ่ือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชี ขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

(ซ) จัดทำหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมที่ผู ้ลงทุนควรทราบใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื่อแสดงข้อมูล
เกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันส้ินปีบัญชีและส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับต้ังแต่วัน
ถัดจากวันสิ้นปีบัญชีนั้น ยกเว้นกองทุนรวมเปิดที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวและรับซื้อคืน
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หน่วยลงทุนตามคำสั่งล่วงหน้า ซ่ึงระบุเวลาไว้แน่นอน (Auto Redemption) ไม่ต้องจัดทำหนังสือชี้ชวนใหม่
ทุกรอบปีบัญชี  

(ฌ) ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อให้ถึงซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน  

(ญ) ยกเลิกกองทุนรวมตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 22 “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”  

(ฎ) จัดทำรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลา 6 เดือนนั้น และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว โดย
รายงานดังกล่าวจะแสดงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และการส่งรายงานให้แก่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.จัดไว้ เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามข้อ 22.1.1 ก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่ง
รายงานดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีจัดทำและส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่
จัดทำและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสำหรับปีบัญชีน้ัน  

(ฏ) จัดส่งและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สำคัญที่ผู ้ลงทุนควรทราบ พร้อมใบสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้ที ่สนใจจะลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี้ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

(ฐ) จัดทำและส่งข้อมูลการจัดการกองทุนรวมให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

(ฑ) ชี้แจงและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมี
นัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลง
ในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  

(ฒ) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินท่ีรวบรวมได้ตามข้อ 22 

(ณ) ดำเนินการติดตามทวงถาม ดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ เพ่ือการรับชำระหน้ีหรือปกป้องสิทธิประโยชน์
อื่น ๆ ของกองทุนรวม  

(ด) ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอ่ืน ๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ ทั้งใน
ปัจจุบันและท่ีจะมีแก้ไขเพ่ิมเติมในอนาคต 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ใน
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการ
จัดการกองทุนรวมแล้ว  

เงือนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :  

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคำสั่งของสำนักงาน หรือโดยเหตุอื ่นใดตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการตามท่ี
จำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทำหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่  
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2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

ช่ือ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  

ท่ีอยู่ : ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ช้ัน 19  

1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ  

เเขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140  

โทรศัพท์ 02-470-3207  

หรือผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์   

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทำหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามอัตราท่ีกำหนดไวใ้นสัญญาแต่งต้ังผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ท้ังน้ี ไม่เกินอัตราท่ีกำหนดไว้ในหัวข้อหนังสือช้ีชวนส่วนโครงการ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ท่ีเรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”   

(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์   

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีแก้ไข
เพ่ิมเติมในอนาคต   

(2) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
ทรัพย์สินของลูกค้ารายอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายการลงทุนและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมจนกว่า ผู้
ชำระบัญชีจะดำเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อย หรือ
จนกว่าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง   

(3) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญชีปฏิบัติตามพระราชบัญญติัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
และพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีกระทำการหรืองดเว้นกระทำการตาม
มาตรา 130 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะรายงานให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า   

(4) ตรวจตราและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สินต่างๆ ท่ี
กองทุนรวมได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ดูแลการเบิกจ่ายหรือได้รับฝากไว้ตามข้อ 
(2) ให้เป็นไปตามคำส่ังการจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวม   

หากมีเหตุอันควรสงสัยในขณะรับมอบ หรือส่งมอบเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สินต่าง 
ๆ ดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ว่าไม่เป็นไปตามคำสั่งการจัดการทรัพย์สิน เป็นเอกสารหรือหลักฐานเท็จหรือปลอม 
ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าท่ีดำเนินการแจ้งเหตุดังกล่าวแก่บริษัทจัดการทันที   

(5) เปล่ียนแปลง จำหน่ายและโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคำส่ังของบริษัทจัดการ 
เมื่อเห็นว่าการนั้นถูกต้องตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ   

(6) จัดทำรายงานเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้น
กระทำการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามมาตรา 125 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู ้ด ูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว   
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(7) จัดทำรายงานถึงผลในการดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทจัดการ ตลอดจนจัดทำบัญชีแสดงการรับจ่าย
ทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมท่ีฝากไว้   

(8) รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที ่บริษัทจัดการได้คำนวณตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกำหนด 

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

(ก) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการเล่ือนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อบริษัทจัดการมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถ
จำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล   

(ข) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำส่ัง
ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อมีเหตุจำเป็น ทำ
ให้ไม่สามารถ จำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างสมเหตุสมผล หรือไม่
สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดเพ่ือ
คุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน   

การดำเนินการให้ความเห็นชอบดังกล่าวข้างต้นผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องดำเนินการจัดทำการให้ความ 
เห็นชอบเป็นหนังสือ และส่งให้แก่บริษัทจัดการเพื ่อใช้เป็นหลักฐานโดยทันที และแจ้งให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบในทันทีทุกครั้งที่เกิดกรณีตาม (ก) โดยจัดทำรายงานในเรื่องดังกล่าวเป็น
หนังสือ พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(10) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงประกาศหลักเกณฑ์ที่ออกโดยกฎหมายดังกล่าว   

(11) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเม่ือได้รับคำส่ัง
จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของ   ผู้ถือ
หน่วยลงทุนให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม   

(12) จัดทำความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการและจัดส่งให้บริษัทจัดการเพื่อใช้
ประกอบการจัดทำรายงานกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชี และทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปี
ปฏิทิน ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นรอบปีบัญชี และวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบีัญชี
หรือปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี   

(13) โอนเงินให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนตามคำสั่งของผู้ชำระบัญชีเพ่ือเฉล่ียจ่ายคืนค่าหน่วยลงทุนให้ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่คงเหลืออยู่หลังจากที่ผู้ชำระบัญชีชำระบัญชีโครงการจัดการ
กองทุนรวมตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด   

(14) ในกรณีที ่ผู ้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ่ลงตามเงื ่อนไขการเปลี ่ยนผู ้ดูแลผลประโยชน์ ผู ้ด ูแล
ผลประโยชน์จะต้องทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมดของกองทุนรวม 
ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมดของ
กองทุนรวมให้ผู ้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่เสร็จสิ ้นสมบูรณ์ และ ผู ้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ดำเนินการต่อได้ทันที  

(15) ในกรณีท่ีมีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และก่อนท่ีผู้ชำระบัญชีจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังคงต้องรับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจด
ทะเบียนเลิก กองทุนรวม   
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(16) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตลอดจนหน้าที่และความ 
รับผิดชอบของผู ้ด ูแลผลประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งที่มีในปัจจุบัน และที่มีแก้ไขเพิ่มเติม
ในอนาคต 

(17) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะต้องจัดให้มีสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม เช่น ที่ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ในต่างประเทศ หรือพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินอื่น เพื่อทำหน้าที่เก็บรักษา
ทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม   

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกดิความ
เสียหายแก่กองทุนรวมและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กองทุนรวม
และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยส้ินเชิงภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นความผิดของผู้ดูแล   

คู่สัญญาตกลงเก็บรักษาข้อมูลท่ีได้ลว่งรู้มาเป็นความลบัและจะไม่เปิดเผยให้บุคคลใด ๆ ทราบ เว้นแต่จะเป็น
การเปิดเผยโดยอำนาจกฎหมาย หรือโดยความยินยอมของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อประโยชน์ของ  ผู้ถือ
หน่วยลงทุน   

ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึ้นเพราะความประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง 
หรือการไม่กระทำการตามหน้าท่ีโดยไม่มีเหตุอันสมควรของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวาร หรือ
บุคคลอ่ืนใดที่ทำงานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามท่ีกำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแล
รักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
เดิมมีหน้าที่ดำเนินการตามท่ีจำเป็นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปได้ ซึ่งการ
ดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบ
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ในกรณีที่ผู ้ดูแลผลประโยชน์กระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์
เพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่
ว่าการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการ
เรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและ
ได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูล
ดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน 

ในกรณีท่ีการดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการขอ
มติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้  

เง่ือนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใต้เง่ือนไขสัญญาแต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ เม่ือเกิดกรณี
ใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะกระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก่อน   

(1) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์จะบอกเลิก โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน หรือตามแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน   

(2) ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง
อาจบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน   
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(3) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว หรือ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผล
เป็นการเพ่ิมภาระหน้าท่ีแก่ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าท่ีดังกล่าว ผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน 

(4) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่า
ด้วยเรื ่องคุณสมบัติของผู ้ด ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ ่งออกตามความในมาตรา 121 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู ้ด ูแล
ผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการ
ตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะส่ังการเป็นอย่างอื่น 
บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่
วันที่ได้แก้ไขเสร็จสิ้น หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัท
จัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่
วันที่ครบกำหนดเวลาให้แก้ไขเมื่อได้รับอนุญาตแล้วบริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนโดย
พลัน 

(5) ในกรณีที่มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
จำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลง
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนท่ี
ไม่เข้าข้อยกเว้นให้กระทำได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้  

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :  

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมท่ี   

(1) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   

1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ  

เเขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140   

โทรศัพท์ 02-470-3207     

(2) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด   

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

ช้ัน 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400   

โทรศัพท์ 0-2009-9999 

(3) ธนาคารแห่งประเทศไทย   

273 ถนนสามเสน เขตบางขุนพรหม   

กรุงเทพมหานคร 10200   

โทรศัพท์ 0-2283-5353   

และ/หรือท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์อ่ืนท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   
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และ/หรือศูนย์รับฝากต่างประเทศ หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที่ดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งเพื่อเก็บรักษาทรัพยสิ์น
ในต่างประเทศ  

3. ผู้สอบบัญชี :  

ช่ือ : สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 

ท่ีอยู่ :  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจำรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ช่ือ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  

ท่ีอยู่ : ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย์ 2  

ช้ัน 15 ฝ่ังปีกเหนือ (North Wing) อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9  

เลขท่ี 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

โทรศัพท์ 0-2128-2332-7 โทรสาร 0-2128-4625  

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

5. ผู้จัดจำหน่าย :  

ช่ือ :  

ท่ีอยู่ :  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน :  

ช่ือ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  

ท่ีอยู่ : สำนักงานใหญ่ เลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก  

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  

กรุงเทพมหานคร 10900  

โทรศัพท์ 0-2544-3874-76 และสาขาต่าง ๆ ท่ัวประเทศ  

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งต้ัง
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลัง ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพ่ือทำหน้าท่ีเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้อง
ปฏิบัติงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ก่อน
แล้ว  
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สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน   

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามท่ีกำหนดไว้
ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขท่ี
กำหนดไว้ในสัญญาแต่งต้ังผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน   

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน   

(1) แจกจ่าย หรือจัดให้มีสถานที่สำหรับจัดวาง หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม ใบคำขอใช้บริการกองทุน 
ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบสั่งขายหน่วยลงทุน คู่มือผู้ลงทุน เอกสารเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของกองทุนรวม 
หรือเอกสารอื่นใดของกองทุนรวมตามที่กฎหมายหรือ ก.ล.ต. กำหนด ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ในการส่งเสริม
การขาย   

(2) รับใบคำขอใช้บริการกองทุน ใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งขายหน่วยลงทุน และรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนจาก ผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนและชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวม ตลอดจนการจัดทำข้อมูลการส่ังซ้ือ หรือการสั่งขายคืน หรือการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน เพื่อนำส่งให้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ ทั้งน้ี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนจะต้องบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในระบบต่าง ๆ ตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

(3) คืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนท่ีไม่ได้รับการจัดสรรตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม   

(4) ยืนยันการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน   

(5) ชี้แจงและเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบ ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปล่ียนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม   

(6) ปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ
เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการโฆษณากิจการของบริษัท
หลักทรัพย์ เพื่อส่งเสริมการขายและให้บริการเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวม และการจัดการกองทุนส่วน
บุคคล และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี ่ยวข้องกับการโฆษณา หรือการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมท่ี ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

(7) ดำเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีกำหนดไว้ในสัญญาแต่งต้ังผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และสิทธิ 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม ตลอดจนดำเนินการอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับหน้าท่ีดังกล่าวข้างต้น  

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

ช่ือ :  

ท่ีอยู่ :  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
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8. ผู ้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแล
สภาพคล่อง) :  

ช่ือ :  

ท่ีอยู่ :  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

9. ท่ีปรึกษา :  

9.1. ท่ีปรึกษาการลงทุน :  

ช่ือ :  

ท่ีอยู่ :  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

หมายเหตุ (ท่ีปรึกษาการลงทุน) :  

9.2. ท่ีปรึกษากองทุน :  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

หมายเหตุ (ท่ีปรึกษากองทุน) :  

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  

ไม่มี 

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ช่ือ :  

ท่ีอยู่ :  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) :  

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

ไม่มี  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

13. สิทธิหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ โดยผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งต้ัง (ถ้ามี) ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ "การรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน" ท้ังน้ี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ การขายคืนหน่วย
ลงทุนอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ี
ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายภาษีอากร 
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13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล :  

เป็นไปตามรายละเอียดข้อ “การจ่ายเงินปันผล” ในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการ  

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและ
การโอนหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม  

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถนำหน่วย
ลงทุนไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไมว่่ากรณี
ใดทั้งสิ้นและไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป็นหลักประกัน  

13.4. ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามที่ระบุไว้ใน
หัวข้อ “เง่ือนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม 

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถนำหน่วย
ลงทุนไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไมว่่ากรณี
ใดทั้งสิ้นและไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป็นหลักประกัน  

13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดการทำการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไข วิธีการ
จัดการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกระทำการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ในข้อ 19 "วิธีการแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ"  

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดการทำการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไข วิธีการ
จัดการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกระทำการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ในข้อ 19 "วิธีการแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ"  

13.7. สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ :  

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ซึ่งหมายถึง หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือ
การออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะบุคคลธรรมดา) ที่ซื้อหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องประกาศกำหนดจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยมีสิทธินำค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เพ่ือการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมไปขอลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยแสดงหลักฐานการ
ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีออกโดยบริษัทจัดการ ทั้งนี้ สิทธิและหน้าท่ีเก่ียวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการ
ออมจะเป็นไปตามกฎกระทรวง และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ที ่จะมีการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมใน
ภายหลัง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดดังกล่าวได้จากคู่มือการลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการออม ซึ่งออกโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน หรือเอกสารเผยแพร่ เกี่ยวกับ สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีของการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม  

- สิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือโอนเงินลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือ
การออมอ่ืน :  

(1) การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนหรือโอนการลงทุนในหน่วยลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  
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ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารของ
บริษัทจัดการเอง หรือกองทุนรวมเพ่ือการออมของบริษัทจัดการอ่ืนได้ (แต่ในช่วงแรกยังไม่เปิดให้สับเปลี่ยน
ระหว่างบริษัทจัดการได้) และสามารถนับระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนต่อเนื ่องกันได้ หากการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือโอนเงินลงทุนดังกล่าวเสร็จสิ้น ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการต้น
ทางได้รับคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของกองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุนหนึ่ง/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมชนิดหนึ่งไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น/หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือ
การออมอื่น ซึ่งสามารถโอนไปยังกองทุนใดกองทุนหนึ่งหรือหลายกองทุน/หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม
ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดก็ได้ ตามคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมด้วย
ผลประโยชน์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
จากผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนหรือโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออม บริษัทจัดการจะจัดทำเอกสารหลักฐานการโอนส่งมอบให้แก่กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพ่ือการออมที่รับโอนเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้  

(2) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือโอนการลงทุนในหน่วยลงทุน ในกรณีที่กองทุนรวมเพื่อการออม/กองทุน
รวมของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงจนเป็นเหตุให้
เลิกกองทุน ตามข้อ 22 บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปน้ี  

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงเจตนาโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออมอื่น ในกรณีที่มีเหตุต้องเลิกกองทุนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการตัดสินใจเลือกกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ไปยังหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หากไม่สามารถสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นภายใต้การบริหารของบริษัท
จัดการ บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมของบริษัทจัดการอ่ืน
ท่ีมีนโยบายการลงทุน และค่าธรรมเนียมการจัดการ ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะถือ
ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท้ังหมดในบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน 

โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพ่ือการออมเดิมไปยังกองทุนรวมเพ่ือการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมอื่น ภายใน 5 วันทำ
การเมื่อเกิดเหตุการณ์ ตามข้อ 22 ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น 
ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนหรือโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริษัท
จัดการจะจัดทำเอกสารหลักฐานการโอนส่งมอบให้แก่กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม
ท่ีรับโอนเก็บไว้เป็นหลักฐานเพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้  

ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับชำระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนทั้งหมดในบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้จากการจำหน่าย
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมภายหลังจากการชำระบัญชีเสร็จสิ้น  

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีเหตุต้องเลิกกองทุนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะถือว่า ผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีความประสงค์ให้บริษัทจัดการดำเนินการ ตามการแสดงเจตนาครั้งแรกของผู้ถือหน่วยลงทุน
เท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีการขอแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่บริษัท
จัดการกำหนด 

13.8. อ่ืน ๆ :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนท่ียังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ 

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าใน
ทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดย
ผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีได้รับการแต่งต้ังจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ 
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ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่
เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการ
ได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ
หน่วยลงทุนชนิดน้ัน ๆ ด้วย  

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

- ใบหน่วยลงทุน 

- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 

- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 

- อื่นๆ 

14.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

กองทุนจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย 
เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนรูปแบบอ่ืนเพ่ิมเติมได้   

14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน   

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน   

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคร้ังท่ี
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุน เพ่ือเป็นการยืนยันการทำรายการ
ซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน   

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการ
นับแต่วันจดทะเบียนกองทุน ในกรณีท่ีเป็นการส่ังซ้ือในระหว่างช่วงการเสนอขายคร้ังแรก และ/หรือภายใน 7 
วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)  (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีที่ไม่ระบุที่อยู่ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนหรือโดยวิธีอื่นใดตามท่ี
บริษัทจัดการกำหนดเพ่ิมเติมตามวิธีการท่ีระบุในหนังสือชี้ชวน   

(4) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนท่ีส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการท่ีเป็นปัจจุบันและถูกต้อง   

14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน   

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน   

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) จะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ดำเนินการจัดสรรหน่วย
ลงทุนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   
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(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) จะดำเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทำรายการสั่งซื้อหรือขายคืน
หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือภายในวันทำการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนกำหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ท่ี
ทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน(ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) ที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนเปิดบัญชีหรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้   

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมี
หน้าท่ีในการนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการใหเ้ปน็ปัจจุบันเสมอ ได้ ณ ท่ีทำการของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) หรือ ณ ที่ทำการท่ี
ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันทำการถัดจากวันทำการซ้ือหรือขาย
คืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน   

(5) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่มีการปรับรายการให้เป็นปัจจุบันครั้งล่าสุด เป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง   

(6) ผู ้สั ่งซื ้อหรือผู ้ถือหน่วยลงทุนที่ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนรายอื่น สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซ่ึงบริษัทจัดการจะ
ปิดประกาศไว้ท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ โดยไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการท่ี
ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ   

14.2.3 ใบหน่วยลงทุน   

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
เฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนเพื่อนำไปใช้เป็นหลักประกันใน
การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทั้งนี้ ในการออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทำเม่ือ
บริษัทจัดการเห็นสมควรเท่าน้ัน โดยมีขั้นตอนดังนี้   

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซ่ึงขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน  

(2) ยื่นใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียน
หน่วยลงทุน   

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้
ถือหน่วยลงทุนตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคำขอ สำหรับกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
กรอกจำนวนหน่วยลงทุนในใบคำขอมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนสำหรับหน่วย
ลงทุนจำนวนเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น   

(4) ใบหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีข้อความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนด ซึ่งจะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสำคัญ หรือลายมือช่ือนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้เคร่ืองจักรประทับ 
หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทำได้ จึงจะถือว่าใบ
หน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย   

(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนดังกล่าว จะต้องนำใบหน่วยลงทุน
มาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื่อโอนหน่วยลงทุนนั้น เข้าระบบไร้ใบหน่วย
ลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้   
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ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง
ให้กับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานการยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทจัดการอาจพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากรูปแบบดังกล่าวข้างต้น เช่น เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือรูปแบบที่จะมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการตามที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติม เป็นต้น และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
เปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ 
โดยไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม  

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้ 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุน
มอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  

15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลของกองทุนรวม ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะปฏิบัติ 
ดังนี้  

1. ประกาศขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้า
มี) หรือวิธีการอื่นใดท่ีผู้ลงทุนท่ัวไปสามารถทราบได้ 

2. แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนรวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนท่ี
ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีที่ต่างกันสำหรับหน่วยลงทุนท่ี
ขายในช่วงระยะเวลาที่ต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
ดำเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้ง และจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพ่ือ
ประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ัน  

16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

กรณีที่ผู้ออกตราสารหน้ีหรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหน้ี 

ส่วนที่ 1 การดำเนินการเมื่อมีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิ
เรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ 

การดำเนินการ 
ของบริษัทจัดการ 

กรณีกองทุนท่ีบริษัทจัดการได้บันทึก
มูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธเิรียกร้องเป็น 

0 

กรณีท่ีมีพฤตกิารณ์วา่ผู้ออกตราสาร
หน้ีหรือลูกหนี้ตามสิทธเิรียกร้องจะไม่

สามารถชำระหน้ีได้1 
1. การกำหนดให้
เป็นผู้มีสิทธิได้รับ
เงินได้สทุธิจาก
ทรัพย์สินอ่ืนท่ีได้
จากการรับชำระหน้ี 

1.1 ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชือ่อยู่ใน
ทะเบียนผู้ถอืหน่วย ณ วันทีบ่ริษัท
จัดการบันทึกมลูคา่ตราสารหนี้หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่บริษัทจัดการ
ดำเนินการตาม 1.2 ก่อนแล้ว 

1.2 อาจกำหนดให้ผู้ถือหนว่ยทุกราย
ท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย ณ 
วันท่ีมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหน้ี
หรือลกูหน้ีตามสิทธเิรียกร้องจะไม่
สามารถชำระหนี้เป็นผู้มสิีทธิได้ก็ได้ 

 
1 บริษัทจัดการไม่ต้องนำตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องน้ันมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
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2. การแจ้งต่อ
สำนักงาน
คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

ข้อมูล: ประเภท จำนวน ชื่อผู้ออกตราสารหนีห้รือลกูหน้ีตามสทิธเิรียกร้อง เงิน
สำรอง (ถ้ามี) และวันท่ีบริษัทจัดการบันทึกมูลค่าตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกร้อง
เป็น 0 หรือวันท่ีบริษัทจดัการทราบถึงพฤตกิารณ์วา่ผู้ออกตราสารหน้ีหรือลกูหนี้
ตามสทิธเิรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได ้แล้วแต่กรณี 
ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทำการนับแตว่ันท่ีบริษัทจดัการบันทึกมลูคา่ตราสารหน้ี
หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือนับแตวั่นท่ีบริษัทจัดการทราบถึงพฤตกิารณ์วา่ผู้
ออกตราสารหนีห้รือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหน้ีได ้แล้วแต่
กรณี 

3. การจัดให้มีข้อมลู จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ที่สำนักงาน
ใหญ่ สำนักงานสาขาของบริษัทจัดการ
และสถานท่ีตดิตอ่ทกุแห่งของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนทีใ่ช้ใน
การซ้ือขายหน่วยของกองทุน ภายในวัน
ทำการถดัจากวันทีบ่ริษัทจัดการแจ้ง
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันด้วย 

- 

[1] บริษัทจัดการไม่ต้องนำตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

   ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้มีการกำหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระ
หนี้ตาม 1. บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื ่นที ่มิใช่หลักประกันเพื ่อกองทุนได้ต่อเมื่อมีการ
ดำเนินการดังนี้ 

    (1)  ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืนไว้ในข้อผูกพัน 

    (2)  ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยก่อนการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่หลกัประกันในแต่ละคร้ัง 
โดยดำเนินการดังน้ี 

         (2.1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีกองทุนจะไดจ้ากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น มูลค่าของ
ทรัพย์สินประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน 
และค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น  

          (2.2)  ระบุเหตุผลและความจำเป็นในการรับชำระหนี ้  

          (2.3)  จัดให้มีหรือจัดทำเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังน้ี 

                   (2.3.1)  เอกสารหลักฐานซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชำระหนี้เกิดข้ึน 

                   (2.3.2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที่บริษัทจัดการจัดทำ ซึ่งแสดงถึง
พฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหน้ีได้ 

ส่วนท่ี 2 การดำเนินการเมื่อบริษัทจัดการได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหน้ีด้วยทรัพย์สินอื่นเพ่ือกองทุน 

การดำเนินการ รายละเอียด 

1. แ จ ้ ง ข ้ อ ม ู ล ต ่ อ ส ำ น ั ก ง า น
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน
ทำการนับแต่วันที่ได้รับทรัพย์สินมา 

ข้อมูลดังนี้  
ประเภท จำนวน และชื่อผู้ออกตราสารหนี ้หรือลูกหนี้ตามสิทธิ
เรียกร้อง วันที่บริษัทจัดการได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหน้ี
ด้วยทรัพย์สินอื่น พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้รับ
โดยมีสาระสำคัญอย่างน้อยเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่า
ทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืน 

2. เปิดเผยข้อมูลภายในวันทำการถัด
จากว ันท ี ่ บร ิษ ัทจ ัดการได ้แจ้ง

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที่สำนักงานใหญ่และสำนักงาน
สาขาของบริษัทจัดการตลอดจนสถานที ่ต ิดต่อทุกแห่งของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีใช้ในการซ้ือขายหน่วย 
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สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตาม 
1. เป็นระยะเวลา ≥ 30 วัน 

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดำเนินการตาม 2.1 แล้ว ให้ 
บริษัทจัดการระบุไว้ในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่า
หน่วยในคร้ังถัดจากวันท่ีได้รับทรัพย์สินน้ันมาว่ากองทุนได้รับชำระ
หนี ้ด้วยทรัพย์สินอื ่นซึ่งผู้ลงทุนสามารถขอดูรายละเอียดได้ท่ี
สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทจัดการ โดยให้ระบุ
ไว้ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 คร้ังติดต่อกัน 

3. กำหนดราคาทรัพย์สินที่กองทุน
ได ้รับมาจากการรับชำระหนี ้ด ้วย
ทรัพย์สินอ่ืน 

เพื ่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4. คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองท ุนท ี ่ม ีการร ับชำระหน ี ้ด ้วย
ทรัพย์สินอ่ืน 

4.1 กรณีท่ีบริษัทจัดการได้ดำเนินการตาม 1. ของส่วนท่ี 1 บริษัท
จัดการต้องไม่นำทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สิน
อื่น และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้มา
รวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
4.2 กรณีอื่นนอกเหนือจาก 4.1 บริษัทจัดการต้องนำทรัพย์สินท่ีได้
จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน 

5. ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ได้จาก
การรับชำระหน้ีด้วยทรัพย์สินอื่น 

5.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้ดำเนินการตาม 1. ของส่วนที่ 1 ให้ 
บริษัทจัดการ จำหน่ายทรัพย์สินที ่ได้จากการรับชำระหนี ้ด้วย
ทรัพย์สินอื ่นในโอกาสแรกที ่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสำคัญ (เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ถือหนว่ยท่ี
มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ตก
ลงรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามที่กำหนด
ไว้ในข้อผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) 
5.2 กรณีอื ่นนอกเหนือจาก 5.1 ให้บริษัทจัดการดำเนินการกับ
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นดังกล่าวตาม
หลักเกณฑ์ดังนี้ 
5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทุนนั้นสามารถลงทุนได้ 
บริษัทจัดการอาจมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพ่ือเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนก็ได้ 
5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทุนนั้นไม่สามารถลงทุนได้ 
บริษัทจัดการต้องจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกท่ี
สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสำคัญ  
5.3 ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สิน
ดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ดังกล่าวก็ได้ 
5.4 ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให้บริษัทจัดการ
จ่ายจากทรัพย์สินของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที่บริษัท
จัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 ให้บริษัท
จัดการจ่ายจากเงินสำรอง รายได้ หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการ
บริหารทรัพย์สินนั้น 

6. คืนเงินแก่ผู ้ถือหน่วยภายใน 45 
ว ันนับแต ่ว ันที ่ม ี เง ินได ้ส ุทธ ิจาก
ทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชำระหนี้ 

6.1 ให้บริษัทจัดการเฉล่ียเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับ
ชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นคืนในแต่ละคร้ังให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม 1. 
ของส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี ภายใน 45 วันนับแต่วันที่มีเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชำระหนี้  



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor 

 

18 

 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที ่บริษัท
จัดการได้เฉลี่ยเงินคืน 
6.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายใน
การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ่ได้จากการรับชำระหนี ้ดังกล่าวไปรวมจ่ายใน
โอกาสแรกที่การเฉลี ่ยเงินคืนให้แก่ผู ้ถือหน่วยจะคุ ้มกับภาระ
ค่าใช้จ่ายก็ได้ 
หากได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินที ่ได้จากการรับชำระหนี ้ด้วย
ทรัพย์สินอื ่นจนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเง ินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอ่ืนท่ีได้จากการรับชำระหน้ีนั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายใน
การเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่น
ท่ีได้จากการรับชำระหนี้ดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนก็ได้ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะดำเนินการดังกล่าวได้
ต่อเมื่อได้ระบุรายละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว  
6.4 สำหรับกองทุนเปิดที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารหน้ี
หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หากต่อมาปรากฏว่าบริษัทจัดการได้รับ
ชำระหนี้ตามตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน ให้ 
บริษัทจัดการปฏิบัติตาม 6.1 - 6.3 โดยอนุโลม 

การชำระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ท่ีปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาท่ีกำหนด เท่าน้ัน  

17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิ
หรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทำ
ตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจ
หน้าท่ีแล้ว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำนำหน่วย
ลงทุน ในกรณีดังนี้ 

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามท่ีกำหนด
ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ 
และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามท่ี
กำหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุน ดังน้ี 

1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณี
เป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดต้ังขึ้นก่อนวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ  
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3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของ
กองทุน  

18. ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :  

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
กองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มี
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียง
ของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนท่ีถืออยู่  

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถอืหน่วยลงทุนท่ีได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือวา่ผู้
ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ 

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือ
ว่ามติน้ันเสียไป 

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 
ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในส่ี
ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือ
ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 
เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกีย่วกับการขอมตผู้ิถือหน่วยลงทุนท่ีกำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไวใ้นมาตรา 
129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กำหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปน้ี
ด้วย 

(1) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบตอ่ผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผูถื้อ
หน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับ
ผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติ
เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี  

20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :  

การแก้ไขเพิ ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที ่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมี
สาระสำคัญที่เป็นไปตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ตลอดจนหลักเกณฑ์ท่ีออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพ่ิมเติมนั้น
มีผลผูกพันคู่สัญญา 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับมติ
พิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน ท้ังนี้ เร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึง 

(ก) ข้อกำหนดเก่ียวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของ
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 

(ค) ข้อกำหนดเก่ียวกับการรับชำระหน้ีด้วยทรัพย์สินอื่น  
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(ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 
กรณีกองทุนรวมมีประกัน และข้อกำหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์ 

(จ) เร่ืองที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 

การแก้ไขเพิ ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ้ ให้มีผลผูกพันเมื ่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ก) เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันใหม้ีสาระสำคญัสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 
แล้วแต่กรณี หรือ 

(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันน้ันเหมาะสม มีความจำเป็นหรือสมควร 
และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 

การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด 

ต้องกระทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ พร้อมท้ังประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ท่ี
ทำการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมท้ังจัดส่งสรุป
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงาน
ประจำปีของกองทุนรวม  

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี  

21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม
แบบเป็นการทั่วไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่าง
บริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ  

22. การเลิกกองทุนรวม :  

22.1. เง่ือนไขในการเลิกกองทุน :  

กองทุนจะเลิกเม่ือครบกำหนดอายุ หรือกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปน้ี  

22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้ 

(1) มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วท้ังหมด โดยคำนวณตามมูลค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่า 
50 ล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนั้น  

(2) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันทำการใด  

(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังน้ี 

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้ว
ท้ังหมด  

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิด
เป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมด ทั้งนี้ ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวม
ที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืน
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หน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
เท่านั้น 

ความใน (3) วรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความ
เชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ 
เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วย
ลงทุนท่ีเหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนน้ัน 

(4) กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตสุมผล
ว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม 

ความในวรรคหน่ึง (3) และ (4) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังนี้ 

(ก) กองทุนรวมตลาดเงิน 

(ข) กองทุนรวมดัชนี  

(ค) กองทุนรวมอีทีเอฟ 

(ง) กองทุนรวมหน่วยลงทุน 

(จ) กองทุนรวมฟีดเดอร์ 

22.1.2 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวน
หน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ 

22.1.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเลิกโครงการ หรือดำเนินการอื่นใด ในกรณีที่มูลค่าหน่วย
ลงทุนท่ีจำหน่ายได้คร้ังแรกของกองทุนไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการลงทุน โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

22.1.4 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ท่ัวไป หากปรากฏว่า  

(1) มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวมที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือ
คำสั่งท่ีออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว 

(2) มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปตามที่กำหนดในประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขาย
หน่วยลงทุน  

22.1.5 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มี
เหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุน
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจ
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ดำเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มีการชี้แจง 
หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทำให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมทำการแก้ไข 
หรือดำเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการตามที่สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สั่งได้ หรือดำเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทำให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่าง
แท้จริง 

22.1.6 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั ่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื ่อสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุน 
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22.1.7 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันเหตุของการสิ้นสุดลงของ
การอนุมัติให้จัดต้ังและจัดการกองทุนรวมหรือดำเนินการคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน 

22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  

22.2.1 เม่ือปรากฏกรณีตามข้อ 22.1.1 บริษัทจัดการจะดำเนินการเพ่ือเลิกกองทุนรวม ดังต่อไปนี้ 

(1)  ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันท่ีเกิดเหตุการณ์ให้เลิกกองทุน 

(2) แจ้งให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันท่ีเกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี้ 

     1. แจ้งผู้ถือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือ
หน่วยได้ 

     2. แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 

     3. แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบท่ีจัดไว้บนเวบ็ไซตข์องสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(3) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์
ให้เลิกกองทุน เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติ 

(4)  ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินท่ีรวบรวมได้ตาม (3) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 
วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ให้เลิกกองทุน และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้
ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมเปิดนั้น 

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

การดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 

1. ยุติการรับคำส่ังซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย ตั้งแต่วันท่ีเกิดเหตุให้เลิกกองทุน 

2. แจ้งให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
2.1 ข้อมูลท่ีแจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังน้ี 
(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยไป
ยัง SSF อื ่นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันโดยไม่เก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยจากผู้ถือหน่วย 
(2) ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุน 
ไปยัง SSF อื่นอีกทอดหนึ่ง ผู้ถือหน่วยสามารถแจ้งต่อบริษัท
จัดการเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื ่นที ่ผู ้ถ ือหน่วย
กำหนด และผู้ถือหน่วยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย
หรือรับซ้ือคืนหน่วยเมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขโดยครบถ้วนดังน้ี 
(2.1) เป็นการโอนย้ายตามคำส่ังของผู้ถือหน่วยเป็น 
ครั้งแรกโดยโอนย้ายไปยัง SSF อื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการเดียวกัน  
(2.2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการ
กำหนด ทั้งนี้ ในการกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการ
ต้องคำนึงถึงระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยจะสามารถดำเนินการเพ่ือ
แจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม 
2.2 แจ้งโดยวิธีการดังน้ี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทาง
ใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้ 

ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน 
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(2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 
(3) แจ้งสำนักงานผ่านระบบท่ีจัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน 

3. จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ่เหลืออยู ่ของกองทุน
ดังกล่าว 

ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน 

4. รวบรวมเงินท่ีได้จากการดำเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที ่เกิด
เหตุให้เลิกกองทุน 

5. ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื่นตามแนวทางท่ี
กำหนดไว้ในข้อผูกพัน 

โดยไม่ชักช้า 

22.2.2 กรณีการเลิกกองทุนรวม เพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการหรือเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิก
กองทุนรวมล่วงหน้า  

บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้  

การดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 

1 แจ้งให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 
1.2 แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที ่หน่วยของกองทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

≥ 5 วันทำการ 
ก่อนวันเลิกกองทุน 

2 ดำเนินการด้วยวิธกีารใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนท่ัวไปทราบเร่ืองดังกล่าว  ≥ 5 วันทำการ 
ก่อนวันเลิกกองทุน 

3 จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝาก
ประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้เงินที ่มี
กำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม 

ใหเ้สร็จส้ินก่อนวันเลิก
กองทุน 

23. การชำระบัญชีเม่ือเลิกกองทุน :  

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบ เพื่อทำหน้าที่รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชำระหนี้สินของกองทุนรวมแล้ว
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งทำการอย่างอื่นตามแต่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

สำหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุน
รวม และผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คง
เหลืออยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยถืออยู่ตามหลกัฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน 
ณ วันเลิกโครงการ   

เมื่อได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู ้ชำระบัญชีจะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้วหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่
ให้ผู้ชำระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม   
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