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��( -"ก� 2-��-��-",$�������/��=/����)��� =%������( (Investment grade) &�*���ก�����%���������-(�  
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" 
7-�2-�ก� &�)�$�)
�<
���2*	 -"�	%����1"�ก� %����9�� /���&��)-�)�$�ก� %������/��9#()��,%(��ก-"	 *ก�5# /�กA�ก�s�&��
,�*ก  �ก�  ก.%.0. !%*)8�-ก���,�*ก  �ก�  ก.%.0. �ก��$ก-"1, �ก� 2-�ก� ก����� $�	 *�:� �
����ก.� J-��� ���2*��9����,0 1�
���=/��	��ก� !ก(�&1, �ก� 2-�ก� ก����� $�  

ก�������2%����9�#��$%����&��ก����� $� # /�ก����� $��)-�#� 
�� -�� (ก��1) # /�� -)0���/��ก� %����9��)-�#� 
�� -�� (REITs) 
# /�ก����� $�1, �) (���/(�M�� (infra) .6���+�:�90(ก� 2-�ก� &��" 
7-�2-�ก�  9�)-�)�$�����ก
� (�%* 100 &���+%,��� -��)
�)��<
&��
ก����� ก�$(�ก �����ก�����	%�����	��ก����� $��)-�#� 
�� -�� (ก��1) !%*ก����� $�1, �) (���/(�M�� (infra) %����)+�)����(����ก
� 
1 9� 3 &��28�$�#��$%�����-(�#��&��ก�����	%���� 1�ก� %����9�#��$%�����-�ก%��$0(���+�:�90(ก �"�1"�ก� %����&��
ก�����.6���	���	0��#%-ก�ก�s���/����&���)8�-ก���,�*ก  �ก�  ก.%.0.ก8#�� �-(���( ก�����	%�������)��� =%����(��ก%-"9�ก�����
0(���� (circle investment) !%*ก�����	%����2*���%����0��9�ก������/��:�90(" 
7-�2-�ก� ���$ก-� (cascade investment) �ก
�ก$�� 
1 ��� 

ก� 9�()
�<
��ก�)��ก ��ก�����%����9�ก����� $�:�90(ก� 2-�ก� ���$ก-� : #(���
9#(ก�����0(����%��0
9#(ก�����	%���� ����� ก��� 
9�ก �����ก�����	%�������)��� =�8��
�ก� ��/��&��0
��( ��/���2�ก0
�&(�28ก-�#(���
9#(ก�����0(����%��0
9#(ก�����	%���� " 
7-�
2-�ก� )��� =&� -",$���#����"2�ก)8�-ก���,�*ก  �ก�  ก.%.0. ��( #�ก��( -"�0
�ก
�ก6��#�6��&��3+(=/�#��$&��ก�����	%����9�
)�$�����#%/� 

#���#0�: Full replication1 #��=6� ก� %����9�#%-ก� -����ก#%-ก� -������	��)�$�	 *ก�"9��-����(���
�9��-0 �)�$�9ก%(�,��ก-"�-���
�(���
��-�ก%��$  

Optimization2 #��=6� ก� %����9�#%-ก� -������	��)�$�	 *ก�"9��-����(���
� # /�ก� %����9�#%-ก� -�����, "0��28�$�&��
#%-ก� -������	��)�$�	 *ก�"&���-����(���
� 9��-0 �)�$����!0ก0���ก-"�-����(���
��-�ก%��$ ��/��) (��3%0�"!�����9ก%(�,��ก-"�-����(���
�
�-�ก%��$ 1�ก� ,-��%/�กก%���#%-ก� -����/��%����!%*�(8#�-ก9�ก� %����0�� �#%-ก� -���-(� �81�ก� ,-��%/�กก%���#%-ก� -��!%*
�(8#�-ก9�ก� %����0�� �#%-ก� -�����9#(,�� tracking error ���,��#$-�$��2*�ก
�&6(�1� $�0�8���)��2�ก0-$�%/�กก%���#%-ก� -��!%*�(8#�-ก9�
ก� %����0�� �#%-ก� -������	���	��(�-(�#�� 

Cash Equitization3 #��=6� ก� 2-�ก� ��
�)�9#(��3%0�"!��!""#�(� ��/��	 *1���0��ก� " 
#� !%*ก� %����9#(��	 *)
�<
:������
)+�)�� 1��F��*ก������
����ก.�J-��� .6����,$��28�	��0(���8 �)-�)�$�ก� %����9�#�(�9#(���-0 �3%0�"!��ก�����)��,%(��ก-"�-0 �
3%0�"!���-���#�(����ก�����ก8#���	�� Benchmark 9������( ,/� �-��� SET50  

�-��-(� 9�ก �����ก������	
� .6��9#(3+(%����)��� =./(�&���ก$-��8ก�  �89#(����
�)��&(�# /���ก2�กก������	��	 *28 ��
�)��#%����(
28�	��0(��%����9�#�(� ��/��9#(0 �0��$-0=�	 *)�,�&��ก��������2*" 
#� �-0 �3%0�"!��&��ก�����9#()��,%(��ก-"�-0 �3%0�"!��
�-���#�(����ก�����ก8#���	�� Benchmark ���� 9�ก ���������
�)��&(�# /���ก2�กก����� 3+(2-�ก� ก�����2*)��� =" 
#� ก�����1��&(�./(�
# /�&�#�(���(0��	ก0
 !0�9�ก �����0(��./(�# /�&�#�(�9�28�$���ก_9�, �$���$ก-� .6����2)��3%ก *�"�������-)8,-;ก-" �,� 9�ก ��
��(3+(2-�ก� ก�������22*�&(�./(� (Long position) )-;;�./(�&�%�$�#�(��-��� SET50 &��0%��#%-ก� -��!#��	 *��5��# /�)-;;�./(�&�
%�$�#�(�&��#%-ก� -������	��)�$�	 *ก�"&���-����-�ก%��$�	��)
�� -���(���
�!�� 1��-0 �3%0�"!��2*��,$��9ก%(�,��ก-"ก� ./(�#�(�
1�0 � ,$���)����(���-0 �3%0�"!��2�กก� ./(�)-;;�./(�&�%�$�#�(��-�ก%��$��22*9ก%(�,��2�กก� ���ก������&(�./(�#�(�1�0 �  

 �%*�����ก��$ก-"%-ก7�*�
�57 

ก����� $�������1"�) (��3%0�"!��9#(!ก�3+(=/�#��$%����0��ก� �,%/����#$&���-��� �,�#%-ก� -����� *"��$(9�1, �ก� 2-�ก� ก�����
 $� 9������( ,/� �-��� SET50 
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�-(���( 9�ก� ,8�$�)-�)�$�ก� %����&��ก�����0��ก� 2-�!"��	 *�:�&��ก����� " 
7-�2-�ก� ��2����-"��$� **�$%��-���( $��($ก���( 
1�0(��,8�6�=6�	 *1���&��3+(%�����	��)8,-; 

1. 30 $-��-"!0�$-����2��*�"�� 

2. 30 $-�ก���, "���1, �ก� # /�ก����%
กก����� $� 

3. ��$� **�$%����0(��9�(9�ก� 28#���� -��)
�&��ก�������/���2�ก��( -",8)-��&�,/�# /�)-"�	%���#��$%���� # /���ก� 1��(�ก�����
28�$���ก # /���/�� �ก� %���� �-(���( 0(������ก
�ก$�� 10 $-��8ก�  

�#��&�&'(#�/�'����� (Benchmark)    

�-���3%0�"!�� $� SET 50 (SET50 TRI) )-�)�$� (%):100.00 

#���#0�: 

" 
7-�2-�ก� &�)�$�)
�<
���2*�	%���!	%�0-$��($-�9�ก� �	 �"���"0�����" 
7-�2-�ก� �#��,$ !%*�#��*)� .6���+�:�90(ก �"�1"�
ก� %�������ก8#�� 1�" 
7-�2-�ก� 2*�	
��3&(��+%!%*!2(�9#(3+(%����� �"%�$�#�(������-��2�=6�$-������ก� �	%���0-$��($-� ,8�<
"�
�ก��$ก-"0-$��($-� !%*�#0�3%9�ก� �	%���0-$��($-��-�ก%��$3���ก� %�	 *ก�59��$�"�.0�&��" 
7-�2-�ก�  :�9��$%����3+(%����)��� =9�(
	 *1���2�ก&(��+%9�ก� 0-�)
�92%������(  

����� ก�0�� 9�ก ��ก� �	%���!	%�0-$��($-���/��9#(�	���	0��	 *ก�5 ��/����&!%*&(�ก8#��&��)��,�" 
7-�2-�ก� %���� !%*/# /� 
	 *ก�5 &(�ก8#��&��)8�-ก���,�*ก  �ก�  ก.%.0. �ก��$ก-"��0 M��ก� $-�3%ก� �8��
����&��ก����� $� !%*/# /� ก� 
�	%���!	%�0-$��($-�9�ก� 9�(�	 �"���"9�ก �����3+(��ก0-$�-���&��0-$��($-������(2-��8# /��	
��3&(��+%/�-0 ��-�ก%��$��ก0���	 1�" 
7-�
2-�ก� 2*!2(�ก� �	%���!	%��-�ก%��$9#(3+(=/�#��$%����� �"%�$�#�(�3���ก� 	 *ก�59��$�"�.0�&��" 
7-�2-�ก�  :�9��$%����3+(%����
)��� =9�(	 *1���2�ก&(��+%ก� 0-�)
�92%������( 

2.9�3@���&)2-'.����=7�'=�ก	���.���� 

� 3+(%������1�ก�)���2*��( -"ก8� 2�ก�+%,��#��$%���������
��&6(� ()�$��ก
����) ��/����ก� &�,/�#��$%���� .6��)��,%(��ก-"ก� 
��
��&6(�&���-��� SET50 &��0%��#%-ก� -��!#��	 *��5��  

� 3+(%������1�ก�)��( -"3%0�"!��2�กก�  -"./(�,/�#��$%�����-01��-0
 (�F��*��
� -"./(�,/��-01��-0
) 

� 3+(%������1�ก�)��( -"3%0�"!��2�ก��
�	-�3% (�F��*��
�2����
�	-�3% ��
���/��ก� ��� !%*��
���/��ก� ���3����������
�
�%�ก� ��
ก)�) 

� ��
�%����9�#��$%������
���/��ก� ��� !%*��
���/��ก� ���3�����������
�%�ก� ��
ก)� )��� =�8�	%�#���:�7���( 1�3+(
%����0(��	@
"-0
0��#%-ก�ก�s� $
<�ก�  !%*��/����&���ก �)  ��ก !%*/# /�#��$���&�����ก� 	 *ก�5ก8#�� 

*7�#30(�,	$&)��+��ก����� 

  
%����9�0 �)� ����	��#%-ก 1��F%��9� �"	�����(�ก$�� 80% &�� NAV 
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Q: ก�����*(,�&'	
K�ก�����*(,�&),&ก�*ก/"��
*7	?�+��2-'.���� "*%�,&ก�*@3)�����+��"�)(�.����"*%�,) ��)��*? 

A: ก�������(�	��ก����� $�)8# -"3+(%�����-�$�	 !%* ��ก� !"����
�&��#��$%���� �-���( 

 ก����� $���ก� !"����
�&��#��$%�����	�� 7 ��
� ��(!ก� 

1. ��
�)*)��+%,�� (�/���� : SCBSET50) (�	
�9#(" 
ก� ) 

 �#��*)8# -"3+(%�������0(��ก� 3%0�"!��3���ก� ��
���+%,��&��#��$%�����	��#%-ก (Total return)  

2. ��
� -"./(�,/��-01��-0
 (�/���� : SCBSET50R) (-�����	
�9#(" 
ก� ) 

 �#��*)8# -"3+(%�������0(��ก�  -"3%0�"!��2�กก� &�,/�#��$%����1��-01��-0
 

3. ��
�2����
�	-�3% (�/���� : SCBSET50D) (-�����	
�9#(" 
ก� ) 

 �#��*)8# -"3+(%�������0(��ก�  -"3%0�"!��2�ก��
�	-�3% 

4. ��
�3+(%����ก%���/"�,,% (�/���� : SCBSET50P) (�	
�9#(" 
ก� ) 

�#��*)8# -"3+(%����	 *�:�"�,,% ก%���"�,,% �
0
"�,,% )=�"-����" 
7-�2-�ก� ก8#�����0(��ก� )*)�3%	 *1���2�กก� %���� 
(Total return) 1�9��"/(��0(�" 
7-�2-�ก� ก8#��9#(" 
ก� �F��*3+(%����ก�����)8 ���%�(����!%*/# /� ก�����)�$�"�,,% :�90(
ก� " 
#� &��" 
7-�2-�ก� �����-(�  

5. ��
���������
�%�ก� ��
ก)� (�/���� : SCBSET50E) (�	
�9#(" 
ก� ) 

�#��*)8# -"3+(%��������8 �ก� 3�����������
�%�ก� ��
ก)� ���� scb easy , scbam fund click �	��0(� !%*��������
�%�ก� ��
ก)�
�/��9����" 
7-�2-�ก� ก8#����
���0
� 

6. ��
���/��ก� ��� (�/���� :SCBSET50(SSF) (�	
�9#(" 
ก� ) 

�#��*)8# -"3+(%�������0(��ก� �����
� **�$!%*��( -")
�<
	 *1������:�7� 1���
�%����9���
�#��$%������()��� =�8�	
%�#���:�7���
���("�,,%<  �����( �-(���( 3+(%����0(��	@
"-0
0��#%-ก�ก�s� $
<�ก�  !%*��/����&���ก �)  ��ก !%*/# /�#��$���
&�����ก� 	 *ก�5ก8#�� 

7. ��
���/��ก� ���3�����������
�%�ก� ��
ก)� (�/���� :SCBSET50(SSFE) (�	
�9#(" 
ก� ) 

�#��*)8# -"3+(%�������0(��ก� �����
� **�$!%*��( -")
�<
	 *1������:�7� 1���
�%����9���
�#��$%������()��� =�8�	
%�#���:�7���
���("�,,%<  ���!%*�	��3+(%��������8 �ก� 3�����������
�%�ก� ��
ก)� ���� SCBAM Fund Click �	��0(� !%*
��������
�%�ก� ��
ก)��/��9����" 
7-�2-�ก� ก8#����
���0
� 

" 
7-�2-�ก� &�)�$�)
�<
��
���0
� # /��	%���!	%���
�#��$%����&(��0(�9�:�#%-���( 1�2*,8�6�=6�3%	 *1���&��3+(=/�#��$
%�����	��)8,-; .6��" 
7-�2-�ก� 2*!2(�9#(3+(=/�#��$%����� �"=6�ก� �	%���!	%��-�ก%��$%�$�#�(������(� 1 $-�ก���ก� 
�	%���!	%� 1�2*	 *ก�53�������$�"�.0�&��" 
7-�2-�ก� !%*�$�"�.0�&��3+()�-")���ก� &�# /� -"./(�,/�#��$%���� (=(���) .6��
ก� �8��
�ก� �-�ก%��$&(��0(� " 
7-�2-�ก� 2*,8�6�=6�	 *1���&��ก�����!%*3+(=/�#��$%�����	��)8,-; 

.#กN�7�&)$/0#1+��ก�����*(, 
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�-(���( ก�������ก� !"����
�&��#��$%����0����
� �-��-(� �+%,��#��$%����!0�%*��
���2���+%,���������ก-� �+%,��� -��)
�)��<
&��
!0�%*��
�#��$%���� $�ก-�2*����ก-"�+%,��� -��)
�)��<
&��ก����� $� .6��3%	 *1�������ก
�2�กก� %����2*=/��	��	 *1���&��
ก����� $� !%*2*=+ก	-�)�$�0��)-�)�$��+%,��� -��)
�)��<
&��#��$%����!0�%*��
� 

3+(%����)��� =�+ �%*����$
<�ก� ,8�$��+%,��� -��)
�)��<
!ก0�� ���
�&��#��$%������(��� www.scbam.com  

Q: ก�����*(,�&',&=/�(�	������;0*�ก�*.)�$��	�)�<� 

A: 20,000 %(��"�� 

Q: ก�����*(,�&'	",�7$,�&)=7	
K����	.%�ก$/"*#3	���.����.#กN�7<�@.72-'.����0(*.����<�*7�7	(.�	�)�<� 

� �#��*)�ก-"��
�%����&��3+(%�������0(��ก� 3%0�"!�������2�กก� %���� **	��ก%��=6� **�$�����,$��9ก%(�,��ก-"
3%0�"!��&���-��� SET50 &��0%��#%-ก� -��!#��	 *��5�� 1�)��� =�� -",$��3-�3$�2�กก� %����9�0%��
#%-ก� -��!#��	 *��5��9�"����$�&��ก� %������( 

� ��/���2�กก�������(�	��ก������	
� ���ก8#�����1, �ก�  �-��-(� **�$%�����#��*)�9�ก� %����)��� =�
2� ����(2�ก
:�$ก� ��%����9�ก%���#%-ก� -�������3%0��ก� ,8�$��-��� SET50 � (��ก-":�$*&��0%��#%-ก� -��!#��	 *��5��  $�=6�
):�$*�5 7Mก
21� $�9�&�*�-(� ����� ก�0�� 3+(%����,$ 0 *#�-ก$��ก� %���� **�$�	��$
<�#�6�����2*��$%�,$���)���
2�ก0%�� (Market Risk) ����ก
�2�กก� 3-�3$�&�� �,�#%-ก� -�����ก������	%������( 9���$��$%�9��$%�#�6�� 

� )8# -"#��$%������
���/��ก� ��� !%*��
���/��ก� ���3�����������
�%�ก� ��
ก)��#��*)�ก-"3+(%�������0(��ก� %������/��
�8�	%�#���:�7���
���("�,,%<  ��� �-(���( 3+(%����0(��=/�, ��#��$%��������(�ก$�� 10 	�0-(�!0�$-�./(�#��$%���� ��/��9#(
��( -")
�<
	 *1������:�7� 

Q: 
#==#�<��&),&2.ก*7�3��)��,&�#�$/0#19)�	���.����+��2-'.���� 

A: 	-22-�����3%ก *�"���)8,-; ��(!ก� 

� ก� �	%���!	%� �,�&��#%-ก� -�������3%0��ก� ,8�$��-��� SET50 &��0%��#%-ก� -��!#��	 *��5��  ��2�89#(              
3+(%���������( -"��
�%����,/��������,��#$-� 1�ก� �	%���!	%�&�� �,��-�ก%��$��2��/�����2�ก3%ก� �8��
����&��" 
7-�           
3+(��ก#%-ก� -����� # /��ก
�2�กก� �,%/����#$&���-��� �,�0%��#%-ก� -��!#��	 *��5�������( -"3%ก *�"2�กก� 
�	%���!	%�&��):�$*�5 7Mก
21� $� 2�)��3%ก *�"9�:�� $�0�� �,�#%-ก� -��9�!0�%*" 
7-��($ 

Q: ก�����*(,�&'	
K�ก�����*(,�&),&2-'
*7ก#�	���.����"*%�	
K�ก�����*(,�&),�)�	�'�=70�',0*��	���9'�"*%�,) ��)��* 

A: ก������	
������
�� SET 50 INDEX �����3+(	 *ก-���
�%����# /�,�(�, ����
�0(�9#(!ก�3+(%���� 

Q: ก�����*(,�&',&*�3*7�7	(.�3#1�&��)��* 

A: $-����)
(�)�� �""-;�� : ��/��0�%�,�      
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+'�ก/"��<�ก�*Q%'�+��@.7;��"�)(�.���� 

Q: ก�����*(,�&',&(�R&ก�*+��@.7*#3Q%'�0%�"�)(�.������)��* 

A: ก�*	$��+��"�)(�.���� 

3+(%����)��� =)-��./(�#��$%������( K��ก$-��8ก� ./(�&�#��$%����L 0-(�!0��$%��	
��8ก� 2�=6��$%����" 
7-�2-�ก� ก8#�� 1���
�+%,��&-(�0�8&��ก� )-��./(�, -(�! ก !%*�+%,��&-(�0�8&��ก� )-��./(�, -(�=-��	 �-���( 
�+%,��&-(�0�8&��ก� )-��./(�, -(�! ก 

�%)��)� *��.7	�&�� 
1. SCBSET50 1.00 "�� 
2. SCBSET50R 1.00 "�� 
3. SCBSET50D 1.00 "�� 
4. SCBSET50P 1.00 "�� 
5. SCBSET50E 1.00 "�� 
6. SCBSET50(SSF) 1,000.00 "�� 
7. SCBSET50(SSFE) 1,000.00 "�� 

�+%,��&-(�0�8&��ก� )-��./(�, -(�=-��	 
�%)��)� *��.7	�&�� 

1. SCBSET50 1.00 "�� 
2. SCBSET50R 1.00 "�� 
3. SCBSET50D 1.00 "�� 
4. SCBSET50P 1.00 "�� 
5. SCBSET50E 1.00 "�� 
6. SCBSET50(SSF) 1,000.00 "�� 
7. SCBSET50(SSFE) 1,000.00 "�� 

 ,8�$��	��#��$%������( 1��828�$���
����)-��./(�#��$%����#� �($ �,�&�#��$%���� (�+%,��#��$%���� "$ก�($,��<  �����
ก� &�#��$%���� (=(���)) ���� #�ก3+(%����)-��./(�#��$%����&��ก������	
������
�� SET50 INDEX ����ก-" 10,000 "�� 9���$�
�$%��)��&�#��$%����, -(�! ก 1�)��0
ก������� �,�&�#��$%��������ก-" 10.1500 "��0��#��$ 3+(%����2*��( -"28�$�#��$
%���� ����ก-" 985.22 #��$ (10,000 / 10.15) 

�-(���( )8# -"3+(����	
�"-;����/��./(�#��$%������
���/��ก� ��� !%*��
���/��ก� ���3�����������
�%�ก� ��
ก)��	��, -(�! ก " 
7-�2-�ก� 
2*2-�9#(��,+��/�ก� %����ก����� $���/��ก� ���9#(ก-"3+(=/�#��$%������/���8ก� 56ก7�!%*	@
"-0
0����/����&&��ก� %����9�ก�����
 $���/��ก� �����/����( -")
�<
	 *1������:�7�2�กก� %���� 

      3+(%����)��� =)-��./(�#��$%������(��� : 

�  <��,� �����
�� 28ก-� (�#���) !%*)8�-ก���)�&���ก!#�� �$%��	
��8ก�  - 15.30 �. 
� " 
ก� <��,� ����
��0� ����0 SCB EASY FUND :�90( SCB EASY NET www.scbeasy.com !%*���!���%
�,�-�� SCB  

EASY APP �$%�� 
��9#(" 
ก�  - 16.00 �. 
� "%2. �����
�� 1� . 0-2777-7777 �$%��	
��8ก�  | 15.30 �.!%*!���%
�,�-�� SCBAM Fund Click �$%�� 
��9#(" 
ก�  -

15.30 �. 
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� 3+()�-")���ก� &�# /� -"./(�,/�#��$%���������( -"ก� !0��0-(�2�ก" 
7-�2-�ก�  .6��" 
7-�2-�ก� ��2�
2� ��!0��0-(�3+()�-")���ก� 
&�# /� -"./(�,/� ��/����
���0
�# /��	%���!	%���(9�:�#%-� 

�-(���( $
<�ก� �)��&�#��$%���� !%* �,�&�#��$%���� �	���	0��#%-ก�ก�s� ��/����& !%*$
<�ก� ���" 
7-�2-�ก� !%*3+()�-")���ก� 
&�# /� -"./(�,/�ก8#�� 
" 
7-�2-�ก� ��2��
���0
�# /��	%���!	%��������ก� 9#(" 
ก� &(��0(�9�:�#%-���( 1�2*	 *ก�53����$�"�.0�&��" 
7-�2-�ก�  !%* 
�$�"�.0�&��3+()�-")���ก� &�# /� -"./(�,/�#��$%���� (=(���) 9#(3+(%����� �"%�$�#�(�ก���ก� � 
��9#(" 
ก�  .6��ก� �8��
�ก� �-�ก%��$
" 
7-�2-�ก� 2*,8�6�=6�	 *1���&��ก�����!%*3+(=/�#��$%�����	��)8,-; 

$/"*#3�����)�������	.Kก�*���ก$� @.7����	�%)�$��R�
*7;�������?�N&2)���)�������	.Kก�*���ก$�* 

" 
7-�2-�ก� &�)�$�)
�<
���2*	@
�)<,8)-��./(�!%*/# /�,8)-��)-"�	%���#��$%�����&(� #�ก�+%,��#��$%����,��#%/� �+%,��ก� )-��./(�
#��$%����)��<
 !%*�+%,��ก� )-"�	%���#��$%�����&(�)��<
&��!0�%*"-;��3+(=/�#��$%����!%*/# /�3+(=/�#��$%����!0�%* � 9���ก
#��$%������
���������
�%�ก� ��
ก)�  !%*��ก#��$%������
���/��)
�<
	 *1������:�7�3�����������
�%�ก� ��
ก)� ���+%,�� $�ก-�
��กก$��#�6��%(��"�� (�+%,�� $����#�6��) �-(���( )8# -"#��$%������
���������
�%�ก� ��
ก)�&��ก����� $���/��)
�<
	 *1������
:�7�** !%*#��$%������
���/��)
�<
	 *1������:�7�3�����������
�%�ก� ��
ก)� ��2ก8#���+%,�� $�ก-�����ก
�)��!)�"�� (�+%,��
 $����)��) 1��+%,�� $����)����2�-"!ก2�ก# /� $��+�:�9��+%,�� $����#�6��ก���( &6(��+�ก-"" 
7-�2-�ก� ก8#�� 

" 
7-�2-�ก� &�)�$�)
�<
�	%���!	%���/����&0���_9�$  ,&(��0(�0����%�
�
2 1�2*	 *ก�59#(3+(=/�#��$%����� �"%�$�#�(�3���
����$�"�.0�&��" 
7-�2-�ก�  !%*�$�"�.0�&��3+()�-")���ก� &�# /� -"./(�,/�#��$%������
���( (=(���) 

*#��=6� ��
���/��ก� ���3�����������
�%�ก� ��
ก)� !%*��
���/��)
�<
	 *1������:�7�3�����������
�%�ก� ��
ก)��/��_�����2��&6(�9�
���,0 

**#��=6� ก����� $���/��ก� �%�(���� !%*ก����� $���/��)
�<
	 *1������:�7��/��_�����2��&6(�9����,0 

ก�*=#�$**"�)(�.����  

3+()-��./(�#��$%����2*��( -"ก� 2-�)  #��$%����0�����)-��./(�#%-�2�ก���" 
7-�2-�ก� ��( -"�8 *��
�,��./(�#��$%�����0��28�$�!%($  

9�ก �����ก� )-��./(�#��$%�����-(���3%9#(28�$�#��$%����&��ก����� $��ก
�ก$��28�$�#��$%���������( -"����-0
9#(2-�0-(�1, �ก� 
2-�ก� ก����� $�2�ก)8�-ก���,�*ก  �ก�  ก.%.0. " 
7-�2-�ก� 2*2-�)  #��$%����1�9�(#%-กก�  ")-��./(�ก��� ��(ก���" 9�ก �����
)-��./(�� (��ก-�!%*��#��$%�������������0��ก� 2-�)   2*�+�9���%�
�
2&��" 
7-�2-�ก� ���2*2-�)  9#(ก-" �9� �#�6����( �-(���( 
" 
7-�2-�ก� )�$�)
�<
���2*2-�)  # /����2-�)  #��$%����!0�"��)�$�# /��-(�#��ก���( 1����28�	��0(��!2(�9#(� �"%�$�#�(�  

9�ก �����" 
7-�2-�ก� �
2� ���#��$���	��ก�  -ก7�3%	 *1���&��ก����� # /�&��3+(=/�#��$%���� # /��/���)�� ,$�� -"3
���"���
กA#��&��" 
7-�2-�ก�  " 
7-�2-�ก� &�)�$�)
�<
���2*2-�)  # /����2-�)  #��$%����"��)�$�# /��-(�#����( 1����28�	��0(��!2(�
9#(3+()-��./(�#��$%����� �"%�$�#�(� 

 ก�*�/*7	���0)�Q%'�"�)(�.���� 

 � ก ��3+(%�����8 �ก� 3���<��,� �����
�� 28ก-� (�#���) !%*����������<��,� ก8#��  
� �8 *�	�����, # /�� �J0�%�$-�������$ก-"$-����)-��./(�#��$%����!%*&��, ����F��*)-��2��9����  

K<��,� �����
�� 28ก-� (�#���) ��/��ก������	
�&��" 
7-�#%-ก� -��2-�ก� ก����� �����
�� 28ก-�L 
� ก ��3+(%�����8 �ก� 3���" 
7-�2-�ก�  # /�3+()�-")���ก� &�# /� -"./(�,/�#��$%���� ��/�������( -"ก� !0��0-(� 

� �8���,# /���
�)��&(� K"-;��./(�ก����� "%2.�����
�� 28ก-�L 1��� �%*����<��,� �-�0���	��( 
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                                   R��0�* 	.+�&)3#1�& 

<��,� �����
�� 28ก-� (�#���) 049-3-13640-2 

<��,� ก)
ก �� 28ก-� (�#���) 745-1-03912-6 

<��,� ก ����� 28ก-� (�#���) 129-3-16151-7 

<��,� �#� ��<���0 28ก-� (�#���) 001-1-53394-0 

<��,� ก ��5 ���<� 28ก-� (�#���) 777-0-05844-9 

<��,�  +1�"� 28ก-� (�#���) 739-3-63018-7 

<��,� ก ���� 28ก-� (�#���) 039-6-03709-7 

<��,� .
0�(!"�ก� 	 *��5��  080-0-35101-4 

<��,� ���)
� 000-0-43238-5 

<��,� �
)1ก( 28ก-� (�#���) 0001-114-005054-9 

<��,� �ก� 0
��,
� 28ก-� (�#���) 10-0000227-0 

<��,� !%��� !���� �~(�)� 28ก-� (�#���) 889-100822-9 

<��,� ��.�"�.� (��) 28ก-� (�#���) 101-1-00545-8 

<��,� ~���ก�!%*�.����~(!"�ก
(�,� �	�� �-�� 28ก-� 014-7-67600-1 

<��,�  .�������"� �� 80-0026905-7 

� )8# -"��
���/��ก� ��� 3+(=/�#��$%����)��� =�8 *��
�,��./(�#��$%����3���"-0 �, �
0&��<��,� �����
�� 28ก-�         
(�#���) ��( 

" 
7-�2-�ก� ��2�
2� �� -"�8 *,��./(�#��$%�����($$
<�ก� �/��9������ก�#�/�2�ก���ก%��$�$(&(��0(�1�" 
7-�2-�ก� 2*!2(�9#(3+(
%����� �"3�������$�"�.0�# /���������/������#��*)�  

+'�$�(�$��R� 

� ก ��3+(%��������	��"�,,%<  ����-(� 3+(%�������� ����$)��� ==/�#��$%������(# /�3+(%����0-(�!0� 2 ,�&6(��	!0�����ก
� 4 ,� ก� 
)��� ==/�#��$%���� �$�ก-���(!0�)8# -"ก ��3+(%��������	���
0
"�,,%�-(�  3+(%�������)��� ==/�#��$%���� �$�ก-"3+(�/����( �-(���( 0��
#%-ก�ก�s� ��/����&!%*$
<�ก� ���" 
7-�2-�ก� ก8#�� �$(�!0�" 
7-�2-�ก� 2*���;�0�	�������/��  

" 
7-�2-�ก� &�)�$�)
�<
9#(" 
ก� "-;�� �$��F��*#��$%������
�)*)��+%,�� ��
� -"./(�,/��-01��-0
 !%*��
�3+(%����ก%���/"�,,%
�����-(� )8# -"ก� �	
�9#(" 
ก� "-;�� �$�!ก�#��$%������
�2����
�	-�3% ��
���������
�%�ก� ��
ก)� ��
���/��ก� ��� !%*��
�
��/��ก� ���3�����������
�%�ก� ��
ก)��-(� #�ก" 
7-�2-�ก� 2*�	
�9#(" 
ก� 2*!2(�9#(3+(=/�#��$%����� �"%�$�#�(� 1�2*	 *ก�5
3�������$�"�.0�" 
7-�2-�ก�  !%*�$�"�.0�&��3+()�-")���ก� &�# /� -"./(�,/�#��$%���� (=(���)  $�=6�" 
7-�2-�ก� &�)�$�)
�<

ก�%
ก �	%���!	%�ก� 9#(" 
ก� "-;�� �$�)8# -"!0�%*��
�#��$%������(:�#%-� 1�" 
7-�2-�ก� 2*!2(�9#(3+(=/�#��$%����� �"
%�$�#�(� .6��2*	 *ก�53�������$�"�.0�" 
7-�2-�ก�  !%*�$�"�.0�&��3+()�-")���ก� &�# /� -"./(�,/�#��$%���� (=(���) 

� " 
7-�2-�ก� &�)�$�)
�<
	@
�)<���2*�)��&�#��$%����&��ก�����9#(!ก�3+(%��������	��"�,,%<  ���0-(�!0� 2 ,�&6(��	!0�����ก
� 4 
,� =/�#��$%���� �$�ก-� !%*	 �ก@$��3+(%����"��,�# /��-(�#���)���$
0 
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� 3+()-��./(�#��$%���������(�8 *��
�,��./(�#��$%����!%($ 2*��
ก=��ก� )-��./(�#��$%���� !%*&�,/���
�,��./(�#��$%���������( �$(�!0�
" 
7-�2-�ก� 2*���;�0�	�������/�� �-(���( &6(��+�ก-"��%�
�
2&��" 
7-�2-�ก�  

� " 
7-�2-�ก� &�)�$�)
�<
9�ก� �	%���!	%�$
<�ก�  -"�8 *��
�,��./(�#��$%����9�$-�)���(�&��ก� �)��&�#��$%����, -(�! ก 
(IPO) ���
 " 
7-�2-�ก� ��2�
2� �� -"�8 *��
�,��./(�#��$%����9�$-��-�ก%��$1�ก�  -"�8 *�	����
�)� !%*/# /���
�1�� !%*/
# /�!,���� ����, �����-(� �-(���(&6(�ก-"��%�
�
2&��" 
7-�2-�ก� .6��ก� �8��
�ก� �-�ก%��$" 
7-�2-�ก� 2*,8�6�=6�	 *1���&��ก�����
!%* 3+(=/�#��$%�����	��)8,-;  

� ��/��	 *1���)+�)��&��ก� " 
#� 2-�ก� ก����� ก� �)��&�#��$%����&��ก�����9#(�+�9���%�
�
2&��" 
7-�2-�ก� !0�����3+(
���$ 1�" 
7-�2-�ก� &�)�$�)
�<
���2* -"/	@
�)<���2*�)��&�#��$%����&��ก�����9#(!ก�"�,,%9�ก���( 1�"�,,%���" 
7-�2-�ก� 
��$-0=�	 *)�,����2*����)��&�#��$%����&��ก�����9#(�-(�  $�=6�!0����28ก-����� �%��/��)# -M��� 
ก� 3+(�����=
��M���+�9�
)# -M��� 
ก� "�,,%.6��	ก0
��=
������+�9�)# -M��� 
ก�  $�=6�ก��� -��)
�&��"�,,%�-�ก%��$ !%*" 
7-�# /�#(��#�(�)�$�.6��2-�9#(��&6(�
!%*�8��
�ก
2ก  �9�)# -M��� 
ก�  

� " 
7-�2-�ก� &�)�$�)
�<
	@
�)<,8)-��./(�#��$%����&��3+(%���� #�กก� )-��./(��-�ก%��$&-�ก-"#%-ก�ก�s�&��)8�-ก���,�*ก  �ก�  
ก.%.0. # /� ��3%ก *�"0��ก� " 
#� 2-�ก� ก����� # /� �89#(�ก
�,$���)������กA#��# /�0���/���)��&��" 
7-�2-�ก� # /�
ก����� 1�" 
7-�2-�ก� 2*,8�6�=6�	 *1���&��3+(=/�#��$%�����	��)8,-; 

� " 
7-�2-�ก� &�)�$�)
�<
���2*�	%���!	%�$-�!%*�$%��8 �ก� )-��./(�#��$%������( ก ���	%���!	%��$%��8 �ก� ��2�	��
 **�$%������กก$��# /��(�ก$���$%���� *"��$(9�#�-�)/���(�$� !0��-(���(2*����(�ก$���$%� 12.00 �. .6��" 
7-�2-�ก� 2*!2(�9#(3+(=/�
#��$%����!%*3+(%�����-�$�	� �"=6�ก� �	%���!	%��-�ก%��$%�$�#�(�ก���ก� �	%���!	%� 1�2*	 *ก�53�������$�"�.0�&��
" 
7-�2-�ก�  !%*�$�"�.0�&��3+()�-")���ก� &�# /� -"./(�,/�#��$%���� (=(���) .6��ก� �8��
�ก� �-�ก%��$" 
7-�2-�ก� 2*,8�6�=6�
	 *1���&��ก�����!%*3+(=/�#��$%�����	��)8,-; 

� " 
7-�2-�ก� &�)�$�)
�<
���2*	
� -",8)-��./(�#��$%�����-�$, �$/=�$ 0�����" 
7-�2-�ก� �#��)�,$  �-(���( " 
7-�2-�ก� 2*!2(�9#(3+(
%����� �"%�$�#�(�����(�ก$�� 3 $-��8ก� ก���ก� 9�()
�<
	
� -",8)-��./(�#��$%���� 1�2*	 *ก�53�������$�"�.0�&��" 
7-�
2-�ก� !%*�$�"�.0�&��3+()�-")���ก� &�# /� -"./(�,/�#��$%���� (=(���)  

(�R&ก�**#3Q%'�0%� 

ก*�&ก�**#3Q%'�0%�"�)(�.����;���#9;�,#9� (	U��7"�)(�.��������*#3Q%'�0%��#9;�,#9�) 
(1) " 
7-�2-�ก� 2*�8��
�ก�  -"./(�,/�#��$%����1��-01��-0
9#(!ก�3+(=/�#��$%��������ก
�	�%* 12 , -(� 1�=/�$��" 
7-�2-�ก� ��( -"

,$���#����"2�ก3+(=/�#��$%����9#()-��&�,/�#��$%����!%*��"#��9#(" 
7-�2-�ก� �8��
�ก�  -"./(�,/�#��$%����1�
�-01��-0
!%($ �-(���( ก�  -"./(�,/�#��$%����1��-01��-0
�-�ก%��$2*�89#(28�$�#��$%����&��3+(=/�#��$%����!0�%* �%�%� 

(2) ก� �
2� ��28�$���
�!%*ก� 2����
�,�� -"./(�,/�#��$%����1��-01��-0
2*&6(��+�ก-"��%�
�
2&��" 
7-�2-�ก�  .6��" 
7-�
2-�ก� 2*�8��
�ก�  -"./(�,/�#��$%����1��-01��-0
 2�ก3%0�"!��2�กก� %���� !%*/# /���
�0(� 

(3) " 
7-�2-�ก� 2* -"./(�,/�#��$%����0�� (1) &(��0(�1��8��
�&��3+(=/�#��$%������ก ��	%����0��-�ก������	
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#��$%����,��#%/��-(�#�� 
1�=/�$����( -",$��
���2�ก3+(=/�#��$%����!%($ 
�-(���( " 
7-�2-�ก� &�)�$�)
�<
���2*����8��
�ก�  -"./(�,/�#��$%����1��-01��-0
9�ก ������ก
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�+%,��&-(�0�8&��ก� )-��&�,/� 
�%)��)� *��.7	�&�� 
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5. SCBSET50E 1.00 "�� 
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5. SCBSET50E 1.00 "�� 
6. SCBSET50(SSF) ���ก8#�� 
7. SCBSET50(SSFE) ���ก8#�� 
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�<
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)8�-ก���,�*ก  �ก�  ก.%.0. ก8#�� 

ก�*,)+��"*%�,)*#3Q%'�0%�"*%�,)$#3	
.&)��"�)(�.����9�,$#)� 

- ก�����,&	0*%)��,%�3*�"�*0(�,	$&)��$?��0.)��+��ก�����*(, �#��&' 

	0*%)��,%�ก�*ก/"��<"'2-'.����	
K�2-'*#3?�*70)�<�'=)�� 

- ก�*
*#3,-.0)��*#���$��$��R��'(�$-9*ก�*0/�(��&)$7�'��9'����<�ก�*Q%'�+���*#���$��+��ก�����*(, (swing pricing) 
: 

ก�����*(,�#)(
 
�#9*�$-�$��,)	ก��*'��.7 : 2.00 +��,-.0)�"�)(�.���� 
�'(�(�R&
]�3#9� : Partial swing pricing   
 �%*������
���0
� :  

#%-ก�ก�s�!%*��/����& 
1. swing factor ��#%-กก� 9�ก� �
2� ���	���	0���1"�!%*!�$������" 
7-�2-�ก� ก8#�� 1��
2� ��	-22-0���_���
�ก��$&(�� ��(!ก� 
1) ��,$��3-�3$�9�0%��./(�&�� -��)
� 
2) ):��,%���&��0%��� -��)
�%�%�2�ก:�$*	ก0
 
3) ):��,%���&��ก����� $�3
�	ก0
 
4) # /�	 *��
�$��):��,%���&��ก����� $�2*���)��,%(��ก-"	 
���ก� �=�=��&��ก����� $� 
5) # /�	-22-�/�� _ �����ก�#�/�ก� ,$",��&��" 
7-�2-�ก�  ���� 0%��./(�&�� -��)
�����ก��$&(��ก-"ก� %����ก�����.6��" 
7-�
2-�ก� ��2�
2� ��9�(&(��+%	 *���ก� :�90(&(����22 
�������+�!%*# /�)��0
M��!%*# /�ก� 	 *��
�2�ก	-22-����ก��$&(���������
)��� =�8��(��/��9#()��� =�8��
�ก� ��(:�9��$%�!%*��/����& � &�*�-(� _ 



 

                                                                                                             16                                                ก�����	
����������� SET50 INDEX : SCBSET50FUND 

2. ก� ก8#�� Swing Thresholds ��#%-กก� 9�ก� �
2� ���	���	0���1"�!%*!�$������" 
7-�2-�ก� ก8#�� 1��
2� ��
	-22-0���_����ก��$&(�� ��(!ก� 
1) ��,$��3-�3$�9�0%��./(�&�� -��)
� 
2) ):��,%���&��0%��� -��)
�%�%�2�ก:�$*	ก0
 
3) ):��,%���&��ก����� $�3
�	ก0
 
4) # /�	 *��
�$��):��,%���&��ก����� $�2*���)��,%(��ก-"	 
���ก� �=�=��&��ก����� $� 
5) # /�	-22-�/�� _ �����ก�#�/�ก� ,$",��&��" 
7-�2-�ก�  ���� 0%��./(�&�� -��)
�����ก��$&(��ก-"ก� %����ก�����.6��" 
7-�
2-�ก� ��2�
2� ��9�(&(��+%	 *���ก� :�90(&(����22 
�������+�!%*# /�)��0
M��!%*# /�ก� 	 *��
�2�ก	-22-����ก��$&(���������
)��� =�8��(��/��9#()��� =�8��
�ก� ��(:�9��$%�!%*��/����& � &�*�-(� _ 
3. � &�*9�&�*#�6�� " 
7-�2-�ก�  2*���9�( Swing Pricing � (��ก-" Anti-dilution levies | ADL !0� 
)��� =9�( �$�ก-"�, /����/�9�ก� " 
#� ,$���)���):��,%����/����( 
4. 9�ก ������	�� �ก� 9� +	!"" omnibus account " 
7-�2*�8��
�ก� 0��&(��+%�����( -"2�ก3+()�-")���ก� &�!%* -"./(�,/�
�������)��� =�8��( (best effort) :�90()=��ก� ��!%*&(�28ก-�9�&�*�-(�  
ก� �
2� ��9�(�, /����/� 
1. " 
7-�2-�ก� ��29�( Swing Pricing ���!0ก0���ก-���(9�!0�%*$-��8ก� �����ก� 9�(�, /����/���( 
2. 9�ก �����" 
7-�2-�ก� �
2� ��9�( partial swing pricing 2*�	��ก� 9�(�F��*$-��8ก� ./(�&�9����)-�)�$�&���+%,��./(�&�#��$
%����)��<
&��ก����� ���"ก-"�+%,��� -��)
�)��<
�-(�#��&��ก����� ��,���ก
�ก$�� swing threshold ���" 
7-�2-�ก� ก8#�� 1����
�+%,��./(�&�#��$%����)��<
&��ก����� ,8�$�2�ก�+%,��ก� ./(�#��$%���� (subscription) "$ก�+%,��ก� )-"�	%���#��$%����
�&(� (switch in) #-ก�($�+%,��ก� &�,/�#��$%���� (redemption) !%*#-ก�($�+%,��ก� )-"�	%���#��$%������ก (switch out) 
�-(���(  �%*����$
<�ก� ,8�$��	���	0��$
<����" 
7-�2-�ก� ก8#�� 
&(�)�$�)
�<
 
1. 9�ก �����ก�������ก� !"����
�#��$%���� " 
7-�2-�ก� &�)�$�)
�<
���2*�8&(��+%&��#��$%������ก��
���9�(9�ก� �
2� ��
!%*# /�0-�)
�92� /���0��� _ ����ก��$&(��ก-"ก� 9�(�, /����/� Swing Pricing 9�$-��8ก� �-(� 
2. " 
7-�2-�ก� &�)�$�)
�<
���2*	 -"��
��# /�%��-0 � swing factor ����ก�"2 
� ��(0�����" 
7-�2-�ก� �#��)�,$  .6��2*	 -"��
������ก
�
�-0 �)+�)����� *"��$(9�1, �ก�  
3. " 
7-�2-�ก� &�)�$�)
�<
���2*�8,��./(�#��$%��������8 *��
��($���,  $��&(��	����./(�#��$%����9�$-��8ก� �����ก� 9�(
�, /����/� swing pricing !%*" 
7-�2-�ก� 2*�8��./(�#��$%�����-�ก%��$�	9�(9�ก� �
2� ��!%*# /�0-�)
�92� /���0��� _ ���
�ก��$&(��ก-"ก� 9�(�, /����/� swing pricing 9�$-��8ก� �-(� �-(���(" 
7-�2-�ก� &�)�$�)
�<
���2*����	%���!	%�ก� �8��
�ก� 9� _ ���
��(�8��
�ก� # /�0-�)
�92�	!%($����ก��$&(��ก-"ก� 9�(�, /����/� swing pricing 9�$-��8ก� �-(� !�(#�ก:�#%-�	 �ก@$�����,,��./(�
#��$%�����-(�#��# /�"��)�$�&��$-��8ก� �-(����)��� =� �ก�ก�"��
���(!%* �ก� ./(�#��$%��������8 *�($���,���� �ก�ก�"�����(
�-(� �����( -"ก� 2-�)  #��$%���� 
4. " 
7-�2-�ก� &�)�$�)
�<
���2*�	%���!	%�!�$����8��
�ก�  *#$���ก� 9�(�, /����/� ���� ก� ก�%
กก��� **�$%����ก8#�� ก� 
	 *ก�59�(�, /����/��/��!��!%*# /���
���0
� �	��0(� .6��2*�+�:�90(#%-ก�ก�s����)8�-ก��� ก.%.0. !%*# /�)��,�" 
7-�2-�ก� 
%���� !%*# /�#��$���������8��2�/��ก8#�� 

- 0)�R**,	�&�,ก�*Q%'�+��"�)(�.�����&)$7�'��9'����<�ก�*Q%'�+���*#���$��+��ก�����*(, (Anti-Dilution Levies f ADLs) : 
ก�����*(,�#)(
 
�#9*�$-�$��,)	ก��*'��.7 : 2.00 +��,-.0)�"�)(�.���� 
*��.7	�&��	��),	9�, : 
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#%-ก�ก�s�!%*��/����& 
1. " 
7-�2-�ก� 2*�
2� ��� �ก�ก�" ADLs 1���#%-กก� 9�ก� �
2� ���	���	0���1"�!%*!�$������" 
7-�2-�ก� ก8#�� .6��
2*�+�:�90(กA *�"�"!%*# /�	 *ก�5!%*# /�!�$���	@
"-0
&��)8�-ก��� ก.%.0. !%*# /�)��,�" 
7-�2-�ก� %����!%*# /�
#��$���������8��2�/�� �-(���( ก� ก8#�� ADLs factor 2*,8�6�=6�	-22-����ก��$&(��1��
2� ��	-22-0���_����ก��$&(�� ��(!ก� 
1) ��,$��3-�3$�9�0%��./(�&�� -��)
� 
2) ):��,%���&��0%��� -��)
�%�%�2�ก:�$*	ก0
 
3) ):��,%���&��ก����� $�3
�	ก0
 
4) # /�	 *��
�$��):��,%���&��ก����� $�2*���)��,%(��ก-"	 
���ก� �=�=��&��ก����� $� 
5) # /�	-22-�/�� _ �����ก�#�/�ก� ,$",��&��" 
7-�2-�ก�  ���� 0%��./(�&�� -��)
�����ก��$&(��ก-"ก� %����ก�����.6��" 
7-�2-�ก� 
��2�
2� ��9�(&(��+%	 *���ก� :�90(&(����22 
�������+�!%*# /�)��0
M��!%*# /�ก� 	 *��
�2�ก	-22-����ก��$&(���������)��� =
�8��(��/��9#()��� =�8��
�ก� ��(:�9��$%�!%*��/����& � &�*�-(� _ 
2. ก� ก8#�� ADLs threshold ��#%-กก� 9�ก� �
2� ���	���	0���1"�!%*!�$������" 
7-�2-�ก� ก8#�� .6��" 
7-�2-�ก� 2*
,8�6�=6�	-22-����ก��$&(��ก-"):��,%���&��ก����� 1��
2� ��	-22-0���_����ก��$&(�� ��(!ก� 
1) ��,$��3-�3$�9�0%��./(�&�� -��)
� 
2) ):��,%���&��0%��� -��)
�%�%�2�ก:�$*	ก0
 
3) ):��,%���&��ก����� $�3
�	ก0
 
4) # /�	 *��
�$��):��,%���&��ก����� $�2*���)��,%(��ก-"	 
���ก� �=�=��&��ก����� $� 
5) # /�	-22-�/�� _ �����ก�#�/�ก� ,$",��&��" 
7-�2-�ก�  ���� 0%��./(�&�� -��)
�����ก��$&(��ก-"ก� %����ก�����.6��" 
7-�
2-�ก� ��2�
2� ��9�(&(��+%	 *���ก� :�90(&(����22 
�������+�!%*# /�)��0
M��!%*# /�ก� 	 *��
�2�ก	-22-����ก��$&(���������
)��� =�8��(��/��9#()��� =�8��
�ก� ��(:�9��$%�!%*��/����& � &�*�-(� _ 
3. � &�*9�&�*#�6�� " 
7-�2-�ก�  2*���9�( ADLs � (��ก-" Swing Pricing !0�)��� =9�( �$�ก-"�, /����/�9�ก� " 
#� ,$���)���
):��,%����/����( 
4. 9�ก ������	�� �ก� 9� +	!"" omnibus account " 
7-�2*�8��
�ก� 0��&(��+%�����( -"2�ก3+()�-")���ก� &�!%* -"./(�,/�
�������)��� =�8��( (best effort) :�90()=��ก� ��!%*&(�28ก-�9�&�*�-(� 
ก� �
2� ��9�(�, /����/� 
1. " 
7-�2-�ก� ��2� �ก�ก�" ADLs ���!0ก0���ก-�9�!0�%*$-��8ก� �����ก� 9�(�, /����/���( 
2. " 
7-�2-�ก� ��2�
2� ��� �ก�ก�" ADLs 1�2*�	��ก� 9�(�F��*$-��8ก� ./(�&�9����)-�)�$�&���+%,��./(�&�#��$%����)��<

&��ก����� ���"ก-"�+%,��� -��)
�)��<
�-(�#��&��ก����� ��,���ก
�ก$�� ADLs threshold ���" 
7-�2-�ก� ก8#�� 1�����+%,��./(�&�
#��$%����)��<
&��ก����� ,8�$�2�ก�+%,��ก� ./(�#��$%���� (subscription) "$ก�+%,��ก� )-"�	%���#��$%�����&(� (switch 
in) #-ก�($�+%,��ก� &�,/�#��$%���� (redemption) !%*#-ก�($�+%,��ก� )-"�	%���#��$%������ก (switch out) �-(���(  
 �%*����$
<�ก� ,8�$��	���	0��$
<����" 
7-�2-�ก� ก8#�� 
3. " 
7-�2-�ก� ก8#�� ADLs Threshold 1�9�(&(��+%�-�0���	��( 
(1) �+%,��ก� ./(�#��$%����!%*)-"�	%����&(� ��กก$���+%,��ก� &�,/�#��$%����!%*)-"�	%�����ก 
(2) �+%,��ก� ./(�#��$%����!%*)-"�	%����&(� �(�ก$���+%,��ก� &�,/�#��$%����!%*)-"�	%�����ก 
.6��" 
7-�2-�ก� ��2�
2� ��ก8#�� (1) !%* (2) 9� *�-"���0���ก-� 
4. 9�ก �������ก� 9�(�, /����/� ADLs ��( ADLs ���� �ก�ก�"��(2*�8ก%-"�&(�ก����� ����� ก�0��ก� 9�(�, /����/���(��$-0=�	 *)�,���/��
"  ���3%ก *�"���%"�����2�ก
�&6(�ก-"3+(=/�#��$���-�,�%����9�ก�����0���	 �, /����/���(�����(��$-0=�	 *)�,���/��) (��3%0�"!��
9#(ก�����!0�����9� 
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&(�)�$�)
�<
 
1. 9�ก �����ก�������ก� !"����
�#��$%���� " 
7-�2-�ก� &�)�$�)
�<
���2*�8&(��+%&��#��$%������ก��
���9�(9�ก� �
2� ��
!%*# /�0-�)
�92� /���0��� _ ����ก��$&(��ก-"ก� 9�(�, /����/� ADLs 9�$-��8ก� �-(� 
2. " 
7-�2-�ก� &�)�$�)
�<
���2*�8,��./(�#��$%��������8 *��
��($���,  $��&(��	����./(�#��$%����9�$-��8ก� �����ก� 9�(
�, /����/� ADLs !%*" 
7-�2-�ก� 2*�8��./(�#��$%�����-�ก%��$�	9�(9�ก� �
2� ��!%*# /�0-�)
�92� /���0��� _ ����ก��$&(��ก-"
ก� 9�(�, /����/� ADLs 9�$-��8ก� �-(� �-(���(" 
7-�2-�ก� &�)�$�)
�<
���2*����	%���!	%�ก� �8��
�ก� 9� _ �����(�8��
�ก� # /�
0-�)
�92�	!%($����ก��$&(��ก-"ก� 9�(�, /����/� ADLs 9�$-��8ก� �-(� !�(#�ก:�#%-�	 �ก@$�����,,��./(�#��$%�����-(�#��# /�
"��)�$�&��$-��8ก� �-(����)��� =� �ก�ก�"��
���(!%* �ก� ./(�#��$%��������8 *�($���,���� �ก�ก�"�����(�-(� �����( -"ก� 2-�)  
#��$%���� 
3. " 
7-�2-�ก� &�)�$�)
�<
���2*� �ก�ก�" Anti-dilution levies | ADLs 2�ก3+(����8 �ก� ./(�#��$%����!%*)-"�	%���#��$%����
�&(� # /�&�,/�#��$%����!%*)-"�	%���#��$%������ก ����>-��9�>-��#�6������ก
� ADLs threshold ���" 
7-�ก8#���$(  $�=6�" 
7-�
2-�ก� &�)�$�)
�<
���2*�
2� ��ก8#���-0 �ก� � �ก�ก�" ADLs ���!0ก0���ก-���( !%*&�)�$�)
�<
���2*��&(�ก8#����
���0
�9�ก� 
� �ก�ก�"�F��* �����8 �ก� ./(�#��$%����!%*)-"�	%���#��$%�����&(� # /�&�,/�#��$%����!%*)-"�	%���#��$%������ก
9�	 
�����ก0��!�$������" 
7-�2-�ก� 2*ก8#����( 
4. " 
7-�2-�ก� &�)�$�)
�<
���2*	 -"��
��# /�%��-0 � ADLs ���� �ก�ก�" .6��2*	 -"��
������ก
��-0 �)+�)����� *"��$(9�1, �ก�  1�
" 
7-�2-�ก� 2*�	
��3����$�"�.��&��" 
7-�2-�ก� !%*9�#�-�)/���(�$�)�$�&(��+%ก����� $�# /�3��������������/�����" 
7-�2-�ก� 
ก8#�� 
5. " 
7-�2-�ก� &�)�$�)
�<
���2*�	%���!	%�!�$����8��
�ก�  *#$���ก� 9�(�, /����/� ���� ก� ก�%
กก��� **�$%����ก8#�� ก� 
	 *ก�59�(�, /����/��/��!��!%*# /���
���0
� �	��0(� .6��2*�+�:�90(#%-ก�ก�s����)8�-ก��� ก.%.0. !%*# /�)��,�" 
7-�2-�ก� 
%���� !%*# /�#��$���������8��2�/��ก8#�� 

ก�*ก/"��	�%)��+"*%�+'�=/ก#�<�ก�**#30/$#)�+��0%�"�)(�.���� 

- 	����ก�*+��0%�"�)(�.���� (redemption gate) : 

ก�����*(,�#)(
 

	����ก�*+��0%�"�)(�.����,)9h)�ก()�*'��.7 : 15.00 +��,-.0)��*#���$��$��R�+��ก�����*(, 

;��3*�N#�=#�ก�*=7<�'	����ก�*+��0%�"�)(�.����,)	ก�� : 5 (#��/ก�* 

<���ก*�3	(.� : 30 (#� 

*��.7	�&��	��),	9�, 

#%-ก�ก�s�!%*��/����& 

1. " 
7-�2-�ก� 2*ก8#�� Gate period 0�� �%*����$
<�ก� ,8�$����" 
7-�2-�ก� ก8#�� !%*/# /� ��/��" 
7-�2-�ก� ก�����
�
2� ���#��)�,$  

2. 9�ก �����" 
7-�2-�ก� ก8#����/����&��/��"����()=��ก� ��������	ก0
�($ Gate threshold  9�ก ���-�ก%��$ Redemption Gate 2*
9�(�F��*$-��8ก� ./(�&�9���� )-�)�$�&���+%,��./(�&�#��$%����)��<
&��ก����� ���"ก-" �+%,��� -��)
�)��<
�-(�#��&��ก����� 
��,������ก-"# /���กก$�� Gate threshold ���" 
7-�2-�ก� ก8#�� 1���� �+%,��./(�&�#��$%����)��<
&��ก����� ,8�$�2�ก �+%,��
ก� ./(�#��$%���� (subscription) "$ก �+%,��ก� )-"�	%���#��$%�����&(� (switch in) #-ก�($�+%,��ก� &�,/�#��$%���� 
(redemption) !%*#-ก�($�+%,��ก� )-"�	%���#��$%������ก (switch out) 

3. " 
7-�2-�ก� 2*�
2� ��ก8#��$
<�ก�  -"./(�,/�#��$%����0�� Redemption Gate 1�ก� �F%��0��)-�)�$� (pro-rata basis) 
&��,8)-�� -"./(�,/�#��$%����!%*)-"�	%�����ก � $-����9�( Redemption Gate  
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)8# -",8)-�� -"./(�,/�#��$%����!%*)-"�	%�����ก)�$�����#%/� " 
7-�2-�ก� 2*�8�	�8 �ก� 9�$-��8ก�  -"./(�,/�#��$%����
=-��	  $�ก-",8)-�� -"./(�,/�#��$%����!%*)-"�	%�����ก9#��0��)-�)�$� (pro-rata basis) 1������ก� 2-�%8�-"ก���-#%-�&��
,8)-�� -"./(�,/�#��$%���� 

4. " 
7-�2-�ก� ��2�
2� ��ก8#�� Redemption Gate !%* gate period 9�!0�%*, -(�!0ก0���ก-���( !0� Redemption Gate 2*���
0�8ก$�� Redemption Gate &-(�0�8 !%*  gate period 2*�����กก$�� *�-"�������� *"��$(9�1, �ก�  

5. " 
7-�2-�ก� 2*�8ก�  -"./(�,/�#��$%����!%*)-"�	%�����ก ����ก
� Redemption Gate 0�� �,� -"./(�,/�#��$%���� � $-��8
ก�  -"./(�,/�#��$%���� �-(���( �$(�!0�ก �����ก�������):��,%��������� " 
7-�2-�ก� &�)�$�)
�<
���2* -"./(�,/�#��$%����# /�
)-"�	%���#��$%�����ก
�ก$�� Redemption Gate ���	 *ก�59�( 

6. " 
7-�2-�ก� 2*!2(�9#(3+(=/�#��$%����� �"��/����ก� 9�( Redemption gate 1�����-ก�(�  

7. 9�ก �������ก� 9�(�, /����/� Redemption Gate ��( " 
7-�2-�ก� ��29�( �$�ก-"�, /����/�9�ก� " 
#� ,$���)���):��,%����/����( 

8. 9�ก ������	�� �ก� 9� +	!"" omnibus account " 
7-�2*�8��
�ก� 0��&(��+%�����( -"2�ก3+()�-")���ก� &�!%* -"./(�,/�
�������)��� =�8��( (best effort) :�90()=��ก� ��!%*&(�28ก-�9�&�*�-(� 

ก� �
2� ��9�(�, /����/� 

1. Redemption Gate ���!0ก0���ก-�9�!0�%*$-��8ก� �����ก� 9�(�, /����/���(   

2. " 
7-�2-�ก� ��2�
2� ��9�( Redemption Gate �F��*ก ������ก
�)=��ก� �����	ก0
 # /�	 *��
�$��)=��ก� ����22*���	ก0
 
1�" 
7-�2-�ก� ��2ก8#����/����&��/��"����()=��ก� ��������	ก0
�($ Gate threshold ��( 1��
2� ��	-22-0��� _ �-�0���	��( 

1) ��,$��3-�3$�9�0%��./(�&�� -��)
� 

2) ):��,%���&��0%��� -��)
�%�%�2�ก:�$*	ก0
 

3) ):��,%���&��ก����� $�3
�	ก0
 # /�	 *��
�$��):��,%���&��ก����� $�2*���)��,%(��ก-"	 
���ก� �=�=��&��ก����� $� 

4) �ก
�ก� �=�=��3
�	ก0
 

5) �ก
�ก� �=�=����กก$�� Redemption Gate ���ก8#���$(  

6) # /�	-22-�/�� _ �����ก�#�/�ก� ,$",��&��" 
7-�2-�ก�  ���� 0%��./(�&�� -��)
�����ก��$&(��ก-"ก� %����ก����� 

&(�)�$�)
�<
 

1. " 
7-�2-�ก� &�)�$�)
�<
���2*	 -"��
��# /�%��-0 � Gate threshold 0�����" 
7-�2-�ก� �#��)�,$  1�2*	 -"%����0�8ก$�� 
Redemption Gate &-(�0�8��� *"�9�1, �ก�  �-(���(  �%*����$
<�ก� ,8�$��	���	0��$
<����" 
7-�2-�ก� ก8#�� 

2. " 
7-�2-�ก� &�)�$�)
�<
���2* -"./(�,/�#��$%����# /�)-"�	%���#��$%�����ก
�ก$�� Redemption Gate ���	 *ก�59�(  

3. " 
7-�2-�ก� &�)�$�)
�<
���2*�	%���!	%�!�$����8��
�ก�  *#$���ก� �8 Redemption Gate ��(!ก� ก� ก�%
ก Redemption 
Gate ก��� **�$%����ก8#�� ก� 9�(�, /����/��/��!�� Redemption Gate �	��0(� (=(���) �-(���( 9�ก ��������)��� =�8 *,��&�
,/�#��$%����9�)�$�����#%/���( " 
7-�2-�ก� ��2�
2� ��ก�%
ก,8)-��&�,/�#��$%�����-(�#�����,(���+�9� �ก�  !%*!2(�3+(
=/�#��$%�������=+กก�%
ก,8)-��1�����-ก�(�  

4. 9�ก �����ก�������ก� !"����
�#��$%���� " 
7-�2-�ก� &�)�$�)
�<
���2*�8&(��+%&��#��$%������ก��
���9�(9�ก� �
2� ��
!%*# /�0-�)
�92� /���0��� _ ����ก��$&(��ก-"ก� 9�(�, /����/� Redemption Gate 9�$-��8ก� �-(�  

5. ก� &�,/�#��$%���� ��/��ก�������ก� ก8#�� Redemption Gate ��
�%����9�)�$���� �ก� 2-�)  9#�� ��2�ก
�ก ������+%,��
#��$%����%�0�8%� 2��89#(��
�%��������#%/��+�9�ก�����0�8ก$���+%,��,��#%/�&-(�0�8&��ก����� ��2�89#(28�$���
�%����
,��#%/��-�ก%��$=+ก&�,/���ก���($ 
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6. ก� )-"�	%���#��$%����2�กก�����0(�����	-�ก�����	%���� ��/��ก�������ก� ก8#�� Redemption Gate ��2�ก
�ก ��
�-���(   

- #�ก�ก
�ก ����
�%����2�กก�����0(����=+ก Redemption Gate 2�%�0�8%�ก$���+%,��&-(�0�8ก� ./(�#��$%����&��ก�����
	%���� ��2�89#(3+(=/�#��$%�������)��� =%����9�ก�����	%������( 

- #�กก�����	%�����	��ก���������)��&���$� IPO ��
�%����2�กก�����0(�������=+ก Redemption Gate ��2���+%,��0�8ก$��
�+%,��&-(�0�8ก� ./(�#��$%����&��ก�����	%���� # /���2=+ก�%/����	2�)
(�)����$��$%� IPO .6����2�89#(3+(=/�#��$%�������
)��� =%����9�ก�����	%������( 

- 9�ก ������	��$-�#���8ก� &��ก�����	%���� ��
�%����9�)�$����2-�)  9#����2���)��� =)-"�	%����&(�ก�����	%������( 

�-(���( 9�ก ��������)��� =)-"�	%����&(�ก�����	%������( " 
7-�2-�ก� &�)�$�)
�<
ก�%
ก �ก� # /��8��
�%�����-�ก%��$�8 *
,/�9#(3+(=/�#��$%����1�ก� 1���&(�"-;��<��,�  # /���ก�	�����,&��, ���)-��2���/��3+(=/�#��$%����0�����3+(=/�#��$%������(!2(�
,$��	 *)�,��$(   

" 
7-�2-�ก� &�)�$�)
�<
9#(3+(=/�#��$%����)��� =ก�%
ก,8)-��&�,/�#��$%����)�$�����#%/���(0����%�
�
2&��" 
7-�2-�ก�   

" 
7-�2-�ก� &�)�$�)
�<
ก8#���+%,��&-(�0�89�ก� )-��./(�# /�&�,/�#��$%���� # /��+%,��#��$%����,��#%/�9�"-;��&-(�0�8�(�
ก$����� *"��$(9�#�-�)/���(�$���( ��/�� �� -"ก� ก8#�������ก� &�,/�#��$%���� (Redemption Gate) 1�&6(��+�ก-"��%�
�
2&��
" 
7-�2-�ก�  

ก�*,)+��"*%�,)*#3Q%'�0%�"�)(�.����9�,0/$#)��&)*#3('"*%�=7"���*#30/$#)�Q%'�"*%�0/$#)�+��0%�"�)(�.���� (suspension of 
dealings) 
3*�N#�=#�ก�*ก�����*(,$�,�*V�/	���ก�*�'$-�$��,)	ก��: 1 $-��8ก�  
�$(�!0�2*��( -"ก� 3���3-��$%��-�ก%��$2�ก)8�-ก��� ก.%.0. 1�" 
7-�2-�ก� ก����� $��
2� ��!%($ ��,$����/��1�)�2 
0!%*
)��#0�)�3%$�� 28�	��0(�� *�-"ก� ./(�&�#��$%����1���( -",$���#����"2�ก3+(�+!%3%	 *1��� ก ���ก
��#0�0��	 *ก�5
,�*ก  �ก� ก8ก-"#%-ก� -�� !%*0%��#%-ก� -��ก8#�� 
" 
7-�2-�ก� ก����� $�2*���&�# /���� -"./(�,/�#��$%����0��,8)-����� -"�$(!%($# /�2*#�� -",8)-��./(�# /�,8)-��&�,/�#��$%���� 
(suspension of dealings) ��(�($�#0��/��9��-�0���	��( .6������ก
�ก$��ก �����	 *ก�5,�*ก  �ก� ก8ก-"#%-ก� -��!%*0%��#%-ก� -��
ก8#�� 
1. �	��ก� ���&�#��$%����0��,8)-��./(�#��$%������� -"�$(!%($ # /��	��ก� #�� -",8)-��./(�#��$%����!ก�3+(%�����F��* � 
��/���2�ก	 �ก@&(����22 
��-���( 
(ก) " 
7-�2-�ก� ก����� $����#0��-�,$ )�)-$��3+(%���� ��-(� _ ��)�$��ก��$&(��ก-"ก� ก *�8����9�����#�6���-���( 
(1) ก� ก *�8����	��,$��3
��+%M��# /�,$��3
�M��J�ก��
�0��กA#���ก��$ก-"ก� 	(��ก-�!%*	 �"	 ��ก� J�ก��
����$��2*�	��
กA#���� # /�กA#��0���	 *��5 
(2) ก� 9#(ก� )�-")������ก� ��
�!ก�ก� ก��ก�  (� 
(3) ก� ก *�8����	��ก� 	@
"-0
0��,8)-���ก��$ก-"ก� 6�# /���-�� -��)
�1�"�,,%3+(���8��20��กA#�� 
(&) " 
7-�2-�ก� ก����� $����)��� =�8��
�ก�  +(2-ก%+ก,(� !%*0 $2)�"��/��� �"&(����22 
��ก��$ก-"%+ก,(���(9�)� *)8,-; 
2.�+�9� *#$����8��
�ก� �	%���9#(" 
7-�2-�ก� ก����� $� ��/���&(�" 
#� 2-�ก� ก����� $�:�90(ก� 2-�ก� &��0��-�
��/�����2�ก ก� ���" 
7-�2-�ก� ก����� $� ���
����)��� =�8 �,$��������&����
�ก�������(0��	 *ก�5,�*ก  �ก� ก8ก-"
#%-ก� -��!%*0%��#%-ก� -�� $���($ก� �8 ���
�ก�����&��3+(	 *ก�"<� ก
2ก� 2-�ก� ก����� $� ก� 2-�ก� ก�����)�$�"�,,% ก� 
�	����#�(�./(�&�#%-ก� -��!%*ก� ,(�#%-ก� -�� !%*ก� 2-�28#���#%-ก� -������	��#��$%���� !%*ก� �	��3+(2-�ก� ��
����
)-;;�./(�&�%�$�#�(� .6��9#(ก *�8��(����ก
� 3 $-��8ก�  
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ก� ���&���� -"./(�,/����)-"�	%���#��$%����0��)-�� " 
7-�2-�ก� 2*	@
"-0
0��	 *ก�5)8�-ก���,�*ก  �ก� ก8ก-"#%-ก� -��!%*
0%��#%-ก� -�� ��� )�. 9/2564 � /��� #%-ก�ก�s� ��/����& !%*$
<�ก� 2-�ก� ก����� $���/��3+(%�����-�$�	 ก����� $���/��3+(%��������
9��
 ��� !%*ก����� $���/��3+(%����	 *�:�)=�"-� !%*	 *ก�5,�*ก  �ก� ก8ก-"0%�������� ��. 11/2564 � /��� #%-ก�ก�s�ก� 
2-�ก� ก����� $���/��3+(%�����-�$�	 ก����� $���/��3+(%��������
9�� ��� ก����� $���/��3+(%����	 *�:�)=�"-� !%*ก�����)�$�"�,,% 

ก�*"���*#30/$#)�Q%'�"*%�+��0%�"�)(�.���� 

��/��,�(�, ��	 *1���&��3+(=/�#��$%���� # /�9�ก �������,$��28�	����/�� -ก7��)=� :������5 7Mก
2!%*ก� ��
�&��	 *��5 # /�
��/�� -ก7��)=� :��9� *""0%��ก� ��
� " 
7-�2-�ก� 2*#�� -",8)-��./(�# /� ,8)-��&�,/�#��$%����&��ก������	
���(�	��ก� 
�-�$, �$ 0�� **�$%����)8�-ก���,�*ก  �ก�  ก.%.0. 	 *ก�5 �-(���( ����ก
� 20 $-��8ก� 0
�0��ก-� �$(�!0�2*��( -",$���#����"2�ก
,�*ก  �ก�  ก.%.0. 9#(&� **�$%�#�� -",8)-��./(�# /�,8)-��&�,/�#��$%������ก�	��(  

Q:    (�R&ก�*$#3	
.&)��"�)(�.����	
K���)��* 
A: )8# -"#��$%������
���/��ก� ��� .6��#��=6� #��$%������
���/��ก� ��� !%*#��$%������
���/��ก� ���3����������

�
�%�ก� ��
ก)�  
� " 
7-�2-�ก� 2*�8��
�ก� �8��
�,��&�,/�#��$%����&��ก�����0(����/��
�#��$%����0(���� !%($�8�	�8 *��
�,��./(�#��$

%����&��ก�����	%����/��
�#��$%����	%����1�" 
7-�2-�ก� 2*#-ก��
�%����9�!0�%* �ก� &��3+(=/�#��$%���� 0��
$
<��&(�ก�����กก��� (FIFO) 1�� ��%8�-" �ก�  0��$-�!%*�$%����	 �ก@9� *""���*�"�� ก� )-"�	%���#��$%������
�
��/��ก� �����ก ��2�	��3%9#(3+(=/�#��$%����0(���8 *,/�)
�<
	 *1������:�7� �-��-(� 3+(=/�#��$%������#�(����0(��56ก7�!%*
	@
"-0
0��&(�ก8#��&��กA#��:�7���ก  

� ก� �8 �ก� )-"�	%���#��$%�����&(� " 
7-�2-�ก� &�)�$�)
�<
�F��*ก� �8 �ก� )-"�	%���2�กก����� $���/��ก� ����/��/
#��$%������
���/��ก� ����/�� !%*ก����� $��/��:�90(ก� " 
#� 2-�ก� &��" 
7-�2-�ก� �&(���-�#��$%������
���/��ก� 
��� (��� $�=6�ก����� $������( -")
�<
	 *1������:�7��/��:�90(ก� " 
#� 2-�ก� &��" 
7-�2-�ก� ) 

� ก� �8 �ก� )-"�	%���#��$%������ก " 
7-�2-�ก� &�)�$�)
�<
9#()��� =�8 �ก� )-"�	%�����(�F��* *#$���ก����� $�
��/��ก� ���/#��$%������
���/��ก� ��� :�90(ก� " 
#� 2-�ก� &��" 
7-�2-�ก� �����-(� 

� ก� %�28�$�#��$%����&��ก�����0(�������)-"�	%���#��$%����!%*ก� ��
��28�$�#��$%����&��ก�����	%���� 2*�8
:�9� 4 $-��8ก� �-"!0�$-������( -",8)-��2�ก3+(=/�#��$%���� 

� 9���$�! ก" 
7-�2-�ก� -�����	
�9#()-"�	%��� *#$���ก����� $���/��ก� ���/#��$%������
���/��ก� ���:�90(ก� " 
#� &��
" 
7-�2-�ก� ก-"ก����� $���/��ก� ���:�90(ก� " 
#� &��" 
7-�2-�ก� �/�� #�ก" 
7-�2-�ก� �	
�9#(" 
ก� �-�ก%��$2*!2(�9#(
� �"%�$�#�(�3����$�"�.0�" 
7-�2-�ก�  !%*�$�"�.0�&��3+()�-")���ก� &�# /� -"./(�,/�#��$%���� (=(���) 

� ก �����" 
7-�2-�ก� �	
�9#()-"�	%���#��$%���� *#$���#��$%������
���/��ก� ���:�90(ก� " 
#� &��" 
7-�2-�ก� ก-"ก�����
 $���/��ก� ���:�90(ก� " 
#� &��" 
7-�2-�ก� �/�� 2*�	���	0��$
<�ก� �-���( 
ก ��)-"�	%���#��$%�����&(�" 
7-�2-�ก�  (SWITCHING IN)  
3+(=/�#��$%�������	 *)�,�2*)-"�	%���#��$%�����&(���-�#��$%������
���/��ก� ���:�90(ก� " 
#� &��" 
7-�2-�ก�  
(ก�����	%����) )��� =&� -"#�-�)/���(�$� ,+��/�ก� %���� ��ก)� ก� �	
�"-;��3+(=/�#��$%���� 9",8)-��)-"�	%���#��$
%������(���" 
7-�2-�ก� # /�3+()�-")���ก� &�# /� -"./(�,/�#��$%������(��ก$-��8ก� ./(�&�#��$%���� !%*!)��,$��28��9�
ก� )-"�	%���#��$%�����&(�ก�����/��
�#��$%������(��(�($0�������" 
7-�2-�ก� # /�3+()�-")���ก� &�# /� -"./(�,/�#��$
%����1�ก �ก �%*����!%*&(��+%0���_9�9",8)-��)-"�	%���#��$%����  
ก ��)-"�	%���#��$%������ก2�ก" 
7-�2-�ก�  (SWITCHING OUT)  
3+(=/�#��$%�������	 *)�,�2*)-"�	%���#��$%����&��#��$%������
���/��ก� �����( (ก�����0(����) �	-�ก����� $���/��ก� 
���:�90(ก� " 
#� &��" 
7-�2-�ก� �/�� (ก�����	%����) )��� =�8��(1�ก �ก �%*����9�9",8)-��)-"�	%���#��$



 

                                                                                                             22                                                ก�����	
����������� SET50 INDEX : SCBSET50FUND 

%���� 1� *"�28�$���
�# /�28�$�#��$%�������0(��ก� ��ก2�กก�����0(���� !%* *"��/��ก�����	%����� (����ก)� 
#%-กM���/��9����" 
7-�2-�ก� ก8#����/��	 *ก�"ก� )-"�	%���#��$%���� !%($�8�	/�����" 
7-�2-�ก� # /�3+()�-")���ก� &�
# /� -"./(�,/�#��$%���� (ก�����	%����)  
" 
7-�2-�ก� 2*� �ก�ก�",��<  �����ก� )-"�	%���#��$%������ก�	-�ก����� $���/��ก� ���&��" 
7-�2-�ก� �/���	����
�)�
!ก0���#�ก2�ก28�$���
�%�������3+(=/�#��$0(��ก� 1����ก 1�,��<  �����ก� )-"�	%���2*,8�$�2�ก�+%,��#��$%����
&��$-��8ก� %��)��ก���$-��8 �ก� )-"�	%���#��$%���� 

� ก �����3+(=/�#��$%������,8)-��9#(" 
7-�2-�ก� )-"�	%��� (1��(�ก� %����) #��$%������
���/��ก� ����	-�ก����� $���/��ก� 
���/#��$%������
���/��ก� ����/�� " 
7-�2-�ก� 2*�8��
�ก� 1����
�%����9�#��$%����� (���($3%	 *1����-(�#��:�9� 
5 $-��8ก� �-"!0�$-������( -",8)-��2�ก3+(=/�#��$%���� �$(�!0�9�ก �����,�*ก  �ก�  ก.%.0.# /�)8�-ก���,�*ก  �ก�  ก.%.0. 
9#(,$���#����"# /���	 *ก�5ก8#���	�������/��  
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(ก) ก ��ก�����0(���� ก� ,8�$� �,�)-"�	%���#��$%����2*9�( �,� -"./(�,/�#��$%���� � )
(�$-��8ก� ./(�&����" 
7-�2-�ก� 
��( -",8)-��)-"�	%���#��$%����!%*" 
7-�2-�ก� ��(�8 �ก� )-"�	%���#��$%����!%($ .6���	�� �,���� -" ��1�3+(�+!%3%	 *1���
!%($ #-ก�($,��<  ��������� �ก�ก�"2�ก3+(=/�#��$%���� (=(���)  

(&) ก ��ก�����	%���� ก� ,8�$� �,�)-"�	%���#��$%����2*9�( �,�&�#��$%���� � )
(�$-��8ก� ./(�&����" 
7-�2-�ก� 
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�#��$%���� (=(���)  
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�
2&��" 
7-�2-�ก� !0�����3+(
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7-�2-�ก� &�)�$�)
�<
	@
�)<,8)-��)-"�	%���#��$%����&��3+(%���� #�กก� )-"�	%����-�ก%��$&-�ก-"#%-ก�ก�s�&��)8�-ก���
,�*ก  �ก�  ก.%.0. # /� ��3%ก *�"0��ก� " 
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7-�2-�ก� &�)�$�)
�<
���2*	
� -",8)-��)-"�	%���#��$%�����&(��-�$, �$/=�$  0�����" 
7-�2-�ก� �#��)�,$  �-(���( " 
7-�2-�ก� 
2*!2(�9#(3+(%����� �"%�$�#�(������(� 3 $-��8ก� ก���ก� 9�()
�<
	
� -",8)-��)-"�	%���#��$%���� 1�2*	 *ก�53�������$�"�.0�
&��" 
7-�2-�ก�  !%*�$�"�.0�&��3+()�-")���ก� &�# /� -"./(�,/�#��$%���� (=(���) 

Q: ก�����*(,�&'ก/"��(�R&ก�*;��"�)(�.���� @.7+'�=/ก#�ก�*;��('��)��* 

A:  1. )8# -"��ก��
�#��$%���� (ก�$(���
���/��ก� ��� !%*��
���/��ก� ���3�����������
�%�ก� ��
ก)�) 3+(=/�#��$%����)��� =1��
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(&) ก� 1��#��$%����0��,8)-��5�%# /�1�3%&��กA#�� (.6����� $�=6�ก �����3+(%��������	��"�,,%<  ���0-(�!0� 2 ,�&6(�  
�	!0�����ก
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ก� ก�����:�9� 7 $-��8
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A:  3+(=/�#��$%����)��� =�8)��&(� (��� ������(��� 

• " 
7-�#%-ก� -��2-�ก� ก����� �����
�� 28ก-� >��%+ก,(�)-��-�<� 1� .0-2777-7777 

• )8�-ก���,�*ก  �ก�  ก.%.0. (Help Center) 1� .0-2263-6000 

• 3+(�+!%3%	 *1��� : <��,� ก)
ก �� 28ก-� (�#���) 1� . 0-2470-1962 / 0-2470-1523 !%* 1� )�  0-2470-1996-7 
ก�**7�#3+'������;��ก*73(�ก�*���1�;99�.�ก�* 

9�ก �����" 
7-�2-�ก� ก����� $�>��>/�# /����	@
"-0
0��#%-ก�ก�s��ก��$ก-"ก� ����-0
9#(2-�0-(�ก����� $�!""�	��ก� �-�$�	 !%*
ก� >��>/�# /�ก� ���	@
"-0
�-(�ก��9#(�ก
�,$���)�#�!ก�ก����� $�# /�3+(%���� " 
7-�2-�ก� ก����� $�2*!ก(�&��$�,$��
�)�#�1�����-ก�(� 1�9�ก ������ก
�&(��
��� *#$���" 
7-�2-�ก� ก����� $�!%*3+(%���� " 
7-�2-�ก� ก����� $�
���9#(�8&(�
�
����&(�)+�ก� �
2� ��&�����;�100�%�ก�  

Q: ก�**73�?-,�./	��<�
*7	�k�� 	�%)�ก�*(���*#���$/"*#32-'V%�"�)(�.������ก*���&),),&?-,�./	��<�
*7	�k�� 

A:      9�ก �����3+(=/�#��$%���������:+�
%8���9�	 *��5��!%*�����(!2(��$(�	�������/�� " 
7-�2-�ก� 2*�(���
�����+�&��" 
7-�2-�ก� �	��:+�
%8�����/��
ก� $��� -��9�ก �����0(����ก� $��� -�� 

3�00.�&)	ก&)�(+'��ก#3ก�*�/	���ก�*+��ก�����*(, 

Q: +'�,-.	ก&)�(ก#33*�N#�=#�ก�*ก�����*(, 

A:       " 
7-�#%-ก� -��2-�ก� ก����� �����
�� 28ก-� 2-�0-(�&6(���/��$-���� 18 ����,� �.5. 2535 �	��" 
7-�9��, /�<��,� �����
��       
�����( -"9"���;�02�กก *� $�ก� ,%-�9#(	 *ก�"<� ก
2#%-ก� -��	 *�:�<� ก
2ก� 2-�ก� ก����� $� ก�����)8 ���%�(���� !%* 
ก�����)�$�"�,,% 	-22�"-�" 
7-�2-�ก�  ��ก����� $�:�90(ก� " 
#� 2-�ก� 28�$��-(�#�� 482 ก����� !%*�+%,��� -��)
�)��<

&��ก����� $� ����ก-"  892,106,455,366.76 "�� (&(��+% � $-���� 30 <-�$�,� 2565) 
�    ��/��,�*ก  �ก� 2-�ก�  

1. ��� �,�5-ก�
� 	%�����- 	 *<���2(�#�(����" 
#�  
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2. ����-�����-) �	����
����-) Chief Investment Officer  
3. �����$
� �-5$1:,
� Chief Marketing Officer  
4. ���	
��)��� :+�$
:���$  <�� Chief Operations Officer 
5. ���)��<
��� %
�	�-�<� Executive Director ก%���2-�ก� %����0 �)� ��� 
6. � .�+�5-ก�
� 1%�)���  
7. ���)�$�� � =
��<�)�  

Executive Director ก%���2-�ก� %���� Machine Learning  
Director ก%���2-�ก� %����0 �)� #��( 

8. ����<�% $
����
�ก  
9. ��$1 ��<
� 2� *�� 

Executive Director ก%���2-�)  )
�� -��!%*ก�����0���	 *��5 
Executive Director ก%���$
�, �*#�#� %���� 

10. ���)�$�
�!ก($ � �!ก($ 
11. ���)�$� $� �������
�� 
12. ���)�$5�: -0�� �� ��$�5� 

Executive Director ก%���<� ก
2%+ก,(�"�,,%!%*)=�"-� 
Executive Director ก%���<� ก
2ก�����)8 ���%�(���� 
Executive Director ก%���ก%��<�ก� 0%��!%*3%
0:-�s�ก� %���� 

13. ��)���7� #
 -;&2 1 2�� Executive Director ก%���"-;��!%*	@
"-0
ก� ก����� 
14. ���)�$,���ก  2
 ���ก )ก�% Executive Director ก%�����,1�1%�)� )���5 
15. ����
���  � :-� $
ก � Executive Director ก%���ก� %�����)-�#� 
�� -��!%*1, �) (���/(�M�� 
16. ���)�$�:� -0�� ก�;2�)�$�5� 
17. ��	 �1��� �%(�)�"+ �� 

Executive Director ก%���� -��ก "�,,% 
Executive Director ก%���" 
#� ,$���)���  

18. ���)�$� ���� ����	��)�& Executive Director ก%���ก%��<�!%*$��!3� 

�      ��/��,�*ก  �ก� " 
7-� 

1. ���ก
00
� 10<�*�ก7� 	 *<��ก  �ก� " 
7-� 
2. ���)�%
�� $-�0�% ก  �ก�  
3. � .  � ���2 
; 
4. ���%
00
 ��/���28��,� 

ก  �ก�  
ก  �ก�  

5. ��� �,�5-ก�
� 	%�����- ก  �ก�  
6. ��	@
:�� �%
5	 *�) 
M5
 
 ก  �ก�  

Q: *���%)�0�7ก**,ก�*ก�*.����  
A:    1. ��� �,�5-ก�
� 	%�����- 

2. ����-�����-) �	����
����-) 
3. ���)��<
��� %
�	�-�<� 
4. � .�+�5-ก�
� 1%�)���  
5. ���)�$�� � =
��<�)�  
6. ����<�% $
����
�ก  
7. ��$1 ��<
� 2� *�� 
8.  ���)�$2� �:-�  ���%�� 
9. ���-M��- 	 *���� �
�� 
10. ��)=
0���7� 2-�� 2
 $�5� 
11. ���� 
��� �
0���:�� 
12. ���)�$�:��  � %�:$ ก
2�-  
13. ����ก%-ก7�� ก *!)�5�   
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14. ��$ �� "�; 8%6ก=��� 
15. ��:,)���� 2
0�-���-<  � 
16. ���$
�% ���,�)� 
17. ���)�$�
) �� :-ก���� 
18. ��	
*:-� � :-� :+$�% 
19. ���)�$55
�
��� )�!)�2-�� � 
#���#0� : 

* &(��+% � $-���� 21 ��52
ก�� 2565 
Q:  *���%)�2-'=#�ก�*ก����� 
*7(#9�ก�*klกN� @.7
*7$3ก�*��ก�*�/����&)	ก&)�(+'��ก#3ก�*3*�"�*=#�ก�*ก�����*(, 
A:         ��/��!%*&(��+%����ก��$&(��ก-"3+(2-�ก� ก����� !)����(�-���( 
ก.�),=#�ก�*.����9*�$�*��� 

./�#3 �%)�-$ก�. "�'��&)@.70(�,*#32����3 (�m�ก�*klกN� 
*7$3ก�*���/��� 

1 ���)��<
��� %
�	�-�<� " 
#� ก� %����9�0 �)�  ��� 
!%*!)$�#�1�ก�) 9�ก� 
) (��3%0�"!�� 2�กก� 
%����9�0 �)� ��� 

- 	 
;;�1� Master of Science in 
Finance and Investments 

  University of Edinburgh 
- 	 
;;�0 � " 
#� <� ก
2"-�s
0 
   2���%�ก ���#�$
��%- 
- ,��$��
�
�57 CFA Level I, CISA 

Level I 

-   Executive Director ก%���2-�ก� %����
0 �)� ��� "%2.�����
�� 

-   Director >��2-�ก� %����0 �)� ��� 
"%2.�����
�� 

-   3+(�8�$ก�  >��2-�)  )
�� -�� !%*
ก%��<�ก� %���� "%2.�����
�� 

-   3+(2-�ก� ก�������$�1) >�� 
0 �)� ���9�	 *��5 "%2.������J.�
28ก-�(�#���) 

-   3+(2-�ก� ก�������$�1) >�� Private 
Equity "%2.������J.� 28ก-�(�#���) 

-   �-ก$
�, �*#����ก� ��
� >�����	 6ก7�
���ก� ��
� "%2.������J.� 28ก-�
(�#���) 

2 ���)�$2� �:-�  ���%�� 

 

" 
#� ก� %����9�0 �)�  ��� 
!%*!)$�#�1�ก�) 9�ก� 
) (��3%0�"!�� 2�กก� 
%����9�0 �)� ��� 
 

- 	 
;;�1� " 
#� <� ก
2 )�&�
ก� ��
� )=�"-�"-�s
0
" 
#� <� ก
255
�� � 2���%�ก ��
�#�$
��%- 

- 	 
;;�0 � Botany 2���%�ก ��
�#�$
��%- 

- ,��$��
�
�57 Fund Manager 
License 

-   Senior Principle ก%���2-�ก� %����
0 �)� ��� "%2.�����
�� 

-   Executive Director ก%���2-�ก� %����
0 �)� ��� "%2.�����
��  

- 3+(�8�$ก� ��$�1) >��2-�ก� %����
0 �)� ��� "%2.�����
��   

- 3+(" 
#� ���>��" 
#� ,$���)���   
"%2.ก)
ก ��  

- 3+(2-�ก� ก�������$�1) "%2. ก)
ก ��  
- Manager Investment "%2.:-� <�ก
2 

3 ���-M��-  	 *���� �
�� " 
#� ก� %����9�0 �)�  ��� 
!%*!)$�#�1�ก�) 9�ก� 
) (��3%0�"!�� 2�กก� 
%����9�0 �)� ��� 

- 	 
;;�1� " 
#� <� ก
2 (ก� ��
�) 
    �#�$
��%-<  �5�)0 � 
 - 	 
;;�0 � $
5$ก  �5�)0 � 
    2���%�ก ���#�$
��%- 
 - ,��$��
�
�57 CFA Level III, 

Derivative License 

- Director >��2-�ก� %����0 �)� ��� 
"%2.�����
�� 

- Associate Director >��2-�ก� %����   
0 �)� ��� "%2.�����
�� 

- 3+(�8�$ก�  >��%���� "%2. J
�-�.�� 
- ���	 6ก7� ". �ก$
��� ,��.-%0
(� 28ก-� 
- $
5$ก  ". ,$�%
��, ���2
��� 
�� 

!����,��)0-,�-�� 2ก. 
-   $
5$ก  "�2.	0� )8 $2!%*3%
0

	
10 �%�� 
-   $
5ก 1, �) (�� ". �����,��,� 

)�ก% ก��) (�� 28ก-� 
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*7$3ก�*���/��� 

4 ���)�$�
:��  �
����: �� " 
#� ก� %����9�0 �)�  ��� 
!%*!)$�#�1�ก�) 9�ก� 
) (��3%0�"!�� 2�กก� 
%����9�0 �)� ��� 

- 	 
;;�1� " 
#� <� ก
2 (ก� ��
�) 
�#�$
��%-<  �5�)0 � 

- 	 
;;�0 � "-;�� 2���%�ก ��
�#�$
��%- 

- ,��$��
�
�57 CISA Level I 
 

- Associate Director >��2-�ก� %����
0 �)� ���  "%2.�����
��   

-  ��3+(�8�$ก�  >��)�-")��� 
ก� %���� "%2.�����
��   

- 3+(2-�ก� ก����� "%2.�#� �� 
- Portfolio Administration Officer 

"%2. �#� �� 
- �2(�#�(����ก� ��
� "%2.�#� �� 

5 ��)�#$-�  2
 -M
0
�8��$�5� " 
#� ก� %����9�0 �)�  ��� 
!%*!)$�#�1�ก�) 9�ก� 
) (��3%0�"!�� 2�กก� 
%����9�0 �)� ��� 

- 	 
;;�1� " 
#� <� ก
2 (ก� ��
�) 
George Washington University 

- 	 
;;�0 � "-;�� 2���%�ก ��
�#�$
��%- 

- ,��$��
�
�57 CFA Level II 

- Principal >��ก� %���� 
0 �)� ��� "%2.�����
�� 

- Associate Director >��ก� %���� 
0 �)� ��� "%2.�����
�� 

- 3+(2-�ก� ก����� "%2.ก ���� 
6 ������-�<� :-� �,� " 
#� ก� %����9�0 �)�  ��� 

!%*!)$�#�1�ก�) 9�ก� 
) (��3%0�"!�� 2�กก� 
%����9�0 �)� ��� 

- 	 
;;�1�  Financial  
Engineering ICMA Centre, 
University of Reading, UK 

- 	 
;;�0 �  Aerospace 
Engineering 
�#�$
��%-�ก70 5�)0 � 

- 	 
;;�0 �  Aerospace 
Engineering RMIT University, 
Australia 

- 	 
;;�0 �  Business 
Management RMIT University, 
Australia 

- ,��$��
�
�57 CFA Level I, FRM 
Level I 

- Associate Director >��2-�ก� %����
0 �)� ��� "%2.�����
�� 

- Senior Associate >��2-�ก� %����
0 �)� ��� "%2.�����
�� 

- �2(�#�(������$�1) >��$
�, �*#�0 �)�  
��� "%2.�����
�� 

- �2(�#�(������$�1) >��2-�)  )
�� -��
!%*ก%��<�ก� %���� "%2.��
���
�� 

- �2(�#�(���� >��2-�)  )
�� -�� !%*  
ก%��<�ก� %���� "%2.�����
�� 

7 ��F-0 �- )
 
��$-;ก�% " 
#� ก� %����9�0 �)�  ��� 
!%*!)$�#�1�ก�) 9�ก� 
) (��3%0�"!�� 2�กก� 
%����9�0 �)� ��� 

-   	 
;;�1� �5 7M5�)0 � )�&�
�5 75�)0 �ก� ��
� )=�"-�
"-�s
0�-��" 
#� 5�)0 � 

-   	 
;;�0 � $
5$ก  �5�)0 �  
)�&�$
5$ก  ��JJ(� 
�#�$
��%-�ก70 5�)0 � 

-   ,��$��
�
�57 Fund Manager 
License !%* Derivative Fund 
Manager License 

-  Associate Director >��ก� %���� 
0 �)� ��� ก%���2-�ก� %���� 
0 �)� ��� "%2.�����
�� 

-  3+(2-�ก� ก����� "%2. ก)
ก �� 
-  3+(2-�ก� ก����� "%2. $  � 
-  �-ก$
�, �*#� "%. ����� �$%�� 

8 ���
�<
ก  	 �ก� �
%�5 " 
#� ก� %����9� 
0 �)� ��� !%*!)$�#�1�ก�) 
9�ก� ) (��3%0�"!�� 2�ก
ก� %����9�0 �)� ��� 

-   	 
;;�1� " 
#� <� ก
2 MBA 
2���%�ก ���#�$
��%- 

-   	 
;;�0 � " 
#� <� ก
2#%-ก)+0 
:�7��-�ก�7 (BBA Program) 
�#�$
��%-<  �5�)0 � 
2���%�ก ���#�$
��%- 

-  ,��$��
�
�57 CFA Charterholder 
!%* Fund Manager License 

- Associate Director >��2-�ก� %���� 
0 �)� ��� " 
7-�#%-ก� -��2-�ก� 
ก����� �����
�� 28ก-� 

- 3+(2-�ก� ก����� >��2-�ก� %���� 
0 �)� ��� " 
7-�#%-ก� -��2-�ก� 
ก����� �
)1ก( 28ก-� 

- �-ก$
�, �*#�ก� %���� " 
7-� �� �� �� 
(	 *��5��) 28ก-� 

- �-ก$
�, �*#�#%-ก� -�� " 
7-�#%-ก� -�� 
!�,,$� � (	 *��5��) 28ก-� 
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ก.�),=#�ก�*.���� Machine Learning 

./�#3 �%)�-$ก�. "�'��&)@.70(�,*#32����3 (�m�ก�*klกN� 
*7$3ก�*���/��� 

1 ���+�5-ก�
�  1%�#�)���  " 
#� ก� %����9�0 �)� 
��� ��
� Quantitative 

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

- 	 
;;�1�  
M. Electrical Engineer University 
of Southern California 

- 	 
;;�1� 
M.S. Mathematical Finance 
University of Southern California 

-  	 
;;�1� 
M.A. Mathematics University of 
Southern California 

- 	 
;;�0 � $
5$ก  �5�)0 �
"-�s
0 2���%�ก ���#�$
��%- 

- ,��$��
�
�57 CAIA,CFA, FRM 

-   Executive Director ก%���2-�ก� %���� 
Machine Learning "%2. �����
�� 

- 3+(�8�$ก� ��$�1) !%*#-$#�(�>��
2-�ก� %����0 �)� �����
�ก%��<� 
"%2. �����
��   

- 3+(�8�$ก�  >��ก� %����0 �)� ���
��
�ก%��<� "%2.�����
��  

-   3+(�8�$ก�   >��2-�ก� %���� 
      0 �)� ��� "%2.�����
��   
- 3+(�8�$ก�  >��2-�)  )
�� -��!%*

ก%��<�ก� %���� "%2.�����
��   
- 3+(2-�ก� >��0 �)� #��( ก�����

"8�#��2"8��;&(� ��ก�  (ก"&.) 

2 ���� 
���  �
0���:�� " 
#� ก� %����9�0 �)� 
��� ��
� Quantitative 

- 	 
;;�1� $
5$ก  �5�)0 �
�#�"-�s
0 2���%�ก ��
�#�$
��%- 

- 	 
;;�0 �  $
5$ก  �5�)0 �
"-�s
0 2���%�ก ���#�$
��%- 

-   Director >��$
�, �*#� Big Data !%*
&(��+%��
�	 
��� "%2.�����
��  

-  #-$#�(�)�$� >��" 
#� ,$���)����(��
0%�� <��,� ก)
ก �� 28ก-� 
(�#���) 

-   �-ก$
�, �*#�&(��+%!%*1	 !ก �  " 
7-� 
�,.���) 28ก-� 

3 ��)=
0���7� 2-�� 2
 $�5�  " 
#� ก� %����9�0 �)� 
��� ��
� Quantitative 

-  	 
;;�1� 
M.S. Computational Finance 
and Risk Management 
University of Washington 

- 	 
;;�0 � $
5$ก  �5�)0 �
"-�s
0 2���%�ก ���#�$
��%- 

- ,��$��
�
�57 CFA 

-   Director >�� Machine Learning  
0 �)� ��� "%2. �����
�� 

-   Associate Director >�� Machine 
Learning 0 �)� ��� 

    "%2. �����
��   
-   Senior Investment Analyst 

 Employees Retirement System of 
Texas, USA 

4 ��ก�� 2-�� �#�-ก " 
#� ก� %����9�0 �)� 
��� ��
� Quantitative 

- 	 
;;�1�  
MSc Statistics (Financial 
Statistics), London School of 
Economics and Political Science 

- 	 
;;�1� 
MSc Financial Engineering, 
University of Reading 

- 	 
;;�0 �  
$
��5�)0 �"-�s
0 ,�
05�)0 � 
�#�$
��%-�ก70 5�)0 � 

- ,��$��
�
�57 CAIA, FRM 

-   Principal ก%���2-�ก� %���� Machine 
Learning "%2. �����
�� 

-  Senior Portfolio Manager, QIS 
Capital 

-   Principal ก%���2-�ก� %���� Machine 
Learning "%2. �����
�� 

-   Manager >��" 
#� ,$���)���ก� 
%���� ก�����"8�#��2"8��;
&(� ��ก�  (ก"&.) 

-   Quant Researcher 
JP Morgan Securities Hong Kong 

-   VP of Research, WorldQuant 
Research Thailand LLC 

5 ���-M$��
 ���"�
�� � " 
#� ก� %����9�0 �)� 
��� ��
� Quantitative 

- M.S. Financial Engineering 
Chulalongkorn University 

- 	 
;;�1� 
B.Eng. Nano-engineering 

-  Associate Director 
>��2-�ก� %���� Machine Learning 
"%2. �����
�� 

-  3+(��$3+(2-�ก� ก����� >��2-�ก� %���� 
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Chulalongkorn University 
- 	 
;;�0 � $
5$ก  �5�)0 �"-�s
0 

2���%�ก ���#�$
��%- 
- ,��$��
�
�57 CFA Level III, IC  
Complex License 

Quantitative Investment 
"%2. "��ก�ก!,		
0�% 

-  Senior Associate >�� Financial 
Product "%. ก)
ก �� 

#���#0� : 
* &(��+% � $-���� 3 �ก �,� 2566 

Q: *���%)�2-'$�#3$���ก�*+��"*%�*#3Q%'�0%�"�)(�.���� ����7	3&��"�)(�.���� @.72-'�-@.2.
*7;���� 

A:        3+()�-")���ก� &�# /� -"./(�,/�#��$%���� 

2-'$�#3$���ก�*+��"*%�*#3Q%'�0%�"�)(�.���� 	3�*�;�*k#��� 
1 <��,� �����
�� 28ก-� (�#���) 0-2777-7777 
2 " 
7-�#%-ก� -�� �ก� 0
��,
�:-�  28ก-� (�#���) 02-305-9000 
3 " 
7-�#%-ก� -�� ก ��5 � 28ก-� (�#���) 02-659-7000 
4 " 
7-�#%-ก� -�� 1��+ * �-��)
� 28ก-� (�#���) 02-638-5500 
5 " 
7-�#%-ก� -�� �,2��� (	 *��5��) 28ก-� (�#���) 02-658-8888 
6 " 
7-�#%-ก� -�� �
�1��$)�� ��ก.� 28ก-� 0-2949-1999 
7 " 
7-�#%-ก� -�� J
�-��.� �. -) 28ก-� (�#���) 0-2646-9650 
8 " 
7-�#%-ก� -�� ��"���) $
,�,� �) (	 *��5��) 28ก-� 0-2857-7000 
9 " 
7-�#%-ก� -�� �� $� 1ก%"�% 28ก-� (�#���) 0-2658-5800 

10 " 
7-�#%-ก� -��2-�ก� ก����� ��� ��-�� �� ����� � 28ก-� 0-2660-6677 
11 " 
7-�#%-ก� -�� .�2���)-.�������"� (	 *��5��) 28ก-� 0-2761-9100 
12 " 
7-�#%-ก� -�� "-$#%$� 28ก-� (�#���) 0-2618-1111 
13 " 
7-�#%-ก� -�� ����� �%-) 28ก-� (�#���) 0-2680-1234 
14 " 
7-� ! ""
� 	 *ก-���$
0 28ก-� (�#���) 0-2648-3600 
15 " 
7-�#%-ก� -�� ��1� (	 *��5��) 28ก-� (�#���)  0-2648-1777 
16 " 
7-�#%-ก� -�� +1�"� �,��~�� (	 *��5��) 28ก-� (�#���) 0-2659-8000 
17 <��,� ��.�"�.� (��) 28ก-� (�#���) 0-2629-5588 
18 " 
7-� ~-�$�.���~� 1ก%�� J
$�2� �) 28ก-� 0-2223-2288 
19 " 
7-�#%-ก� -�� �� �� 28ก-� (�#���) 0-2080-2888 
20 " 
7-�#%-ก� -�� 1ก%�"%�ก 28ก-� 0-2672-5999 
21 " 
7-�#%-ก� -�� �� ����"� (	 *��5��) 28ก-� (�#���) 0-2088-9999 
22 " 
7-�#%-ก� -�� !%��� !���� �~(�)� 28ก-� (�#���) 0-2080-2888                        
23 " 
7-�#%-ก� -�� #$�0(� (	 *��5��) 2��ก-� 0-2009-8000 
24 " 
7-�#%-ก� -�� � ��
0�( 28ก-� 0-2343-9532-33 
25 " 
7-�#%-ก� -����#�(�./(�&�#��$%���� �$�%<� ��2
ก 28ก-� 0-2861-5508 
26 " 
7-� #%-ก� -��2-�ก� ก����� ����� �$%�� 28ก-� 0-2207-2100 
27 " 
7-�#%-ก� -����#�(�./(�&�#��$%���� �$%��  ��-""%
, 28ก-� 0-2266-6697 
28 " 
7-�#%-ก� -�� <���0 28ก-� (�#���) 0-2056-8888 
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2-'$�#3$���ก�*+��"*%�*#3Q%'�0%�"�)(�.���� 	3�*�;�*k#��� 
29 " 
7-�#%-ก� -�� �� 28ก-� (�#���) 0-2205-7000 
30 " 
7-�#%-ก� -�� "����� 28ก-� (�#���) 0-2820-0000 
31 " 
7-�#%-ก� -�� J
%%
	 (	 *��5��) 28ก-� (�#���) 0-2635-1700 
32 " 
7-�#%-ก� -�� ก ���� ���ก.�)	 
� 28ก-� 0-2695-5000 
33 " 
7-�#%-ก� -�� ���!"�ก� (	 *��5��) 28ก-� (�#���) 0-2658-6300 
34 <��,� ���)
� 0-2614-9999 
35 " 
7-� #%-ก� -����#�(�./(�&�#��$%���� J
�1����� 28ก-� 0-2026-5100 
36 " 
7-� #%-ก� -����#�(�./(�&�#��$%���� 1 1"�$%<� 28ก-� 0-2026-6222 
37 " 
7-�#%-ก� -����)"��� �� ����%�� 28ก-� 0-2018-8666 
38 " 
7-�#%-ก� -�� ��� ��-�� �� ����� � 28ก-� (�#���) 0-2117-7878 
39 " 
7-� ��/����	 *ก-���$
0 28ก-� (�#���) 02-274-940-0 
40 " 
7-�#%-ก� -�� ก)
ก �� 28ก-� (�#���) 0-2696-0011 
41 " 
7-�#%-ก� -����#�(�./(�&�#��$%���� !�)�.��� �$%<� 28ก-� - 
42 " 
7-�#%-ก� -����#�(�./(�&�#��$%���� �� ��� 
)0� 28ก-� 0-2343-9532-33 
43 " 
7-�#%-ก� -�� ���� �$%�� 1.%+�-�� 28ก-� 02-095-8999 
44 " 
7-�#%-ก� -�� ����)!�% 28ก-� 0-2508-1567 
45 " 
7-�#%-ก� -�� )���$%<� 28ก-� 0-2430-6543 ก� 0 
46 " 
7-�#%-ก� -�� �,�,�� ���� 28ก-� 081-846-3116 
47 " 
7-�#%-ก� -��2-�ก� ก����� ���ก.�)	 
�  28ก-� 0-2030-3720 

" 
7-�2-�ก� ��2�
2� ��!0��0-(�3+()�-")���ก� &�# /� -"./(�,/� ��/����
���0
�# /��	%���!	%���(9�:�#%-�  

 ����7	3&��"�)(�.���� 

 <��,� �����
�� 28ก-� (�#���)  1� . 0-2128-2332-7 

2-'�-@.2.
*7;���� 

 <��,� ก)
ก �� 28ก-� (�#���)  1� . 0-2470-3207 

 K��ก2�ก#�(����0�����ก8#���$(9�)-;;�!0��0-(� 3+(�+!%3%	 *1���-���#�(����0��กA#��9�ก�  -ก7�3%	 *1���&��3+(=/�#��$
%�����($L 

Q:      2-'$�33#1�&+��ก�����*(, 

A:        $/�#ก���$�33#1�& �& � 	� 

��� )�$
�% ก�0��ก� ��  

��� $
�% -0�� 1 2���, 
�� � 

���)�$ )�2
�0�� �%#
 -; -0�� 

"*%� 

3*�N#� �&(& ����� =/ก#� 

 �� ������� ����-�ก  

���)�$ ��:+��� !.�!0( 
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�� 	 *$
�� $
$  �<����0 � 

���)�$ ��0
�� $�7�5 ��-�<��- 

�� ���� <�+ -0����5� 

���)�$  M�:-�  %
(�)ก�% 
" 
7-�2-�ก� ��2��
���0
� ก�%
ก �	%���!	%�3+()�""-;��9�:�#%-� 1�3+()�""-;���-�ก%��$0(���	��"�,,%�����( -",$���#����"
0��	 *ก�5$���($ก� 9#(,$���#����"3+()�""-;�� 

2-'.����$�,�*V�*�3+'�,-.	��),	9�,�'=�ก 

�  " 
7-�#%-ก� -��2-�ก� ก����� �����
�� 28ก-� 
  ����+�   �����
�� 	� �, �%�.�� ��,�  1 �-(� 7 | 8  

�%&��� 18 =�� -���:
�7ก !&$�20�2-ก  
�&020�2-ก  ก ������ 10900 

  1� 5-��� 0-2777-7777 

 Website  www.scbam.com 

�  <��,� �����
�� 28ก-� (�#���) ��ก)�&� 

�  Call Center 0-2777-7777 

•       3+()�-")���ก� &�# /� -"./(�,/�#��$%���������( -"ก� !0��0-(�2�ก" 
7-�2-�ก�  
�-(���( " 
7-���2�
2� ����
���0
�/�	%���!	%��������ก� � �"&(��+%��
���0
�9�:�#%-���( 


#==#�0(�,	$&)��+��ก�����*(, @.7@�(���ก�*3*�"�*	�%)�.�0(�,	$&)�� 

ก�����	
����������� SET50 INDEX 1���(�ก� %����9�#%-ก� -��	 *�:�#�(����&��" 
7-�2��*�"��9�0%��#%-ก� -��!#��	 *��5
�� !%*/# /�#%-ก� -��	 *�:��/��_ �����3%9�ก� ,8�$��-��� SET50 .6��2*28%��ก� �,%/����#$&���-��� SET50 1���22*9�(ก%��<�
!"" Full replication # /� Optimization ��/��9#(�-0 �3%0�"!��&��ก�����9ก%(�,��ก-"�-0 �3%0�"!��&���-��� SET50 ��ก���)�� 

� 0(�,	$&)��=�ก9.�� (Market Risk) : ,$���)����-���/���2�กก� �	%���!	%� �,�&��#%-ก� -���-(�#�����2��*�"���+�9�0%��#%-ก� -��� 
.6����2�ก	-22-0��� ���)��3%0��0%��#%-ก� -��� 1� $�  ���
���� ):�$*�5 7Mก
2 ก� ��/�� )-�,� �-(�:�9�!%*:���ก	 *��5 �	��0(� .6��
��2)��3%9#(�+%,��&��0 �)� ������ก�����%������
��&6(�# /�%�%� �-��-(� ��/���+%,��&��0 �)� ������ก�����%������ก� �	%���!	%�
%�%� �+%,��#��$%����ก�2*%�%�0���	�($ 

� 0(�,	$&)��=�กก�*�/	������+��3*�N#�2-'��ก".#ก�*#��� (Company Risk) : ,$���)����-���/���2�กก� �	%���!	%� �,�&��#%-ก� -��!0�
%*0-$���ก���������%����9�0%��#%-ก� -��� .6���	��3%��2�ก3%ก� �8��
����&��" 
7-���� 1���( -"3%ก *�"2�กก� �	%���!	%�&��):�$*
�5 7Mก
2 0%��2�	-22-�/��_ �����3%0��" 
7-�9�" 
7-�#�6��1��F��* 

� 0(�,	$&)��=�กก�*	+'��/R�*ก**,Q%'�+��$#11�Q%'�+��.)(�"�'� : ก�������2%����9�)-;;�./(�&�%�$�#�(� 1���$-0=�	 *)�,���/��
��
��	 *)
�<
:��9�ก� " 
#� ก� %���� (Efficient Portfolio Management) 1�ก�����2*%����9�)-;;�./(�&�%�$�#�(���/��9#(�� �0ก� 
%����)��� =) (��3%0�"!��9#(9ก%(�,��ก-"�-��� SET50 .6��ก� �8)-;;�./(�&�%�$�#�(� ��/��, "ก8#��0��)-;;�3+(�8)-;;���:� *
3+ก�-����0(��	@
"-0
0��)-;;����0ก%�ก-��$( ���$��ก� �&(��8)-;;��-(�2*�89#(�ก
�ก8�  # /���3%&�����0��ก�����ก�0�� ����� ก�0��,$��
�)������%�%���2�89#(ก�����	(��ก-�,$���)��������(�-(�#�� !%*�)�1�ก�)9�ก� ��( -"3%0�"!�������&6(� #�ก0%�������,%/����#$
�	9��
5������,��ก� ���$( 

�)������&)2-'.����$�,�*V�*�3+'�,-.	��),	9�, 
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� 0(�,	$&)���'��	0*��9+��0-)$#11� (Credit Risk) 9�ก �����,+�)-;;����)��� =	@
"-0
0��&(�0ก%���� *"��$(9�)-;;�./(�&�
%�$�#�(� 1��F��*)-;;�./(�&�%�$�#�(�����80��,$��0(��ก� �F��*�2�*2� *#$��� 2 >�� 9�ก ��:�$*0%����,$��3-�3$�
 $�� �$ !%* ��! � ��2)��3%9#(:� *,$���)���2�กก� �&(��8)-;;�./(�&�%�$�#�(�&��,+�)-;;�>��9�>��#�6����
��&6(�������ก 
2����)��� =	@
"-0
0��:� *�����(0ก%��$(9�)-;;� ����� ก�0�� ก�����)��� =%�,$���)���1���(��&(��8<� ก  �)-;;�./(�
&�%�$�#�(��-��� �,�9�0%������-�<� 

� 0(�,	$&)���'��$?��0.)�� (Liquidity Risk) ,$���)���������)��� =�8ก� ./(�&�)-;;�./(�&�%�$�#�(�9�0%����(9���$��$%�
!%* �,����0(��ก�  �-���/���):��!%*&���&��0%�� ���� 	 
���)-;;�./(�&�%�$�#�(�,���&(��28ก-� 0%��2������$
<�ก� ก8#��
 �,�&��)-;;������-��2� !%*&��&(��+%�/�� _ ���28�	��0��ก� ./(�&�)-;;��-�ก%��$ 

� 0(�,	$&)��=�กก�*0#�	.%�ก".#ก�*#��� 	�%)�	
K�9#(@��+���#��& SET50 +��3*�N#�=#�ก�*  �	��,$���)���2�กก� 9�(1	 !ก �
,���
$�0� ��8ก� �%/�ก#�(�# /�#%-ก� -�����%����9#(ก-"ก����� $� 1� �,�#�(�# /�#%-ก� -��!0�%*0-$���1	 !ก �,���
$�0� ��8ก� ,-��%/�ก 
��2����,%/����#$�	9��
5������$ก-"�-��� SET 50 ��ก�-(�ก�����-���,$���)���2�ก	 *ก�5กA�ก�s�&��กA#������ก��$&(�� !%*/# /�$
<�ก� 
,8�$��-���0%��#%-ก� -��� # /��-��� SET50���ก���������%���� !%*��2)��3%9#(ก� ,8�$��+%,��� -��)
�)��<
&��ก����� $�����	���	0��
�
5���!%*# /�9ก%(�,��ก-"�-0 �ก� �	%���!	%�&���-��� SET50 �-�ก%��$ 

ก�����	
����������� SET 50 2*ก *2�ก� %����9�#�(�# /�#%-ก� -���/��_ �����3%0��ก� �,%/����#$&���-��� SET50 &��0%��#%-ก� -���  �89#(
ก�����)��� =%�,$���)���2�กก� %���������(��(8#�-กก� %����9�#�(�# /�#%-ก� -��0-$9�0-$#�6���	��ก� �F��* !%*��/����$9#(ก� " 
#� ก�����
�	���	������	 *)
�<
:�� !%*9#(3%ก� �8��
����9ก%(�,��ก-"�-��� SET 50 ��ก���)�� 26���ก� 9�(1	 !ก �,���
$�0� ������	 *)
�<
:���8ก� ,-��%/�ก
#%-ก� -�����%���� 9�ก� " 
#� !%*ก8#��)-�)�$�ก� %����9�#�(������3%0��ก� ,8�$��-��� SET 50 !0�%*0-$ 0%��2�2-�)  9#(ก�������):��
,%������������2*%����9#(, �",%��#�(�!0�%*0-$0�� Model ���ก8#���$( .6���89#(ก�������ก� ก *2�ก� %�����+�9� *�-"����#��*)�  

�-��-(� ��/��	 *1���)+�)��&��ก�����!%*3+(%����  3+(%����,$ 0 *#�-ก$��ก� %����9�#�(�!�($����1�ก�)��( -"3%0�"!��)+� !0�9�&�*���$ก-���2�ก
�
,$��3-�3$�&��0%��#%-ก� -��� .6��ก� %���� **�$2*)��� =%�,$���)����-�ก%��$%���(����ก-� 

9�*��$*�
�#9*�$)(�ก�*.����+��ก�����*(, 

$)(��&) 1 : �-0 �)�$�ก� %�������,8�$�0��3+(��ก� -��)
�# /�,+�)-;;� (single entity limit) 

+'� 
*7	?��*#���$�� �#9*�$)(� (% +�� NAV) 

1 0 �)� :�, -M�� ���28ก-��-0 �)�$� 

2 #��$ CIS 0����� *"�9� &(� 3.13.1 )�$���� 2 &(� 1 ����ก
� 10% 

3 

 

 

 

��
�>�ก# /�0 �)� ���"������
�>�ก���3+( -">�ก# /�3+(��ก0 �)� ��
%-ก7�*����9�����#�6���-���( 

3.1 �� credit rating �+�9� *�-" investment grade  

3.2 �	��<��,� ���)
� �-(���( �F��*��
�>�ก# /�0 �)� ��� -M"�%�	��
	 *ก-�  

����ก
� 20% 

4 

 

 

 

0 �)� �����%-ก7�*, "=($��-���( 
4.1 �	��0 �)� #��( 0 �)� ก6��#��(ก6����� ���3+(��ก2-�0-(�&6(�0��
กA#���� # /�)�&�&�� <�. 0���	 *��5�����( -"���;�09#(
	 *ก�"<� ก
2 <�. 9�	 *��5�� 

����ก
��-0 ��-���( !%($!0��-0 �9�2*)+�ก$�� 

(1) 10% # /� 

(2) �(8#�-ก&��0 �)� ���%�����9� benchmark + 5% 
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+'� 
*7	?��*#���$�� �#9*�$)(� (% +�� NAV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 �	��0 �)� �����%-ก7�*����9�����#�6���-���( 

4.2.1 3+(��ก�	��" 
7-�2��*�"�� 

4.2.2 3+(��ก��ก� �	
��3&(��+%�	��ก� �-�$�	1��� �%*����0�� 
filing 

4.2.3 9�ก ������	��0 �)� �����ก8#��$-��8 *#��( < 397 $-� �-"!0�$-����
%���� !%*�����(��%-ก7�*0�� 4.2.1 # /� 4.2.2 3+(��:� *3+ก�-�0��0 �
)� �-�ก%��$0(���	��"�,,%�-���( 

4.2.3.1 <�. "�. # /� ",. 0��กA#��$���($<� ก
2)=�"-�ก� ��
�  

4.2.3.2 <��,� ���)
�  

4.2.3.3 <��,� ��,� )��, �*#�  

4.2.3.4 <��,� ��/��ก� �ก70 !%*)#ก ��ก� �ก70   

4.2.3.5 "  7-�0%�� ��)
���/������+���5-  

4.2.3.6 <��,� �-���$
)�#ก
2&���ก%��!%*&������!#��
	 *��5��  

4.2.3.7 <��,� ��/��ก� )����ก!%*�8�&(�!#��	 *��5��  

4.2.3.8 <��,� �
)%��!#��	 *��5�� 

4.2.3.9 "%. 

4.3 �)��&�9�	 *��5��  

4.4 �� credit rating �+�9� *�-" investment grade 

4.5 9�ก ������	��0 �)� �����ก8#��$-��8 *#��( > 397 $-� �-"!0�
$-����%���� 0(��&6(��*�"��# /��+�9� *""&�� regulated market 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� -��)
��-���(  

5.1 0 �)� ������2��*�"��./(�&�9�ก *���./(�&�#%-ก� -��
)8# -"3+(%�����-�$�	&�� SET (!0���� $�=6�0 �)� ������3+(��ก0 �
)� �+� *#$����8��
�ก� !ก(�&�#0������2�89#(��ก� ��
ก=��ก� �	��
#%-ก� -��./(�&�9� SET)  

5.2 0 �)� ��������ก1�" 
7-����2-�0-(�&6(����$��0��กA#���� .6��
#�(�&��" 
7-��-�ก%��$./(�&�9�ก *���./(�&�#%-ก� -��)8# -"3+(
%�����-�$�	&�� SET (!0���� $�=6�" 
7-�����+� *#$����8��
�ก� !ก(�&
�#0������2�89#(��ก� ��
ก=��#�(���ก2�กก� ./(�&�9� SET # /�9�
0%��./(�&�#%-ก� -��0���	 *��5) 

5.3 #�(�����+�9� *#$��� IPO ��/��ก� 2��*�"��./(�&�0�� 6.1 

5.4 DW ����� issuer rating �+�9� *�-" investment grade 

 $�ก-�����ก
��-0 ��-���( !%($!0��-0 �9�2*)+�ก$�� 

(1) 10% # /� 

(2) �(8#�-ก&��� -��)
����%� ���9� benchmark + 5% 
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+'� 
*7	?��*#���$�� �#9*�$)(� (% +�� NAV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 <� ก  ��-���( ���,+�)-;;��� credit rating �+�9� *�-" investment 
grade 

5.5.1 reverse repo 

5.5.2 OTC derivatives 

5.6 #��$ infra # /�#��$ property �����%-ก7�*, "=($� �-���( 

5.6.1 2��*�"��./(�&�# /��+�9� *#$��� IPO ��/��ก� 2�
�*�"��./(�&�9�ก *���./(�&�#%-ก� -��)8# -"3+(%�����-�$�	
&�� SET (!0���� $�=6�#��$�-�ก%��$����+� *#$����8��
�ก� !ก(�&
�#0������2�89#(��ก� ��
ก=��#��$�-�ก%��$��ก2�กก� ./(�&�9� 
SET) 

5.6.2 �	��#��$&��ก�������������(��%-ก7�*ก *2�ก� %����9�
ก
2ก� 1, �) (���/(�M�� �)-�#� 
�� -�� # /�)
�<
ก� ���� !%($!0�
ก �� (diversified fund) 0��!�$������)8�-ก���,�*ก  �ก�  
ก.%.0. ก8#�� 

5.7 #��$ private equity ���2��*�"��./(�&�# /��+�9� *#$��� 
IPO ��/��ก� 2��*�"��./(�&�9�ก *���./(�&�#%-ก� -��
)8# -"3+(%�����-�$�	&�� SET (!0���� $�=6�#��$ private equity 
����+� *#$����8��
�ก� !ก(�&�#0������2�89#(��ก� ��
ก=��#��$
�-�ก%��$��ก2�กก� ./(�&�9� SET) 

5.8 #��$ CIS 0����� *"�9�&(� 3.13.1 )�$���� 2 &(� 2 ���2��*�"��
./(�&�# /��+� 9� *#$��� IPO ��/��ก� 2��*�"��./(�&�9�
ก *���./(�&�#%-ก� -�� )8# -"3+(%�����-�$�	&�� SET (!0����
 $�=6�#��$�-�ก%��$����+� *#$����8��
�ก� !ก(�&�#0������2�89#(��
ก� ��
ก=��#��$�-�ก%��$��ก2�กก� ./(�&�9� SET) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 #��$ infra # /�#��$ property &��ก����������%-ก7�*ก *2�ก� 
%����9�ก
2ก� 1, �) (���/(�M�� �)-�#� 
�� -�� # /�)
�<
ก� ���� 
!%($!0�ก �� (diversified fund) 0��!�$������)8�-ก���
,�*ก  �ก�  ก.%.0.ก8#�� !%*��%-ก7�*0�� 5.6.1 

#��$ infra ���28ก-��-0 �)�$� 

#��$ property ����ก
� 15% 

7 � -��)
��/����ก�#�/�2�ก��� *"�9�&(� 1 - &(� 6 (SIP)  $�ก-�����ก
� 5% 

#���#0� : 9�ก ���	��� -��)
��-���( �����&(�ก8#���ก��$ก-" single entity limit &��3+( -">�ก 3+(��ก0 �)� # /�,+�)-;;� !%($!0�ก �� 
1. ��
�>�ก# /�0 �)� ���"������
�>�ก��/��ก� �8��
����&�� MF 
2. derivatives on organized exchange 
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$)(��&) 2 : �-0 �)�$�ก� %�������,8�$�0��ก%���ก
2ก�  (group limit)*  

+'� 
*7	?��*#���$�� �#9*�$)(� (% +�� NAV) 

1 ก� %����9�� -��)
�&��" 
7-���ก" 
7-�����+�9�ก%���ก
2ก� ���$ก-�
# /�ก� �&(��	��,+�)-;;�9�<� ก  ����ก� ��
�ก-"" 
7-��-�ก%��$  

����ก
��-0 �9��-0 �#�6�� �-���( !%($!0��-0 �9�2*)+�ก$�� 

(1) 25% # /� 

(2) �(8#�-ก&��� -��)
����%����9� benchmark + 10% 

*#���#0� : 9�ก ���	��� -��)
��-���( �����&(�ก8#���ก��$ก-" group limit  
1. ��
�>�ก# /�0 �)� ���"������
�>�ก��/��ก� �8��
����&�� MF 
2. derivatives on organized exchange 

$)(��&) 3 : �-0 �)�$�ก� %�������,8�$�0��	 *�:�� -��)
� (product limit)** 

+'� 
*7	?��*#���$�� �#9*�$)(� (% +�� NAV) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

��
�>�ก# /�0 �)� ���"������
�>�ก B/E # /� P/N ����
0
"�,,%
0��กA#���� (��� $�=6�)�&�9�0���	 *��5&���
0
"�,,%
�-�ก%��$) �	��3+(��ก 3+()-��2�� # /�,+�)-;;� �-���( 
1.1 <��,� # /�)=�"-�ก� ��
������กA#���F��*2-�0-(�&6(� 

1.2 <�. 

1.3 "�. 

1.4 ",. 

1.5 "  7-�0%�� ��)
���/������+���5- 

(��� $�=6�� -��)
���� MF��( -"1��ก  �)
�<
���2�ก,+�)-;;�0�� 
reverse repo # /� securities lending # /� derivatives) 

-  $�ก-�����ก
� 45% �F%��9� �"	�"-;���$(�!0��	�� MF ���
�����1, �ก�  < 1 	� 9#(�F%��0�� �"���ก����� 

- �-0 �&(��0(����9�(ก-" MF ������ก�����,��#%/� < 6 ��/�� 
�-(���( �F��* MF ����� ���1, �ก�  > 1 	�  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� -��)
��-���( 

2.1 B/E P/N �������/����&#(���	%����/�!0�ก�������(�8��
�ก� 9#(��
ก�  -"1��)
�<
� �ก (��9�0 �)� ��(0��$
<�ก� ���กA#��ก8#�� 
# /�����/����&9#(ก�����)��� =&�,/�3+(��ก0 �)� ��(    

2.2 ��
�>�ก# /�0 �)� ���"������
�>�ก����� **�$%�ก� >�ก�ก
� 
12 ��/��  

2.3 total SIP 0��&(� 5 &��)�$���(!0���� $�=6�0 �)� #��( 0 �)� 
ก6��#��(ก6����� �����%-ก7�*, "=($� �-���(  

2.3.1 �� credit rating �+�9� *�-"0�8ก$�� investment grade # /����
�� credit rating 

(&(���(���9�(ก-"ก� %����&��ก����� $�	
� !%*ก����� buy & 
hold ���%����9� B/E P/N SN ��
�>�ก# /�0 �)� ���"������
�
>�ก ������������ก
����ก�����# /� �"ก� %����&�� MF # /���
ก� %����9� derivatives ��/��9#(� -��)
��-�ก%��$�����

 $�ก-�����ก
� 25% 
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+'� 
*7	?��*#���$�� �#9*�$)(� (% +�� NAV) 

 
 

)��,%(��ก-"���ก�����) 

3 reverse repo  ����ก
� 25% 

4 securities lending  ����ก
� 25% 

5 

 

 

 

 
 

total SIP .6����(!ก�  

5.1 � -��)
�0��&(� 7 9�)�$���� 1 : �-0 �)�$�ก� %�������,8�$�0��
3+(��ก� -��)
�# /�,+�)-;;� (single entity limit)  

5.2 0 �)� #��( 0 �)� ก6��#��(ก6����� ������-��-",$�������/�����0-$0 �
)� !%*/# /�3+(��ก0 �)� ���0�8ก$�����)��� =%������( (non-
investment grade / unrated) 

 $�ก-�����ก
� 15% 

 

 

 
 

6 derivatives �-���( 

6.1 ก� �&(��8<� ก  � derivatives �����$-0=�	 *)�,���/��ก� %�,$��
�)��� (hedging) 

����ก
��+%,��,$���)���������+� 

6.2 ก� �&(��8<� ก  � derivatives ����
9����/��ก� %�,$���)��� 
(non-hedging) 
 

 

 

 

 

 

global exposure limit 
6.2.1 ก �� MF �����ก� %����!"".-".(��1 
28ก-� net exposure ����ก
�2�กก� %����9� derivatives 
1�0(������ก
� 100% &�� NAV  

6.2.2 ก �� MF ��ก� %����!"".-".(��2 
28ก-� net exposure ����ก
�2�กก� %����9� derivatives 
1��+%,��,$���)�#�)+�)�� (value-at-risk : VaR) &�� 
MF 0(���	���-���(  
(1) absolute VaR ≤ 20% &�� NAV 
(2) relative VaR ≤ 2 ���� &�� VaR &�� benchmark 
#���#0� : Kก� %����!"".-".(��L #��,$��$�� ก� 
%����9�)-;;�./(�&�%�$�#�(������ก%��<�!"".-".(�� 
(complex strategic investment) # /� ก� %����9�
)-;;�./(�&�%�$�#�(������,$��.-".(�� (exotic 
derivatives)  

7 ก����� $��)-�#� 
�� -�� / REITs ����ก
� 15% 

8 #��$ CIS ���2-�0-(�&6(�0��กA#���� ����ก
� 20% 

 ** #���#0� : )8# -"ก� %����9���
�>�ก# /�0 �)� ���"������
�>�ก��/��ก� �8��
����&��ก����������&(�ก8#���ก��$ก-" product limit 
1,2  �%*����&��ก� ,8�$� 9#(�
2� ��0��#%-ก�ก�s����)8�-ก���	 *ก�5ก8#�� 

$)(��&) 4 : �-0 �)�$�ก� %�������,8�$�0��,$����)�$���()�$��)�9�ก
2ก� ���%���� (concentration limit)  

+'� 
*7	?��*#���$�� �#9*�$)(� (% +�� NAV) 

1 #�(�&��" 
7-� �9� �#�6�� ��ก MF  $�ก-�:�90(ก� 2-�ก� &�� "%2.  ����$ก-�
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+'� 
*7	?��*#���$�� �#9*�$)(� (% +�� NAV) 

 

 
 

0(����28�$�#�(�&��" 
7-� $�ก-� < 25% &��28�$�)
�<

��ก�)���-(�#��&��" 
7-��-(� 

(����-" $�ก� =/�#�(�&��ก�����$��:-ก7�) 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

0 �)� #��( 0 �)� ก6��#��(ก6����� 0 �)�  &��3+(��ก �9� �#�6��  
(��� $�=6�0 �)� #��(:�, -M�� # /�0 �)� #��(:�, -M0���	 *��5) 

2.1 ����ก
� 1 9� 3 &���+%,��#��()
����ก� ��
� (financial 
liability)1 &��3+(��ก0 �)�  ��-(� 0������	
��3�$(9��"
ก� ��
�)8# -" �" **�$%�"-;��%��)�� �-(���( 9�ก �����3+(
��ก0 �)� ��#��()
����ก� ��
������ก9#��ก���, " �"
 **�$%�"-;��=-��	 !%*-����	 �ก@9��"ก� ��
�%��)�� 
"%2. ��2�8�+%,��#��()
����ก� ��
��-�ก%��$�� $�ก-"
�+%,��#��()
����ก� ��
�0���"ก� ��
�%��)���($ก���(1�
&(��+%#��()
����ก� ��
��-(�2*0(���	��&(��+%�����ก� 
�3!� ��	��ก� �-�$�	 !%*9�ก �����3+(��ก0 �)� �����
#��()
����ก� ��
�0������	
��3�$(9��"ก� ��
�)8# -"
 �" **�$%�"-;��%��)��2 9#(9�(�-0 �)�$�����ก
� 1 9� 3 
&���+%,��ก� ��ก!%*�)��&�0 �)� 0��&(���(&��3+(
��ก ��-(��	�� �, -(� �$(�!0�9�ก �����3+(��ก0 �)� ��(��
ก� /��!"" filing 9�%-ก7�*�	��1, �ก�  (bond 
issuance program) 9#(�
2� ���	�� �1, �ก�  

2.2 9�ก �����ก�����%����9�0 �)� 0��&(���(1��	��0 �
)� �����ก9#��!%*�� credit rating �+�9� *�-"0�8ก$�� 
investment grade # /������ credit rating 9#("%2.%����
��/��ก�����:�90(ก� 2-�ก� &�� "%2. ����$ก-�
 $�ก-�����ก
� 1 9� 3 &���+%,��ก� ��ก!%*�)��&�0 �
)� �-�ก%��$�	�� �, -(� �$(�!0�ก �����3+(��ก0 ���(��ก� 
/��!"" filing 9�%-ก7�*�	��1, �ก�  (bond issuance 
program) 9#(�
2� ���	�� �1, �ก�  

(�-0 �)�$�0�� 2.2 ���9�(ก-"ก ���	��0 �)� �����ก1�
"�,,% �-���( 

1. <�. "�. # /� ",. 0��กA#��$���($<� ก
2)=�"-�
ก� ��
� 

2. <��,� ���)
� 

3. <��,� ��,� )��, �*#� 

4. <��,� ��/��ก� �ก70 !%*)#ก ��ก� �ก70  

5. "  7-�0%�� ��)
���/������+���5- 

6. <��,� �-���$
)�#ก
2&���ก%��!%*&������
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+'� 
*7	?��*#���$�� �#9*�$)(� (% +�� NAV) 

 

 

 

 

 
 

!#��	 *��5�� 

7. <��,� ��/��ก� )����ก!%*�8�&(�!#��	 *��5�� 

8. <��,� �
)%��!#��	 *��5�� 

9. "%. 

10. )=�"-�ก� ��
� *#$���	 *��5���	 *��5���	��
)���
ก 

11. )=�"-�ก� ��
�0���	 *��5�����%-ก7�* �8���
���$ก-""�,,%0�� 1.-9.) 

3 

 

 

 

 

 
 

#��$ CIS &��ก�����9�ก�����#�6�� - ����ก
� 1 9� 3 &��28�$�#��$ CIS �-(�#��&�� MF 
# /�ก����� CIS 0���	 *��5 �����ก#��$�-(�  
- �-0 �&(��0(����9�(ก-"ก� %����9�ก ���-���(  
(1) ก� %����9�#��$ CIS &��ก����������%-ก7�*
, "=($��-���( 1���( -",$���#����"2�ก)8�-ก���  
(1.1) ��&����%�ก  
(1.2) 2-�0-(�&6(�9#��1����������ก
� 2 	�  
(1.3) �)��&�0��3+(%����9�$�ก$(��  

4 

 

 

 

 
 

#��$ infra &��ก�����9�ก�����#�6�� ����ก
� 1 9� 3 &��28�$�#��$ infra �-(�#��&��ก����� 
infra �����ก#��$�-(� �$(�!0��	��#��$ infra &��ก��������
��%-ก7�*, "=($��-���( 1���( -",$���#����"2�ก
)8�-ก���  
(1) ��&����%�ก  
(2) 2-�0-(�&6(�9#��1����������ก
� 2 	�  
(3) �)��&�0��3+(%����9�$�ก$(��  

5 

 

 

 

 

 
 

#��$ property &��ก�����9�ก�����#�6�� ����ก
� 1 9� 3 &��28�$�#��$ property �-(�#��&��
ก����� property �����ก#��$�-(� �$(�!0��	��#��$ 
property &��ก����������%-ก7�*, "=($��-���( 1���( -"
,$���#����"2�ก)8�-ก���  
(1) ��&����%�ก  
(2) 2-�0-(�&6(�9#��1����������ก
� 2 	�  
(3) �)��&�0��3+(%����9�$�ก$(��  

 6 #��$ private equity  ����ก
� 1 9� 3 &��28�$�#��$ private equity �-(�#��
&��ก����� private equity 

1   #��()
����ก� ��
� (financial liability) 9#(�
2� ��0����0 M��ก� "-;�����3+(��ก0 �)� �-�ก%��$��(2-��8�"ก� ��
�0����0 M��ก� 
"-;���-(� 1��	����0 M��ก�  �������ก� ��
����ก8#��1�,�*ก  �ก� ก8#����0 M��ก� "-;��0��กA#��$���($$
�����"-;�� 
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# /���0 M��ก�  �������ก� ��
�����	������� -"9� *�-")�ก% ���� International Financial Reporting Standards (IFRS) # /� United 
States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) �	��0(� 
2  $�=6�ก ��-����, "ก8#��ก� 2-��8�"ก� ��
�9�, -(�! ก&��3+(��ก0 �)�  

K�-(���( ก� ,8�$�)-�)�$�0���1"�ก� %����!%*�-0 �)�$�ก� %���� 9#(�	���	0��	 *ก�5,�*ก  �ก� ก8ก-"0%�����$���($ก� 
%����&��ก����� !%*/# /� ���!ก(�&��
���0
�L 

 

9�*��0)�R**,	�&�, 	���9�3@�� @.70)�<�'=)���#'�",��&)	*&�ก	กK3=�กก�����*(,@.72-'V%�"�)(�.���� 

+��*�3
&3#1�&9#'�@9)(#��&) 1 �sk=�ก��� 2564 Vl�(#��&) 31 9�.�0, 2565 

 
*��ก�*�&)	*&�ก	กK3=�กก�����*(,  
(*'��.7+��,-.0)��*#���$��$��R�) 

�#9*�9�,;0*�ก�** 	*&�ก	กK3=*��* 
(31 9�.�0, 2563) 

	*&�ก	กK3=*��* 
(31 9�.�0, 2564) 

	*&�ก	กK3=*��* 
(31 9�.�0, 2564) 

1. 0)�R**,	�&�,@.70)�<�'=)��*(,
�#'�",��&)
*7,��ก�*�'***** 
- ��
�)*)��+%,�� 
- ��
�3+(%����ก%���/"�,,% 
- ��
���������
�%�ก� ��
ก)� 
- ��
���/��ก� ���****** 
- ��
���/��ก� ���3����������

�
�%�ก� ��
ก)�******* 

 
 

����ก
� 2.14 
����ก
� 1.605 
����ก
� 2.14 
����ก
� 2.14 

 
����ก
� 1.605 

 
 

0.65 
0.11 
0.11 

-�����	
�9#(" 
ก�  
 

-�����	
�9#(" 
ก�  

 
 

0.63 
0.10 
0.10 

-�����	
�9#(" 
ก�  
 

-�����	
�9#(" 
ก�  

 
 

0.63 
0.10 
0.10 
0.63 

 
0.10 

1.1 ,��<  �����ก� 2-�ก�  
(Management fee) 

- ��
�)*)��+%,�� 
 

 
 

- ��
�3+(%����ก%���/"�,,% 
 
 
 
 

- ��
���������
�%�ก� ��
ก)� 
- ��
���/��ก� ���****** 

- ��
���/��ก� ���3����������
�
�%�ก� ��
ก)�******* 

 
 

����ก
� 1.07 
(0-(�!0�$-���� 1 <.,. 61  
�	��0(��	 �	%����	��  

����ก
� 0.96) 
 

����ก
� 0.535 
(0-(�!0�$-���� 1 <.,. 61  
�	��0(��	 �	%����	��  

����ก
� 0.425) 
 

����ก
� 0.96 
����ก
� 0.96 

 
����ก
� 0.425 

 
 

0.54 
 
 
 

ก�$(����� �ก�ก�" 
 

 
 

ก�$(����� �ก�ก�" 
-�����	
�9#(" 
ก�  

 
-�����	
�9#(" 
ก�  

 
 

0.53 
 
 
 

ก�$(����� �ก�ก�" 
 

 

ก�$(����� �ก�ก�" 
-�����	
�9#(" 
ก�  

-�����	
�9#(" 
ก�  

 
 

0.53 
 
 
 

ก�$(����� �ก�ก�" 
 

 

ก�$(����� �ก�ก�" 
0.53 

ก�$(����� �ก�ก�" 

1.2 ,��<  �����3+(�+!%3%	 *1��� 
(Trustee fee) ����ก
� 0.0535 0.03 0.03 0.03 

1.3 ,��<  ��������*�"��  
(Registrar fee) 

9��-0 ����" 
7-�2-�ก� ก8#�� 
!%*� �ก�ก�"2�ก" 
7-�2-�ก� 

( $��+�9�,��<  ����� 
ก� 2-�ก� ) 

(0-(�!0�$-���� 1 <.,. 61  
�	��0(��	 �	%����	�� 

 ����ก
� 0.11) 

0.07 0.07 0.07 

1.4 ,�����	 6ก7�ก� %���� (Advisory fee) ����� ����� ����� ����� 
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*��ก�*�&)	*&�ก	กK3=�กก�����*(,  
(*'��.7+��,-.0)��*#���$��$��R�) 

�#9*�9�,;0*�ก�** 	*&�ก	กK3=*��* 
(31 9�.�0, 2563) 

	*&�ก	กK3=*��* 
(31 9�.�0, 2564) 

	*&�ก	กK3=*��* 
(31 9�.�0, 2564) 

1.5 ,��9�(2��9�ก� 2-�9#(��3+(	 *ก-�  
(Cost of providing the insurance) ����� ����� ����� ����� 

1.6 ,��9�(2���/�� _ (Other expenses)** ����ก
� 1.07 0.01 0.00 0.00 
� ก� 1�7�� 	 *��)-��-�<� !%*)���) 
�
ก� &�9���$��)��&�#��$%����, -(�! ก 

����ก
� 0.2675 &��28�$�
��
����&��1, �ก�  

����� ����� ����� 

�ก� 1�7�� 	 *��)-��-�<� !%*)���) 
�ก� 
&�:�#%-��)��&�#��$%����, -(�! ก ����ก
� 0.2675*** 0.01 ����� ����� 

� ,��9�(2���/�� _ **** 0�����2��2 
� 0.00 0.00 0.00 

2. 0)�R**,	�&�,@.70)�<�'=)���&)

*7,��ก�*,)�' 

0�����2��2 
� ����� ����� ����� 

*(,0)�R**,	�&�,@.70)�<�'=)���&)
	*&�ก	กK3=*���#'�",�*****  
- ��
�)*)��+%,�� 
- ��
�3+(%����ก%���/"�,,% 
- ��
���������
�%�ก� ��
ก)� 
- ��
���/��ก� ���****** 
- ��
���/��ก� ���3����������

�
�%�ก� ��
ก)�******* 

 
 

����ก
� 2.14 
����ก
� 1.605 
����ก
� 2.14 
����ก
� 2.14 

����ก
� 1.605 

 
 

0.65 
0.11 
0.11 

-�����	
�9#(" 
ก�  

-�����	
�9#(" 
ก�  

 
 

0.63 
0.10 
0.10 

-�����	
�9#(" 
ก�  

-�����	
�9#(" 
ก�  

 
 

0.63 
0.10 
0.10 
0.63 

0.10 
0)�<�'=)��<�ก�*Q%'�+��".#ก�*#���  
(Trading cost) 

0�����2��2 
� 0.07 0.04 0.03 

*      ,��9�(2���-�ก%��$��( $�:�7��+%,����
��!%($ 
**    ��/��,8�$� $�ก-",��<  �����# /�,��9�(2��0���_ ���� �ก�ก�"2 
�2�กก����� $�0��&(� 1.1 | 1.5 2*0(������ก
�,��<  ����� $�&��ก����� 

***  �-(���( ����ก
�ก$���-0 � (�%* 0.2675 &���+%,��� -��)
�)��<
&��ก����� $�9�!0�%*$-� 

****  ,��9�(2���/������(�ก$��# /�����ก-" (�%* 0.01 &���+%,��� -��)
�)��<
 
***** ��� $�,��:�7���
���(�
0
"�,,%)8# -"��
���(0����0 � 40 (4) (ก) !#��	 *�$% -7A�ก  
****** ��
���/��ก� ��� �	
�9#(" 
ก� 0-(�!0�$-���� 12 ��7:�,� 2565 
******* ��
���/��ก� ���3�����������
�%�ก� ��
ก)� �	
�9#(" 
ก� 0-(�!0�$-���� 10 �
=���� 2565 
- �-(���( 9�ก ������-0 �:�7��+%,����
�� :�7�<� ก
2�F��* # /�:�7��/��9���ก� �	%���!	%� " 
7-�2-�ก� )�$�)
�<
9�ก� 	 -"	 ���-0 �,��<  �����!%*
,��9�(2���-(�#��&��ก�����9#()��,%(��ก-"ก� �	%���!	%��-�ก%��$ !%*9#(=/�$����( -",$���#����"2�ก3+(=/�#��$%����!%($ 
- " 
7-�2-�ก� )�$�)
�<
���2*��
��,��<  �����# /�,��9�(2��0��� _ �-�ก%��$&(��0(���(����ก
� (�%* 5 &���-0 �,��<  �����# /�,��9�(2�� �-(���(" 
7-�
2-�ก� 2*!2(�9#(3+(%����� �"%�$�#�(�����(�ก$�� 60 $-� ก���ก� � �ก�ก�",��<  �����# /�,��9�(2�������
��&6(��-�ก%��$ 
- 9�ก �����ก�����%����9�#��$%����&��ก����� $�:�90(ก� 2-�ก� &��" 
7-�2-�ก�  (ก�����	%����) " 
7-�2-�ก� 2*���� �ก�ก�",��<  �����ก� 
2-�ก� &��ก�����0(����.(8.(��ก-"ก�����	%���� ���� ก�����0(���� ���+%,��� -��)
�)��<
 1,000 %(��"�� �	%����9�ก�����	%���� 100 %(��"�� 
" 
7-�2-�ก� 2*� �ก�ก�",��<  �����ก� 2-�ก� 2�ก�+%,��� -��)
�)��<
 900 %(��"�� 9��-0 ����ก�����0(����ก8#�� !%*� �ก�ก�"2�ก�+%,��� -��)
�)��<
 
100 %(��"�� 9��-0 ����ก�����	%����ก8#�� �	��0(� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                             42                                                ก�����	
����������� SET50 INDEX : SCBSET50FUND 

*��ก�*�&)	*&�ก	กK3=�ก2-'Q%'�"*%�2-'V%�"�)(�.����  
(*'��.7+��,-.0)�"�)(�.����) 

�#9*�9�,
;0*�ก�** 

	*&�ก	กK3=*��* 
(31 9�.�0, 2563) 

	*&�ก	กK3=*��* 
(31 9�.�0, 2564) 

	*&�ก	กK3=*��* 
(31 9�.�0, 2565 

,��<  �����ก� &� (Front-End Fee)** 
(1) ��
�)*)��+%,�� 
(2) ��
�3+(%����ก%���/"�,,% 
(3) ��
���������
�%�ก� ��
ก)� 
(4) ��
���/��ก� ���**** 
(5) ��
���/��ก� ���3�����������
�%�ก� ��
ก)�***** 

   
����� 
����� 
����� 
����� 
����� 

 
����� 
����� 
����� 

-�����	
�9#(" 
ก�  
-�����	
�9#(" 
ก�  

 
����� 
����� 
����� 

-�����	
�9#(" 
ก�  
-�����	
�9#(" 
ก�  

 
����� 
����� 
����� 
����� 
����� 

,��<  �����ก�  -"./(�,/� (Back-End Fee)** 
(1) ��
�)*)��+%,�� 
(2) ��
�3+(%����ก%���/"�,,% 
(3) ��
���������
�%�ก� ��
ก)� 
(4) ��
���/��ก� ���**** 
(5) ��
���/��ก� ���3�����������
�%�ก� ��
ก)�***** 

 
����� 
����� 
����� 
����� 
����� 

 
����� 
����� 
����� 

-�����	
�9#(" 
ก�  
-�����	
�9#(" 
ก�  

 
����� 
����� 
����� 

-�����	
�9#(" 
ก�  
-�����	
�9#(" 
ก�  

 
����� 
����� 
����� 
����� 
����� 

,��<  �����ก� )-"�	%���#��$%���� (Switching Fee)**     
(1)  ,��<  �����ก� )-"�	%���#��$%�����&(� 
(Switching In) 

• ��
�)*)��+%,�� 
• ��
�3+(%����ก%���/"�,,% 
• ��
���������
�%�ก� ��
ก)� 
• ��
���/��ก� ���**** 
• ��
���/��ก� ���3�����������
�%�ก� ��
ก)�***** 

 
 

����� 
����� 
����� 
����� 
����� 

 
 

����� 
����� 
����� 

-�����	
�9#(" 
ก�  
-�����	
�9#(" 
ก�  

 
 

����� 
����� 
����� 

-�����	
�9#(" 
ก�  
-�����	
�9#(" 
ก�  

 
 

����� 
����� 
����� 
����� 
����� 

(2)  ,��<  �����ก� )-"�	%���#��$%������ก 
(Switching Out) 
• ��
�2����
�	-�3% 
• ��
�3+(%����ก%���/"�,,%  
• ��
���������
�%�ก� ��
ก)� 
• ��
���/��ก� ���**** 

� )-"�	%����	-�ก����� $�:�90(ก� " 
#� 
&��" 
7-�2-�ก�  

� )-"�	%����	-�ก����� $���/��ก� ���" 
7-�
2-�ก� �/��****** 

 
• ��
���/��ก� ���3�����������
�%�ก� ��
ก)�***** 

� )-"�	%����	-�ก����� $�:�90(ก� " 
#� 
&��" 
7-�2-�ก�  

� )-"�	%����	-�ก����� $���/��ก� ���" 
7-�
2-�ก� �/��****** 
 

 
 

����� 
����� 
����� 

 

����� 
 

����� 
 
 

����� 
 

����� 

 
 

����� 
����� 
����� 

 

-�����	
�9#(" 
ก�  
 

-�����	
�9#(" 
ก�  
 
 

-�����	
�9#(" 
ก�  
 

-�����	
�9#(" 
ก�  

 
 

����� 
����� 
����� 

 

-�����	
�9#(" 
ก�  
 

-�����	
�9#(" 
ก�  
 
 

-�����	
�9#(" 
ก�  
 

-�����	
�9#(" 
ก�  

 
 

����� 
����� 
����� 

 

����� 
 

	-22�"-�-�����	
� 
9#()-"�	%��� 

 

����� 
 

	-22�"-�-�����	
� 
9#()-"�	%��� 

,��	 -"ก ��&�,/�#��$%����ก��� **�$%�=/�, �����
ก8#���$(9�1, �ก�  (Exit Fee)  

����� ����� ����� ����� 

,��9�(2��9�ก� ./(�# /�&�#%-ก� -�� ��/����ก� )-��./(�
# /�)-��&�# /�)-"�	%���#��$%����  
(�ก�"�&(�ก�����) (Brokerage Fee)*** 

����ก
� 1.00 0.08 0.08 0.08 

,��<  �����ก� 1��#��$%���� 9��-0 � 10 "�� 
0��#��$%���� 
1,000 #��$ 

9��-0 � 10 "�� 
0��#��$%���� 
1,000 #��$ 

9��-0 � 10 "�� 
0��#��$%���� 
1,000 #��$ 

9��-0 � 10 "�� 
0��#��$%���� 
1,000 #��$ 

*       ,��<  ����� / ,��9�(2���-�ก%��$ $�:�7��+%,����
��!%($ 
**     ,��<  �����ก� &� / )-"�	%���#��$%������2� �ก�ก�"2�ก3+()-��./(�#��$%����!0�%*ก%���# /�!0�%* �9��-0 �����������ก-�  1�" 
7-�2-�ก� 

2*!2(�   �%*����!%*#%-ก�ก�s�9#(� �"0���	 
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***   ,��<  ����� / ,��9�(2���-�ก%��$�����:�7��+%,����
�� 
**** ��
���/��ก� ��� �	
�9#(" 
ก� 0-(�!0�$-���� 12 ��7:�,� 2565 
***** ��
���/��ก� ���3�����������
�%�ก� ��
ก)� �	
�9#(" 
ก� 0-(�!0�$-���� 10 �
=���� 2565 
****** ก ����ก� � �ก�ก�",��<  ������-�ก%��$2*,8�$�2�ก�+%,��#��$%����&��$-��8ก� %��)��ก���$-��8 �ก� )-"�	%���#��$%���� 
- �-(���( 9�ก ������-0 �:�7��+%,����
�� :�7�<� ก
2�F��* # /�:�7��/��9���ก� �	%���!	%� " 
7-�2-�ก� )�$�)
�<
9�ก� 	 -"	 ���-0 �,��<  �����!%*
,��9�(2���-(�#��&��ก�����9#()��,%(��ก-"ก� �	%���!	%��-�ก%��$ !%*9#(=/�$����( -",$���#����"2�ก3+(=/�#��$%����!%($ 
- " 
7-�2-�ก� )�$�)
�<
���2*��
��,��<  �����# /�,��9�(2��0��� _ �-�ก%��$&(��0(���(����ก
� (�%* 5 &���-0 �,��<  �����# /�,��9�(2�� �-(���(" 
7-�
2-�ก� 2*!2(�9#(3+(%����� �"%�$�#�(�����(�ก$�� 60 $-� ก���ก� � �ก�ก�",��<  �����# /�,��9�(2�������
��&6(��-�ก%��$ 
- 9�ก �����ก�����%����9�#��$%����&��ก����� $�:�90(ก� 2-�ก� &��" 
7-�2-�ก�  (ก�����	%����) " 
7-�2-�ก� 2*���� �ก�ก�",��<  �����ก� 
&�/ -"./(�,/�#��$%����&��ก�����0(����.(8.(��ก-"ก�����	%���� ���� ก�����0(���� ���+%,��� -��)
�)��<
 1,000 %(��"�� �	%����9�ก�����
	%���� 100 %(��"�� ก����� $�0(����2*� �ก�ก�",��<  �����ก� &�#��$%����2�ก��
�%���� 1,000 %(��"�� 9��-0 ����ก�����0(����ก8#�������-(� 
1�ก�����	%����2*���� �ก�ก�",��<  �����ก� &�#��$%����2�กก����� $�0(������
���0
���ก �	��0(� 

 

*��.7	�&��ก�*.���� ก�*ก-'�%,	���@.7ก�*ก)�?�*72-ก�#� 

� (#��&) 31 9�.�0, 2565 

 
  ,-.0)� *'��.7+��,-.0)� 

�%)�".#ก�*#��� 9�,*�0�9.�� �*#���$��$��R� 
  (3��) (%) 

".#ก�*#���=��7	3&�� 6,387,348,596.20  99.30%  
  "�'�$�,#1 6,387,348,596.20  99.30%  

  
 

ก�*@���� 343,602,750.00  5.34%  

  
  

"�2.ก �������)
0�$�ก� (BDMS) 248,103,850.00  3.86%  
  

  
"�2.1 ���"�%"8 �� �7A �(BH) 95,498,900.00  1.48%  

  
 

+�$)�@.7;.=�$9�ก$� 693,330,856.80  10.78%  

  
  

"�2.�����ก�5����(AOT) 559,454,800.00  8.70%  
  

  
"�2.�����$�!%* =�JJ(�ก �����(BEM) 76,037,540.00  1.18%  

  
  

"�2."�����) ก ��	 1~%�
(�)�(BTS) 57,838,516.80  0.90%  
  

 
��'�$)(���	.Kก�*���ก$� 26,271,000.00  0.41%  

  
  

"�2.�,.��� ���%,1� �
,)�(KCE) 26,271,000.00  0.41%  
  

 
R��0�* 758,718,086.00  11.80%  

  
  

"�2.��).�"� ��ก.�(SCB) 188,892,000.00  2.94%  
  

  
"�2.<��,� ก)
ก ��(KBANK) 183,069,400.00  2.85%  

  
  

"�2.<��,� ก �����(BBL) 146,984,100.00  2.29%  
  

  
"�2.<��,� ก ����(KTB) 129,435,250.00  2.01%  

  
  

"�2.<��,� �#� ��<���0(TTB) 69,652,536.00  1.08%  
  

  
"�2.�
)1ก(�J!�����%ก ��	(TISCO) 40,684,800.00  0.63%  

  
 

3**=�?#�u� 118,138,020.00  1.84%  

  
  

"�2.��).�2� !�,�ก22
(�(SCGP) 118,138,020.00  1.84%  
  

 

*7ก#�?#�@.7
*7ก#��&(�9 29,596,175.00  0.46%  

  
  

"�2.ก �����	 *ก-���$
0(BLA) 29,596,175.00  0.46%  
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  ,-.0)� *'��.7+��,-.0)� 
�%)�".#ก�*#��� 9�,*�0�9.�� �*#���$��$��R� 

  (3��) (%) 
  

 

�;9*	0,&@.7	0,&?#�u� 228,594,300.00  3.55%  

  
  

"�2.�
�1� ��� �$��2� �)(IVL) 124,794,600.00  1.94%  
  

  
"�2.������ 1ก%"�% �,�
,�%(PTTGC) 103,799,700.00  1.61%  

  
 

�.#����@.7$�R�*�-
;?0 1,923,499,630.20  29.90%  

  
  

"�2.	0�.(PTT) 544,172,400.00  8.46%  
  

  
"�2.	0�. )8 $2!%*3%
0	
10 �%��(PTTEP) 381,341,482.50  5.93%  

  
  

"�2.ก-%J� ������� �2� ���$%%�	�����(GULF) 313,572,175.00  4.88%  
  

  
"�2.�%-����" 
)��<
�(EA) 190,491,000.00  2.96%  

  
  

"�2. 	0�. �(8�-�!%*ก� ,(�	%�ก(OR) 153,048,062.20  2.38%  
  

  
"�2.1ก%"�% ����$� � .
���� ���(GPSC) 92,521,112.00  1.44%  

  
  

"�2.����%�(TOP) 64,387,335.50  1.00%  
  

  
"�2."(��	+(BANPU) 55,926,250.00  0.87%  

  
  

"�2.3%
0�JJ(�(EGCO) 47,518,350.00  0.74%  
  

  
"�2."�.ก 
� ����$� �(BGRIM) 46,564,875.00  0.72%  

  
  

"�2.���� ���.�(IRPC) 33,956,588.00  0.53%  
  

 
�#m���$#�"�*�,�*#��� 324,780,336.00  5.05%  

  
  

"�2.�.��� -%�-���(CPN) 163,295,000.00  2.54%  
  

  
"�2.!�)�)� �$
 �� ,� �	(AWC) 103,304,720.00  1.61%  

  
  

"�2.!%���!�����~(�)�(LH) 58,180,616.00  0.90%  
  

 
������� 571,984,456.60  8.89%  

  
  

"�2..��� ��%%�(CPALL) 285,240,000.00  4.43%  
  

  
"�2. �.��� -%  ���% ,� �	�� �-��(CRC) 134,051,400.00  2.08%  

  
  

"�2.1~� 1	 �-ก)� �.���0� �(HMPRO) 101,613,970.60  1.58%  
  

  
"�2.)��1ก%"�%�~(�)�(GLOBAL) 51,077,718.00  0.79%  

  
  

"�2.)��!��,1, (MAKRO) 1,368.00  0.00%  
  

 
(#$��ก)�$*'�� 205,772,400.00  3.20%  

  
  

"�2.	+�.
���0���(SCC) 205,772,400.00  3.20%  
  

 
��"�*@.7	0*%)���%), 329,285,688.00  5.12%  

  
  

"�2.�2 
;1:,:-�s���#� (CPF) 115,069,300.00  1.79%  
  

  
"�2.����� � �
��0� ����-��!�%(MINT) 78,862,813.00  1.23%  

  
  

"�2.,� �"�$ก ��	(CBG) 47,769,325.00  0.74%  
  

  
"�2.��+����� ก ��	(TU) 45,457,200.00  0.71%  

  
  

"�2.1�)=):�(OSP) 42,127,050.00  0.65%  
  

 
	������@.7".#ก�*#��� 232,799,080.00  3.62%  

  
  

"�2."-0 ก ����(KTC) 77,776,500.00  1.21%  
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  ,-.0)� *'��.7+��,-.0)� 
�%)�".#ก�*#��� 9�,*�0�9.�� �*#���$��$��R� 

  (3��) (%) 
  

  
"�2.�2 ���� �� �����$� �, �.� �$
)�.�)(JMT) 50,193,000.00  0.78%  

  
  

"�2.��/���� !,		
0�%(MTC) 40,672,500.00  0.63%  
  

  
"�2. ��
�0
�%(�(TIDLOR) 34,362,380.00  0.53%  

  
  

"�2.5 �)$-)�
� ,� �	�� �-��(SAWAD) 29,794,700.00  0.46%  
  

 
	�0;�;.�&$�*$�	�k@.7ก�*$%)�$�* 600,975,817.60  9.34%  

  
  

"�2.!��$��.� �
�1J � �.� �$
)(ADVANC) 300,634,000.00  4.67%  
  

  
"�2.�
��-� 1~%�
(�)�(INTUCH) 122,191,200.00  1.90%  

  
  

"�2.� + ,� �	�� �-��(TRUE) 87,588,317.60  1.36%  
  

  
"�2.1���
�% !��,�.�) ,���+�
�,�-��(DTAC) 56,389,500.00  0.88%  

  
  

"�2.�2 �� ��(JMART) 34,172,800.00  0.53%  
	���v�กR��0�* 24,626,747.90  0.38%  
  

  
"�2.<��,� ก)
ก ��(KBANK) 24,626,747.90  0.38%  

$���*#����%)� 35,107,164.53  0.55%  
"�&'$���%)� (14,950,830.12) (0.23%) 
,-.0)��*#���$��$��R� 6,432,131,678.51  100.00%  
,-.0)�"�)(�.���� (3��) 20.0108 

 

*�����$*�
	���.���� 
� (#��&) 31 9�.�0, 2565 

 

ก.�),+��9*�$�*   ,-.0)�9�,*�0�9.��   %NAV  
(ก) 0 �)� :�, -M ��(!ก� 0-�$!%ก��
� �-�<"-0  -M"�% �-�<"-0 <��,� !#��	 *��5�� 
�-�<"-0  # /�0 �)� !#��#��(���ก�������/��ก� J/(�J+!%*�-��� *"")=�"-�ก� ��
� # /� 
ก *� $�ก� ,%-� �	��3+(��ก 3+( -" �� 3+( -"��$-% # /�3+(,(8	 *ก-� 

     
-   

     
-   

(&) 0 �)� ���<��,� �����กA#���F��*2-�0-(�&6(� <��,� ���
�� # /�" 
7-���
�����	��     
3+(��ก 3+( -" �� 3+( -"��$-% 3+()%-ก#%-� # /�3+(,(8	 *ก-�                24,626,747.90  

     
0.38  

(,) 0 �)� �����" 
7-������( -" rating 9� *�-" investment grade �	��3+(��ก 3+( -" �� 3+( -"
��$-% 3+()%-ก#%-� # /�3+(,(8	 *ก-� 

     
-   

     
-   

(�) 0 �)� �����" 
7-������( -"ก� 2-��-��-",$�������/��=/�9� *�-"���0�8ก$�� investment 
grade # /������ rating �	��3+(��ก 3+( -" �� 3+( -"��$-% 3+()%-ก#%-� # /�3+(,(8	 *ก-� 

     
-   

     
-   

   
 )-�)�$�)+�)�� (Upper Limit) ���" 
7-�2-�ก� ,��$��2*%����9�ก%��� (�) 15 %NAV 
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2.ก�*�/	������+��ก�����*(, 

2.ก�*�/	������@.7�#��&�&'(#��'��".#�9�,
&
]���� 
(,8�$�0��	�	@
�
� 0-(�!0� �.,. | <.,. &��!0�%*	�) 

SCBSET50 

 

SCBSET50P 
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SCBSET50E 

 
 

",��	"9� : 3%ก� �8��
����9����0 �
��(�	��)
��/�-�=6�3%ก� �8��
����9����,0 
3+(%����,$ �8,$���&(�92%-ก7�*)
�,(� ��/����& 3%0�"!�� !%*,$���)���ก���0-�)
�92 
 

2.ก�*�/	������@33
#ก",�� 

2.9�3@��=�กก�*.���� 
% 9�,�)(�	(.� % 9)�
& 

YTD 3 	�%�� 6 	�%�� 1 
& 3 
& 5 
& 10 
& 9#'�@9)=#�9#'� 

SCBSET50 2.23% 3.09% 0.47% 3.78% -0.69% 0.24% 3.90% 6.48% 

�ก�s���0 M��1 1.47% 3.26% 0.80% 3.20% -0.30% 0.58% 4.18% 6.69% 

,$��3-�3$�&��3%ก� �8��
���� 9.96% 4.71% 7.76% 11.50% 22.10% 18.63% 17.28% 17.20% 

,$��3-�3$�&���ก�s���0 M�� 10.08% 4.74% 7.79% 11.61% 22.32% 18.81% 17.43% 17.36% 
 

2.9�3@��=�กก�*.���� 
% 9�,�)(�	(.� % 9)�
& 

YTD 3 	�%�� 6 	�%�� 1 
& 3 
& 5 
& 10 
& 9#'�@9)=#�9#'� 

SCBSET50P 2.69% 3.23% 0.74% 4.34% -0.27% 0.59% n.a. 1.04% 

�ก�s���0 M��1 1.47% 3.26% 0.80% 3.20% -0.30% 0.58% n.a. 1.04% 

,$��3-�3$�&��3%ก� �8��
���� 9.96% 4.71% 7.76% 11.50% 22.10% 18.63% n.a. 18.51% 

,$��3-�3$�&���ก�s���0 M�� 10.08% 4.74% 7.79% 11.61% 22.32% 18.81% n.a. 18.69% 
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2.9�3@��=�กก�*.���� 
% 9�,�)(�	(.� % 9)�
& 

YTD 3 	�%�� 6 	�%�� 1 
& 3 
& 5 
& 10 
& 9#'�@9)=#�9#'� 

SCBSET50E 2.69% 3.23% 0.74% 4.34% -0.16% n.a. n.a. -0.40% 

�ก�s���0 M��1 1.47% 3.26% 0.80% 3.20% -0.30% n.a. n.a. -0.59% 

,$��3-�3$�&��3%ก� �8��
���� 9.96% 4.71% 7.76% 11.50% 22.10% n.a. n.a. 21.11% 

,$��3-�3$�&���ก�s���0 M�� 10.08% 4.74% 7.79% 11.61% 22.32% n.a. n.a. 21.32% 

 

2.9�3@��=�กก�*.���� 
% 9�,�)(�	(.� % 9)�
& 

YTD 3 	�%�� 6 	�%�� 1 
& 3 
& 5 
& 10 
& 9#'�@9)=#�9#'� 

SCBSET50(SSF) 2.68% 3.10% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2.68% 

�ก�s���0 M��1 2.98% 3.26% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2.98% 

,$��3-�3$�&��3%ก� �8��
���� 7.47% 4.72% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 7.47% 

,$��3-�3$�&���ก�s���0 M�� 7.50% 4.74% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 7.50% 
 

2.9�3@��=�กก�*.���� 
% 9�,�)(�	(.� % 9)�
& 

YTD 3 	�%�� 6 	�%�� 1 
& 3 
& 5 
& 10 
& 9#'�@9)=#�9#'� 

SCBSET50(SSFE) -0.38% 3.24% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -0.38% 

�ก�s���0 M��1 -0.30% 3.26% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -0.30% 

,$��3-�3$�&��3%ก� �8��
���� 6.60% 4.71% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 6.60% 

,$��3-�3$�&���ก�s���0 M�� 6.62% 4.74% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 6.62% 

",��	"9� : ก� $-�3%ก� �8��
����&��ก����� $���( 2-��8&6(�0����0 M��ก� $-�3%ก� �8��
����&��)��,�" 
7-�2-�ก� %���� 
1 �-���3%0�"!�� $� SET 50 (SET50 TRI) 

� SCBSET50 Tracking Difference (TD) (��#%-� 1 	� ,/� 0.54% 

� SCBSET50P Tracking Difference (TD) (��#%-� 1 	� ,/� 1.09% 

� SCBSET50E Tracking Difference (TD) (��#%-� 1 	� ,/� 1.09% 

� SCBSET50 Tracking Error (TE) (��#%-� 1 	� ,/� 0.83% 

� SCBSET50P Tracking Error (TE) (��#%-� 1 	� ,/� 0.83% 

� SCBSET50E Tracking Error (TE) (��#%-� 1 	� ,/� 0.83% 

� SCBSET50 �,��3%&�����)+�)��9���$��$%� 5 	� (maximum drawdown) ,/� -39.89% 

� SCBSET50P �,��3%&�����)+�)��9���$��$%� 5 	� (maximum drawdown) ,/� -40.13%  

� SCBSET50E �,��3%&�����)+�)��9���$��$%� 5 	� (maximum drawdown) ,/� -39.65%  



 

                                                                                                             49                                                ก�����	
����������� SET50 INDEX : SCBSET50FUND 

� SCBSET50(SSF) �,��3%&�����)+�)��9���$��$%� 5 	� (maximum drawdown) ,/� -6.28%  

� SCBSET50(SSFE) �,��3%&�����)+�)��9���$��$%� 5 	� (maximum drawdown) ,/� -6.05% 

 
 
 
 
 
 
 
 

",��	"9� : PTR ,8�$�2�ก�+%,������(�ก$�� *#$���3% $�&���+%,��ก� ./(�� -��)
�ก-"3% $�&���+%,��ก� &�� -��)
� ���ก����� $�%����9� �"
 **�$%�"-;�����3�����#� �($�+%,��� -��)
�)��<
�F%��&��ก����� $�9� �" **�$%�"-;�����$ก-�   

 

+'�,-.�#9*�$)(�",��	(&��ก�*.����+��ก����� (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
     *�3*7�7	(.�9#'�@9)(#��&) 1 �sk=�ก��� 2564 Vl�(#��&) 31 9�.�0, 2565 

PTR = Min (./(�� -��)
�, &�� -��)
�) 

 Avg. NAV 

PTR = 2,909,133,833.36 

 6,427,114,117.11 

PTR = 0.45 
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*��.7	�&��9#(9*�$�*@.7�#��#30(�,�)�	�%)�V%�+��9*�$�*��ก9#(<� PORT 
� (#��&) 31 9�.�0, 2565 

 

*7	?�  

  
 2-'��ก  

  
 2-'0'//2-'*#3*��/2-'$.#ก".#�  

  
(#�0*3ก/"�� 

  
 �#��#30(�,�)�	�%)�V%�+��2-'��ก9*�$�*   ,-.0)�"�'�9#z(  

  
 ,-.0)�9�,*�0�9.��  

   TRIS Rating   FITCH Rating  

 ��
�>�ก<��,�    "�2.<��,� ก)
ก ��        AA+(tha)                    -               24,626,747.90  
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Fitch Ratings 
   

�#��#30(�,�)�	�%)�V%�*7�7��($/"*#3
*7	�k��  �#��#30(�,�)�	�%)�V%�*7�7$#'�$/"*#3
*7	�k�� 

AAA (tha)   
AAA !)��=6� *�-",$�������/��=/�&-(�)+�)��&���-"�-",$�������/��=/�
:�9�	 *��5��.6��ก8#��1�J
��� 1��-"�-",$�������/��=/���(2*��"
9#(ก-"�-��-",$�������/��=/������,$���)��� K�(����)��L ��/���	 �"���"ก-"    
3+(��ก0 �)� # /�0 �)� �/��9�	 *��5�� !%*1�	ก0
!%($2*ก8#��
9#(!ก�0 �)� ���ก� ��
������ก# /�,(8	 *ก-�1� -M"�% 

 F1 (tha) 
!)��=6� *�-",$��)��� =&-(�)+�)��9�ก� �8 *#��(0����/����&&��0 �)� 
0 �0��ก8#����/���	 �"���"ก-"3+(��ก0 �)� # /�0 �)� �/�� _ 9�	 *��5
��:�90(�-��-",$�������/��=/�:�9�	 *��5��.6��ก8#��1�J
��� 1�
�-��-",$�������/��=/���(2*��"9#()8# -"�-��-",$�������/��=/������,$���)��� 
K�(����)��L ��/���	 �"���"ก-"3+(��ก0 �)� �/��9�	 *��5���$ก-� !%*1�
	ก0
!%($2*ก8#��9#(ก-"0 �)� ���ก� ��
������ก# /�,(8	 *ก-�1� -M"�% 
9�ก ������� *�-",$�������/��=/�)+��	���
�572*��)-;%-ก7�� K+L !)���$(
��
���0
�2�ก�-��-",$�������/��=/����ก8#�� 

AA (tha) 
AA !)��=6� *�-",$�������/��=/�&-(�)+���ก��/���	 �"���"ก-"3+(��ก0 �
)� # /�0 �)� �/��9�	 *��51� *�-",$�������/��=/�&��0 �)� ���
ก� ��
�&-(���(0���2�ก3+(��ก0 �)� # /�0 �)� �/�������( -"ก� 2-��-��-",$��
�����/��=/�&-(�)+�)��&��	 *��5�������%�ก�(� 

 F2 (tha) 
!)��=6� *�-",$��)��� =9�ก� �8 *#��(0����/����&���ก� ��
�0��
ก8#���$%�9� *�-"��������92��/���	 �"���"ก-"3+(��ก0 �)� #��(�/��9�
	 *��5���$ก-� ����� ก���  *�-"&��,$�������/��=/��-�ก%��$-������2
���"����ก-"ก �������( -"ก� 2-��-��-",$�������/��=/����)+�ก$�� 

A (tha) 
A !)��=6� *�-",$�������/��=/�&-(�)+���/���	 �"���"ก-"3+(��ก0 �)� # /�
0 �)� �/��9�	 *��5�� ����� ก��� ก� �	%���!	%�&��)=��ก� ��# /�
):������5 7Mก
2��2��3%ก *�"0��,$��)��� =9�ก� �8 *#��(��(0 �
0��ก8#��&��0 �)� ���ก� ��
��#%����(��กก$��0 �)� �/�������( -"ก� 2-�
�-��-",$�������/��=/�9�	 *�:����)+�ก$�� 

 F3 (tha) 
!)��=6� *�-",$��)��� =9�ก� �8 *#��(0����/����&&��0 �)� ก� ��
�0��
ก8#���$%�9� *�-"	��ก%����/���	 �"���"ก-"3+(��ก0 �)� �/��# /�0 �
)� �/��9�	 *��5���$ก-� ����� ก��� ,$��)��� =9�ก� �8 *#��(�-�ก%��$2*
��,$�����!�������ก&6(��	0��,$���	%���!	%�9����%"9� **)-(�
��กก$��0 �)� �����( -"ก� 2-�ก� 2-��-��-"���)+�ก$�� 

BBB (tha) 
BBB !)��=6� *�-",$�������/��=/�&-(�	��ก%����/���	 �"���"ก-"3+(��ก
0 �)� �/��9�	 *��5�� ����� ก��� ��,$���	���	��(��กก$��ก� 
�	%���!	%�&��)=��ก� ��# /�):������5 7Mก
22*��3%ก *�"0��
,$��)��� =9�ก� �8 *#��(��(0 �0��ก8#���$%�&��0 �)� ���ก� ��
�
�#%����(��กก$��0 �)� #��(�/�������( -"ก� 2-��-��-",$�������/��=/�9�	 *�:�
���)+�ก$�� 

 B (tha) 
!)��=6� *�-",$��)��� =9�ก� �8 *#��(0����/����&&��0 �)� ก� ��
�0��
ก8#���$%�������!�������/���	 �"���"ก-"3+(��ก0 �)� �/��9�	 *��5�� 
,$��)��� =9�ก� �8 *#��(�-�ก%��$2*���!�������ก&6(�0��ก� 
�	%���!	%�����5 7Mก
2!%*ก� ��
�9����%" **)-(� 

BB (tha) 
BB !)��=6� *�-",$�������/��=/�,���&(��0�8��/���	 �"���"ก-"3+(��ก0 �
)� �/��9�	 *��5�� ก� �8 *#��(0����/����&&��0 �)� �#%����(
:�9�	 *��5�-(� _ ��,$�����!�����9� *�-"#�6��!%*,$��)��� =9�
ก� �8 *#��(,/�0��ก8#���$%�2*��,$�����!�������ก&6(�0��ก� 
�	%���!	%�&���5 7Mก
29����%" 

 C (tha) 
!)��=6� *�-",$��)��� =9�ก� �8 *#��(0����/����&&��0 �)� ก� ��
�0��
ก8#���$%�������!�����)+� ��/���	 �"���"ก-"3+(��ก0 �)� �/��9�	 *��5��
,$��)��� =9�ก� 	@
"-0
0��&(�3+ก�-����ก� ��
�&6(��+�ก-"):�$*�����/(�0��
ก� �8��
�<� ก
2!%*):��ก� ������5 7Mก
2�����-(� 

B (tha) 
B !)��=6� *�-",$������/��=/�&-(�0�8�������-)8,-;��/���	 �"���"ก-"  
3+(��ก0 �)� #��(�/�� _ 9�	 *��5�� ก� 	@
"-0
0����/����&&��0 �)� 
#��(!%*&(�3+ก�-����ก� ��
�-�,��	���	��(9�	-22�"-� !0�,$���-��,�-�
28ก-��+�9� *�-"#�6�������-(� !%*,$��)��� =9�ก� �8 *#��(0��ก8#��
����0����/��������-(� !%*,$��)��� =9�ก� �8 *#��(0��ก8#������
0����/����-(� ���!�����&6(��+�ก-"):�$*�����/(�0��ก� �8��
�<� ก
2!%*):��
����5 7Mก
2 
 

 D (tha) 
!)��=6�ก� 3
��-��8 *#��(�����(�ก
�&6(�!%($# /�ก8%-�2*�ก
�&6(� 
 
",��	"9�
*7ก�3ก�*=#��#��#30(�,�)�	�%)�V%�<�*7�7��(<�*7�7$#'�
$/"*#3
*7	�k��                                                                    
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Fitch Ratings 
   

�#��#30(�,�)�	�%)�V%�*7�7��($/"*#3
*7	�k��  �#��#30(�,�)�	�%)�V%�*7�7$#'�$/"*#3
*7	�k�� 

CCC (tha), CC (tha), C (tha) 
�-��-",$�������/��=/��#%����(!)��=6� *�-",$�������/��=/�&-(�0�8��ก��/��
�	 �"���"ก-"3+(��ก0 �)� # /�0 �)� �/��9�	 *��5�� ,$��)��� =
9�ก� 	A
"-0
0��&(�3+ก�-����ก� ��
�&6(��+�ก-"):�$*�����/(�0��ก� �8��
�
<� ก
2!%*ก� �-�������5 7Mก
2�����������$ 

 �, /���"����(�
�57)8# -"	 *��5�� KthaL 2*=+ก *"��$(0��2�ก�-��-",$��
�����/��=/���ก�-��-" ��/��!ก,$��!0ก0�����ก2�กก� 2-��-��-",$��
�����/��=/� *�-")�ก%�, /���#�� K+L # /� K-K ��22*=+ก *"��$(��
���0
�0��2�ก
�-��-",$�������/��=/�)8# -"	 *��5#�6�� _ ��/��!)��=6�)=��*��1�
�	 �"���"ก-�:�9��-��-",$�������/��=/�&-(�#%-ก �-(���( 2*�����ก�  *"�
)-;%-ก7�� 0���(��-�ก%��$)8# -"�-��-",$�������/��=/��-��-" KAAA(tha)L 
# /��-��-"���0�8ก$�� KCCC(tha)L )8# -"�-��-",$�������/��=/�9� **�$  
!%*2*�����ก�  *"�)-;%-ก7��0���(��-�ก%��$)8# -"�-��-",$�������/��=/� 
9� **)-(� ��ก�#�/�2�ก KF1(tha)L 

D (tha) 
�-��-",$�������/��=/��#%����( 2*=+กก8#��9#()8# -"��,�ก # /�0 �)� #��(
.6��ก8%-��+�9�:�$*3
��-��8 *#��(9�	-22�"-� 

 )-;;��ก� 	 -"�-��-",$�������/��=/� (Rating Watch) : )-;;��ก� 	 -"
�-��-",$�������/��=/�2*=+ก9�(��/��!2(�9#(�-ก%����� �"$����,$���	���	��(��� 
2*��ก� �	%���!	%��-��-",$�������/��=/�!%*!2(�!�$1�(��
5���&��ก� 
�	%���!	%��-�ก%��$ )-;;���-�ก%��$��2 *"��	�� K)-;;��"$กL .6��"����(
!�$1�(�9�ก� 	 -"�-��-",$�������/��=/�9#()+�&6(� K)-;;��%"L 2*"����(
!�$1�(�9�ก� 	 -"�-��-",$�������/��=/�9#(0�8%� # /� K)-;;��$
$-���L  
9�ก ������-��-",$�������/��=/���22*��( -"ก� 	 -"&6(�	 -"%�# /�,����1� 
	ก0
 )-;;��ก� 	 -"�-��-",$�������/��=/��-ก2*=+ก *"��$()8# -"��$�
 **�$%�)-(� _ 

Tris Rating 
   
�#��#3	0*��99*�$�*"�&'*7�7ก.��@.7*7�7��(,&����9#'�@9) 1 
&+l'�  �#��#3	0*��99*�$�*"�&'*7�7$#'� ,&����9)/ก()� 1 
&  
AAA 
AAA �-��-"�, �
0)+�)�� ��,$���)���0�8���)�� " 
7-���,$��)��� =9�ก� 
�8 *��ก�"�(!%*,/���
�0(�9��ก�s�)+�)�� !%*��( -"3%ก *�"�(���ก
2�กก� �	%���!	%����<� ก
2 �5 7Mก
2 !%*)
��!$�%(���/��_ 

 T1 
T1 ��ก0 �)� #��(��)=��*�-(�����(��ก� 0%��!%*ก� ��
����!&��!ก ��9�
 *�-"����ก ��):��,%����������ก !%*�-ก%����2*��( -",$��,�(�, ��2�กก� 
3
��-��8 *#��(�����ก$���-��-"�, �
09� *�-"�/�� 3+(��ก0 �)� �����( -"�-��-"
�, �
09� *�-"�-�ก%��$.6�����, /���#�� "+" �($2*��( -",$��,�(�, ���(��
ก� 3
��-��8 *#��(���)+�
��&6(� 

AA 
AA ��,$���)���0�8��ก " 
7-���,$��)��� =9�ก� �8 *��ก�"�(!%*,/� 
��
�0(�9��ก�s�)+���ก !0���2��( -"3%ก *�"2�กก� �	%���!	%����<� ก
2 
�5 7Mก
2 !%*)
��!$�%(���/��_ ��กก$���-��-"�, �
0����+�9� *�-" AAA 

 T2 
T2 3+(��ก0 �)� #��(��)=��*�-(�����(��ก� 0%��!%*ก� ��
����!&��!ก ��9�
 *�-"�� !%*��,$��)��� =9�ก� �8 *#��( **)-(�9� *�-"��������92 

A 
A ��,$���)���9� *�-"0�8 " 
7-���,$��)��� =9�ก� �8 *��ก�"�(!%*
,/���
�0(�9��ก�s�)+� !0���2��( -"3%ก *�"2�กก� �	%���!	%����<� ก
2 
�5 7Mก
2 !%*)
��!$�%(���/��_ ��กก$���-��-"�, �
0����+�9� *�-")+�ก$�� 

 T3 
T3 3+(��ก0 �)� #��(��,$��)��� =9�ก� �8 *#��( **)-(�9� *�-"����� -"��( 

BBB 
BBB ��,$���)���9� *�-"	��ก%�� " 
7-���,$��)��� =9�ก� �8 *
��ก�"�(!%*,/���
�0(�9��ก�s���������� !0���,$�������#$0��ก� 
�	%���!	%����<� ก
2 �5 7Mก
2 !%*)
��!$�%(���/��_ ��กก$�� !%*��2��
,$��)��� =9�ก� �8 *#��(�������!�%���/�����"ก-"�-��-"�, �
0����+�9�
 *�-")+�ก$�� 
 

 T4 
T4 3+(��ก0 �)� #��(��,$��)��� =9�ก� �8 *#��( **)-(����,���&(������!� 
�-��-"�, �
0��ก	 *�:����2-�1�� 
)� �0
(��	���-��-"�, �
00 �)� #��(9�
0 *ก+%��
�"�� .6��)*�(��,$��)��� =9�ก� �8 *#��(&��3+(��ก0 �)� 1�
��� $�,$���)���9�ก� �	%���!	%�ก� �8 *#��(2�ก)ก�%��
�"���	��)ก�%
��
�0 �0���	 *��5 
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Tris Rating 
   
�#��#3	0*��99*�$�*"�&'*7�7ก.��@.7*7�7��(,&����9#'�@9) 1 
&+l'�  �#��#3	0*��99*�$�*"�&'*7�7$#'� ,&����9)/ก()� 1 
&  
BB 
BB ,$���)���9� *�-")+� " 
7-���,$��)��� =9�ก� �8 *��ก�"�(!%*
,/���
�0(�9��ก�s�0�8ก$�� *�-"	��ก%�� !%*2*��( -"3%ก *�"2�กก� 
�	%���!	%����<� ก
2 �5 7Mก
2 !%*)
��!$�%(���/��_ ,���&(���-��2� .6��
��2)��3%9#(,$��)��� =9�ก� �8 *#��(�+�9��ก�s������������� 
 

 ��ก2�ก��( � 
)� �0
(�-�ก8#�� "!�$1�(��-��-"�, �
0" (Rating Outlook) ��/��
)*�(��,$���	���	��(&��ก� �	%���!	%��-��-" �, �
0&��3+(��ก0 �)� 9�
 **	��ก%��# /� **�$ 1�� 
)� �0
(�2*�
2� ��=6�1�ก�)���2*�ก
�ก� 
�	%���!	%�&��:�$*��0)�#ก  �!%*):��!$�%(�����<� ก
29����,0&��   
3+(��ก0 �)� �����2ก *�"0��,$��)��� =9�ก� �8 *#��( �-(���( !�$1�(�
�-��-"�, �
0�����ก9#(!ก�#��$���#�6��_ 2*���"����ก-",$��)��� =9�ก� 
�8 *#��(&��#��$����-(�_ !�$1�(��-��-"�, �
0!"����ก�	�� 4  *�-" ��(!ก� 

B 
B ,$���)���9� *�-")+���ก " 
7-���,$��)��� =9�ก� �8 *��ก�"�(!%*
,/���
�0(�9��ก�s�0�8 !%*��22*#��,$��)��� =# /�,$��0-(�929�ก� 
�8 *#��(��(0��ก� �	%���!	%�&��)=��ก� �����<� ก
2 �5 7Mก
2 !%*
)
��!$�%(���/��_ 

 Positive #��=6��-��-"�, �
0��2	 -"&6(�  
Stable #��=6��-��-"�, �
0��2����	%���!	%�  
Negative #��=6��-��-"�, �
0��2	 -"%�%�  
Developing #��=6��-��-"�, �
0��2	 -"&6(� 	 -"%�%� # /�����	%���!	%�  
 

C 
C ��,$���)���9�ก� 3
��-��8 *#��()+����)�� " 
7-������,$��)��� =9�ก� 
�8 *��ก�"�(!%*,/���
�0(�0��ก8#�������-��2� 1�0(����5-��/����&���
��/(��8�$���<� ก
2 �5 7Mก
2 !%*)
��!$�%(���/��_ ������ก26�2*��
,$��)��� =9�ก� �8 *#��(��( 

  

D 
D �	�� *�-"����+�9�):�$*3
��-��8 *#��( 1�3+(��ก0 �)� #��(���)��� =
�8 *��ก�"�(!%*,/���
�0(���(0��ก8#�� 

  

�-��-"�, �
02�ก AA =6� C ��2���, /���#��"$ก (+) # /�%" (-) 0���(� 
��/��28!�ก,$��!0ก0���&��,��:��&���-��-"�, �
0:�9� *�-"
���$ก-� 
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+'�ก/"���%)� } 

� " 
ก� &(��+%ก����� $�9#(3+(=/�#��$%���� :  

" 
7-�2-�ก� &�)�$�)
�<
9�ก� 	 -"	 �� !ก(�&�	%���!	%� ��
���0
�  +	!""ก� " 
ก�  !%*/# /�$
<�ก�  9�ก� �8)�� �3!� �&(��+% &��$)�  
 ����0��� _ !%*/# /�#�-�)/�&��" 
7-�2-�ก� =6�3+(%����/3+(=/�#��$%����  $�=6���22-�9#(�� +	!""ก� 0�" -"&(��+%�/�� (=(���) ���� 3���
��������
�%,� ��
,)� �	��0(� 1�=/�$����( -",$���#����"2�ก3+(=/�#��$%����!%($ .6��" 
7-�2-�ก� 2*!2(�9#(3+(%����� �"%�$�#�(�����
�(� 30 $-�ก���$-�� 
���8��
�ก� 	 -"	 ���	%���!	%� 1�2*	 *ก�53�������$�"�.0�&��" 
7-�2-�ก�  !%*�$�"�.0�&��3+()�-")���ก� &�
# /� -"./(�,/�#��$%���� (=(���) .6��ก� �8��
�ก� �ก��$ก-"� /����-�ก%��$��$-0=�	 *)�,���/��%� **�$%� ,��9�(2��9�ก� �8)�� !%*/# /�
,��9�(2���/��9�9�%-ก7�*�8������$ก-���( .6��" 
7-�2-�ก� ��(,8�6�=6�	 *1���&��ก�����!%*3+(=/�#��$%����1� $��	��)8,-; �-(���( 9�
ก� �8)��2�#��/#�-�)/�=6�3+(=/�#��$%���� ���
 ก ��ก� !ก(�&1, �ก�  ก� &��0
 ก� �%
ก1, �ก� ก����� $� " 
7-�2-�ก� 2*�8��
�ก� 
1��	���	0��#%-ก�ก�s����)8�-ก���,�*ก  �ก�  ก.%.0. ก8#�� !%*/# /�	 *ก�5�����ก� !ก(�&��
���0
�9����,0 

� ก�  -"3%	 *1���0�"!����/���2�กก� ���ก�����9�(" 
ก� "�,,%�/�� (soft commission) :  

" 
7-�2-�ก� ��2 -"3%	 *1���0�"!����/��ก�����2�ก"�,,%����	��3+(9#(" 
ก�  �-���/�����2�กก� 9�(" 
ก� &��"�,,%�-�ก%��$9�ก� 
2-�ก� ก�������( !0�0(���	���	0��#%-ก�ก�s��-�0���	��(  

(1) 3%	 *1���0�"!����� -"�$(�-(�0(���	��� -��)
�������+%,��9�����5 7Mก
2!%*0(���ก��$ก-""�"��1�0 �&��,$���	��ก�����0��
กA#��$���($#%-ก� -��!%*0%��#%-ก� -�� !%*  

(2) 0(���������0
ก  ����!)��9#(�#��$��" 
7-�2-�ก� 9�(" 
ก� &��"�,,%�-(�"��, -(��ก
�,$��28�	����/��9#(ก�������( -"	 *1���2�ก"�,,%
�-�ก%��$ (Churning)  

9�ก� 2-�)  3%	 *1���0��$  ,#�6��9#(!ก�ก���������+�:�90(ก� " 
#� 2-�ก� &��" 
7-�2-�ก�  " 
7-�0(��ก *�8�($,$���	��<  �!%*
,8�6�=6�%-ก7�*!%*	 *�:�#%-ก� -�������2���$(��(&��ก������-(��($  

9�ก �����" 
7-�2-�ก� ��ก�  -"3%	 *1���0�"!����/��ก����� " 
7-�2-�ก� 2*�	
��3&(��+%�ก��$ก-"ก�  -"3%	 *1����-�ก%��$�$(9�
 ���� �"	�"-;��!%* ���� �" **�$%�#ก��/���($  

� ก� 	@
"-0
0��กA#��$���($ก� 	(��ก-�!%*	 �"	 ��ก� J�ก��
� !%*/# /�กA#��0��� _ :  

3+(=/�#��$%������#�(����9#(,$�� �$��/�ก-"" 
7-�2-�ก�  !%*/# /� 3+(�����( -"��"#��2�ก" 
7-�2-�ก�  9�ก� 	@
"-0
0��#%-ก�ก�s��ก��$ก-"
ก�  +(2-ก%+ก,(� (Know Your Customer: KYC) !%*ก� 0 $2)�"��/��� �"&(����22 
��ก��$ก-"%+ก,(� (Customer Due Diligence: CDD) .6��
 $�=6�!0����28ก-��F��*ก� 9#(&(��+% !%*/# /� 2-�)����ก)� # /�#%-กM��9�9#(!ก�" 
7-�2-�ก�  !%*/# /� 3+(�����( -"��"#��2�ก" 
7-�
2-�ก�  ��/��9#(�	���	0��กA#��$���($ก� 	(��ก-�!%*	 �"	 ��ก� J�ก��
� !%*/# /�กA#��0���_  

�-(���( " 
7-�2-�ก�  !%*/# /� 3+(�����( -"��"#��2�ก" 
7-�2-�ก�  ��)
�<
	@
�)< !%*/# /�  *�-" !%*/# /� ก�%
กก� �8<� ก  �&��3+(=/�
#��$%������(0������#��)�,$  1����280(��!2(�9#(3+(=/�#��$%����� �"%�$�#�(� 9�ก ������ก
��#0�ก� ��9��#0�ก� ��#�6��# /�#%�
�#0�ก� ���-�0���	��(  

(ก) 3+(=/�#��$%�������9#(,$�� �$��/�9�ก� 9#(&(��+% !%*/# /� 2-�)����ก)� # /�#%-กM��9�9#(!ก�" 
7-�2-�ก�  !%*/# /� 3+(�����( -"
��"#��2�ก" 
7-�2-�ก�  0�����" 
7-�2-�ก� ก8#�� # /�9#(&(��+% !%*/# /� 2-�)����ก)� # /�#%-กM��9�9#(!ก�" 
7-�2-�ก�  !%*/# /� 3+(���
��( -"��"#��2�ก" 
7-�2-�ก����, "=($�������)8# -"ก� 	@
"-0
0��กA#��$���($ก� 	(��ก-�!%*	 �"	 ��ก� J�ก��
�!%*/# /�
กA#��0��� _ �-(���( 0�����" 
7-�2-�ก� ก8#��  
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(&) " 
7-�2-�ก� �#��$��ก� �8<� ก  �&��3+(=/�#��$%������2��%-ก7�*�	��ก� ก *�8,$��3
�0��กA#��$���($ก� 	(��ก-�!%*
	 �"	 ��ก� J�ก��
� !%*/# /� 9�(�	���������9�ก� J�ก��
� !%*/# /� 9�(�	���������9�ก� )�-")������ก� ��
�!ก�ก� ก��ก�  (�0��
กA#��$���($ก� 	(��ก-�!%*	 �"	 ��ก� J�ก��
� # /���2��%-ก7�*�	��ก� #%�ก�%���กA#��# /�&-�!(�0��กA#��0���_  

(,) " 
7-�2-�ก� �#��$�� ก� �8<� ก  �&��3+(=/�#��$%������2��3%ก *�"0��ก� %����&��ก����� $�3+(=/�#��$%���� ��/�� # /�,$��
�����/��=/�# /�:��%-ก7��&��<� ก
22-�ก� %���� # /��/���)��&��" 
7-�2-�ก�   

��ก2�ก��( 3+(=/�#��$%����0ก%�
���9#(" 
7-�2-�ก�  !%*/# /�3+(�����( -"��"#��2�ก" 
7-�2-�ก� �	
��3&(��+% !%*/# /�2-�)����ก)� 
# /�#%-กM��9�&��3+(=/�#��$%����9#(!ก�#��$��� ��ก�  # /�#��$���������8��2ก8ก-"�+!%0��กA#��0���_ # /�"�,,%�/��9� ��/��
	 *1���9�ก� 	@
"-0
0��กA#��$���($ก� 	(��ก-�!%*	 �"	 ��ก� J�ก��
� !%*/# /�กA#��0���_  

�-(���( ,8$�� KกA#��$���($ก� 	(��ก-�!%*	 �"	 ��ก� J�ก��
�L # /� ,8$�� KกA#��0���_L �-(� 9#(��,$��#�� $�=6�กA#��&��
	 *��50���_ ���ก����� $���(��ก� %����9�	 *��5�-(�_ �($  

� &(�ก8#���ก��$ก-" FATCA !%*กA#��:�7�0���	 *��59�%-ก7�*���$ก-� :  

9�	� �.5. 2553 	 *��5)# -M��� 
ก���(��กกA#������ �ก$�� Foreign Account Tax Compliance Act (.6��0���	2*� �ก$�� FATCA) 1���
3%"-�,-"9�($-���� 1 ก กA�,� �.5. 2557 กA#��F"-"�-�ก%��$ก8#��9#()=�"-�ก� ��
�������9��)-;��0
��� 
ก-���ก	 *��5)# -M��� 
ก� 
(Foreign Financial Institution # /� FFI)  ����&(��+%�ก��$ก-""-;��&��"�,,%����+�9�"-�,-"0(���)�:�7�9#(ก-"	 *��5)# -M��� 
ก� (.6��
 $�=6�"�,,%<  ���/�
0
"�,,% )-;��0
��� 
ก-� 3+(.6����=
������+�=�$ 9�)# -M��� 
ก� !%*3+(.6����=
������+����:�7�9�)# -M��� 
ก�) .6���	
�# /���
�$(ก-" FFI �-(� ��ก2�ก��(-�	 �ก@�($$��9�	-22�"-��� -M"�%9�#%�	 *��5ก8%-��8��
�ก� ��กกA#�������&(�ก8#��!%*#%-ก�ก�s�9�
%-ก7�*���,%(�,%6�ก-" FATCA (.6��0���	2* $�� �ก FATCA !%*กA#���-�ก%��$$�� KกA#��0���	 *��5����ก��$&(��L)  

ก����� $�!%*" 
7-�2-�ก� =/�$���	�� FFI 0��"��
��&�� FATCA .6��=+กก8#��9#(0(���&(�3+ก�-�0�ก-"#��$���)  ��ก &��	 *��5
)# -M��� 
ก�1���#�(����0(�� ����&(��+%!%*<� ก  ����ก� ��
�&��"�,,%)-;��0
��� 
ก-�!%*"�,,%�����%-ก7�*0��#%-ก�ก�s���� 
FATCA ก8#�� #�(����9�ก� 0 $2)�"&(��+%%+ก,(���/��#�,$��)-��-�<�&��%+ก,(�ก-"	 *��5)# -M��� 
ก� !%* $�=6�#�(����9�ก� ก8#��9#(
%+ก,(�"��	 *�:�0(��2-��8��ก)� /�-�0�0��#%-ก�ก�s�&�� FATCA �	��0(�  

:�90(&(�ก8#��&�� FATCA #�กก����� $�9�����&(�3+ก�-�0���/��	@
"-0
0��#%-ก�ก�s�&�� FATCA (ก%��$,/� ��)=��*�	�� Non-
Participating Foreign Financial Institution # /� NPFFI) ก����� $��-(�2*��( -"3%ก *�"���)8,-;9�)��ก �� ,/�  

(1) 0(��=+ก#-ก��
�9��-0 � 30 % &����
����ก����� $�2*��( -"2�ก ���( 3%	 *1���# /���
�2�กก� &�� -��)
����ก� ��
�9�	 *��5
)# -M��� 
ก� (��
�%�������0 �) .6��2*� 
��0(�0-(�!0�$-���� 1 ก กA�,� �.5. 2557 �	��0(��	 !%*��
�%��������(��9�� -��)
����ก� ��
�
&��	 *��5)# -M��� 
ก� (Pass-thru) .6����2 $�=6���
�>�ก!%*��
�%����ก-")=�"-�ก� ��
��/��_ ��ก	 *��5)# -M��� 
ก� .6��2*� 
��0(�
0-(�!0�	� �.5. 2560 �	��0(��	 1� FATCA ก8#��9#()=�"-�ก� ��
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รายละเอยีดโครงการจดัการ 

 

กองทนุเปิดไทยพาณิชย ์SET50 INDEX 



กองทนุเปิดไทยพาณิชย ์SET50 INDEX 

1 

1. ขอ้มลูท ัว่ไป 

ชือ่โครงการจดัการ (ไทย) :  กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์SET50 INDEX 

ชือ่โครงการจดัการ (องักฤษ) :  SCB SET50 INDEX FUND 

ชือ่ยอ่โครงการ :  SCBSET50FUND 

ประเภทโครงการ :  กองทนุเปิด  
ประเภทการขาย :  หลายครัง้ 

การก าหนดอายโุครงการ :  ไมก่ าหนด  
รายละเอยีดเพิม่เตมิเงือ่นไข (อายโุครงการ) : - 
ลกัษณะโครงการ :  กองทนุเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป 

ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

วตัถปุระสงคข์องโครงการ :  
เพื่อระดมเงนิทุนจากนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทสถาบันทัง้จากในและต่างประเทศที่
ตอ้งการลงทุนในโครงการจัดการกองทนุรวมทีล่งทุนในหุน้ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และ/หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ที่จะมีผลในการค านวณดัชนี SET50 ซึ่งมีผลประกอบการ
เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับดัชนี SET50โดยมีอัตรารอ้ยละของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมูลค่า
ทรัพยส์นิสทุธใิกลเ้คยีงกับอัตรารอ้ยละของการเพิม่ขึน้หรอืลดลงของดัชนี SET50 มากทีส่ดุ  
2. ประเภทกองทนุ 

ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุ :  ตราสารทนุ 

ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ : 
- กองทนุรวมดัชนี 

- กองทนุรวมเพือ่การออม 

ดชันทีีใ่ชอ้า้งองิ ของกองทนุรวมดชัน ี(Index Fund) : SET50 INDEX 

ประเภทการลงทนุตามลกัษณะพเิศษอืน่ ๆ :  
- กองทนุรวมทีม่นีโยบายเปิดใหม้กีารลงทนุในกองทนุรวมอืน่ภายใต ้บลจ. เดยีวกัน 

ประเภทการลงทุนตามความเสีย่งเกีย่วกบัต่างประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยง
ตา่งประเทศ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ:  
กองทุนลงทุนในหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารแห่งทุนโดยม ีnet exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉลีย่ในรอบปี
บัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพยส์นิของกองทนุรวม โดยเนน้ลงทนุในหุน้ทุนทีจ่ดทะเบยีนใน
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทีเ่ป็นสว่นประกอบของดัชนี SET50 ซึง่จะจ าลองการเคลือ่นไหวของ
ดัชนี SET50 เพือ่ใหก้องทนุมผีลตอบแทนใกลเ้คยีงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนี SET50 มากทีส่ดุ โดย
อาจจะใชก้ลยทุธแ์บบ Full replication1 ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจเปลีย่นแปลงการใชก้ลยุทธด์ังกล่าวเป็น
แบบ Optimization2 หรือวิธีอื่นใดในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ เช่น กรณีหา้มซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็น
ส่วนประกอบของดัชนี หรือเหตุการณ์อื่นใดที่ไม่สามารถคาดการณ์ได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กับดุลยพินิจของ
ผูจั้ดการกองทุน และบริษัทจัดการจะใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ชื่อ Aegis Portfolio Manager หรือ
โปรแกรมอืน่ท าการคัดเลอืกหลักทรัพยท์ี่ลงทุน โดยในกรณีที่มกีารยกเลกิการใชห้รือไม่มีการค านวณ
ดัชนี SET50 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงดัชนีอา้งองิเป็นดัชนีอืน่ใด ซึง่จะมลีักษณะที่
เหมาะสมหรอืใกลเ้คยีงกับดัชนี SET50 โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืลงทุนทุกรายทราบและถือว่า
ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  
สว่นทีเ่หลอือาจพจิารณาลงทุนในหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารแห่งทุน และ/หรอืตราสารแห่งหน้ีทั่วไป และ/หรอื
เงนิฝาก และ/หรอืหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลอยา่งใดอย่างหนึง่หรอืหลายอยา่งโดย
วธิอีืน่ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรอืเห็นชอบใหก้องทุนลงทนุได ้ 
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บรษัิทจัดการอาจพจิารณาลงทุนในหรือมไีวซ้ ึง่สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ โดยมวีัตถุประสงคเ์พื่อการเพิม่
ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ในลักษณะเพื่อการท า Cash 
Equitization3 โดยจะตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดภาระผูกพันต่อกองทุน หรืออีกนัยหนึ่งคือ มูลค่าตลาดรวม 
(Exposure) ของตราสารอนุพันธจ์ะตอ้งไม่เกนิสัดสว่นของเงนิสดหรอืหลักทรัพยท์ีเ่ทยีบเคยีงกับเงนิสด
ของกองทุนในขณะใดขณะหนึ่ง ซึง่จะท าใหค้วามเสีย่งรวม (total risk) ของกองทุนไม่มากขึน้ ไปกว่า
ความเสีย่งของกองทนุทีล่งทนุในหลักทรัพยพ์ืน้ฐาน (Underlying Asset) ตามปกตแิตอ่ยา่งใด  
ทัง้น้ี กองทุนจะไมล่งทุนในหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารทีม่ลีักษณะของสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured 
Note) และจะไม่ลงทุนในตราสารหน้ีที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้(non-
investment grade) และตราสารหน้ีทีไ่มไ่ดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated Securities)  

อนึง่ กองทนุอาจมไีวซ้ ึง่ตราสารหน้ีทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต า่กวา่ทีส่ามารถลงทนุได ้(non-investment 
grade) เฉพาะกรณีทีต่ราสารหน้ีนัน้ไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอืทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment 
grade) ขณะทีก่องทนุลงทนุเทา่นัน้  
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนในเรื่องของสัดส่วนการลงทุนเพื่อให ้
สอดคลอ้งกับประกาศหรือกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เกีย่วกับโครงการจัดการกองทุนรวมประเภท อนิเด็กซ ์ฟันด ์ที่จะมใีนอนาคต โดยไม่ถอืเป็นการแกไ้ข
โครงการจัดการกองทนุรวม  
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมอสังหารมิทรัพย ์(กอง1) หรอืทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหารมิทรัพย ์(REITs) หรอืกองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐาน (infra) ซึง่อยู่ภายใตก้าร
จัดการของบรษัิทจัดการ ในสดัสว่นไมเ่กนิรอ้ยละ 100 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ ยกเวน้กรณีที่
กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหารมิทรัพย ์(กอง1) และกองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐาน (infra) 
ลงทุนสูงสุดไดไ้ม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุนใน
หน่วยลงทนุดังกลา่วตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบนโยบายการลงทนุของกองทนุซึง่เป็นไปตามหลักเกณฑเ์งือ่นไข
ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด ทัง้น้ี กองทนุปลายทางไมส่ามารถลงทนุยอ้นกลับในกองทนุตน้
ทาง (circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่ลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใตบ้ริษัทจัดการ
เดยีวกัน (cascade investment) เกนิกวา่ 1 ทอด 

การใชส้ทิธอิอกเสยีงกรณีกองทุนลงทุนในกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการเดยีวกัน : หา้มมใิหก้องทุนตน้
ทางลงมตใิหก้องทุนปลายทาง อย่างไรก็ด ีในกรณีทีก่องทุนปลายทางไม่สามารถด าเนนิการเพื่อขอมติ
ได ้เน่ืองจากตดิขอ้จ ากัดหา้มมใิหก้องทนุตน้ทางลงมตใิหก้องทนุปลายทาง บรษัิทจัดการสามารถขอรับ
ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้หากไดรั้บมตเิกนิกึง่หนึ่งของผูถ้ือหน่วยของ
กองทนุปลายทางในสว่นทีเ่หลอื 

หมายเหต:ุ Full replication1 หมายถงึ การลงทุนในหลักทรัพยท์ุกหลักทรัพยท์ีเ่ป็นสว่นประกอบในดัชนี
อา้งองิในอัตราสว่นใกลเ้คยีงกับดัชนีอา้งองิดังกลา่ว  
Optimization2 หมายถงึ การลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบในดัชนีอา้งองิ หรือการลงทุนใน
หลักทรัพยไ์ม่ครบตามจ านวนของหลักทรัพยท์ี่เป็นสว่นประกอบของดัชนีอา้งองิ ในอัตราสว่นทีแ่ตกต่าง
กับดัชนีอา้งองิดังกล่าว เพือ่สรา้งผลตอบแทนทีใ่กลเ้คยีงกับดัชนีอา้งองิดังกล่าว โดยการคัดเลอืกกลุ่ม
หลักทรัพยเ์พือ่ลงทุนและน ้าหนักในการลงทุนต่อรายหลักทรัพยนั์น้ ท าโดยการคัดเลอืกกลุ่มหลักทรัพย์
และน ้าหนักในการลงทนุตอ่รายหลกัทรัพยท์ีใ่หค้า่ tracking error ทีค่าดหวังวา่จะเกดิขึน้โดยรวมต า่ทีส่ดุ
จากตัวเลอืกกลุม่หลักทรัพยแ์ละน ้าหนักในการลงทนุตอ่รายหลักทรัพยท์ีเ่ป็นไปไดท้ัง้หมด 

Cash Equitization3 หมายถงึ การจัดการเงนิสดใหม้ผีลตอบแทนแบบหุน้ เพื่อประโยชน์ต่อการบรหิาร
และการลงทุนใหม้ปีระสทิธภิาพอย่างสงูสดุ โดยเฉพาะกองทุนอนิเด็กซฟั์นด ์ซึง่มคีวามจ าเป็นตอ้งด ารง
สดัสว่นการลงทุนในหุน้ใหม้อีัตราผลตอบแทนกองทุนสอดคลอ้งกับอัตราผลตอบแทนดัชนีหุน้ทีก่องทุน
ก าหนดเป็น Benchmark ในทีน้ี่ คอื ดัชนี SET50  
ดังนัน้ ในกรณีทีก่องทุนเปิด ซึง่ใหผู้ล้งทุนสามารถซือ้ขายทุกวันท าการ ท าใหม้เีงนิสดเขา้หรอืออกจาก
กองทุนเป็นประจ า เงนิสดเหล่าน้ีจ าเป็นตอ้งลงทุนในหุน้ เพื่อใหต้รงตามวัตถุประสงคข์องกองทุนทีจ่ะ
บรหิารอัตราผลตอบแทนของกองทุนใหส้อดคลอ้งกับอัตราผลตอบแทนดัชนีหุน้ที่กองทุนก าหนดเป็น 
Benchmark เช่น ในกรณีทีม่เีงนิสดเขา้หรอืออกจากกองทุน ผูจ้ัดการกองทุนจะสามารถบรหิารกองทุน
โดยเขา้ซือ้หรอืขายหุน้ไดต้ามปกต ิแต่ในกรณีทีต่อ้งซือ้หรอืขายหุน้ในจ านวนมากๆในคราวเดยีวกัน ซึง่
อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญกับราคา ในกรณีน้ีผูจั้ดการกองทุนอาจจะเขา้ซื้อ (Long position) 
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สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ดัชนี SET50 ของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรอืสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้
ของหลักทรัพยท์ีเ่ป็นสว่นประกอบของดัชนีดังกล่าวเป็นสนิทรัพยอ์า้งองิแทน โดยอัตราผลตอบแทนจะมี
ความใกลเ้คยีงกบัการซือ้หุน้โดยตรง ความเสีย่งดา้นอัตราผลตอบแทนจากการซือ้สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้
ดังกลา่วอาจจะใกลเ้คยีงจากการทีก่องทนุเขา้ซือ้หุน้โดยตรง  
รายละเอยีดเกีย่วกับลักษณะพเิศษ 

กองทุนรวมที่มีนโยบายสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตามการเคลื่อนไหวของดัชนีราคา
หลักทรัพยท์ีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการกองทนุรวม ในทีน้ี่ คอื ดัชนี SET50 

ทัง้น้ี ในการค านวณสดัสว่นการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บรษัิทจัดการอาจ
ไมนั่บชว่งระยะเวลาดังน้ีรวมดว้ยก็ได ้โดยตอ้งค านงึถงึประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคัญ 

1. 30 วันนับแตว่ันทีจ่ดทะเบยีน 

2. 30 วันกอ่นครบอายโุครงการหรอืกอ่นเลกิกองทนุรวม 

3. ชว่งระยะเวลาทีต่อ้งใชใ้นการจ าหน่ายทรัพยส์นิของกองทนุเน่ืองจากไดรั้บค าสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน หรอืมกีารโอนยา้ยกองทุนจ านวนมาก หรอืเพือ่รอการลงทุน ทัง้น้ี ตอ้งไม่เกนิกว่า 10 วันท า
การ 
3. ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วกบัจ านวนเงนิทนุโครงการ 

จ านวนเงนิทนุโครงการเริม่ตน้ : 2,000,000,000.00 บาท 

นโยบายการเพิม่เงนิทนุโครงการ : ม ี

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

จ านวนหนว่ยลงทนุเร ิม่ตน้ : 200,000,000 หน่วย  
ราคาของหนว่ยลงทนุทีเ่สนอขายคร ัง้แรก : 10.0000 บาท  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : - 

4. การบรหิารจดัการกองทนุ 

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

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

อตัราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกนิรอ้ยละ :  
100.00 

- การลดความเสีย่ง (Hedging) 

การลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) : ไมล่งทนุ  
กลยุทธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) : มุง่หวังใหผ้ลประกอบการเคลือ่นไหวตามดัชนี
ชีว้ัด (passive management/index tracking) 

ด ารงคา่ความผนัผวนของส่วนตา่งของผลตอบแทนเฉลีย่ของกองทุนรวมและผลตอบแทนของ
ดชันชีีว้ดั (tracking error : “TE” % ตอ่ปี) : 2.00 

ลกัษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทนุ : จ่ายผลตอบแทนแบบไมซ่บัซอ้น  
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5. การแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ (class of unit) 

ประเภทการแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ :  
- คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ่้ายทีเ่รยีกเก็บผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

- สทิธทิีจ่ะไดรั้บเงนิปันผล 

- สทิธปิระโยชนท์างภาษีชนดิเพือ่การออม (SSF) 

รายการ class of unit :  
1. ชือ่ยอ่ : SCBSET50 

เป็นชนดิเพือ่การออม (SSF) : ไมเ่ป็น 

รายละเอยีดแตล่ะชนดิหนว่ยลงทนุ : ชนดิสะสมมลูคา่ 

ค าอธบิาย : 
เหมาะส าหรับผูล้งทนุทีต่อ้งการผลตอบแทนผ่านการเพิม่มลูค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก (Total 
return) 

2. ชือ่ยอ่ : SCBSET50R 

เป็นชนดิเพือ่การออม (SSF) : ไมเ่ป็น 

รายละเอยีดแตล่ะชนดิหนว่ยลงทนุ : ชนดิรับซือ้คนือัตโนมัต ิ

ค าอธบิาย : 
เหมาะส าหรับผูล้งทนุทีต่อ้งการรับผลตอบแทนจากการขายคนืหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัต ิ

3. ชือ่ยอ่ : SCBSET50D 

เป็นชนดิเพือ่การออม (SSF) : ไมเ่ป็น 

รายละเอยีดแตล่ะชนดิหนว่ยลงทนุ : ชนดิจ่ายเงนิปันผล 

ค าอธบิาย : 
เหมาะส าหรับผูล้งทนุทีต่อ้งการรับผลตอบแทนจากเงนิปันผล 

4. ชือ่ยอ่ : SCBSET50P 

เป็นชนดิเพือ่การออม (SSF) : ไมเ่ป็น 

รายละเอยีดแตล่ะชนดิหนว่ยลงทนุ : ชนดิผูล้งทนุกลุม่/บคุคล 

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

5. ชือ่ยอ่ : SCBSET50E 

เป็นชนดิเพือ่การออม (SSF) : ไมเ่ป็น 

รายละเอยีดแตล่ะชนดิหนว่ยลงทนุ : ชนดิชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์

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

6. ชือ่ยอ่ : SCBSET50(SSF) 

เป็นชนดิเพือ่การออม (SSF) : เป็น 
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รายละเอยีดแตล่ะชนดิหนว่ยลงทนุ : ชนดิเพือ่การออม 

ค าอธบิาย : 
เหมาะส าหรับผูล้งทนุทีต่อ้งการออมเงนิระยะยาวและไดรั้บสทิธปิระโยชนท์างภาษี โดยเงนิลงทนุ
ในชนิดหน่วยลงทุนน้ีสามารถน าไปลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาได ้ทัง้น้ี ผูล้งทุนตอ้ง
ปฏิบัตติามหลักเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการ
ประกาศก าหนด 

7. ชือ่ยอ่ : SCBSET50(SSFE) 

เป็นชนดิเพือ่การออม (SSF) : เป็น 

รายละเอยีดแตล่ะชนดิหนว่ยลงทนุ : ชนดิเพือ่การออมผา่นชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์

ค าอธบิาย : 
เหมาะส าหรับผูล้งทนุทีต่อ้งการออมเงนิระยะยาวและไดรั้บสทิธปิระโยชนท์างภาษี โดยเงนิลงทนุ
ในชนิดหน่วยลงทุนน้ีสามารถน าไปลดหย่อนภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาและเป็นผูล้งทุนที่ท า
รายการผ่ านช่องทางอิเล็ กท รอนิกส์  เช่น  SCBAM Fund Click เป็นต น้  และช่องท าง
อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเพิม่เตมิ 

6. การจา่ยเงนิปนัผล :  

ชือ่ยอ่ นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล 

SCBSET50 ไมจ่่าย 

SCBSET50R ไมจ่่าย 

SCBSET50D จ่าย 

SCBSET50P ไมจ่า่ย 

SCBSET50E ไมจ่่าย 

SCBSET50(SSF) จ่าย 

SCBSET50(SSFE) จ่าย 

หลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิปนัผล :  
บรษัิทจัดการจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลไมเ่กนิปีละ 12 ครัง้  
ส าหรับชนดิจ่ายเงนิปันผล พจิารณาจากผลการด าเนนิงานสิน้สดุตามชว่งเวลาทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร 
จากก าไรสะสม หรอืก าไรสทุธใินรอบระยะเวลาบัญชทีีจ่ะจ่ายเงนิปันผลแลว้แต่กรณี และการจ่ายเงนิปัน
ผลดังกลา่วจะตอ้งไม่ท าใหก้องทนุรวมมผีลขาดทุนสะสมเพิม่ขึน้ในรอบระยะเวลาบัญชทีีม่กีารจ่ายเงนิปัน
ผลนัน้ โดยจะขึน้อยูกั่บดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  
ทัง้น้ี บรษัิทจัดการจะถือปฏบิัตติามหลักเกณฑ์และวธิีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด และตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร 
ส าหรับชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอเิล็กทรอนิกส์ จะจ่ายเงนิปันผลไดเ้มื่อ
กองทุนมกี าไรสะสม และจะไม่ท าใหก้องทุนรวมมผีลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชทีีม่กีารจ่ายเงนิ
ปันผลนัน้  
การจ่ายเงนิปันผลของกองทุนในแต่ละครัง้ จะเลือกจ่ายใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังตอ่ไปน้ี  
(1) จ่ายจากเงนิปันผลหรอืดอกเบีย้รับทีไ่ดรั้บจากทรัพยส์นิของกองทนุรวม  
(2) จ่ายไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 30 ของก าไรสะสมดังกลา่ว หรอืก าไรสทุธใินรอบระยะเวลาบัญชทีีจ่ะจ่ายเงนิปัน
ผลนัน้ แลว้แตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ 
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บรษัิทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกับการจ่ายเงนิ ปัน
ผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบัญชทีีก่ าหนดโดยสมาคม นักบัญชแีละผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย และตามหลักเกณฑ์หรือวธิีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดย
บรษัิทจัดการจะแจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิดังกลา่วใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และเว็บไซต์ของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 
ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจา่ยเงนิปนัผลแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ :  
ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาใหม้กีารจ่ายเงนิปันผล บรษัิทจัดการจะประกาศการจ่ายเงนิปันผล วันปิด
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงนิปันผล และอัตราเงนิปันผลของกองทุนรวม ทัง้น้ี บรษัิทจัดการจะ
ปฏบัิต ิดังน้ี  
1. ปิดประกาศไวใ้นที่เปิดเผย ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษัิทจัดการ และจัดใหม้ปีระกาศดังกล่าวไว ้ณ 
สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี พรอ้มทัง้ขึน้เว็บไซตข์อง
บรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี หรอืวธิกีารอืน่ใดทีผู่ ้
ลงทนุทั่วไปสามารถทราบได ้ 
2. แจง้ผูด้แูลผลประโยชน์ และผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชี ือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมถงึผูถ้อืหน่วย
ลงทนุทีถ่อืหน่วยลงทนุชนดิไมร่ะบชุือ่ผูถ้อืเมือ่ไดรั้บการรอ้งขอ 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีอ่าจจะจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุดว้ยวธิทีีต่า่งกันส าหรับหน่วยลงทุน
ทีข่ายในชว่งระยะเวลาทีต่า่งกันได ้โดยไดรั้บความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. กอ่นด าเนนิการจ่ายเงนิ
ปันผลในแต่ละครัง้ และจะถอืปฏบิัตเิพิม่เตมิตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  
ในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ใชส้ทิธขิอรับเงนิปันผลจ านวนใดภายในอายุความใชส้ทิธเิรียกรอ้งตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรษัิทจัดการจะไม่น าเงนิปันผลจ านวนดังกล่าวไปใชเ้พื่อการอืน่ใด 
นอกจากเพือ่ประโยชนข์องหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนัน้ 

7. การรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ 

รายการ class of unit :  

1. ชือ่ยอ่ : SCBSET50 

มลูคา่ข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : 1.00 บาท  
จ านวนหนว่ยลงทนุข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : ไมก่ าหนด 

2. ชือ่ยอ่ : SCBSET50R 

มลูคา่ข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : 1.00 บาท  
จ านวนหนว่ยลงทนุข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : ไมก่ าหนด 

3. ชือ่ยอ่ : SCBSET50D 

มลูคา่ข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : 1.00 บาท  
จ านวนหนว่ยลงทนุข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : ไมก่ าหนด 

4. ชือ่ยอ่ : SCBSET50P 

มลูคา่ข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : 1.00 บาท  
จ านวนหนว่ยลงทนุข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : ไมก่ าหนด 

5. ชือ่ยอ่ : SCBSET50E 

มลูคา่ข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : 1.00 บาท  
จ านวนหนว่ยลงทนุข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : ไมก่ าหนด 

6. ชือ่ยอ่ : SCBSET50(SSF) 
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มลูคา่ข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : ไมก่ าหนด 

จ านวนหนว่ยลงทนุข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : ไมก่ าหนด 

7. ชือ่ยอ่ : SCBSET50(SSFE) 

มลูคา่ข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : ไมก่ าหนด 

จ านวนหนว่ยลงทนุข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : ไมก่ าหนด 

วธิกีารรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ :  
- แบบดลุยพนิจิของผูล้งทนุ 

- แบบอัตโนมัต ิ

ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื : ทกุวันท าการ  
การรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ : ผูถ้อืหน่วยลงทนุไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

- บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะปรับลด ยกเวน้จ านวนหรอืมูลค่าขัน้ต ่าขา้งตน้ในอนาคตไดโ้ดยถอืว่า
ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 
วันก่อนวันด าเนินการดังกล่าว โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบรษัิทจัดการ และเว็บไซต์ของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 
- ในกรณีทีจ่ านวนหน่วยลงทนุทีส่ัง่ขายคนืหรอืจ านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการไดรั้บจากการขายคนื
หน่วยลงทุนในค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนนัน้มากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักดว้ยคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนื
หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ของผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
บรษัิทจัดการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการที่
บันทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสั่งขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่บรษัิทจัดการ และการขายคนืดังกล่าวเป็นผลให ้
หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนมมีูลค่าต ่า
กวา่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด บรษัิทจัดการจะด าเนนิการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมด
ในรายการดังกลา่ว  

- ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไดย้ื่นค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการยังไม่
สามารถรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนไดโ้ดยอยู่ในระหว่างการด าเนนิการของบรษัิทจัดการ
ตามหัวขอ้ “เงือ่นไข ขอ้จ ากัด หรอืสทิธใินการระงับ การโอน หรอืการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน” ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนอาจขอยกเลิกค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไดใ้นระหว่างเวลาท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใดที่
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดย้ืน่ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ ทัง้น้ี การ
ยกเลกิค าสัง่ขายคนืจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่ไดรั้บการอนุมัตจิากบรษัิทจัดการกอ่น  
- การช าระเงนิคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

บรษัิทจัดการจะช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท าการนับแต่วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดย
การช าระเงนิจะโอนเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่เปิดไวกั้บธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) หรอืธนาคารพาณิชยอ์ืน่ ตามเลขทีบ่ัญชทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุแจง้ไวใ้นใบค าขอใชบ้รกิารกองทุน 
หรือจ่ายเป็นเช็ค ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผูถ้ือหน่วย
ลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามที่อยู่ที่ระบุไวใ้นค าขอใชบ้รกิารกองทุน หรือวธิีอื่นใดที่
บรษัิทจัดการก าหนด 

- การรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุแบบอตัโนมตั ิ 
บรษัิทจัดการจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืน
อัตโนมัตไิมเ่กนิปีละ 12 ครัง้ บรษัิทจัดการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการรับซือ้คนื
หน่วยลงทุนอัตโนมัต ิเป็นเกณฑใ์นการค านวณราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยจะน าเงนิไปลงทุนต่อยัง
กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหน้ีระยะสัน้ (SCBSFF) หรอืกองทนุรวมตราสารหน้ี/กองทนุรวมตลาดเงนิ
ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด หรอืกองทุนรวมอืน่ตามความประสงคข์องผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยกองทุนทีร่องรับ
จะเป็นไปตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  
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เงือ่นไข ขอ้จ ากดั หรอืสทิธใินการระงบั การโอน หรอืการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ :  

1. การช าระคา่รับซือ้คนื สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุดว้ยหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ 

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

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

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

3.1 ส าหรับทุกชนิดหน่วยลงทุน (ยกเวน้ชนิดเพื่อการออมและชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทาง
อเิล็กทรอนกิส)์ ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดใ้นกรณีดังตอ่ไปน้ี   
(ก) การโอนหน่วยลงทนุใหบ้ดิา มารดา บตุร และคูส่มรสของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(ข) การโอนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ศาลหรอืโดยผลของกฎหมาย (ซึง่ไมร่วมถงึกรณีทีผู่ล้งทนุทีเ่ป็นบคุคล
ธรรมดาตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปแต่ไม่เกนิ 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผูล้งทุนบางคนหรือ
ทัง้หมดเสยีชวีติ เวน้แตศ่าลจะมคี าสัง่เป็นอยา่งอืน่) 
(ค) การโอนหน่วยลงทนุในกรณีพเิศษอืน่ๆทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควรและอนุมัตใิหโ้อนได ้
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ทัง้น้ี ผูโ้อนและผูรั้บโอนจะตอ้งมายืน่ค าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองทีส่ านักงานทะเบยีนหน่วยลงทุน 
ในกรณีทีผู่รั้บโอนยังไม่ไดเ้ป็นผูใ้ชบ้รกิารกองทุนกับบรษัิทจัดการ ผูรั้บโอนจะตอ้งกรอกรายละเอยีดในใบ
ค าขอใชบ้รกิารกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพรอ้มค าขอโอนหน่วยลงทุน และช าระ
คา่ธรรมเนียมการโอนตามหัวขอ้คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุทีร่ะบไุวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี   
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทกึขอ้มูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุน 
พรอ้มเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้รั้บโอนหน่วยลงทุน และออกใบยนืยันการโอนหน่วยลงทุน
ใหแ้กผู่โ้อนหน่วยลงทนุภายใน 7 วันนับตัง้แตว่ันทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดรั้บค าขอโอนหน่วยลงทนุ   
ทัง้น้ี สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ต่อเมือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบั้นทกึขอ้มูลลงในทะเบยีน  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุเรยีบรอ้ยแลว้ 

3.2 ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดเพือ่การออม และชนดิเพื่อการออมผ่านชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์ไม่สามารถน า
หน่วยลงทนุไปจ าหน่าย จ่ายโอน จ าน า หรอืน าไปเป็นประกันได ้

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

- บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดรับค าสั่งซือ้/สับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ชั่วคราวตามทีบ่รษัิทจัดการ
เห็นสมควร ทัง้น้ี บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วันท าการก่อนการใชส้ทิธิ
ปิดรับค าสั่งซือ้/สับเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการและเว็บไซต์
ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  
8. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ย 

8.1 คา่ธรรมเนยีมรวม 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมท ัง้หมด : 
1. ชือ่ยอ่ : SCBSET50 

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

2. ชือ่ยอ่ : SCBSET50R 

ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมท ัง้หมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.14 
ต่อปี ของมูลค่าทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผูดู้แลผลประโยชน ์คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมที่
มฐีานในการค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 
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3. ชือ่ยอ่ : SCBSET50D 

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

4. ชือ่ยอ่ : SCBSET50P 

ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมท ัง้หมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 1.605 
ต่อปี ของมูลค่าทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผูดู้แลผลประโยชน ์คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมที่
มฐีานในการค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

5. ชือ่ยอ่ : SCBSET50E 

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

6. ชือ่ยอ่ : SCBSET50(SSF) 

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

7. ชือ่ยอ่ : SCBSET50(SSFE) 

ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมท ัง้หมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 1.605 
ต่อปี ของมูลค่าทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผูดู้แลผลประโยชน ์คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมที่
มฐีานในการค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

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

8.2 คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม 

คา่ธรรมเนยีมการจดัการรายปี 

1. ชือ่ยอ่ : SCBSET50 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการจดัการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 0.96 ตอ่ปีของมูลค่า
ทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักคา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีานในการค านวณ
จากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

2. ชือ่ยอ่ : SCBSET50R 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการจดัการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 0.96 ตอ่ปีของมูลค่า
ทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักคา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีานในการค านวณ
จากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 
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3. ชือ่ยอ่ : SCBSET50D 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการจดัการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 0.96 ตอ่ปีของมูลค่า
ทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักคา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีานในการค านวณ
จากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

4. ชือ่ยอ่ : SCBSET50P 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการจดัการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 0.425 ตอ่ปีของมลูคา่
ทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักคา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีานในการค านวณ
จากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

5. ชือ่ยอ่ : SCBSET50E 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการจดัการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 0.96 ตอ่ปีของมูลค่า
ทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักคา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีานในการค านวณ
จากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

6. ชือ่ยอ่ : SCBSET50(SSF) 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการจดัการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 0.96 ตอ่ปีของมูลค่า
ทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักคา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีานในการค านวณ
จากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

7. ชือ่ยอ่ : SCBSET50(SSFE) 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการจดัการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 0.425 ตอ่ปีของมลูคา่
ทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักคา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีานในการค านวณ
จากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี 

1. ชือ่ยอ่ : SCBSET50 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 0.0535 ต่อ
ปีของมูลค่าทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักค่าธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีาน
ในการค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

2. ชือ่ยอ่ : SCBSET50R 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 0.0535 ต่อ
ปีของมูลค่าทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักค่าธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีาน
ในการค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

3. ชือ่ยอ่ : SCBSET50D 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 0.0535 ต่อ
ปีของมูลค่าทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักค่าธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีาน
ในการค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

4. ชือ่ยอ่ : SCBSET50P 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 0.0535 ต่อ
ปีของมูลค่าทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักค่าธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูล
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ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีาน
ในการค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

5. ชือ่ยอ่ : SCBSET50E 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 0.0535 ต่อ
ปีของมูลค่าทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักค่าธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีาน
ในการค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

6. ชือ่ยอ่ : SCBSET50(SSF) 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 0.0535 ต่อ
ปีของมูลค่าทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักค่าธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีาน
ในการค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

7. ชือ่ยอ่ : SCBSET50(SSFE) 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 0.0535 ต่อ
ปีของมูลค่าทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักค่าธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีาน
ในการค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุรายปี 

1. ชือ่ยอ่ : SCBSET50 

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

2. ชือ่ยอ่ : SCBSET50R 

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

3. ชือ่ยอ่ : SCBSET50D 

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

4. ชือ่ยอ่ : SCBSET50P 

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

5. ชือ่ยอ่ : SCBSET50E 

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

6. ชือ่ยอ่ : SCBSET50(SSF) 
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ประมาณการคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหนว่ยลงทุนรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 0.11 
ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สนิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผูดู้แลผลประโยชน ์คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมที่
มฐีานในการค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

7. ชือ่ยอ่ : SCBSET50(SSFE) 

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

คา่ธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทนุ : ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการจดัจ าหนา่ย : ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมอืน่ๆ : ม ี

ประมาณการค่าธรรมเนยีมอืน่ๆ ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพยส์นิรวมหักดว้ย
หน้ีสนิรวม กอ่นหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 
และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีานในการค านวณจากมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิณ วันที่
ค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม) : 
คา่ธรรมเนียมการจัดการรายปี  
ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ (กองทุน
ปลายทาง) บรษัิทจัดการจะไม่เรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนตน้ทางซ ้าซอ้นกับกองทุน
ปลายทาง เช่น กองทุนตน้ทาง มมีูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิ1,000 ลา้นบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 
100 ลา้นบาท บรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิ900 ลา้นบาท 
ในอัตราทีก่องทนุตน้ทางก าหนด และเรยีกเก็บจากมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิ100 ลา้นบาท ในอัตราทีก่องทุน
ปลายทางก าหนด เป็นตน้ 

คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ 

เมื่อค านวณรวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมจะตอ้งไม่เกิน
คา่ธรรมเนียมรวมของแตล่ะชนดิหน่วยลงทนุ  

(1) คา่ใชจ่้ายเพือ่วัตถปุระสงคใ์นการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมตามจ านวน
ทีจ่่ายจรงิ ทัง้น้ี ไม่เกนิรอ้ยละ 0.2675 ของจ านวนเงนิทุนของโครงการและในทางบัญชจีะตัดจ่ายเป็น
ค่าใชจ่้ายของกองทุนรวมเฉลีย่เท่ากันทุกวัน ภายในระยะเวลา 1 ปี เชน่ ค่าใชจ่้ายในการจัดท าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ค่าสือ่โฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใชจ่้ายดา้นการตลาด การส่งเสรมิการขาย ค่าอบรม
เผยแพร่ความรู ้และสมัมนาแนะน ากองทนุรวม  
(2) คา่ใชจ่้ายในการสอบบัญช ี 
(3) ค่าจัดท า จัดพมิพ ์และจัดสง่หนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน ทัง้สว่นสรุปขอ้มูลส าคัญทีผู่ล้งทุน
ควรทราบ และสว่นขอ้มลูโครงการ  
(4) ค่าจัดท าและจัดส่งรายงานใด ๆ แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทุนรวมโดยตรง 
หนังสอืบอกกลา่วประกาศและรายงานตา่ง ๆ รวมถงึคา่ประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวัน และหรอืขา่วสารถงึ
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีบ่รษัิทจัดการจัดท า ตลอดจนขา่วสารทีบ่รษัิทจัดการมหีนา้ทีจ่ัดท าขึน้ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื กฎหมายก าหนด  
(5) ค่าพมิพแ์บบฟอรม์ใบสั่งซือ้หน่วยลงทุน และใบสั่งขายหน่วยลงทุน ใบยนืยันการซือ้และขายหน่วย
ลงทนุ หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ และแบบฟอรม์อืน่ ๆ เกีย่วกับกองทนุรวม  
(6) คา่ใชจ่้าย (ถา้ม)ี ในการด าเนนิคดขีองผูด้แูลผลประโยชนท์ีฟ้่องรอ้งใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตติามหนา้ที่
หรอืเรยีกคา่สนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษัิทจัดการ เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืเมือ่
ไดรั้บค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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(7) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามทวงถามหรือการด าเนินคดีเพื่อการรับช าระหน้ีใด ๆ ของกองทุน รวมทัง้
ค่าใชจ่้ายในการรับช าระหน้ีเป็นทรัพยส์นิอืน่แทนการช าระหน้ีดว้ยเงนิสดตามตราสารแห่งหน้ี เช่น ค่าที่
ปรกึษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าสบืทรัพยแ์ละ/หรอืบังคับคด ีค่าใชจ่้าย
ในดา้นนติกิรรม คา่ใชจ่้ายหรอืคา่ธรรมเนียมอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับทางราชการ เป็นตน้  
(8) ค่าใชจ่้ายในการรับช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน ค่าใชจ่้ายในการออกเช็ค และน าเงนิเขา้บัญชสี าหรับ
การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  
(9) ค่าอากรแสตมป์ต่าง ๆ และค่านายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยท์ีซ่ือ้หรอืขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการ
กองทุนรวม ซึง่ไดร้วมภาษีมูลค่าเพิม่ หรือภาษีอืน่ๆตามที่กองทุนจะถูกเรยีกเก็บเมือ่สั่งซือ้หรือสั่งขาย
หลักทรัพย ์ 
(10) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิาร SCB CASH MANAGEMENTค่าสมุด
เช็ค คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิระหวา่งบัญช ีเป็นตน้  
(11) ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นในช่วงการช าระบัญชีและเลิกกองทุนรวม เช่น 
คา่ตอบแทนผูช้ าระบัญช ีฯลฯ  
(12) ค่าใชจ่้ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นที่เกีย่วขอ้งในการจัดการกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมในการจด
ทะเบียนกองทรัพย์สนิของโครงการจัดการเป็นกองทุนรวม ค่าไปรษณียากร ค่าแปลเอกสารต่างๆที
เกีย่วกับการลงทนุ  
(13) คา่บรกิาร และ/หรอืคา่ธรรมเนียม และ/หรอืค่าภาษีอากร และ/หรอืคา่ใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกับ
การจัดหา ไดม้า รับมอบ สง่มอบ ดแูลเก็บรักษา ปกป้องผลประโยชน ์ซึง่สนิทรัพยห์รอืหลักทรัพย ์ตา่ง ๆ 
ของกองทนุทีน่อกเหนือไปจากทีไ่ดร้ะบไุวใ้นขอ้ “คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์รายปี”  
(14) คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิจากการผดินัดช าระราคา (failed trade)  

(15) ค่าใชจ่้ายดา้นโฆษณาประชาสัมพันธ ์เช่น ค่าใชจ่้ายในการจัดท าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู ้ค่าใชจ่้ายดา้นการตลาด การส่งเสรมิการขาย 
ตลอดจนการสัมมนาแนะน ากองทุน ซึง่เกดิขึน้ภายหลังจากการจัดตัง้กองทุนทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนตาม
จ านวนทีจ่่ายจรงิ โดยในทางบัญชบีรษัิทจัดการจะตัดจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายของกองทุนเฉลีย่เท่ากันทุกวัน
ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันทีบ่ันทกึค่าใชจ่้ายดังกล่าว ทัง้น้ี จ านวนเงนิทีต่ัดจ่ายจะตอ้งไม่เกนิกว่า
อัตรารอ้ยละ 0.2675 ของมลูค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม โดยคา่ใชจ่้ายสว่นทีเ่กนิอัตราทีก่ าหนดถอื
เป็นคา่ใชจ่้ายด าเนนิงานของบรษัิทจัดการ  
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้ายต่างๆทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือ
ภาษีอืน่ใด และภาษีดังกลา่วจะถอืเป็นภาระของกองทนุรวม  
ทัง้น้ี ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดมีการเปลีย่นแปลง บรษัิทจัดการ
สงวนสทิธใินการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทัง้หมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกับการ
เปลีย่นแปลงดังกลา่ว และใหถ้อืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายตามหัวขอ้ 
“ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้าย” รายการใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการได ้ทัง้น้ี ขึน้กับดุลยพินิจของ
บรษัิทจดัการ เพือ่ประโยชนข์องกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ 

8.3 คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 

คา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end fee) 

1. ชือ่ยอ่ : SCBSET50 

คา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end fee) : ไมม่ ี

2. ชือ่ยอ่ : SCBSET50R 

คา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end fee) : ไมม่ ี

3. ชือ่ยอ่ : SCBSET50D 

คา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end fee) : ไมม่ ี
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4. ชือ่ยอ่ : SCBSET50P 

คา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end fee) : ไมม่ ี

5. ชือ่ยอ่ : SCBSET50E 

คา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end fee) : ไมม่ ี

6. ชือ่ยอ่ : SCBSET50(SSF) 

คา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end fee) : ไมม่ ี

7. ชือ่ยอ่ : SCBSET50(SSFE) 

คา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end fee) : ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ (Back-end fee) 

1. ชือ่ยอ่ : SCBSET50 

คา่ธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ (Back-end fee) : ไมม่ ี

2. ชือ่ยอ่ : SCBSET50R 

คา่ธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ (Back-end fee) : ไมม่ ี

3. ชือ่ยอ่ : SCBSET50D 

คา่ธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ (Back-end fee) : ไมม่ ี

4. ชือ่ยอ่ : SCBSET50P 

คา่ธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ (Back-end fee) : ไมม่ ี

5. ชือ่ยอ่ : SCBSET50E 

คา่ธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ (Back-end fee) : ไมม่ ี

6. ชือ่ยอ่ : SCBSET50(SSF) 

คา่ธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ (Back-end fee) : ไมม่ ี

7. ชือ่ยอ่ : SCBSET50(SSFE) 

คา่ธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ (Back-end fee) : ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ (Switching in) 

1. ชือ่ยอ่ : SCBSET50 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ (Switching in) : ไมม่ ี

2. ชือ่ยอ่ : SCBSET50R 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ (Switching in) : ไมม่ ี

3. ชือ่ยอ่ : SCBSET50D 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ (Switching in) : ไมม่ ี

4. ชือ่ยอ่ : SCBSET50P 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ (Switching in) : ไมม่ ี

5. ชือ่ยอ่ : SCBSET50E 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ (Switching in) : ไมม่ ี

6. ชือ่ยอ่ : SCBSET50(SSF) 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ (Switching in) : ไมม่ ี
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7. ชือ่ยอ่ : SCBSET50(SSFE) 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ (Switching in) : ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก (Switching out) 

1. ชือ่ยอ่ : SCBSET50 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก (Switching out) : ไมม่ ี

2. ชือ่ยอ่ : SCBSET50R 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก (Switching out) : ไมม่ ี

3. ชือ่ยอ่ : SCBSET50D 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก (Switching out) : ไมม่ ี

4. ชือ่ยอ่ : SCBSET50P 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก (Switching out) : ไมม่ ี

5. ชือ่ยอ่ : SCBSET50E 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก (Switching out) : ไมม่ ี

6. ชือ่ยอ่ : SCBSET50(SSF) 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก (Switching out) : ไมม่ ี

7. ชือ่ยอ่ : SCBSET50(SSFE) 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก (Switching out) : ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการโอนหนว่ยลงทนุ : ม ี

คา่ธรรมเนยีม : 10 บาท 

ตอ่หนว่ยลงทนุ : 1,000 หน่วย 

หรอืเศษของ : 1,000 หน่วย 

คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ : ม ี

ในอัตรา ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเก็บ 

คา่ปรบักรณีขายคนืหนว่ยลงทนุกอ่นระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมอืน่ : ม ี

คา่ธรรมเนยีมอืน่ๆ : เชน่ คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย,์ คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ่้ายอืน่ ๆ เป็นตน้ 

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

ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ (กองทุน
ปลายทาง) บรษัิทจัดการจะไม่เรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง
ซ ้าซอ้นกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนตน้ทาง มมีูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิ1,000 ลา้นบาท ไปลงทุนใน
กองทุนปลายทาง 100 ลา้นบาท กองทุนรวมตน้ทางจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจาก
เงนิลงทนุ 1,000 ลา้นบาท ในอัตราทีก่องทนุตน้ทางก าหนดเท่านัน้ โดยกองทนุปลายทางจะไมเ่รยีกเก็บ
คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทนุรวมตน้ทางเพิม่เตมิอกี เป็นตน้ 

2. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน อาจเป็นอัตราทีน่ายทะเบยีนก าหนดเป็นการทั่วไปในการใหบ้รกิาร 
โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผูโ้อนในวันทีย่ืน่ค าขอโอนหน่วยลงทนุ  
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3. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ จะเรยีกเก็บในกรณีทีข่อเปลีย่นชือ่-สกลุ ทีอ่ยู ่
การออกใบหน่วยลงทุน การออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหม่แกผู่ถ้อืหน่วยลงทุน รวมถงึกรณี
หายและอืน่ ๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิ ซึง่พสิจูนไ์ดว้า่เป็นความประสงคเ์ฉพาะตัวของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
4. คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ 

4.1 คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์

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

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายตามหัวขอ้ 
“ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้าย” รายการใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการได ้ทัง้น้ี ขึน้กับดุลยพินิจของ
บรษัิทจดัการ เพือ่ประโยชนข์องกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ 
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8.4 วธิกีารค านวณและตดัจา่ยคา่ธรรมเนยีม  

บริษัทจัดการจะค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ทุกวันที่มีการค านวณมูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิโดยใชมู้ลค่า
ทรัพย์สนิรวม หักดว้ยหน้ีสนิรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอืน่ที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการค านวณจาก
มูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิ(ถา้ม)ี ณ วันทีค่ านวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม ในแต่ละวันเป็นฐานใน
การค านวณค่าธรรมเนียม และเรยีกเก็บจากกองทุนรวมเป็นรายเดือนหรอืระยะเวลาอื่นใดตามที่บรษัิท
จัดการก าหนด  

คา่ใชจ่้ายอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกับกองทนุตามหัวขอ้รายละเอยีดเพิม่เตมิ (คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายทีเ่รยีก
เก็บจากกองทนุรวม) คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ จะเรยีกเก็บตามทีจ่่ายจรงิ ในทางบัญชบีรษัิทจัดการจะพจิารณา
ตัดจ่ายทัง้จ านวน หรอืทยอยตัดจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายของกองทุนเฉลีย่เทา่กันทกุวันตามระยะเวลาทีจ่ะไดรั้บ
ประโยชน์จากค่าใชจ่้ายนั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาประมาณการค่าใชจ่้ายดังกล่าวอย่าง
สมเหตุสมผลเพื่อทยอยรับรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายเป็นรายวัน และจะปรับปรุงรายการดังกล่าวทันทีที่ไดรั้บ
หลักฐานอย่างแน่ชัด ทัง้น้ี ค่าใชจ้่ายดังกล่าวอยู่ในความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ ซึง่บรษัิท
จัดการจะเปิดเผยฐานการค านวณอย่างชัดเจนในหนังสอืชีช้วนฉบับขอ้มูลส าคัญทีผู่ล้งทุนควรทราบและ
ในรายงานรอบประจ าปี  

อย่างไรก็ตาม บรษัิทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายดังกล่าวจะเป็นไปตาม
หลกัการบัญช ีและตามประกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด  

กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอืน่ทีบ่รษัิทจัดการเป็นผูรั้บผดิชอบด าเนนิการ 
บรษัิทจัดการจะไม่เรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรับซือ้คนืจากผูซ้ือ้หน่วย
ลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวมทีไ่ปลงทุนในลักษณะที่ซ ้าซอ้นกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ของกองทนุรวมอืน่ 

อนึง่ หากสมาคมบรษัิทจดัการลงทุน และ/หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และ/หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งมกีารแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนด เงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
เปลีย่นแปลงวธิกีารค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑด์ังกลา่ว  
8.5 การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ย 

การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีม/คา่ใชจ้า่ย การด าเนนิการของบรษิทัจดัการ 

1. การเพิม่คา่ธรรมเนยีม/คา่ใชจ้า่ย  

    1.1 ตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ  

        1.1.1 ไมเ่กนิอัตราทีร่ะบใุนโครงการ เปิดเผย2  ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ ≥ 3 วันท าการก่อน
การเรยีกเก็บเพิม่ขึน้ 

        1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไวใ้นโครงการ1    
(มกีารก าหนดอยา่งชดัเจนไวใ้นโครงการแลว้วา่
สามารถเปลีย่นแปลงในลักษณะดังกลา่วได)้ 
 

 

              1.1.2.1 กรณีเกนิ >5% ของอัตราที่
ระบไุวใ้นโครงการ 

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

              1.1.2.2 กรณีเกนิ ≤ 5% ของอัตรา
ทีร่ะบไุวใ้นโครงการ 

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

    1.2 แตกตา่งไปจากโครงการ บรษัิทจัดการตอ้งขอมต3ิ เพือ่แกไ้ขโครงการ 
2. การลดคา่ธรรมเนยีม/คา่ใชจ้า่ย  

    2.1 ตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ เปิดเผย2  ใหผู้ล้งทุนทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่
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การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีม/คา่ใชจ้า่ย การด าเนนิการของบรษิทัจดัการ 

วันทีม่กีารเรยีกเก็บลดลง 

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

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

9. เครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งของกองทนุรวม 

1) ชือ่ยอ่ : SCBSET50 

เครือ่งมอืการก าหนดใหผู้ล้งทนุเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ย 

- การปรบัมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยส์นิของ
กองทนุรวม (swing pricing) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

อตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

ดว้ยวธิปีฏบิตั ิ: Partial swing pricing 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. swing factor มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดย
พจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

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

2. การก าหนด Swing Thresholds มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิท
จัดการก าหนด โดยพจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การลงทุนกองทุนซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรือ
สมมตฐิานและหรือการประเมนิจากปัจจัยที่เกีย่วขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการได ้
ภายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ 
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3. ณ ขณะใดขณะหนึง่ บรษัิทจัดการ จะไมใ่ช ้Swing Pricing พรอ้มกับ Anti-dilution levies – ADL แต ่

สามารถใชร่้วมกับเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

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

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกตา่งกันไดใ้นแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

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

ขอ้สงวนสทิธ ิ

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

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

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

- คา่ธรรมเนยีมการซือ้ขายหนว่ยลงทุนทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยส์นิของกองทุนรวม 
(Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

อตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

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

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ
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4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

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

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

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทุนรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

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

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

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

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บ ADLs ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

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

3. บรษัิทจัดการก าหนด ADLs Threshold โดยใชข้อ้มลูดังตอ่ไปน้ี 

(1) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ มากกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก 

(2) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ นอ้ยกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก 

ซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนด (1) และ (2) ในระดับทีต่า่งกัน 

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

ขอ้สงวนสทิธ ิ

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

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

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

4. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะปรับเพิม่หรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึง่จะปรับเพิม่ไม่เกนิอัตรา
สูงสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการและในหนังสอืชี้
ชวนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืผา่นทางชอ่งทางอืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

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

การก าหนดเงือ่นไขหรอืขอ้จ ากดัในการรบัค าส ัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุ 

- เพดานการขายคนืหนว่ยลงทนุ (redemption gate) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

เพดานการขายคนืหนว่ยลงทนุไมต่ า่กวา่รอ้ยละ : 15.00 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหนว่ยลงทนุไมเ่กนิ : 5 วันท าการ 
ในทกุรอบเวลา : 30 วัน 

 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

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

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

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

6. บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบเมือ่มกีารใช ้Redemption gate โดยไมช่กัชา้ 

7. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื Redemption Gate น้ี บรษัิทจัดการอาจใชร่้วมกับเครือ่งมอืในการบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

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

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. Redemption Gate ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

2. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไมป่กต ิหรอืประเมนิวา่ 

สถานการณ์อาจจะไมป่กต ิโดยบรษัิทจัดการอาจก าหนดเงือ่นไขเพือ่บง่ชีส้ถานการณ์ทีไ่มป่กตดิว้ย Gate 

threshold ได ้โดยพจิารณาปัจจัยตา่ง ๆ ดังตอ่ไปน้ี 

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรือประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคลอ้งกับ
ปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

4) เกดิการไถถ่อนผดิปกต ิ

5) เกดิการไถถ่อนมากกวา่ Redemption Gate ทีก่ าหนดไว ้

6) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การลงทนุกองทนุ 

 

ขอ้สงวนสทิธ ิ

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

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกวา่ Redemption 
Gate ทีป่ระกาศใช ้

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

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

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

- หากเกดิกรณีเงนิลงทุนจากกองทุนตน้ทางถูก Redemption Gate จนลดต ่าลงกว่ามูลค่าขัน้ต ่าการซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง อาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถลงทนุในกองทนุปลายทางได ้

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

- ในกรณีที่เป็นวันหยุดท าการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนที่จัดสรรใหม่อาจไม่สามารถ
สบัเปลีย่นเขา้กองทนุปลายทางได ้

ทัง้น้ี ในกรณีทีไ่ม่สามารถสับเปลีย่นเขา้กองทุนปลายทางได ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธยิกเลกิรายการ
หรอืน าเงนิลงทุนดังกล่าวช าระคนืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุโดยการโอนเขา้บัญชธีนาคาร หรอืออกเป็นเช็คขดี
คร่อมสัง่จ่ายชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถยกเลกิค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนส่วนที่เหลอืได ้
ตามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธกิ าหนดมูลค่าขัน้ต ่าในการสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลอืในบัญชขัีน้ต ่านอ้ยกว่าทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนได ้เพื่อรองรับการก าหนดเพดานการขาย
คนืหน่วยลงทนุ (Redemption Gate) โดยขึน้อยูกั่บดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 
การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหนว่ยลงทุนตามค าส ัง่ทีร่บัไวห้รอืจะหยุดรบัค าส ัง่ซือ้หรอืค าส ัง่ขาย
คนืหนว่ยลงทนุ (suspension of dealings) 

บรษิทัจดัการกองทนุรวมสามารถด าเนนิการไดส้งูสดุไมเ่กนิ (วนัท าการ) : 1 

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

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

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุแกผู่ล้งทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดังน้ี 

(ก) บรษัิทจัดการกองทนุรวมมเีหตอุันควรสงสยัวา่ผูล้งทนุรายนัน้ ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกับการกระท าอยา่งใด
อยา่งหนึง่ดังน้ี 

(1) การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายตา่งประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย 

(3) การกระท าที่เป็นการปฏบัิตติามค าสั่งเกีย่วกับการยดึหรืออายัดทรัพยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตาม
กฎหมาย 

(ข) บรษัิทจัดการกองทนุรวมไมส่ามารถด าเนนิการรูจ้ักลกูคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับ
ลกูคา้ไดใ้นสาระส าคัญ 

2. อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการเปลีย่นใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมรายอืน่เขา้บรหิารจัดการกองทนุรวมภายใต ้
การจัดการของตนอันเน่ืองมาจากการทีบ่รษัิทจัดการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพียงพอ
ของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ว่าดว้ยการด ารง
เงนิกองทุนของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทนุสว่นบุคคล การเป็นนายหนา้ซือ้
ขายหลักทรัพย์และการคา้หลักทรัพย์ และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผูจั้ดการเงนิทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ซึง่ใหก้ระท าไดไ้มเ่กนิ 3 วันท าการ 
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2) ชือ่ยอ่ : SCBSET50R 

เครือ่งมอืการก าหนดใหผู้ล้งทนุเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ย 

- การปรบัมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยส์นิของ
กองทนุรวม (swing pricing) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

อตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

ดว้ยวธิปีฏบิตั ิ: Partial swing pricing 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. swing factor มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดย
พจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

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

2. การก าหนด Swing Thresholds มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิท
จัดการก าหนด โดยพจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

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

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

สามารถใชร่้วมกับเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

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

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกตา่งกันไดใ้นแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

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

ขอ้สงวนสทิธ ิ

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

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

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

- คา่ธรรมเนยีมการซือ้ขายหนว่ยลงทุนทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยส์นิของกองทุนรวม 
(Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

อตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

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

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

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

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

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ
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4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

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

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

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

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บ ADLs ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

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

3. บรษัิทจัดการก าหนด ADLs Threshold โดยใชข้อ้มลูดังตอ่ไปน้ี 

(1) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ มากกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก 

(2) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ นอ้ยกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก 

ซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนด (1) และ (2) ในระดับทีต่า่งกัน 

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

 

ขอ้สงวนสทิธ ิ

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

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

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



กองทนุเปิดไทยพาณิชย ์SET50 INDEX 

28 

4. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะปรับเพิม่หรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึง่จะปรับเพิม่ไม่เกนิอัตรา
สูงสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการและในหนังสอืชี้
ชวนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืผา่นทางชอ่งทางอืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

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

การก าหนดเงือ่นไขหรอืขอ้จ ากดัในการรบัค าส ัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุ 

- เพดานการขายคนืหนว่ยลงทนุ (redemption gate) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

เพดานการขายคนืหนว่ยลงทนุไมต่ า่กวา่รอ้ยละ : 15.00 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหนว่ยลงทนุไมเ่กนิ : 5 วันท าการ 
ในทกุรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

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

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

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

6. บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบเมือ่มกีารใช ้Redemption gate โดยไมช่กัชา้ 

7. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื Redemption Gate น้ี บรษัิทจัดการอาจใชร่้วมกับเครือ่งมอืในการบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

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

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. Redemption Gate ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 
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2. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไมป่กต ิหรอืประเมนิวา่ 

สถานการณ์อาจจะไมป่กต ิโดยบรษัิทจัดการอาจก าหนดเงือ่นไขเพือ่บง่ชีส้ถานการณ์ทีไ่มป่กตดิว้ย Gate 

threshold ได ้โดยพจิารณาปัจจัยตา่ง ๆ ดังตอ่ไปน้ี 

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรือประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคลอ้งกับ
ปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

4) เกดิการไถถ่อนผดิปกต ิ

5) เกดิการไถถ่อนมากกวา่ Redemption Gate ทีก่ าหนดไว ้

6) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การลงทนุกองทนุ 

ขอ้สงวนสทิธ ิ

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

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกวา่ Redemption 
Gate ทีป่ระกาศใช ้

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

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

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

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการก าหนด 
Redemption Gate อาจเกดิกรณีดังน้ี 

- หากเกดิกรณีเงนิลงทุนจากกองทุนตน้ทางถูก Redemption Gate จนลดต ่าลงกว่ามูลค่าขัน้ต ่าการซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง อาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถลงทนุในกองทนุปลายทางได ้

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

- ในกรณีที่เป็นวันหยุดท าการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนที่จัดสรรใหม่อาจไม่สามารถ
สบัเปลีย่นเขา้กองทนุปลายทางได ้

ทัง้น้ี ในกรณีทีไ่ม่สามารถสับเปลีย่นเขา้กองทุนปลายทางได ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธยิกเลกิรายการ
หรอืน าเงนิลงทุนดังกล่าวช าระคนืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุโดยการโอนเขา้บัญชธีนาคาร หรอืออกเป็นเช็คขดี
คร่อมสัง่จ่ายชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถยกเลกิค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนส่วนที่เหลอืได ้
ตามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 
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บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธกิ าหนดมูลค่าขัน้ต ่าในการสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลอืในบัญชขัีน้ต ่านอ้ยกว่าทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนได ้เพื่อรองรับการก าหนดเพดานการขาย
คนืหน่วยลงทนุ (Redemption Gate) โดยขึน้อยูกั่บดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 
การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหนว่ยลงทุนตามค าส ัง่ทีร่บัไวห้รอืจะหยุดรบัค าส ัง่ซือ้หรอืค าส ัง่ขาย
คนืหนว่ยลงทนุ (suspension of dealings) 

บรษิทัจดัการกองทนุรวมสามารถด าเนนิการไดส้งูสดุไมเ่กนิ (วนัท าการ) : 1 

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

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

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุแกผู่ล้งทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดังน้ี 

(ก) บรษัิทจัดการกองทนุรวมมเีหตอุันควรสงสยัวา่ผูล้งทนุรายนัน้ ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกับการกระท าอยา่งใด
อยา่งหนึง่ดังน้ี 

(1) การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายตา่งประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย 

(3) การกระท าที่เป็นการปฏบิัตติามค าสั่งเกีย่วกับการยดึหรืออายัดทรัพยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตาม
กฎหมาย 

(ข) บรษัิทจัดการกองทนุรวมไมส่ามารถด าเนนิการรูจ้ักลกูคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับ
ลกูคา้ไดใ้นสาระส าคัญ 

2. อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการเปลีย่นใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมรายอืน่เขา้บรหิารจัดการกองทนุรวมภายใต ้
การจัดการของตนอันเน่ืองมาจากการทีบ่รษัิทจัดการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพียงพอ
ของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ว่าดว้ยการด ารง
เงนิกองทุนของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทนุสว่นบุคคล การเป็นนายหนา้ซือ้
ขายหลักทรัพย์และการคา้หลักทรัพย์ และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผูจั้ดการเงนิทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ซึง่ใหก้ระท าไดไ้มเ่กนิ 3 วันท าการ 
3) ชือ่ยอ่ : SCBSET50 

เครือ่งมอืการก าหนดใหผู้ล้งทนุเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ย 

- การปรบัมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยส์นิของ
กองทนุรวม (swing pricing) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

อตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

ดว้ยวธิปีฏบิตั ิ: Partial swing pricing 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. swing factor มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดย
พจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 
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2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

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

2. การก าหนด Swing Thresholds มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิท
จัดการก าหนด โดยพจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

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

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

สามารถใชร่้วมกับเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

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

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกตา่งกันไดใ้นแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

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

ขอ้สงวนสทิธ ิ

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

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับเพิม่หรอืลดอัตรา swing factor ทีเ่ก็บจรงิ ไดต้ามทีบ่รษัิทจัดการ
เห็นสมควร ซึง่จะปรับเพิม่ไมเ่กนิอัตราสงูสดุทีร่ะบไุวใ้นโครงการ 
3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะน าค่าซือ้หน่วยลงทุนที่ช าระเงนิดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วย
ลงทุนในวันท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไปใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งมอื swing pricing 
ในวันท าการนัน้ ทัง้น้ีบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เปลีย่นแปลงการด าเนนิการใด ๆ ทีไ่ดด้ าเนนิการ
หรือตัดสนิใจไปแลว้ที่เกีย่วขอ้งกับการใชเ้ครื่องมือ swing pricing ในวันท าการนั้น แมห้ากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรือบางส่วนของวันท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงนิไดแ้ละ
รายการซือ้หน่วยลงทนุทีช่ าระดว้ยเช็คทีเ่รยีกเก็บไมไ่ดนั้น้ ไมไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุ 
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4. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมือ เช่น การ
ยกเลกิกอ่นระยะเวลาทีก่ าหนด การประกาศใชเ้ครือ่งมอือืน่แทนและหรอืเพิม่เตมิ เป็นตน้ ซึง่จะอยูภ่ายใต ้
หลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอ านาจอื่น
ก าหนด 

- คา่ธรรมเนยีมการซือ้ขายหนว่ยลงทุนทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยส์นิของกองทุนรวม 
(Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

อตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

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

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

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

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

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทุนรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

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

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

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

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บ ADLs ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

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

3. บรษัิทจัดการก าหนด ADLs Threshold โดยใชข้อ้มลูดังตอ่ไปน้ี 

(1) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ มากกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก 

(2) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ นอ้ยกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก 

ซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนด (1) และ (2) ในระดับทีต่า่งกัน 

4. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื ADLs น้ี ADLs ทีเ่รียกเก็บไดจ้ะน ากลับเขา้กองทุน อย่างไรก็ตามการใช ้
เครื่องมือน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกดิขึน้ กับผูถ้ือหน่วยที่ยังคงลงทุนใน
กองทนุตอ่ไป เครือ่งมอืน้ีไมไ่ดม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่สรา้งผลตอบแทนใหก้องทนุแตอ่ยา่งใด 

ขอ้สงวนสทิธ ิ

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

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

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

4. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะปรับเพิม่หรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึง่จะปรับเพิม่ไม่เกนิอัตรา
สูงสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการและในหนังสอืชี้
ชวนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืผา่นทางชอ่งทางอืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

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

การก าหนดเงือ่นไขหรอืขอ้จ ากดัในการรบัค าส ัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุ 

- เพดานการขายคนืหนว่ยลงทนุ (redemption gate) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

เพดานการขายคนืหนว่ยลงทนุไมต่ า่กวา่รอ้ยละ : 15.00 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหนว่ยลงทนุไมเ่กนิ : 5 วันท าการ 
ในทกุรอบเวลา : 30 วัน 

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

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

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

6. บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบเมือ่มกีารใช ้Redemption gate โดยไมช่กัชา้ 

7. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื Redemption Gate น้ี บรษัิทจัดการอาจใชร่้วมกับเครือ่งมอืในการบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

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

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. Redemption Gate ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

2. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไมป่กต ิหรอืประเมนิวา่ 

สถานการณ์อาจจะไมป่กต ิโดยบรษัิทจัดการอาจก าหนดเงือ่นไขเพือ่บง่ชีส้ถานการณ์ทีไ่มป่กตดิว้ย Gate 

threshold ได ้โดยพจิารณาปัจจัยตา่ง ๆ ดังตอ่ไปน้ี 

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรือประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคลอ้งกับ
ปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

4) เกดิการไถถ่อนผดิปกต ิ

5) เกดิการไถถ่อนมากกวา่ Redemption Gate ทีก่ าหนดไว ้

6) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การลงทนุกองทนุ 

ขอ้สงวนสทิธ ิ

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

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

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

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

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการก าหนด 
Redemption Gate อาจเกดิกรณีดังน้ี 

- หากเกดิกรณีเงนิลงทุนจากกองทุนตน้ทางถูก Redemption Gate จนลดต ่าลงกว่ามูลค่าขัน้ต ่าการซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง อาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถลงทนุในกองทนุปลายทางได ้

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

- ในกรณีที่เป็นวันหยุดท าการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนที่จัดสรรใหม่อาจไม่สามารถ
สบัเปลีย่นเขา้กองทนุปลายทางได ้

ทัง้น้ี ในกรณีทีไ่ม่สามารถสับเปลีย่นเขา้กองทุนปลายทางได ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธยิกเลกิรายการ
หรอืน าเงนิลงทุนดังกล่าวช าระคนืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุโดยการโอนเขา้บัญชธีนาคาร หรอืออกเป็นเช็คขดี
คร่อมสัง่จ่ายชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถยกเลกิค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนส่วนที่เหลอืได ้
ตามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธกิ าหนดมูลค่าขัน้ต ่าในการสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลอืในบัญชขัีน้ต ่านอ้ยกว่าทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนได ้เพื่อรองรับการก าหนดเพดานการขาย
คนืหน่วยลงทนุ (Redemption Gate) โดยขึน้อยูกั่บดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 
การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหนว่ยลงทุนตามค าส ัง่ทีร่บัไวห้รอืจะหยุดรบัค าส ัง่ซือ้หรอืค าส ัง่ขาย
คนืหนว่ยลงทนุ (suspension of dealings) 

บรษิทัจดัการกองทนุรวมสามารถด าเนนิการไดส้งูสดุไมเ่กนิ (วนัท าการ) : 1 

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

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

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุแกผู่ล้งทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดังน้ี 

(ก) บรษัิทจัดการกองทนุรวมมเีหตอุันควรสงสยัวา่ผูล้งทนุรายนัน้ ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกับการกระท าอยา่งใด
อยา่งหนึง่ดังน้ี 
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(1) การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายตา่งประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย 

(3) การกระท าที่เป็นการปฏบิัตติามค าสั่งเกีย่วกับการยดึหรืออายัดทรัพยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตาม
กฎหมาย 

(ข) บรษัิทจัดการกองทนุรวมไมส่ามารถด าเนนิการรูจ้ักลกูคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับ
ลกูคา้ไดใ้นสาระส าคัญ 

2. อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการเปลีย่นใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมรายอืน่เขา้บรหิารจัดการกองทนุรวมภายใต ้
การจัดการของตนอันเน่ืองมาจากการทีบ่รษัิทจัดการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพียงพอ
ของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ว่าดว้ยการด ารง
เงนิกองทุนของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทนุสว่นบุคคล การเป็นนายหนา้ซือ้
ขายหลักทรัพย์และการคา้หลักทรัพย์ และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผูจั้ดการเงนิทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ซึง่ใหก้ระท าไดไ้มเ่กนิ 3 วันท าการ 
4) ชือ่ยอ่ : SCBSET50P 

เครือ่งมอืการก าหนดใหผู้ล้งทนุเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ย 

- การปรบัมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยส์นิของ
กองทนุรวม (swing pricing) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

อตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

ดว้ยวธิปีฏบิตั ิ: Partial swing pricing 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. swing factor มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดย
พจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

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

2. การก าหนด Swing Thresholds มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิท
จัดการก าหนด โดยพจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

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

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

สามารถใชร่้วมกับเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

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

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกตา่งกันไดใ้นแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

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

ขอ้สงวนสทิธ ิ

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

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

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

- คา่ธรรมเนยีมการซือ้ขายหนว่ยลงทุนทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยส์นิของกองทุนรวม 
(Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

อตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. บรษัิทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ซึง่จะอยูภ่ายใตก้ฎระเบยีบและหรอืประกาศและหรอืแนวทางปฏบิัตขิอง
ส านักงาน ก.ล.ต. และหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ ทัง้น้ี การก าหนด 
ADLs factor จะค านงึถงึปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งโดยพจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ 
1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 
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2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

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

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

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทุนรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

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

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

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

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บ ADLs ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

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

3. บรษัิทจัดการก าหนด ADLs Threshold โดยใชข้อ้มลูดังตอ่ไปน้ี 

(1) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ มากกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก 

(2) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ นอ้ยกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก 

ซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนด (1) และ (2) ในระดับทีต่า่งกัน 

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

ขอ้สงวนสทิธ ิ

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

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

4. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะปรับเพิม่หรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึง่จะปรับเพิม่ไม่เกนิอัตรา
สูงสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการและในหนังสอืชี้
ชวนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืผา่นทางชอ่งทางอืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

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

การก าหนดเงือ่นไขหรอืขอ้จ ากดัในการรบัค าส ัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุ 

- เพดานการขายคนืหนว่ยลงทนุ (redemption gate) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

เพดานการขายคนืหนว่ยลงทนุไมต่ า่กวา่รอ้ยละ : 15.00 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหนว่ยลงทนุไมเ่กนิ : 5 วันท าการ 
ในทกุรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

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

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

4. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกันได ้
แต่ Redemption Gate จะไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับ
เพดานทีร่ะบไุวใ้นโครงการ 



กองทนุเปิดไทยพาณิชย ์SET50 INDEX 

40 

5. บรษัิทจัดการจะท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสับเปลีย่นออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั ้งน้ี เวน้แต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่อง
เพียงพอ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า 
Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบเมือ่มกีารใช ้Redemption gate โดยไมช่กัชา้ 

7. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื Redemption Gate น้ี บรษัิทจัดการอาจใชร่้วมกับเครือ่งมอืในการบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

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

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. Redemption Gate ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

2. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไมป่กต ิหรอืประเมนิวา่ 

สถานการณ์อาจจะไมป่กต ิโดยบรษัิทจัดการอาจก าหนดเงือ่นไขเพือ่บง่ชีส้ถานการณ์ทีไ่มป่กตดิว้ย Gate 

threshold ได ้โดยพจิารณาปัจจัยตา่ง ๆ ดังต่อไปน้ี 

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรือประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคลอ้งกับ
ปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

4) เกดิการไถถ่อนผดิปกต ิ

5) เกดิการไถถ่อนมากกวา่ Redemption Gate ทีก่ าหนดไว ้

6) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การลงทนุกองทนุ 

ขอ้สงวนสทิธ ิ

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

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกวา่ Redemption 
Gate ทีป่ระกาศใช ้

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

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

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

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการก าหนด 
Redemption Gate อาจเกดิกรณีดังน้ี 
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- หากเกดิกรณีเงนิลงทุนจากกองทุนตน้ทางถูก Redemption Gate จนลดต ่าลงกว่ามูลค่าขัน้ต ่าการซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง อาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถลงทนุในกองทนุปลายทางได ้

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

- ในกรณีที่เป็นวันหยุดท าการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนที่จัดสรรใหม่อาจไม่สามารถ
สบัเปลีย่นเขา้กองทนุปลายทางได ้

ทัง้น้ี ในกรณีทีไ่ม่สามารถสับเปลีย่นเขา้กองทุนปลายทางได ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธยิกเลกิรายการ
หรอืน าเงนิลงทุนดังกล่าวช าระคนืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุโดยการโอนเขา้บัญชธีนาคาร หรอืออกเป็นเช็คขดี
คร่อมสัง่จ่ายชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถยกเลกิค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนส่วนที่เหลอืได ้
ตามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธกิ าหนดมูลค่าขัน้ต ่าในการสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลอืในบัญชขัีน้ต ่านอ้ยกว่าทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนได ้เพื่อรองรับการก าหนดเพดานการขาย
คนืหน่วยลงทนุ (Redemption Gate) โดยขึน้อยูกั่บดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 
การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหนว่ยลงทุนตามค าส ัง่ทีร่บัไวห้รอืจะหยุดรบัค าส ัง่ซือ้หรอืค าส ัง่ขาย
คนืหนว่ยลงทนุ (suspension of dealings) 

บรษิทัจดัการกองทนุรวมสามารถด าเนนิการไดส้งูสดุไมเ่กนิ (วนัท าการ) : 1 

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

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

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุแกผู่ล้งทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดังน้ี 

(ก) บรษัิทจัดการกองทนุรวมมเีหตอุันควรสงสยัวา่ผูล้งทนุรายนัน้ ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกับการกระท าอยา่งใด
อยา่งหนึง่ดังน้ี 

(1) การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายตา่งประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย 

(3) การกระท าที่เป็นการปฏบิัตติามค าสั่งเกีย่วกับการยดึหรืออายัดทรัพยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตาม
กฎหมาย 

(ข) บรษัิทจัดการกองทนุรวมไมส่ามารถด าเนนิการรูจ้ักลกูคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับ
ลกูคา้ไดใ้นสาระส าคัญ 

2. อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการเปลีย่นใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมรายอืน่เขา้บรหิารจัดการกองทนุรวมภายใต ้
การจัดการของตนอันเน่ืองมาจากการทีบ่รษัิทจัดการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพียงพอ
ของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ว่าดว้ยการด ารง
เงนิกองทุนของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทนุสว่นบุคคล การเป็นนายหนา้ซือ้
ขายหลักทรัพย์และการคา้หลักทรัพย์ และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผูจั้ดการเงนิทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ซึง่ใหก้ระท าไดไ้มเ่กนิ 3 วันท าการ 
5) ชือ่ยอ่ : SCBSET50E 

เครือ่งมอืการก าหนดใหผู้ล้งทนุเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ย 
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- การปรบัมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยส์นิของ
กองทนุรวม (swing pricing) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

อตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

ดว้ยวธิปีฏบิตั ิ: Partial swing pricing 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. swing factor มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดย
พจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

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

2. การก าหนด Swing Thresholds มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิท
จัดการก าหนด โดยพจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคล่องของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

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

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

สามารถใชร่้วมกับเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

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

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกตา่งกันไดใ้นแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

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

ขอ้สงวนสทิธ ิ



กองทนุเปิดไทยพาณิชย ์SET50 INDEX 

43 

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

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

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

- คา่ธรรมเนยีมการซือ้ขายหนว่ยลงทุนทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยส์นิของกองทุนรวม 
(Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

อตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. บรษัิทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ซึง่จะอยูภ่ายใตก้ฎระเบยีบและหรอืประกาศและหรอืแนวทางปฏบัิตขิอง
ส านักงาน ก.ล.ต. และหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ ทัง้น้ี การก าหนด 
ADLs factor จะค านงึถงึปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งโดยพจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ 
1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไม่สอดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

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

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

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคล่องของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

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

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

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

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บ ADLs ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

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

3. บรษัิทจัดการก าหนด ADLs Threshold โดยใชข้อ้มลูดังตอ่ไปน้ี 

(1) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ มากกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก 

(2) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ นอ้ยกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก 

ซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนด (1) และ (2) ในระดับทีต่า่งกัน 

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

ขอ้สงวนสทิธ ิ

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

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

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

4. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะปรับเพิม่หรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึง่จะปรับเพิม่ไม่เกนิอัตรา
สูงสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการและในหนังสอืชี้
ชวนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืผา่นทางชอ่งทางอืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

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

การก าหนดเงือ่นไขหรอืขอ้จ ากดัในการรบัค าส ัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุ 

- เพดานการขายคนืหนว่ยลงทนุ (redemption gate) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

เพดานการขายคนืหนว่ยลงทนุไมต่ า่กวา่รอ้ยละ : 15.00 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหนว่ยลงทนุไมเ่กนิ : 5 วันท าการ 
ในทกุรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

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

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

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

6. บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบเมือ่มกีารใช ้Redemption gate โดยไมช่กัชา้ 

7. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื Redemption Gate น้ี บรษัิทจัดการอาจใชร่้วมกับเครือ่งมอืในการบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

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

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. Redemption Gate ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

2. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไมป่กต ิหรอืประเมนิวา่ 

สถานการณ์อาจจะไมป่กต ิโดยบรษัิทจัดการอาจก าหนดเงือ่นไขเพือ่บง่ชีส้ถานการณ์ทีไ่มป่กตดิว้ย Gate 

threshold ได ้โดยพจิารณาปัจจัยตา่ง ๆ ดังตอ่ไปน้ี 

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 
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2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรือประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคลอ้งกับ
ปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

4) เกดิการไถถ่อนผดิปกต ิ

5) เกดิการไถถ่อนมากกวา่ Redemption Gate ทีก่ าหนดไว ้

6) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การลงทนุกองทนุ 

ขอ้สงวนสทิธ ิ

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

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกวา่ Redemption 
Gate ทีป่ระกาศใช ้

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

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

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

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการก าหนด 
Redemption Gate อาจเกดิกรณีดังน้ี 

- หากเกดิกรณีเงนิลงทุนจากกองทุนตน้ทางถูก Redemption Gate จนลดต ่าลงกว่ามูลค่าขัน้ต ่าการซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง อาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถลงทนุในกองทนุปลายทางได ้

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

- ในกรณีที่เป็นวันหยุดท าการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนที่จัดสรรใหม่อาจไม่สามารถ
สบัเปลีย่นเขา้กองทนุปลายทางได ้

ทัง้น้ี ในกรณีทีไ่ม่สามารถสับเปลีย่นเขา้กองทุนปลายทางได ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธยิกเลกิรายการ
หรอืน าเงนิลงทุนดังกล่าวช าระคนืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุโดยการโอนเขา้บัญชธีนาคาร หรอืออกเป็นเช็คขดี
คร่อมสัง่จ่ายชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถยกเลกิค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนส่วนที่เหลอืได ้
ตามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธกิ าหนดมูลค่าขัน้ต ่าในการสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลอืในบัญชขัีน้ต ่านอ้ยกว่าทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนได ้เพื่อรองรับการก าหนดเพดานการขาย
คนืหน่วยลงทนุ (Redemption Gate) โดยขึน้อยูกั่บดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 
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การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหนว่ยลงทุนตามค าส ัง่ทีร่บัไวห้รอืจะหยุดรบัค าส ัง่ซือ้หรอืค าส ัง่ขาย
คนืหนว่ยลงทนุ (suspension of dealings) 

บรษิทัจดัการกองทนุรวมสามารถด าเนนิการไดส้งูสดุไมเ่กนิ (วนัท าการ) : 1 

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

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

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุแกผู่ล้งทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดังน้ี 

(ก) บรษัิทจัดการกองทนุรวมมเีหตอัุนควรสงสยัวา่ผูล้งทนุรายนัน้ ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกับการกระท าอยา่งใด
อยา่งหนึง่ดังน้ี 

(1) การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายตา่งประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย 

(3) การกระท าที่เป็นการปฏบิัตติามค าสั่งเกีย่วกับการยดึหรืออายัดทรัพยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตาม
กฎหมาย 

(ข) บรษัิทจัดการกองทนุรวมไมส่ามารถด าเนนิการรูจ้ักลกูคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับ
ลกูคา้ไดใ้นสาระส าคัญ 

2. อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการเปลีย่นใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมรายอืน่เขา้บรหิารจัดการกองทนุรวมภายใต ้
การจัดการของตนอันเน่ืองมาจากการทีบ่รษัิทจัดการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพียงพอ
ของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ว่าดว้ยการด ารง
เงนิกองทุนของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทนุสว่นบุคคล การเป็นนายหนา้ซือ้
ขายหลักทรัพย์และการคา้หลักทรัพย์ และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผูจั้ดการเงนิทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ซึง่ใหก้ระท าไดไ้มเ่กนิ 3 วันท าการ 
6) ชือ่ยอ่ : SCBSET50(SSF) 

เครือ่งมอืการก าหนดใหผู้ล้งทนุเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ย 

- การปรบัมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยส์นิของ
กองทนุรวม (swing pricing) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

อตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

ดว้ยวธิปีฏบิตั ิ: Partial swing pricing 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. swing factor มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดย
พจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

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

2. การก าหนด Swing Thresholds มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษัิท
จัดการก าหนด โดยพจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทุนรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

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

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

สามารถใชร่้วมกับเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

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

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกตา่งกันไดใ้นแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

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

ขอ้สงวนสทิธ ิ

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

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

4. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมือ เช่น การ
ยกเลกิกอ่นระยะเวลาทีก่ าหนด การประกาศใชเ้ครือ่งมอือืน่แทนและหรอืเพิม่เตมิ เป็นตน้ ซึง่จะอยูภ่ายใต ้
หลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอ านาจอื่น
ก าหนด 
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- คา่ธรรมเนยีมการซือ้ขายหนว่ยลงทุนทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยส์นิของกองทุนรวม 
(Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

อตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. บรษัิทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ซึง่จะอยูภ่ายใตก้ฎระเบยีบและหรอืประกาศและหรอืแนวทางปฏบัิตขิอง
ส านักงาน ก.ล.ต. และหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ ทัง้น้ี การก าหนด 
ADLs factor จะค านงึถงึปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งโดยพจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ 
1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคล่องของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

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

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

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

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

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

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

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บ ADLs ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

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

(1) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ มากกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก 

(2) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ นอ้ยกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก 

ซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนด (1) และ (2) ในระดับทีต่า่งกัน 

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

ขอ้สงวนสทิธ ิ

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

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

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

4. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะปรับเพิม่หรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึง่จะปรับเพิม่ไม่เกนิอัตรา
สูงสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการและในหนังสอืชี้
ชวนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืผา่นทางชอ่งทางอืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

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

การก าหนดเงือ่นไขหรอืขอ้จ ากดัในการรบัค าส ัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุ 

- เพดานการขายคนืหนว่ยลงทนุ (redemption gate) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

เพดานการขายคนืหนว่ยลงทนุไมต่ า่กวา่รอ้ยละ : 15.00 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหนว่ยลงทนุไมเ่กนิ : 5 วันท าการ 
ในทกุรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

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

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

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

6. บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบเมือ่มกีารใช ้Redemption gate โดยไมช่กัชา้ 

7. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื Redemption Gate น้ี บรษัิทจัดการอาจใชร่้วมกับเครือ่งมอืในการบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

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

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. Redemption Gate ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

2. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไมป่กต ิหรอืประเมนิวา่ 

สถานการณ์อาจจะไมป่กต ิโดยบรษัิทจัดการอาจก าหนดเงือ่นไขเพือ่บง่ชีส้ถานการณ์ทีไ่มป่กตดิว้ย Gate 

threshold ได ้โดยพจิารณาปัจจัยตา่ง ๆ ดังตอ่ไปน้ี 

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรือประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคลอ้งกับ
ปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

4) เกดิการไถถ่อนผดิปกต ิ

5) เกดิการไถถ่อนมากกวา่ Redemption Gate ทีก่ าหนดไว ้

6) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การลงทนุกองทนุ 

ขอ้สงวนสทิธ ิ

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

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกวา่ Redemption 
Gate ทีป่ระกาศใช ้

3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate 
ไดแ้ก่ การยกเลกิ Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใชเ้ครื่องมอือื่นแทน Redemption 



กองทนุเปิดไทยพาณิชย ์SET50 INDEX 

52 

Gate เป็นตน้ (ถา้มี) ทัง้น้ี ในกรณีที่ไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได ้บรษัิท
จัดการอาจพจิารณายกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดทีค่า้งอยูใ่นรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ
ทีถ่กูยกเลกิค าสัง่โดยไมช่กัชา้ 

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

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

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการก าหนด 
Redemption Gate อาจเกดิกรณีดังน้ี 

- หากเกดิกรณีเงนิลงทุนจากกองทุนตน้ทางถูก Redemption Gate จนลดต ่าลงกว่ามูลค่าขัน้ต ่าการซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง อาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถลงทนุในกองทนุปลายทางได ้

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

- ในกรณีที่เป็นวันหยุดท าการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนที่จัดสรรใหม่อาจไม่สามารถ
สบัเปลีย่นเขา้กองทนุปลายทางได ้

ทัง้น้ี ในกรณีทีไ่ม่สามารถสับเปลีย่นเขา้กองทุนปลายทางได ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธยิกเลกิรายการ
หรอืน าเงนิลงทุนดังกล่าวช าระคนืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุโดยการโอนเขา้บัญชธีนาคาร หรอืออกเป็นเช็คขดี
คร่อมสัง่จ่ายชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถยกเลกิค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนส่วนที่เหลอืได ้
ตามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธกิ าหนดมูลค่าขัน้ต ่าในการสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลอืในบัญชขัีน้ต ่านอ้ยกว่าทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนได ้เพื่อรองรับการก าหนดเพดานการขาย
คนืหน่วยลงทนุ (Redemption Gate) โดยขึน้อยูกั่บดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 
การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหนว่ยลงทุนตามค าส ัง่ทีร่บัไวห้รอืจะหยุดรบัค าส ัง่ซือ้หรอืค าส ัง่ขาย
คนืหนว่ยลงทนุ (suspension of dealings) 

บรษิทัจดัการกองทนุรวมสามารถด าเนนิการไดส้งูสดุไมเ่กนิ (วนัท าการ) : 1 

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

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

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุแกผู่ล้งทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดังน้ี 

(ก) บรษัิทจัดการกองทนุรวมมเีหตอุันควรสงสยัวา่ผูล้งทนุรายนัน้ ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกับการกระท าอยา่งใด
อยา่งหนึง่ดังน้ี 

(1) การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายตา่งประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย 
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(3) การกระท าที่เป็นการปฏบิัตติามค าสั่งเกีย่วกับการยดึหรืออายัดทรัพยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตาม
กฎหมาย 

(ข) บรษัิทจัดการกองทนุรวมไมส่ามารถด าเนนิการรูจ้ักลกูคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับ
ลกูคา้ไดใ้นสาระส าคัญ 

2. อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการเปลีย่นใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมรายอืน่เขา้บรหิารจัดการกองทนุรวมภายใต ้
การจัดการของตนอันเน่ืองมาจากการทีบ่รษัิทจัดการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพียงพอ
ของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ว่าดว้ยการด ารง
เงนิกองทุนของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทนุสว่นบุคคล การเป็นนายหนา้ซือ้
ขายหลักทรัพย์และการคา้หลักทรัพย์ และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผูจั้ดการเงนิทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ซึง่ใหก้ระท าไดไ้มเ่กนิ 3 วันท าการ 
7) ชือ่ยอ่ : SCBSET50(SSFE) 

เครือ่งมอืการก าหนดใหผู้ล้งทนุเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ย 

- การปรบัมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยส์นิของ
กองทนุรวม (swing pricing) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

อตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

ดว้ยวธิปีฏบิตั ิ: Partial swing pricing 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. swing factor มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดย
พจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

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

2. การก าหนด Swing Thresholds มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิท
จัดการก าหนด โดยพจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทุนรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

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

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

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

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกตา่งกันไดใ้นแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

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

ขอ้สงวนสทิธ ิ

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

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

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

- คา่ธรรมเนยีมการซือ้ขายหนว่ยลงทุนทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยส์นิของกองทุนรวม 
(Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

อตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. บรษัิทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ซึง่จะอยูภ่ายใตก้ฎระเบยีบและหรอืประกาศและหรอืแนวทางปฏบัิตขิอง
ส านักงาน ก.ล.ต. และหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ ทัง้น้ี การก าหนด 
ADLs factor จะค านงึถงึปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งโดยพจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ 
1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

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

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

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถ่ถอนของกองทนุรวม 

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

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

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

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บ ADLs ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

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

3. บรษัิทจัดการก าหนด ADLs Threshold โดยใชข้อ้มลูดังตอ่ไปน้ี 

(1) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ มากกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก 

(2) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ นอ้ยกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก 

ซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนด (1) และ (2) ในระดับทีต่า่งกัน 

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

ขอ้สงวนสทิธ ิ

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

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

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

4. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะปรับเพิม่หรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึง่จะปรับเพิม่ไม่เกนิอัตรา
สูงสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการและในหนังสอืชี้
ชวนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืผา่นทางชอ่งทางอืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

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

การก าหนดเงือ่นไขหรอืขอ้จ ากดัในการรบัค าส ัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุ 

- เพดานการขายคนืหนว่ยลงทนุ (redemption gate) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

เพดานการขายคนืหนว่ยลงทนุไมต่ า่กวา่รอ้ยละ : 15.00 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหนว่ยลงทนุไมเ่กนิ : 5 วันท าการ 
ในทกุรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

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

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

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

7. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื Redemption Gate น้ี บรษัิทจัดการอาจใชร่้วมกับเครือ่งมอืในการบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

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

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. Redemption Gate ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

2. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไมป่กต ิหรอืประเมนิวา่ 

สถานการณ์อาจจะไมป่กต ิโดยบรษัิทจัดการอาจก าหนดเงือ่นไขเพือ่บง่ชีส้ถานการณ์ทีไ่มป่กตดิว้ย Gate 

threshold ได ้โดยพจิารณาปัจจัยตา่ง ๆ ดังตอ่ไปน้ี 

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรือประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคลอ้งกับ
ปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

4) เกดิการไถถ่อนผดิปกต ิ

5) เกดิการไถถ่อนมากกวา่ Redemption Gate ทีก่ าหนดไว ้

6) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การลงทนุกองทนุ 

ขอ้สงวนสทิธ ิ

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

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกวา่ Redemption 
Gate ทีป่ระกาศใช ้

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

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

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

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการก าหนด 
Redemption Gate อาจเกดิกรณีดังน้ี 

- หากเกดิกรณีเงนิลงทุนจากกองทุนตน้ทางถูก Redemption Gate จนลดต ่าลงกว่ามูลค่าขัน้ต ่าการซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง อาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถลงทนุในกองทนุปลายทางได ้
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- หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนที่ เสนอขายช่วง IPO เงินลงทุนจากกองทุนตน้ทางที่ถูก 
Redemption Gate อาจมมีลูค่าต ่ากวา่มลูคา่ขัน้ต ่าการซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง หรอือาจถูก
เลือ่นไปจนสิน้สดุชว่งเวลา IPO ซึง่อาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถลงทนุในกองทนุปลายทางได ้

- ในกรณีที่เป็นวันหยุดท าการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนที่จัดสรรใหม่อาจไม่สามารถ
สบัเปลีย่นเขา้กองทนุปลายทางได ้

ทัง้น้ี ในกรณีทีไ่ม่สามารถสับเปลีย่นเขา้กองทุนปลายทางได ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธยิกเลกิรายการ
หรอืน าเงนิลงทุนดังกล่าวช าระคนืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุโดยการโอนเขา้บัญชธีนาคาร หรอืออกเป็นเช็คขดี
คร่อมสัง่จ่ายชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถยกเลกิค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนส่วนที่เหลอืได ้
ตามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธกิ าหนดมูลค่าขัน้ต ่าในการสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลอืในบัญชขัีน้ต ่านอ้ยกว่าทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนได ้เพื่อรองรับการก าหนดเพดานการขาย
คนืหน่วยลงทนุ (Redemption Gate) โดยขึน้อยูกั่บดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 
การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหนว่ยลงทุนตามค าส ัง่ทีร่บัไวห้รอืจะหยุดรบัค าส ัง่ซือ้หรอืค าส ัง่ขาย
คนืหนว่ยลงทนุ (suspension of dealings) 

บรษิทัจดัการกองทนุรวมสามารถด าเนนิการไดส้งูสดุไมเ่กนิ (วนัท าการ) : 1 

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

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

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุแกผู่ล้งทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดังน้ี 

(ก) บรษัิทจัดการกองทนุรวมมเีหตอุันควรสงสยัวา่ผูล้งทนุรายนัน้ ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกับการกระท าอยา่งใด
อยา่งหนึง่ดังน้ี 

(1) การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายตา่งประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย 

(3) การกระท าที่เป็นการปฏบิัตติามค าสั่งเกีย่วกับการยดึหรืออายัดทรัพยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตาม
กฎหมาย 

(ข) บรษัิทจัดการกองทนุรวมไมส่ามารถด าเนนิการรูจ้ักลกูคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับ
ลกูคา้ไดใ้นสาระส าคัญ 

2. อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการเปลีย่นใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมรายอืน่เขา้บรหิารจัดการกองทนุรวมภายใต ้
การจัดการของตนอันเน่ืองมาจากการทีบ่รษัิทจัดการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพียงพอ
ของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าดว้ยการด ารง
เงนิกองทุนของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทนุสว่นบุคคล การเป็นนายหนา้ซือ้
ขายหลักทรัพย์และการคา้หลักทรัพย์ และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผูจั้ดการเงนิทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ซึง่ใหก้ระท าไดไ้มเ่กนิ 3 วันท าการ 
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10. ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หนว่ยลงทนุและราคา
หนว่ยลงทนุ : ค านวณของทกุสิน้วันท าการ และประกาศภายในวันท าการถัดไป 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
1. บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดว้ยวธิกีารใด ๆ เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบขอ้มูลดังกล่าวในชอ่งทางที่
เขา้ถงึไดง้่ายและทั่วถงึ และภายในเวลาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตัดสนิใจ
ลงทนุได ้

2. บรษัิทจัดการไดรั้บยกเวน้ไมต่อ้งปฏบัิตติามหลักเกณฑข์า้งตน้ เมือ่มเีหตกุารณ์ดังต่อไปน้ี 

- เมือ่บรษัิทจัดการไม่ขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืหยุดรับค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน 
โดยใหไ้ดรั้บยกเวน้เฉพาะในชว่งระยะเวลาดังกลา่ว 

- เมือ่มเีหตทุีบ่รษัิทจัดการตอ้งเลกิกองทนุรวม โดยใหไ้ดรั้บยกเวน้ตัง้แตว่ันทีป่รากฎเหตดุังกลา่ว 

การค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธแิยกตามรายชนดิของหน่วยลงทุน ผูล้งทุนสามารถศกึษา
รายละเอยีดไดท้ี ่: www.scbam.com 

ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง บรษัิทจัดการจะด าเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และ
วธิกีารที ่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพยว์่าดว้ยเรือ่งการด าเนินการในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วย
ลงทนุไมถ่กูตอ้ง 

ในกรณีทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน ์เน่ืองจากมเีหตจุ าเป็นและสมควรทีอ่ยูน่อกเหนือการ
ควบคุม ของบรษัิทจัดการ โดยเหตุดังกล่าวส่งผลใหบ้รษัิทจัดการไม่ไดรั้บขอ้มูลเกี่ยวกับราคาของ
ทรัพย์สนิที่กองทุนลงทุน หรือไม่สามารถค านวณหรอืประกาศมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน 
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คนื หน่วยลงทนุได ้บรษัิทจัดการจะด าเนนิการประกาศสาเหต ุและ
แนวทางปฏบัิตใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ทีเ่ขา้ถงึไดง่้ายและทั่วถงึ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุน
สามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตัดสนิใจลงทนุได ้



 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 
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1. บรษิทัจดัการ 

ชือ่บรษิทัจดัการ : บรษัิท หลักทรัพยจ์ัดการกองทนุไทยพาณชิย ์จ ากัด   
ทีอ่ยู ่(ภาษาไทย) : ชัน้ 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณชิย ์ปารค์ พลาซา่   
เลขที ่18 ถนนรัชดาภเิษก แขวงจตจุักร เขตจตจุักร   
กรุงเทพฯ 10900   

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

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

18 Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 

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

สทิธ ิหนา้ที ่และความรบัผดิชอบ :   
ในการจัดการกองทนุรวม บรษัิทจัดการมสีทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบในการด าเนนิการดังตอ่ไปน้ี   
(1) การบรหิารกองทนุรวม   
(ก) ยืน่ค าขอจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิซึง่เป็นเงนิไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุน
รวมต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อ
ประชาชนครัง้แรก   
(ข) จัดการกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจัดการกองทุนรวมทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการอยา่งเคร่งครัด   
(ค) น าเงนิของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิต่าง ๆ และซือ้ขาย จ าหน่าย สั่งโอน 
เปลี่ยนแปลง เพิม่เตมิหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิที่ลงทุนไวต้ามที่บรษัิทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุน
ภายใตห้ลักเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตามวัตถปุระสงคแ์ละนโยบายการลงทนุของโครงการทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   
(ง) เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในกจิการทีก่องทุนรวมถอืหุน้อยู่เท่าทีจ่ าเป็นเพือ่รักษาประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี   
(จ) ด าเนนิการเพิม่จ านวนเงนิทนุของกองทนุรวม ตามวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด   
(ฉ) ด าเนนิการเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้หรอืยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนทีรั่บซือ้คนืในวัน
ท าการถัดจากวันที่ซือ้ขายหน่วยลงทุนจ านวนนั้น หรือวันที่ค านวนราคาขายหรือราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ได ้แลว้แตก่รณี 

(ช) สงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการกองทนุรวม   
(ซ) เปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวธิีการจัดการกองทุนรวมเป็นไปตาม
หลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
(ฌ) ด าเนินการฟ้องรอ้งคดีในนามของบรษัิทจัดการเพื่อรักษาสทิธแิละผลประโยชน์ต่าง ๆ ของผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ ในกรณีทีม่บีคุคลใด ๆ รอนสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทุน
รวม   
(2) การรับ และการจ่ายเงนิของกองทนุรวม   
(ก) จัดใหม้กีารรับ และจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้าย หรือเงนิตอบแทนอื่นใดจากและใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ และกองทนุรวม ใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องการจัดการของกองทนุรวมทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชี้
ชวนสว่นโครงการหัวขอ้ "คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้าย" 
(ข) ไดรั้บค่าตอบแทนในการจัดการกองทนุรวม และคา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วน
สว่นโครงการหัวขอ้ "คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้าย"   
(3) การแตง่ตัง้บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่การจัดการกองทนุรวม   



กองทนุเปิดไทยพาณิชย ์SET50 INDEX 

2 

(ก) จัดใหม้ีผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึง่มีคุณสมบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เรือ่ง "คณุสมบัตขิองผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม" รวมถงึการเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชน์
ของกองทนุรวม และแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนอ์ืน่แทนตามเงือ่นไขในการเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชนท์ี่
ก าหนดไวใ้นขอ้ 2  

(ข) แต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายใตห้ลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วธิีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด   
(ค) จัดใหม้ีผูส้อบบัญชีทรัพย์สนิของกองทุนรวมที่ไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญช ี  
(ง) จัดใหม้ผีูช้ าระบัญชกีองทุนรวมเมือ่ยุตหิรอืเลกิกองทุนรวม ทัง้น้ี โดยความเห็นชอบของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   
(จ) แต่งตัง้ทีป่รกึษาหรอืคณะบุคคลขึน้ท าหนา้ทีเ่ป็นทีป่รกึษาโครงการจัดการกองทุนรวม (ถา้ม)ี เชน่ ที่
ปรกึษากฎหมาย โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ   
(ฉ) แตง่ตัง้นายทะเบยีนหน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร   
(ช) แต่งตัง้ทนายความ เพือ่ตดิตาม ทวงถาม และด าเนนิคด ีรวมทัง้ด าเนนิการใด ๆ เพือ่การรับช าระหน้ี 
หรอืเพือ่ปกป้องสทิธปิระโยชนอ์ืน่ใดของกองทนุรวม   
(4) การด าเนนิการอืน่ ๆ   
(ก) จัดใหม้กีารฝากทรัพยส์นิของกองทนุรวมไวก้ับผูด้แูลผลประโยชน ์  
(ข) จัดใหม้ีและเก็บรักษาไวซ้ึ่งทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด   
(ค) จัดท าบัญชแีสดงการลงทนุของกองทนุรวมไวโ้ดยถกูตอ้งครบถว้น   
(ง) จัดท ารายงานการซือ้ขายหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่เพือ่กองทนุรวมเป็นรายวัน และจัดสง่ใหผู้ด้แูล
ผลประโยชนภ์ายในทกุสิน้วันท าการนัน้   
(จ) จัดท ารายงานฐานะการลงทุนเพือ่กองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดสง่ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายในทุก
สิน้วันท าการนัน้   
(ฉ) จัดท ารายงานอัตราสว่นการลงทุนในหลักทรัพยท์ีม่มีูลค่าเกนิอัตราสว่นทีก่ าหนด ในกรณีทีม่ไิดเ้กดิ
จากการลงทนุ หรอืไดห้ลักทรัพยม์าเพิม่เตมิ ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด   
(ช) จัดท ารายงานทุกรอบปีบัญชเีพื่อแสดงขอ้มูลเกีย่วกับกองทุนรวมของรอบปีบัญช ีและส่งรายงาน
ดังกล่าวใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน และส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 3 เดอืนนับแต่วันสิน้ปีบัญช ีโดยรายงานดังกล่าวตอ้งแสดงขอ้มูลตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และการสง่รายงานใหแ้กส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษัิทจัดการจะสง่ผา่น
ระบบอเิล็กทรอนิกสท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดไว ้เวน้แต่ในกรณีกองทุนรวมเลกิตามหัวขอ้
เงือ่นไขในการเลกิกองทุนขอ้ 1. กอ่นหรอืในวันทีค่รบก าหนดจัดท าหรอืจัดสง่รายงานดังกล่าว ทัง้น้ี ใน
กรณีจัดท ารายงานตาม (ฐ) ตามปีปฏทินิ ใหร้ะยะเวลาการสง่รายงานเพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกับกองทนุรวม
ของรอบปีบัญช ีขยายเป็นภายใน 4 เดอืนนับแตว่ันสิน้ปีบัญช ี  
(ซ) จัดท าหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมทีผู่ล้งทุนควรทราบใหม่ทุกรอบปีบัญช ีเพื่อแสดงขอ้มูล
เกีย่วกับกองทนุรวม ณ วันสิน้ปีบัญชแีละสง่ใหแ้กส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตัง้แต่
วันถัดจากวันสิน้ปีบัญชนัีน้ ยกเวน้กองทุนรวมเปิดทีม่กีารเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครัง้เดยีวและรับซือ้
คนืหน่วยลงทุนตามค าสั่งล่วงหนา้ ซึง่ระบุเวลาไวแ้น่นอน (Auto Redemption) ไม่ตอ้งจัดท าหนังสอืชี้
ชวนใหมท่กุรอบปีบัญช ี  
(ฌ) ปฏบิัตกิารอื่น ๆ เพื่อใหถ้งึซึง่วัตถุประสงคข์องกองทุนรวม และรักษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์ของผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ   
(ญ) ยกเลกิกองทนุรวมตามทีก่ าหนดไวใ้นหัวขอ้ “การเลกิกองทนุรวม”   
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(ฎ) จัดท ารายงานทกุรอบระยะเวลา 6 เดอืนของปีบัญชหีรอืปีปฏทินิ เพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกับกองทนุรวม
ของรอบระยะเวลา 6 เดอืนนัน้ และสง่รายงานดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดอืนนับแต่วันสิน้รอบระยะเวลา 6 เดอืนดังกล่าว 
โดยรายงานดังกลา่วจะแสดงขอ้มลูตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และการสง่รายงานใหแ้ก่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษัิทจัดการจะส่งผ่านระบบอเิล็กทรอนิกสท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.จัดไว ้เวน้แต่ในกรณีกองทุนรวมเลกิตามหัวขอ้เงือ่นไขในการเลกิกองทุนขอ้ 1. กอ่นหรอืในวันที่
ครบก าหนดจัดท าหรอืจัดสง่รายงานดังกล่าว ทัง้น้ี ในกรณีจัดท าและสง่รายงานตามวรรคหนึง่ตามรอบปี
บัญช ีบรษัิทจัดการจะยกเวน้ไมจ่ัดท าและสง่รายงานดังกลา่วในรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลังส าหรับปีบัญชี
นัน้   
(ฏ) จัดส่งและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสอืชีช้วนส่วนสรุป
ขอ้มูลส าคัญทีผู่ล้งทุนควรทราบ พรอ้มใบสั่งซือ้หน่วยลงทุนใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน และจัดใหม้หีนังสอืชี้
ชวนส่วนขอ้มูลโครงการไว ้ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษัิทจัดการ และ ณ สถานที่ตดิต่อทุกแห่งของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ   
(ฐ) จัดท าและส่งขอ้มูลการจัดการกองทุนรวมใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑแ์ละ
วธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด   
(ฑ) ชีแ้จงและด าเนนิการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุชีแ้จงขอ้มูลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
หรอืผูท้ีส่นใจจะลงทุนทราบในกรณีทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืมเีหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการ
เปลีย่นแปลงในราคาของหน่วยลงทนุของกองทนุรวม   
(ฒ) ช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุตามสดัสว่นจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้ามขอ้ “การเลกิกองทนุรวม” 
(ณ) ด าเนินการตดิตามทวงถาม ด าเนินคดีหรือด าเนินการใด ๆ เพื่อการรับช าระหน้ีหรือปกป้องสทิธิ
ประโยชนอ์ืน่ ๆ ของกองทนุรวม   
(ด) ปฏบัิตหินา้ที่และความรับผดิชอบอืน่ ๆ ตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 
2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ที่ของบรษัิท
จัดการ ทัง้ในปัจจุบันและทีจ่ะมแีกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมมีหนา้ที่ปฏิบัตติามขอ้ผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าดว้ย
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสั่งทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมาย
ดังกลา่ว ทัง้น้ี ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในขอ้ผกูพันหรอืโครงการจัดการกองทนุรวมขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑ์
ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งดังกล่าว หากบรษัิทจัดการกองทุนไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสั่งนัน้ ใหถ้อืว่าบรษัิทจัดการกองทุนไดป้ฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามขอ้ผูกพันหรอื
โครงการจดัการกองทนุรวมแลว้ 

เงือ่นไขการเปลีย่นบรษิทัจดัการ :  
ในกรณีที่มกีารเปลีย่นบรษัิทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าสั่งของส านักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตาม
พระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 บรษัิทจัดการกองทุนรวมตอ้งด าเนินการ
ตามทีจ่ าเป็นเพือ่ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมรายใหมเ่ขา้ท าหนา้ทีต่อ่ไปได ้ซึง่รวมถงึการสง่มอบเอกสาร
หลักฐานตา่ง ๆ ใหแ้กบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมรายใหม่  
2. ผูด้แูลผลประโยชน ์

ชือ่ : ธนาคาร กสกิรไทย จ ากัด (มหาชน)   
ทีอ่ยู ่: เลขที ่400/22 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรบัผดิชอบ : 
สทิธขิองผูด้แูลผลประโยชน ์  
(1) ไดรั้บค่าตอบแทนจากการท าหนา้ทีเ่ป็นผูดู้แลผลประโยชน์ ตามอัตราทีก่ าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้
ผูดู้แลผลประโยชน์ ทั ้งน้ี ไม่เกินอัตราที่ก าหนดไวใ้นหัวขอ้หนังสือชี้ชวนส่วนโครงการหัวขอ้ 
"คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้าย" 
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(2) บอกเลกิสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นสัญญา ทัง้น้ีโดยไดรั้บความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   
หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์  
(1) ดูแลใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตหินา้ที่และความรับผดิชอบ ใหเ้ป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม 
ตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีก่ าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ ทัง้ในปัจจุบันและทีจ่ะมี
แกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต   
(2) รับฝากทรัพยส์นิของกองทุนรวม โดยแยกไวต้่างหากจากทรัพยส์นิอืน่ของผูดู้แลผลประโยชน์ และ
ทรัพยส์นิของลูกคา้รายอืน่ของผูด้แูลผลประโยชน ์พรอ้มทัง้ดแูลใหก้ารเบกิจ่ายทรัพยส์นิของกองทนุรวม
เป็นไปตามวัตถุประสงค ์นโยบายการลงทุนและขอ้ก าหนดทีร่ะบุไวใ้นโครงการจัดการกองทนุรวมจนกว่า 
ผูช้ าระบัญชจีะด าเนนิการจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นทีเ่รยีบรอ้ย 
หรอืจนกวา่การเป็นผูด้แูลผลประโยชนต์ามสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนส์ิน้สดุลง   
(3) ดูแลและตรวจสอบใหผู้ช้ าระบัญชปีฏบิัตติามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 
2535 และพระราชบัญญัตฉิบับแกไ้ขเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ในกรณีทีผู่ช้ าระบัญชกีระท าการหรอืงดเวน้กระท า
การตามมาตรา 130 จนก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุนรวม ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะ
รายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัชา้   
(4) ตรวจตราและตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสาร หลักฐานแห่งสทิธใินทรัพยส์นิ และทรัพยส์นิต่างๆ 
ทีก่องทุนรวมไดม้าหรอืจ าหน่ายไป ซึง่ผูดู้แลผลประโยชนม์หีนา้ทีดู่แลการเบกิจ่ายหรอืไดรั้บฝากไวต้าม
ขอ้ (2) ใหเ้ป็นไปตามค าสัง่การจัดการทรัพยส์นิของกองทนุรวม   
หากมเีหตุอันควรสงสยัในขณะรับมอบ หรอืสง่มอบเอกสาร หลักฐานแห่งสทิธใินทรัพยส์นิ และทรัพยส์นิ
ตา่ง ๆ ดังกลา่วในวรรคหนึง่ วา่ไมเ่ป็นไปตามค าสัง่การจัดการทรัพยส์นิ เป็นเอกสารหรอืหลักฐานเท็จหรอื
ปลอม ผูด้แูลผลประโยชนม์หีนา้ทีด่ าเนนิการแจง้เหตดุังกลา่วแกบ่รษัิทจัดการทันท ี  
(5) เปลีย่นแปลง จ าหน่ายและโอนหลักทรัพยต์่าง ๆ ในทรัพยส์นิของกองทุนรวมตามค าสั่งของบรษัิท
จัดการ เมือ่เห็นวา่การนัน้ถกูตอ้งตามหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของบรษัิทจัดการ   
(6) จัดท ารายงานเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกระท าการหรอืงดเวน้
กระท าการ จนกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทนุรวม หรอืไมไ่ดป้ฏบิัตติามหนา้ทีข่องตนตามมาตรา 125 
แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทัง้น้ี ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผูดู้แล
ผลประโยชนข์องกองทนุรวมทราบถงึเหตกุารณ์ดังกล่าว   
(7) จัดท ารายงานถงึผลในการด าเนนิการตามค าสั่งของบรษัิทจัดการ ตลอดจนจัดท าบัญชแีสดงการรับ
จ่ายทรัพยส์นิของกองทนุรวม และรับรองความถกูตอ้งของทรัพยส์นิของกองทนุรวมทีฝ่ากไว ้  
(8) รับรองความถูกตอ้งในการค านวณมูลค่าทรัพยส์นิ มูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บรษัิทจัดการไดค้ านวณตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทุนประกาศก าหนด 

(9) พจิารณาเกีย่วกับการทีจ่ะใหค้วามเห็นชอบในการด าเนนิการของบรษัิทจัดการตามทีก่ฎหมายว่าดว้ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องผูด้แูลผลประโยชน ์เชน่   
(ก) การใหค้วามเห็นชอบในกรณีทีบ่รษัิทจัดการเลือ่นก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ใหแ้ก ่       
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมือ่บรษัิทจัดการมเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่
สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล   
(ข) การใหค้วามเห็นชอบในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไม่ขายหรอืไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หรือ
ค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บไวแ้ลว้ หรอืหยุดรับค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน เมือ่มเีหตุ
จ าเป็น ท าใหไ้มส่ามารถ จ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทุนรวมอยา่งสมเหตุสมผล 
หรอืไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตุจ าเป็น
อืน่ใดเพือ่คุม้ครองประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ   
การด าเนนิการใหค้วามเห็นชอบดังกล่าวขา้งตน้ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งด าเนินการจัดท าการใหค้วาม 
เห็นชอบเป็นหนังสือ และส่งใหแ้ก่บรษัิทจัดการเพื่อใชเ้ป็นหลักฐานโดยทันที และแจง้ใหส้ านักงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบในทันทีทุกครัง้ทีเ่กดิกรณีตาม (ก) โดยจัดท ารายงานในเรื่องดังกล่าวเป็น
หนังสอื พรอ้มทัง้แสดงเหตุผลและหลักฐานการใหค้วามเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   
(10) แจง้ใหบ้รษัิทจัดการทราบในกรณีที่บรษัิทจัดการมไิดป้ฏบัิติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์รวมถงึประกาศหลักเกณฑท์ีอ่อกโดยกฎหมายดังกลา่ว   
(11) ด าเนินการฟ้องรอ้งบังคับคดใีหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตติามหนา้ทีข่องตนหรือฟ้องรอ้งเรยีกค่าสนิไหม
ทดแทนความเสยีหายจากบรษัิทจัดการ ทัง้น้ี เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรอืเมือ่ไดรั้บ
ค าสั่งจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส าหรับค่าใชจ่้ายในการฟ้องรอ้งบังคับคดเีพื่อประโยชน์ของ   
ผูถ้อืหน่วยลงทนุใหถ้อืเป็นคา่ใชจ่้ายของกองทนุรวม   
(12) จัดท าความเห็นเกีย่วกับการจัดการกองทุนรวมของบรษัิทจัดการและจัดสง่ใหบ้รษัิทจัดการเพือ่ใช ้
ประกอบการจัดท ารายงานกองทนุรวมทกุรอบปีบัญช ีและทกุรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบัญชหีรอืปี
ปฏทินิ ภายใน 30 วันนับตัง้แต่วันถัดจากวันสิน้รอบปีบัญช ีและวันสิน้รอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปี
บัญชหีรอืปีปฏทินิ แลว้แตก่รณี   
(13) โอนเงนิใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ของผูช้ าระบัญชเีพือ่เฉลีย่จ่ายคนืคา่หน่วยลงทนุให ้

ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพยส์นิสทุธทิีค่งเหลอือยู่หลังจากทีผู่ช้ าระบัญชชี าระบัญชโีครงการจัดการ
กองทนุรวมตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด   
(14) ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชน์หมดหนา้ที่ลงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แล
ผลประโยชน์จะตอ้งท าหนา้ทีต่่อไปจนกว่าจะมกีารโอนทรัพยส์นิและเอกสารต่าง ๆ ทัง้หมดของกองทุน
รวม ตลอดจนการด าเนนิการอืน่ใดทีจ่ าเป็นเพือ่ใหก้ารด าเนนิการโอนทรัพยส์นิและเอกสารตา่ง ๆ ทัง้หมด
ของกองทุนรวมใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหมเ่สร็จสิน้สมบูรณ์ และ ผูด้แูลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ด าเนนิการตอ่ไดท้ันท ี  
(15) ในกรณีทีม่กีารเลกิโครงการจัดการกองทนุรวม และกอ่นทีผู่ช้ าระบัญชจีะจดทะเบยีนเลกิกองทนุรวม
กับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผูดู้แลผลประโยชน์ยังคงตอ้งรับฝากทรัพยส์นิของกองทุนรวมจนกว่า
จะจดทะเบยีนเลกิ กองทนุรวม   
(16) ด าเนินการอืน่ ๆ ตามที่ก าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ตลอดจนหนา้ที่และความ 
รับผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ที่มีในปัจจุบัน และที่มีแกไ้ข
เพิม่เตมิในอนาคต 

(17) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการประสงคท์ีจ่ะลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในตา่งประเทศ ผูด้แูล
ผลประโยชนจ์ะตอ้งจัดใหม้สีถานทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิในตา่งประเทศของกองทุนรวม เชน่ ทีศ่นูยรั์บฝาก
หลักทรัพยใ์นต่างประเทศ หรอืพจิารณาด าเนนิการแต่งตัง้ผูรั้บฝากทรัพยส์นิอืน่ เพือ่ท าหนา้ทีเ่ก็บรักษา
ทรัพยส์นิในตา่งประเทศของกองทนุรวม   
ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ปฏบัิตติามสัญญาขอ้หนึ่งขอ้ใดดว้ยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุใหเ้กดิ
ความเสยีหายแก่กองทุนรวมและ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้งชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่
กองทนุรวม และ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยสิน้เชงิภายใน 15 วันนับแตว่ันทีไ่ดพ้สิจูน์แลว้วา่เป็นความผดิ
ของผูด้แูล   
คูส่ญัญาตกลงเก็บรักษาขอ้มลูทีไ่ดล้ว่งรูม้าเป็นความลับและจะไมเ่ปิดเผยใหบ้คุคลใด ๆ ทราบ เวน้แตจ่ะ
เป็นการเปิดเผยโดยอ านาจกฎหมาย หรอืโดยความยนิยอมของคู่สัญญาอกีฝ่ายหนึง่ เพื่อประโยชน์ของ  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุ   
ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งรับผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆ ที่เกดิขึน้เพราะความประมาทเลนิเล่ออย่าง
รา้ยแรง หรอืการไมก่ระท าการตามหนา้ทีโ่ดยไมม่เีหตอัุนสมควรของผูด้แูลผลประโยชน ์พนักงาน ลกูจา้ง 
บรวิาร หรอืบคุคลอืน่ใดทีท่ างานใหแ้กผู่ด้แูลผลประโยชน ์  
ผูดู้แลผลประโยชน์มีอ านาจหนา้ที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั ้งผูดู้แล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซึง่
รวมถงึหนา้ที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และเมือ่มกีารเปลี่ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน ์
ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดมิมหีนา้ที่ด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
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ปฏิบัตหินา้ที่ต่อไปได ้ซึง่การด าเนินการดังกล่าวรวมถงึการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความ
ถูกตอ้งและครบถว้นของสิง่ที่ส่งมอบใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผูดู้แล
ผลประโยชน ์  
ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรอืละเลยไม่ปฏบัิตหินา้ที ่ในการดูแลรักษา
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบังคับคดีกับผูดู้แล
ผลประโยชนเ์พือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงได ้  
ผูด้แูลผลประโยชน์ตอ้งไมก่ระท าการอันเป็นการขัดกับผลประโยชนข์องกองทุนรวมและผูถ้อืหน่วยลงทุน 
ไมว่า่การกระท านัน้จะเป็นไปเพือ่ประโยชนข์องผูดู้แลผลประโยชนเ์องหรอืประโยชน์ของผูอ้ืน่ เวน้แต่เป็น
การเรียกค่าตอบแทนในการท าหนา้ที่เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ หรือเป็นการด าเนินการในลักษณะที่เป็น
ธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบกอ่นอย่างเพียงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ด ้
ทราบขอ้มลูดังกลา่วมไิดแ้สดงการคัดคา้น 

ในกรณีทีก่ารด าเนนิการใดตอ้งไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ หากบรษัิทจัดการกองทนุรวมไม่ด าเนนิการ
ขอมต ิใหผู้ด้แูลผลประโยชนม์อี านาจด าเนนิการตามทีจ่ าเป็นเพือ่ขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้

เงือ่นไขการเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชน ์:   
บรษัิทจัดการจะเปลีย่นตัวผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใตเ้งือ่นไขสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ เมือ่เกดิ
กรณีใดกรณีหนึง่ดังต่อไปน้ี ทัง้น้ีบรษัิทจัดการจะกระท าไดเ้มือ่ไดรั้บอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กอ่น   
(1) เมือ่คูส่ัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มคีวามประสงคจ์ะบอกเลกิ โดยบอกกล่าวใหอ้กีฝ่ายหนึง่ทราบล่วงหนา้
เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 90 วัน หรอืตามแตจ่ะตกลงกันเป็นอยา่งอืน่   
(2) ในกรณีทีคู่ส่ญัญาฝ่ายใดไมป่ฏบิัตติามหนา้ที ่และความรับผดิชอบทีไ่ดต้กลงไว ้คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่
อาจบอกเลกิสญัญาได ้โดยบอกกลา่วลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน   
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง
กฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์รวมทัง้กฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมาย
ดังกล่าว หรอืประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณี
อืน่ใดอันจะมผีลเป็นการเพิม่ภาระหนา้ทีแ่ก่ผูดู้แลผลประโยชน์และผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ประสงคจ์ะรับ
หนา้ที่ดังกล่าว ผูดู้แลผลประโยชน์มีสทิธบิอกเลิกสัญญาได ้โดยบอกกล่าวใหบ้รษัิทจัดการทราบ
ลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 90 วัน 

(4) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์ขาดคณุสมบัตขิอ้หนึง่ขอ้ใดตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ว่าดว้ยเรื่องคุณสมบัตขิองผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึง่ออกตามความในมาตรา 121 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บรษัิทจัดการจะด าเนินการใหผู้ดู้แล
ผลประโยชน์จัดการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน 15 วันนับแต่วันทีบ่รษัิทจัดการตรวจพบเอง หรอืปรากฏจาก
การตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็น
อยา่งอืน่ บรษัิทจัดการจะแจง้การแกไ้ขดังกลา่วใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันท า
การ นับแต่วันทีไ่ดแ้กไ้ขเสร็จสิน้ หากผูดู้แลผลประโยชน์มไิดม้กีารแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาที่
ก าหนด บรษัิทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดู้แลผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ครบก าหนดเวลาใหแ้กไ้ขเมือ่ไดรั้บอนุญาตแลว้บรษัิทจัดการจะแต่งตัง้ผูดู้แล
ผลประโยชนอ์ืน่แทนโดยพลัน 

(5) ในกรณีทีม่มีตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกนิกึง่หนึ่ง
ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจัดการกองทุนรวม เรียกรอ้งใหม้ีการ
เปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์

ในกรณีผูดู้แลผลประโยชน์กระท าการอันเป็นการขัดแยง้กับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ือหน่วย
ลงทุนที่ไม่เขา้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท าได ้หากเป็นกรณีที่มีนัยส าคัญและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป         
ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมมอี านาจบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้
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สถานทีเ่ก็บรกัษาทรพัยส์นิกองทนุรวม :   
บรษัิทจัดการจะจัดใหม้กีารฝากทรัพยส์นิของกองทนุรวมที ่  
(1) ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน)   
1 ราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์รูณะ  
เเขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพฯ 10140    

โทรศัพท ์02-470-3207     

(2) บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด   
93 อาคารตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย   
ชัน้ 14 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง 

เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400   

โทรศัพท ์0-2009-9999 

(3) ธนาคารแหง่ประเทศไทย   
273 ถนนสามเสน เขตบางขนุพรหม   
กรุงเทพมหานคร 10200   

โทรศัพท ์0-2283-5353   

และ/หรอืทีผู่ด้แูลผลประโยชนอ์ืน่ทีม่คีณุสมบัตเิป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   
และ/หรือศูนย์รับฝากต่างประเทศ หรือผูรั้บฝากทรัพย์สนิที่ดูแลผลประโยชน์แต่งตัง้เพื่อเก็บรักษา
ทรัพยส์นิในตา่งประเทศ  
3. นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ 

ชือ่ : ธนาคาร ไทยพาณชิย ์จ ากัด (มหาชน)   
ทีอ่ยู ่: ทมีบรกิารทะเบยีนหลักทรัพย ์2  
ชัน้ 15 ฝ่ังปีกเหนือ (North Wing) อาคารจ ีทาวเวอร ์แกรนด ์พระราม 9  
เลขที ่9 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

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

หรอืบุคคลอืน่ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหบ้รกิารเป็นนายทะเบยีนหลักทรัพยจ์ากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษัิท
จัดการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
4. ผูจ้ดัจ าหนา่ย : -  
5. ผูด้แูลสภาพคลอ่ง (Market Maker) : - 

6. ผูล้งทนุรายใหญ ่(Participating Dealer) : - 
7. ที่ีป่รกึษาการลงทนุ : - 
8. ทีป่รกึษากองทนุ : - 
9. ผูป้ระกนั : - 
10. ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทนุ (Outsource) : - 

11. คณะตวัแทนผูถ้อืหนว่ยลงทนุ : -  
12. Prime Broker : - 
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13. สทิธ ิหนา้ที ่และความรบัผดิชอบของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ   
สทิธใินการขายคนืหนว่ยลงทนุ : ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กบ่รษัิทจดัการ โดย
ผ่านผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บรษัิทจัดการแต่งตัง้ (ถา้มี) ทัง้น้ี ใหเ้ป็นไปตาม
หนังสอืชีช้วนส่วนโครงการ ขอ้ "การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน" ทัง้น้ี สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้
ตอ่เมือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบั้นทกึขอ้มลูลงในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  
ส าหรับหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม และชนดิเพือ่การออมผา่นชอ่งทางอเิลก็ทรอนกิส ์การขายคนืหน่วย
ลงทนุอาจสง่ผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งช าระคนืสทิธปิระโยชนท์างภาษี ดังนัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุมหีนา้ที่
ตอ้งศกึษาและปฏบัิตติามขอ้ก าหนดของกฎหมายภาษีอากร 
สทิธใินการรบัเงนิปันผล : เป็นไปตามรายละเอยีดขอ้ “การจ่ายเงนิปันผล” ในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มูล
โครงการ  
สทิธใินการโอนหน่วยลงทุน : ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได ้ตามที่ระบุไวใ้นหัวขอ้ 
“เงือ่นไขและขอ้จ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทนุ” ของโครงการจัดการกองทนุรวม  
ส าหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอเิล็กทรอนิกส ์ไม่สามารถน า
หน่วยลงทนุไปจ าหน่าย จ่ายโอน จ าน า หรอืน าไปเป็นประกันได ้

ขอ้จ ากดัการโอนหนว่ยลงทนุ : บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการรับลงทะเบยีนการโอนหน่วย
ลงทุนของกองทุน ตามทีร่ะบุไวใ้นหัวขอ้ “เงือ่นไขและขอ้จ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน” 
ของโครงการจัดการกองทนุรวม 

ส าหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอเิล็กทรอนิกส ์ไม่สามารถน า
หน่วยลงทนุไปจ าหน่าย จ่ายโอน จ าน า หรอืน าไปเป็นประกันได ้

สทิธใินการลงมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทนุหรอืแกไ้ขวธิจีดัการ : ผูถ้อืหน่วยลงทุน
มสีทิธลิงมตเิพือ่ใหบ้รษัิทจัดการท าการแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการได ้ทัง้น้ี 
บรษัิทจัดการจะกระท าการตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ "วธิกีารแกไ้ขโครงการจัดการ
กองทนุรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ"   
สทิธใินการไดร้บัเงนิคนืเมือ่เลกิโครงการ : ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธทิีจ่ะไดรั้บเงนิคนืเมือ่บรษัิทจัดการ
เลกิกองทุนรวม โดยบรษัิทจัดการจะจัดใหม้กีารช าระบัญช ีตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
สทิธปิระโยชนอ์ืน่ ๆ :  
ส าหรับหน่วยลงทุนชนดิเพื่อการออม ซึง่หมายถงึ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และหน่วยลงทุนชนิด
เพือ่การออมผา่นชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์

ผูถ้ือหน่วยลงทุนเฉพาะบุคคลธรรมดาที่ซื้อหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งประกาศก าหนดจะไดรั้บสทิธปิระโยชนท์างภาษี โดยสทิธแิละหนา้ทีเ่กีย่วกบัภาษีของผูล้งทนุใน
กองทุนรวมเพือ่การออมจะเป็นไปตามกฎกระทรวงและประกาศอธบิดกีรมสรรพากรทีจ่ะมกีารแกไ้ขและ/
หรอืเพิม่เตมิในภายหลัง ซึง่ผูล้งทุนสามารถศกึษารายละเอยีดดังกล่าวไดจ้ากคู่มอืการลงทุนในกองทุน
รวมเพือ่การออม 

สทิธใินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนหรอืโอนเงนิลงทุนไปยังกองทุนรวมเพือ่การออม/หน่วยลงทนุชนดิเพือ่
การออมอืน่ 

- การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุหรอืโอนการลงทนุในหน่วยลงทนุตามความประสงคข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใตก้ารบรหิาร
ของบรษัิทจัดการเองหรอืกองทนุรวมเพือ่การออมของบรษัิทจัดการอืน่ได(้ชว่งแรกยังไมเ่ปิดใหส้บัเปลีย่น
ระหว่างบรษัิทจัดการได)้และสามารถนับระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนต่อเน่ืองกันได ้หากการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนหรอืโอนเงนิลงทนุดังกลา่วเสร็จสิน้ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันทีบ่รษัิทจัดการตน้
ทางไดรั้บค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

บรษัิทจัดการจะโอนเงนิลงทนุในหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางสว่นตามค าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทุนของผู ้
ถอืหน่วยลงทุนพรอ้มดว้ยผลประโยชนท์ัง้หมดทีเ่กดิขึน้ภายใน 5 วันท าการนับแตว่ันทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บ
ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
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- การสับเปลีย่นหน่วยลงทนุหรอืโอนการลงทุนในหน่วยลงทนุในกรณีทีก่องทุนรวมเพือ่การออม/กองทุน
รวมของหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมมเีหตใุหเ้ลกิกองทนุจะด าเนนิการดังน้ี 

กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแสดงเจตนาโอนยา้ยการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพือ่การออม/หน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออมอื่น บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการตัดสนิใจเลือกกองทุนปลายทางโดยจะด าเนินการ
สับเปลีย่นหน่วยลงทุนไปยังหน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออมอืน่ภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ (ถา้ม)ี 
หากไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดจ้ะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมของ
บรษัิทจัดการอืน่ทีม่นีโยบายการลงทุนและคา่ธรรมเนียมการจัดการตามทีเ่ห็นสมควรโดยถอืวา่ผูถ้อืหน่วย
ลงทนุมคีวามประสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทัง้หมดในบัญชขีองผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

บรษัิทจัดการจะโอนเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนทัง้หมดของกองทุนรวมเพือ่การออม/หน่วยลงทุนชนดิเพือ่
การออมเดมิไปยังกองทุนรวมเพือ่การออม/หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมอืน่ภายใน 5 วันท าการเมือ่เกดิ
เหตตุามขอ้ 19 ตามทีเ่ห็นสมควร เวน้แตก่ฎหมายก าหนดใหเ้ป็นอยา่งอืน่ 

ทัง้น้ี การสับเปลีย่นหรอืโอนหน่วยลงทุนขา้งตน้บรษัิทจัดการจะจัดท าเอกสารหลักฐานการโอนส่งมอบ
ใหแ้กก่องทนุรวมเพือ่การออม/หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมทีรั่บโอนเก็บไวเ้ป็นหลักฐานเพือ่ใหส้ามารถ
ตรวจสอบได ้

กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไมต่อ้งการโอนยา้ยการลงทนุไปยงักองทนุรวมเพือ่การออม/หน่วยลงทนุชนดิเพือ่
การออมอืน่บรษัิทจัดการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดในบัญชี
ของผูถ้ือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจ านวนเงนิที่รวบรวมไดจ้ากการจ าหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิที่
เหลอือยูข่องกองทนุรวมหลังจากการช าระบัญชเีสร็จสิน้ 

กรณีทีม่เีหตเุลกิกองทุนตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต.จะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีวามประสงคใ์หบ้รษัิท
จัดการด าเนนิการตามการแสดงเจตนาครัง้แรกของผูถ้อืหน่วยลงทนุเท่านัน้เวน้แตม่กีารขอแกไ้ขเพิม่เตมิ
ภายหลงัตามหลักเกณฑท์ีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคีวามรับผดิจ ากัดเพยีงไมเ่กนิคา่หน่วยลงทนุทีย่งัสง่ใชแ้กบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมไมค่รบ  
การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี ไมว่่า
ในทอดใด ๆ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ะผูกพันตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพันซึง่ลงนาม
โดยผูด้แูลผลประโยชนท์ีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้จากบรษัิทจัดการกองทนุรวมโดยชอบ  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธเิรยีกใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทุนไดไ้ม่
เกนิไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถอื ทัง้น้ี ในกรณีทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สทิธใิน
การไดรั้บประโยชนต์อบแทนหรอืการคนืเงนิทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนด
ของหน่วยลงทนุชนดินัน้ ๆ ดว้ย  
14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ 

รปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ :   
- ใบหน่วยลงทนุ  
- ระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ  
- สมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ  
- หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ  
- อืน่ๆ  
เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : กองทุนจะใช ้
ระบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบรษัิทจัดการจะพจิารณาออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่เป็นเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหกั้บผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละราย เวน้แต่ผู ้
ถอืหน่วยลงทนุรอ้งขอ และ/หรอื บรษัิทจัดการเห็นสมควรใหม้กีารออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน
รูปแบบอืน่เพิม่เตมิได ้  
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หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ   
(1) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะด าเนนิการบันทกึชือ่ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยลงทนุ และในหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ   
(2) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนจะออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหกั้บผูถ้อืหน่วยลงทุนทุก
ครัง้ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมกีารท ารายการซือ้หรอืขายคนืหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทุน เพือ่เป็นการยนืยันการ
ท ารายการซือ้หรอืขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ   
(3) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนภายใน 7 วันท า
การนับแต่วันจดทะเบยีนกองทุน ในกรณีที่เป็นการสั่งซือ้ในระหว่างชว่งการเสนอขายครัง้แรก และ/หรอื
ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทุนของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน ทัง้น้ี นายทะเบยีนหน่วยลงทุนและ/หรือผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนซึง่ไดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการจะจัดส่งหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วย
ลงทนุใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทางไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์(E-Mail)  (ถา้ม)ี หรอืโดยทางไปรษณียใ์นกรณีที่
ไม่ระบุทีอ่ยู่ไปรษณียอ์เิล็กทรอนิกส ์(E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไวใ้นใบค าขอใชบ้รกิารกองทุน
หรอืโดยวธิอีืน่ใดตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเพิม่เตมิตามวธิกีารทีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วน   
(4) บรษัิทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนและใน
หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนที่ส่งใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและ
ถกูตอ้ง   
สมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ   
(1) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะด าเนนิการบันทกึชือ่ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยลงทนุ และในสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ   
(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน)) จะออกสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หรือ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลักฐานเพือ่ยนืยันการท ารายการซือ้หรอืขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะถอืเป็นเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนได ้ต่อเมือ่นายทะเบยีนไดด้ าเนินการ
จัดสรรหน่วยลงทนุเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้   
(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากัด (มหาชน)) จะด าเนนิการออกสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อื
หน่วยลงทุนภายในวันที่บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนไดท้ ารายการ
สัง่ซือ้หรอืขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรอืภายในวันท าการทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุก าหนด โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุมหีนา้ทีใ่นการมารับสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วย
ลงทุนดว้ยตนเอง ณ ทีท่ าการของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน(ธนาคารไทยพาณิชย ์
จ ากัด (มหาชน)) ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเปิดบัญชหีรอืแจง้รอ้งขอรับสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุไว ้  
(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรอืขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทุน
มหีนา้ทีใ่นการน าสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมาบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจุบันเสมอ ได ้ณ ทีท่ า
การของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน)) หรอื ณ ที่
ท าการทีไ่ดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนตัง้แตว่ันท าการถัดจากวันท าการ
ซือ้หรอืขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ   
(5) บรษัิทจัดการจะถอืเอายอดคงเหลอืของหน่วยลงทุนทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและในสมุด
บัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุทีม่กีารปรับรายการใหเ้ป็นปัจจุบันครัง้ล่าสดุ เป็นรายการทีเ่ป็นปัจจุบันและ
ถกูตอ้ง   
(6) ผูส้ั่งซื้อหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุนที่รอ้งขอออกสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจะตอ้งปฏบัิตติาม
ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกีย่วขอ้งกับสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ตามที่บรษัิทจัดการ
ก าหนด   
ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจมอบหมายใหบุ้คคลธรรมดาหรือนิตบิุคคลหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุรายอืน่ สามารถออกสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้ก ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้ซึง่บรษัิท
จัดการจะปิดประกาศไวท้ีส่ านักงานของบรษัิทจัดการล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันท าการ โดยไม่ถอืว่าเป็น
การด าเนนิการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ   
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ใบหน่วยลงทนุ   
บรษัิทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะด าเนินการออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ใหกั้บผูถ้อืหน่วย
ลงทุนเฉพาะในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนรอ้งขอใหบ้รษัิทจัดการออกใบหน่วยลงทุนเพื่อน าไปใชเ้ป็น
หลักประกันในการขอสนิเชือ่จากสถาบันการเงนิหรอืกรณีพเิศษอืน่ๆ ทัง้น้ี ในการออกใบหน่วยลงทุนทุก
กรณีจะกระท าเมือ่บรษัิทจัดการเห็นสมควรเทา่นัน้ โดยมขัีน้ตอนดังน้ี   
(1) ผูถ้อืหน่วยลงทนุกรอกใบค าขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุ ซึง่ขอรับไดจ้ากนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ   
(2) ยืน่ใบค าขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุพรอ้มช าระคา่ธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทนุต่อนายทะเบยีน
หน่วยลงทนุ   
(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยไดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการจะด าเนินการออกใบหน่วยลงทุน
ใหกั้บผูถ้อืหน่วยลงทุนตามจ านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนกรอกในใบค าขอ ส าหรับกรณีที่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนกรอกจ านวนหน่วยลงทุนในใบค าขอมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่
บันทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะใหอ้อกใบหน่วย
ลงทนุส าหรับหน่วยลงทนุจ านวนเทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้   
(4) ใบหน่วยลงทุนที่บรษัิทจัดการออกใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนจะมีขอ้ความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด ซึง่จะระบุชือ่ผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะตอ้งมีลายมอืชือ่กรรมการผูม้ี
อ านาจลงนามผูกพันบรษัิทจัดการและประทับตราส าคัญ หรอืลายมอืชือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ หรอืใช ้
เครือ่งจักรประทับ หรอืโดยวธิอีืน่ใดตามทีก่ฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยจ์ะอนุญาตให ้
ท าได ้จงึจะถอืวา่ใบหน่วยลงทนุถกูตอ้งและมผีลสมบรูณ์ตามกฎหมาย   
(5) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ใีบหน่วยลงทุน หากจะขายคนืหน่วยลงทุนจ านวนดังกล่าว จะตอ้งน าใบหน่วย
ลงทุนมาสง่มอบคนืแกบ่รษัิทจัดการ หรอืนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพือ่โอนหน่วยลงทุนนัน้ เขา้ระบบไร ้
ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) กอ่น จงึจะขายคนืหน่วยลงทนุดังกลา่วได ้  
ทัง้น้ี บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งใหกั้บผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานการยนืยันการท ารายการซือ้หรอืขายคนืหรือ
สับเปลีย่นหน่วยลงทุนของผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เช่น หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน และ/
หรอืสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน เป็นตน้ นอกจากน้ีบรษัิทจัดการอาจพจิารณาออกเอกสารแสดง
สทิธใินหน่วยลงทุนในรูปแบบอืน่นอกเหนือจากรูปแบบดังกล่าวขา้งตน้ เชน่ เอกสารแสดงสทิธใินหน่วย
ลงทุนทางอเิล็กทรอนิกส ์และ/หรือรูปแบบที่จะมีการเปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืเพิ่มเตมิในอนาคต ตาม
หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารตามทีบ่รษัิทจัดการจะก าหนดเพิม่เตมิ เป็นตน้ และบรษัิทจัดการขอสงวน
สทิธใินการเปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิเงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ และระยะเวลา
การสง่มอบได ้โดยไมถ่อืวา่เป็นการด าเนนิการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการเดมิ   
บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะจัดท าหลักฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน เพือ่ใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทนุสามารถใชอ้า้งองิตอ่บรษัิทจัดการกองทนุรวมและบคุคลอืน่ได ้ 
ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการกองทุนรวมตอ้งจัดท าใบหน่วย
ลงทนุมอบใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ  
15. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจา่ยเงนิปนัผลแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ :  
ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาใหม้กีารจ่ายเงนิปันผล บรษัิทจัดการจะประกาศการจ่ายเงนิปันผล วันปิด
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพือ่จ่ายเงนิปันผล และอัตราเงนิปันผลของกองทุนรวม ทัง้น้ี บรษัิทจัดการจะ
ปฏบัิต ิดังน้ี  
1. ประกาศขึน้เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 
(ถา้ม)ี หรอืวธิกีารอืน่ใดทีผู่ล้งทนุทั่วไปสามารถทราบได ้

2. แจง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุรวมถงึผูถ้อืหน่วยลงทนุ
ทีถ่อืหน่วยลงทนุชนดิไมร่ะบชุือ่ผูถ้อืเมือ่ไดรั้บการรอ้งขอ  
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีอ่าจจะจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุดว้ยวธิทีีต่่างกันส าหรับหน่วยลงทุน
ทีข่ายในช่วงระยะเวลาทีต่่างกันได ้โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
ด าเนินการจ่ายเงนิปันผลในแต่ละครัง้ และจะถอืปฏิบัตเิพิม่เตมิตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
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ในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ใชส้ทิธขิอรับเงินปันผลจ านวนใดภายในอายุความใชส้ทิธเิรียกรอ้งตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรษัิทจัดการจะไม่น าเงนิปันผลจ านวนดังกล่าวไปใชเ้พื่อการอืน่ใด 
นอกจากเพือ่ประโยชนข์องหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนัน้  
16. วธิกีารช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอืน่ 

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

การช าระเงนิหรือทรัพยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะช าระใหแ้กผู่ถ้อืหน่วย
ลงทนุทีป่รากฏชือ่ตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ เวลาทีก่ าหนด เทา่นัน้ 

วธิกีารช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอืน่ใหแ้กบ่คุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี : 
17. การจดัท าทะเบยีนหนว่ยลงทนุ การโอนหนว่ยลงทนุ และขอ้จ ากดัในการโอนหนว่ยลงทนุ : 
บรษัิทจัดการกองทุนรวมมีหนา้ที่จัดใหม้ีทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 
125(5) แหง่พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาด หลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

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

บรษัิทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน า
หน่วยลงทนุ ในกรณีดังน้ี 

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

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

(ค) การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทนุ ดังน้ี 

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

2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี 

3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุน
ของกองทนุ 

ขอ้จ ากดัการถอืหน่วย และขอ้จ ากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง (ถา้ม)ี : หากผูถ้อืหน่วยลงทุนถือ
หน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม บรษัิท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิดังกล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิด
หน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีว จะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อื
หน่วยลงทนุดังกลา่วไดเ้ต็มตามจ านวนทีถ่อือยู ่
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุ :  
การด าเนนิการใดทีโ่ครงการจัดการกองทนุรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 
หากบรษัิทจัดการกองทนุรวมไดด้ าเนนิการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อื
วา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบใหด้ าเนนิการดังกลา่วและมผีลผกูพันตามมต ิ
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มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีใ่หด้ าเนนิการใดอันเป็นการขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมาย ให ้
ถอืวา่มตนัิน้เสยีไป 

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพือ่แกไ้ขขอ้ผกูพันในเรือ่งทีก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ 
ตอ้งไดรั้บมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทนุ(มตขิอง ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้มน่อ้ยกวา่สามในสี่
ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่เขา้ร่วมประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนหรอื
ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่สง่หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน)
เวน้แตก่รณีทีก่องทุนรวมมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุนอกจากจะตอ้งปฏบัิตใิห ้
เป็นไปตามหลักเกณฑเ์กีย่วกับการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผูกพัน หรอืทีก่ าหนดไวใ้น
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามทีก่ าหนดในประกาศน้ีแลว้ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์พิม่เตมิ
ดังตอ่ไปน้ีดว้ย 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนดิ โดยแต่ละชนดิไดรั้บผลกระทบต่อ
ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เท่ากันตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนดิที่
ไดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณี 

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุไมว่า่กรณีใดตอ้งไดรั้บมติ
เสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณี 

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิใดชนดิหนึง่ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมาก
หรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณี 

วธิกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนั :  
การแกไ้ขเพิ่มเตมิส่วนใดส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพันที่เป็นไปตามวธิีการที่ก าหนดไวใ้นขอ้ผูกพัน และมี
สาระส าคัญที่เป็นไปตามและไม่ขัดหรือแยง้กับพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ตลอดจนหลักเกณฑท์ีอ่อกโดยอาศัยอ านาจของกฎหมายดังกล่าว ใหถ้อืว่าขอ้ผกูพันสว่นทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมินัน้มผีลผกูพันคูส่ญัญา 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันในเรือ่งทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนัียส าคัญตอ้งไดรั้บมติ
พเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้น้ี เรือ่งทีก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ ใหร้วมถงึ 

(ก) ขอ้ก าหนดเกีย่วกับผลประโยชนต์อบแทนและการคนืเงนิทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 

(ข) ขอ้ก าหนดเกีย่วกับการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิอืน่ตามขอ้ 6 ของ
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที ่ทน. 19/2554 

(ค) ขอ้ก าหนดเกีย่วกับการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยส์นิอืน่ 

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

(จ) เรือ่งทีผู่ด้แูลผลประโยชนเ์ห็นว่ากระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ 

การแกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้ผูกพันในลักษณะดังต่อไปน้ี ใหม้ีผลผูกพันเมื่อไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แล
ผลประโยชน ์โดยไมต่อ้งไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(ก) เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันใหม้สีาระส าคัญสอดคลอ้งกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แกไ้ข
เพิม่เตมิโดยไดรั้บมตโิดยเสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืไดรั้บความเห็นชอบจาก
ส านักงาน แลว้แตก่รณี หรอื 

(ข) ผูดู้แลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแกไ้ขเพิม่เติมขอ้ผูกพันนัน้เหมาะสม มีความจ าเป็นหรือ
สมควร และไมก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพันไมว่า่กรณีใด 

ตอ้งกระท าเป็นหนังสอืลงลายมือชือ่โดยบุคคลผูม้ีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและ
ผูดู้แลผลประโยชน์ พรอ้มทัง้ประทับตราบรษัิท (ถา้มี) บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหม้ีขอ้ผูกพัน
เปิดเผยไว ้ณ ทีท่ าการและเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการกองทุนรวมเพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดู
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ได ้รวมทัง้จัดสง่สรุปการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันพรอ้มทัง้เหตุผลและความจ าเป็นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
พรอ้มกับการสง่รายงานประจ าปีของกองทนุรวม 

18. การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ : ม ี 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบัิตติามหลักเกณฑเ์กีย่วกับ
การอนุมัตใิหจ้ัดตัง้กองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏบัิตนัิน้ก่อใหเ้กดิความ
เสยีหายแกก่องทนุรวมหรอืผูล้งทุน บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะแกไ้ขเยยีวยาความเสยีหายโดยไม่ชกัชา้ 
โดยในกรณีทีเ่กดิขอ้พพิาทระหวา่งบรษัิทจัดการกองทนุรวมและผูล้งทนุ บรษัิทจัดการกองทนุรวมยนิยอม
ใหน้ าขอ้พพิาทเขา้สูก่ารพจิารณาของอนุญาโตตลุาการ 
19. การเลกิกองทนุรวม  
เงือ่นไขในการเลกิกองทนุ :  
กองทนุจะเลกิเมือ่ครบก าหนดอาย ุหรอืกรณีใดกรณีหนึง่ดังตอ่ไปน้ี  
1. หากปรากฏวา่กองทนุเปิดใดมมีลูคา่หน่วยลงทนุหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นจ านวนดังน้ี 

(1) มลูคา่หน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยค านวณตามมลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทนุ มมีลูค่านอ้ย
กวา่ 50 ลา้นบาทในวันท าการใด และบรษัิทจัดการประสงคจ์ะเลกิกองทนุเปิดนัน้  

(2)  จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทนุลดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 35 ราย ในวันท าการใด  

(3)  มกีารขายคนืหน่วยลงทนุในลักษณะใดลักษณะหนึง่ดังน้ี 

(ก)  มกีารขายคนืหน่วยลงทนุสทุธ ิณ วันใดวันหนึง่เกนิกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายได ้
แลว้ทัง้หมด  
(ข)  มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทนุสทุธใินชว่งระยะเวลา 5 วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนใดตดิตอ่กัน
คดิเป็นจ านวนเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้น้ี ในกรณีที่เป็น
กองทุนรวมที่มีก าหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณา
ระยะเวลาการขายคนืหน่วยลงทุน ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในชว่งระยะเวลาเดยีวกัน ซึง่กองทนุรวมเปิดให ้
รับซือ้คนืหน่วยลงทนุเทา่นัน้ 

ความใน (3) วรรคหนึง่ มใิหน้ ามาใชบ้ังคับกับกองทนุรวมทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมพจิารณาแลว้ มคีวาม
เชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลว่าการเลกิกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู ่
เน่ืองจากกองทนุรวมยังคงมทีรัพยส์นิคงเหลอืทีม่คีณุภาพและมสีภาพคลอ่งอยา่งเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วย
ลงทนุทีเ่หลอือยูจ่ะไมไ่ดรั้บผลกระทบจากการขายคนืนัน้ 

(4) กรณีที่ปรากฏขอ้เท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว้มีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนืหน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึง่ และการเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์
ตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม 

ความในวรรคหนึง่ (3) และ (4) มใิหน้ ามาใชบ้ังคับกับกองทนุรวมดังน้ี 

(ก)  กองทนุรวมตลาดเงนิ 

(ข)  กองทนุรวมดัชนี  
(ค)  กองทนุรวมอทีเีอฟ 

(ง)  กองทนุรวมหน่วยลงทนุ 

(จ)  กองทนุรวมฟีดเดอร ์
2. เมือ่ไดรั้บความเห็นชอบตามมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุรวมกันเกนิกึง่หนึง่ของจ านวนหน่วย
ลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการ 
3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะพิจารณาเลกิโครงการ หรือด าเนินการอื่นใด ในกรณีที่มูลค่าหน่วย
ลงทนุทีจ่ าหน่ายไดค้รัง้แรกของกองทนุไม่เพยีงพอตอ่การบรหิารจัดการลงทนุ โดยเป็นไปตามดุลยพนิจิ
ของบรษัิทจัดการ เพือ่ประโยชนส์งูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
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4. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพกิถอนการอนุมัตใิหจั้ดตัง้และจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน
ทั่วไป หากปรากฏวา่  
(1)  มีการแกไ้ขเพิ่มเตมิโครงการจัดการกองทุนรวมหรือขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกับบรษัิท
จัดการกองทนุรวมทีขั่ดหรอืแยง้กับกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ 
หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว 

(2)  มีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบรษัิทจัดการกองทุนรวมมไิดป้ฏิบัตหิรือดูแลใหม้ีการปฏบัิตติาม
หลักเกณฑเ์กีย่วกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทั่วไปตามทีก่ าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทนุว่าดว้ยหลักเกณฑใ์นการจัดสง่หรอืแจกจ่ายหนังสอืชีช้วนและการเสนอขาย
หน่วยลงทนุ  
5. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพกิถอนการอนุมัตใิหจ้ัดตัง้และจัดการกองทุนรวม ในกรณีทีม่เีหตุ
อันควรสงสยัวา่อาจมกีารจดัตัง้กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไปเพือ่การแสวงหาประโยชนจ์ากการลงทนุของ
บคุคลหรอืกลุม่บคุคลใดเป็นการเฉพาะ หรอืเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารจัดการทรัพยส์นิหรอืธรุกจิของ
บคุคลหรอืกลุม่บุคคลใด และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดด้ าเนินการแจง้ใหบ้รษัิทจัดการกองทุน
รวมหรือบุคคลที่เกีย่วขอ้งท าการชีแ้จง แสดงเหตุผล ขอ้เท็จจรงิ และหลักฐาน ซึง่ในกรณีที่ไม่มีการ
ชีแ้จง หรอืชีแ้จงแลว้แต่ไม่อาจพสิจูน์หรอืท าใหเ้ชือ่ไดว้า่การจัดตัง้กองทุนรวมเป็นการจัดตัง้กองทุนรวม
เพื่อผูล้งทุนทั่วไปอย่างแทจ้รงิ และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมท า
การแกไ้ข หรือด าเนินการใด ๆ และบรษัิทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งได ้หรอืด าเนินการแลว้แต่ไม่สามารถท าใหก้องทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผู ้
ลงทนุทั่วไปอยา่งแทจ้รงิ 

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

7. ในกรณีทีม่เีหตุจ าเป็นและสมควร บรษัิทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันเหตุของการสิน้สุดลงของ
การอนุมัตใิหจ้ัดตัง้และจัดการกองทนุรวมหรอืด าเนนิการคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ล้งทนุ 

การด าเนนิการของบรษิทัจดัการ เมือ่เลกิกองทนุรวม :  
1. เมือ่ปรากฏกรณีตามหวัขอ้เงือ่นไขในการเลกิกองทนุขอ้ 1. บรษัิทจดัการจะด าเนนิการเพือ่เลกิกองทนุ
รวม ดังตอ่ไปน้ี 

(1)  ยุตกิารรับค าสั่งซือ้และค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วันทีเ่กดิเหตุการณ์ใหเ้ลกิกองทนุ 

(2) แจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบภายใน 3 วันท าการนับแตว่ันทีเ่กดิเหตใุหเ้ลกิกองทนุ โดยวธิกีารดังน้ี 

       1. แจง้ผูถ้อืหน่วยทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยโดยชอ่งทางใด ๆ ทีม่หีลักฐานวา่สามารถตดิตอ่ผู ้
ถอืหน่วยได ้

       2. แจง้เป็นหนังสอืถงึผูด้แูลผลประโยชน ์

       3. แจง้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผา่นระบบทีจ่ัดไวบ้นเว็บไซตข์องส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

(3)  จ าหน่ายทรัพยส์นิทีเ่หลอือยูข่องกองทนุรวมเปิดดงักลา่วภายใน 5 วันท าการ นับแตว่ันทีเ่กดิ
เหตกุารณ์ใหเ้ลกิกองทนุ เพือ่รวบรวมเงนิเทา่ทีส่ามารถกระท าไดเ้พือ่ช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทนุโดยอัตโนมตั ิ

(4)  ช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุตามสดัสว่นจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้าม (3) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 
10 วันท าการนับแต่วันทีเ่กดิเหตุการณ์ใหเ้ลกิกองทุน และเมือ่ไดด้ าเนนิการช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ
แลว้ใหถ้อืวา่เป็นการเลกิกองทนุรวมเปิดนัน้ 
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ส าหรับหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม และชนดิเพือ่การออมผา่นชอ่งทางอเิลก็ทรอนกิส ์บรษัิทจดัการจะ
ด าเนนิการดังตอ่ไปน้ี 

การด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนนิการ 

1. ยตุกิารรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคนืหน่วย ตัง้แตว่ันทีเ่กดิเหตใุหเ้ลกิกองทนุ 

2.  แจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบ 

          2.1  ขอ้มลูทีแ่จง้ใหท้ราบ ตอ้งมสีาระส าคญัอยา่ง
นอ้ยดังน้ี 

            (1)  บรษัิทจดัการจะด าเนนิการโอนยา้ยการลงทนุของผู ้
ถอืหน่วยไปยัง SSF อืน่ตามแนวทางทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพัน
โดยไมเ่ก็บคา่ธรรมเนียมการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยจากผูถ้อื
หน่วย 

           (2)  ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยประสงคจ์ะโอนยา้ยการลงทนุ 

ไปยัง SSF อืน่อกีทอดหนึง่ ผูถ้อืหน่วยสามารถแจง้ตอ่บรษัิท
จัดการเพือ่โอนยา้ยการลงทนุไปยัง SSF อืน่ทีผู่ถ้อืหน่วย
ก าหนด และผูถ้อืหน่วยจะไดรั้บยกเวน้คา่ธรรมเนียมการขาย
หรอืรับซือ้คนืหน่วยเมือ่เป็นไปตามเงือ่นไขโดยครบถว้นดังน้ี 

          (2.1)  เป็นการโอนยา้ยตามค าสัง่ของผูถ้อืหน่วยเป็น 

ครัง้แรกโดยโอนยา้ยไปยัง SSF อืน่ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารจัดการ
ของบรษัิทจัดการเดยีวกัน  
          (2.2)  เป็นการโอนยา้ยการลงทนุภายในระยะเวลาที่
บรษัิทจัดการก าหนด  ทัง้น้ี ในการก าหนดระยะเวลาดังกลา่ว 
บรษัิทจัดการตอ้งค านงึถงึระยะเวลาทีผู่ถ้อืหน่วยจะสามารถ
ด าเนนิการเพือ่แจง้โอนยา้ยการลงทนุไดอ้ยา่งเหมาะสม 

          2.2  แจง้โดยวธิกีารดังน้ี 

           (1)  แจง้ผูถ้อืหน่วยทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ผา่นชอ่งทางใด ๆ ทีม่หีลักฐานวา่สามารถตดิตอ่ผูถ้อืหน่วยได ้

           (2)  แจง้เป็นหนังสอืถงึผูด้แูลผลประโยชน ์

           (3)  แจง้ส านักงานผา่นระบบทีจั่ดไวบ้นเว็บไซตข์อง
ส านักงาน 

ภายใน 3 วันท าการนับแตว่นัทีเ่กดิ
เหตใุหเ้ลกิกองทนุ 

3.  จ าหน่ายหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีเ่หลอือยูข่องกองทนุ
ดังกลา่ว 

ภายใน 5 วันท าการนับแตว่นัทีเ่กดิ
เหตใุหเ้ลกิกองทนุ 

4.  รวบรวมเงนิทีไ่ดจ้ากการด าเนนิการตาม 3. ภายใน 10 วันท าการนับแตว่ันทีเ่กดิ
เหตใุหเ้ลกิกองทนุ 

5.  ด าเนนิการโอนยา้ยการลงทนุไปยัง SSF อืน่ตามแนวทาง
ทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพัน 

โดยไมช่กัชา้ 
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2. กรณีการเลกิกองทนุรวม เพราะเหตคุรบก าหนดอายโุครงการหรอืเหตอุืน่ทีท่ราบก าหนดการเลกิ
กองทนุรวมลว่งหนา้  
บรษัิทจดัการจะด าเนนิการดงัตอ่ไปน้ี  

การด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนนิการ 

1  แจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบ 

       1.1  แจง้เป็นหนังสอืถงึผูด้แูลผลประโยชน ์

       1.2  แจง้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผา่นระบบทีจ่ดัไวบ้น
เว็บไซตข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
       1.3  แจง้ตลาดหลกัทรัพยใ์นกรณีทีห่น่วยของกองทนุนัน้เป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย ์

≥  5 วันท าการ 
กอ่นวันเลกิกองทนุ 

2  ด าเนนิการดว้ยวธิกีารใด ๆ ใหผู้ถ้อืหน่วยและผูล้งทนุทั่วไปทราบเรือ่ง
ดังกลา่ว  

≥  5 วันท าการ 
กอ่นวันเลกิกองทนุ 

3  จ าหน่ายทรัพยส์นิทีเ่หลอือยูข่องกองทนุเพือ่รวบรวมเป็นเงนิสด เงนิ
ฝากประเภทกระแสรายวัน เงนิฝากประเภทออมทรัพย ์และตัว๋สญัญาใช ้
เงนิทีม่กี าหนดระยะเวลาใชเ้งนิคนืเมือ่ทวงถาม 

ใหเ้สร็จสิน้กอ่นวันเลกิ
กองทนุ 

20. การช าระบญัชเีมือ่เลกิกองทนุ   
บรษัิทจัดการจะจัดใหม้กีารช าระบัญช ีโดยจะแต่งตัง้ผูช้ าระบัญชทีีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให ้
ความเห็นชอบ เพือ่ท าหนา้ทีร่วบรวมและแจกจ่ายทรัพยส์นิทีค่งเหลอืจากการช าระหน้ีสนิของกองทนุรวม
แลว้ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้ท าการอย่างอืน่ตามแต่จ าเป็นเพือ่ช าระบัญชกีองทุนใหเ้สร็จสิน้ ทัง้น้ี 
ตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
ส าหรับค่าใชจ่้ายและเงนิค่าตอบแทนในการช าระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สนิของ
กองทุนรวม และผูช้ าระบัญชจีะด าเนินการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพยส์นิสุทธิ
เทา่ทีค่งเหลอือยูต่ามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยถอือยูต่ามหลักฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยลงทนุ ณ วันเลกิโครงการ   
เมื่อไดช้ าระบัญชีเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ผูช้ าระบัญชีจะท าการจดทะเบียนเลกิกองทุนรวมกับส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมแลว้หากปรากฏว่ายังมทีรัพยส์นิคง
คา้งอยู่ใหผู้ช้ าระบัญชจีัดการโอนทรัพย์สนิดังกล่าวใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมัตจิากส านักงาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 
แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพันระหว่างผูถ้อืหน่วย
ลงทุนกับบรษัิทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบรษัิท
จัดการกองทนุรวม 
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