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หนังสือชีช้วนสว่นข้อมูลกองทนุรวม 
กองทุนเปิดไทยพาณชิย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส 

SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (SCBSFFPLUS) 
 
 
 

▪ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้น พลัส เป็นกองทุนท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเป็น 8 ชนิด ได้แกช่นิดหน่วย
ลงทุน A ชนิดหน่วยลงทุน B ชนิดหน่วยลงทุน I ชนิดหน่วยลงทุน P ชนิดหน่วยลงทุน E และชนิดเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดควบประกัน  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทั้ง 8 
ชนิดก่อนการลงทุน  

▪ มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด อาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยกคำนวณมูลค่าหน่วย
ลงทุนสำหรับแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

▪ การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุน มิได้ทำให้ความรับผิดของกองทุนรวมท่ีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดหน่วย
ลงทุน ทรัพย์สินท้ังหมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน 

        กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้น พลัส  มีนโยบายลงทุนในเงินฝาก ตราสารหน้ีภาครัฐ ตราสารหน้ีท่ีออกโดยธนาคารท่ี
มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ตราสารหน้ีภาคสถาบันการเงิน และตราสารหน้ีภาคเอกชน ท้ังในและต่างประเทศ โดยกองทุนจะลงทุน
ในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

▪ กองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่า
ทรัพย์สินท่ีลงทุนในต่างประเทศ 

▪ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน(efficient portfolio management 
(EPM)) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาตราสาร/หลักทรัพย์  
อัตราดอกเบี้ย สภาวะอัตราแลกเปลี่ยนและค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการ
ลงทุนได้เพิ่มขึ้นและ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน เช่น ในบางขณะผู้จัดการกองทุนอาจปรับลดสัดส่วนการลงทุนในตราสาร/
หลักทรัพย์ (Asset allocation) และเพิ่มการลงทุนในสัญญาชื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับตราสาร/หลักทรัพย์นั้น เพื่อเป็นการลด
ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการลงทุนของกองทุน เป็นต้น ดังนั้น  จึงทำให้กองทุนนี้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนโดยทั่วไป  จึงเหมาะ
กับผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนท่ัวไป 

▪ เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศทำให้กองทุนมีความเสี ่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี ่ยง
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สภาวะตลาด สภาพคล่อง มาตรการทางการเงินในภาวะที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ รวมถึง
ข้อจำกัดต่าง ๆ ในประเทศที่กองทุนไปลงทุน ทำให้มีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรืออาจจะทำให้กองทุนไม่
สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

▪ ในกรณีท่ีกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี ้ระยะสั้น พลัส  ไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที ่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามท่ีมีคำสั่งไว้ 

▪ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัย
ให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ี
ระยะสั้น พลัส เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงท่ี
อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได ้

▪ ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 

▪ กองทุนได้มีการเปลี่ยนชื่อ จาก กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหน้ี พลัส เป็น กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ี 
ระยะสั้น พลัส มีผลบังคับใช้ 21 ตุลาคม 2559 
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▪ ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม* ไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้ 
▪ ผู้ถือหน่วยลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม* จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และ

จะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา นอกจากนี้จะต้องชำระเงินเพิ่ม และ/หรือเบี้ยปรับตามประมวล
รัษฎากร 

▪ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม* จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน สำหรับผู้ลงทุนที่ซื ้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที ่ 1 
มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2567 หรือตามเวลาที่ประกาศกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต โดยจะต้องมีระยะเวลาการถือครอง
อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปีนับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดเท่าน้ัน 

▪ การทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเฉพาะการทำรายการสับเปลี่ยนจากกองทุนรวมเพื่อการออม
อื่น / หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม*อื่น และกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเข้ามายังหน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออม* ของกองทุนดังกล่าวข้างต้น (ไม่รวมถึงกองทุนรวมที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอื่นภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการ) 

▪ การทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้สามารถทำรายการสับเปลี่ยนได้เฉพาะระหว่างกองทุน
รวมเพื่อการออม / หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม* ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเท่าน้ัน 

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

▪ สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีระบุไว้ในคู่มือการลงทุนด้วย 
หมายเหต:ุ *หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

▪ บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้ข้อมูลในอดีตในการคำนวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ ( absolute correlation 
coefficient) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยง หากสินค้าหรือตัวแปรที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิง (underlying) และทรัพย์สินท่ี
ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีตซึ่งอาจส่งผลให้การเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่
สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

▪ เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้น พลัส (“กองทุน”)  การเสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วย ลงทุนของกองทุนหรือรับ/
ปฏิเสธสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคล
ที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา 
บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและ 
ดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา   
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สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปทีี่ 10 สิน้สดุวนัที่ 31 สิงหาคม 2566 
 

รายละเอียดกองทุนรวม 

ชื่อโครงการ :   กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้น พลัส                                                    
   SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (SCBSFFPLUS) 

อายุโครงการ         :       ไม่กำหนดอายุโครงการ 

วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดต้ัง/จัดการกองทุนรวม     :         วันท่ี 28 ตุลาคม 2556 

วันที่จดทะเบียนกองทุน :       วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภทของกองทุน 

▪  กองทุนรวมประเภทตราสารหน้ี 
▪ กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF) 

นโยบายการลงทุนของกองทุน 

◼       กองทุนจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ภาคสถาบัน
การเงิน และตราสารหน้ีภาคเอกชน ท้ังในและต่างประเทศ โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ซึ่งส่งผลให้มี net exposure 
ท่ีเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่า
ทรัพย์สินท่ีลงทุนในต่างประเทศ  

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำ
กว่าท่ีสามารถลงทนุได้ (Non – investment grade) ตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

ในกรณีตราสารดังกล่าวข้างต้นเป็นตราสารหนี้ด้อยสิทธิ์ (Subordinated Debt) จะต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตรา
สาร (Issue Rating) หรือมีผู้ค้ำประกันที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ( investment grade) 
เท่าน้ัน  

▪ ในกรณีที ่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐ
ต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการ
และดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตาม พันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศน้ัน ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
ต่าง ๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็น
สำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ 
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ในส่วนที่เหลือจากการลงทุน บริษัทจัดการอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ( Reverse 
Repo) ได้ รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งนี้ กองทุน
อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

กองทุนมีนโยบายที่จะจัดการลงทุนเพื ่อให้อายุดูเรชั ่นเฉลี่ยของตราสารทั้งหมดของกองทุน ( Portfolio Duration) ไม่เกิน 1 ปี
โดยประมาณ ท้ังนี้ ในบางกรณีอายุดูเรชั่นเฉลี่ยของตราสารทั้งหมดของกองทุน (Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหน่ึง อาจเกิน 1 
ปีได้ เช่น ในช่วงระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 
หรือในช่วงระยะเวลาประมาณ 15 วันทำการก่อนวันครบอายุหรือเลิกโครงการและ/หรือในช่วงท่ีผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนทำการขาย
คืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เป็นต้น  

กองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื ้อขายล่วงหน้า ( Derivatives) เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ( efficient portfolio 
management (EPM)) เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้นและ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน เช่น ในบางขณะ
ผู้จัดการกองทุนอาจปรับลดสัดส่วนการลงทุนใน ตราสาร/หลักทรัพย์ (Asset allocation) และเพิ่มการลงทุนในสัญญาชื้อขาย
ล่วงหน้าท่ีอ้างอิงกับตราสาร/หลักทรัพย์น้ัน เพื่อเป็นการลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการลงทุนของกองทุน ซึ่งรวมถึงการป้องกันความ
เสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน/ด้านราคาตราสาร/
อัตราดอกเบี้ย ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ  

ท้ังนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังน้ีรวม
ด้วยก็ได้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ  
1. 30 วันนับแต่วันท่ีจดทะเบียน  
2. 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม  
3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
โอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ท้ังนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ  

นโยบายการกู้ยืม  

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)  

1.ดัชนีตราสารหน้ีภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 50.00% 

2.ดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชนระยะสั้น (Commercial Paper Index) ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป สัดส่วน 
10.00% 

3.อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร
กสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 40.00% 

หมายเหตุ: 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบาย
การลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบาย
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เกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใ ช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ 
ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำ เนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การ
เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้ 

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 
▪ ผู้ลงทุนมีโอกาสท่ีจะได้รับกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีเพิ่มขึ้น (ส่วนเกินทุน) หากผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน ณ ราคาท่ีสูงกว่าราคา

ท่ีซื้อหน่วยลงทุน ท้ังนี้ สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถขายคืนหน่วย
ลงทุนได้โดยไม่ผิดเงื่อนไข เมื่อลงทุนครบตามระยะเวลาท่ีกฎหมายภาษีอากรกำหนดให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

▪ เงินลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยผู้
ลงทุนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพกรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกำหนด 

▪ ผู้ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดควบประกันจะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกัน 

ระดับความเสี่ยงของกองทุน 

 
 

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหน้ีเอกชน โดยมีตราสาร non – investment grade / unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV 

ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า/ตัวแปรของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 

(1) กองทุนรวมกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในสัญญาหรือตราสารดังกล่าวไว้อย่างไร  
▪ กองทุนลงทุนหรือมีไว้ซึ ่งสัญญาซื ้อขายล่วงหน้าเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ( Efficient portfolio 

management: EPM) ได้ หรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

(2) ผลกระทบทางลบท่ีมากท่ีสุดจากการลงทุนในสัญญาหรือตราสารดังกล่าวต่อเงินทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างไร  
▪ การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาหรือตราสารดังกล่าวเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน  ซึ่งหมายความถึง การลด

ความเสี่ยง การลดค่าใช้จ่าย และการเพิ่มรายได้ของกองทุนโดยไม่มีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย กองทุนจะ
ไม่ลงทุนเกินมูลค่าเงินลงทุนของกองทุน ( Leverage) ดังนั้น ผลกระทบต่อเงินทุนของกองทุนจากการลงทุนข้างต้นจึงจะไม่
เกินมูลค่าเงินลงทุนและคล้ายคลึงกับการลงทุนในหลักทรัพย์จริง 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                             6        กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส: SCBSFFPLUS 

ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม 

Q:      กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมที่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร  
A:        กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนสำหรับผู้ลงทุนท่ัวไป และมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ได้แก่ 

1. ชนิดหน่วยลงทุน  A  (ชื่อย่อ : SCBSFFPLUS-A) (เปิดให้บริการ)    

2. ชนิดหน่วยลงทุน B  (ชื่อย่อ : SCBSFFPLUS-B) (เปิดให้บริการ)     

3. ชนิดหน่วยลงทุน I  (ชื่อย่อ : SCBSFFPLUS-I) (เปิดให้บริการ)    

4. ชนิดหน่วยลงทุน P  (ชื่อย่อ : SCBSFFPLUS-P) (เปิดให้บริการ)    
5. ชนิดหน่วยลงทุน E  (ชื่อย่อ : SCBSFFPLUS-E) (ยังไม่เปิดให้บริการ)    
6. ชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : SCBSFFPLUS-SSF) (เปิดให้บริการ) 
7. ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ชื่อย่อ : SCBSFFPLU(SFFE)) (เปิดให้บริการ) 
8. ชนิดควบประกัน (ชื่อย่อ : SCBSFFPLUS(IN) (ยังไม่เปิดให้บริการ) 
 

ชนิดหน่วยลงทุน A B I P E SSF (SFFE) (IN) 

มูลค่าขั้นตำ่ในการ
สั่งซ้ือครั้งแรก (บาท) 

10,000,000.00 1,000.00    1.00*** 1.00 1.00 1,000.00 1.00 50,000.00 

มูลค่าข ั ้นต ่ำในการ
สั่งซ้ือครั้งถัดไป (บาท) 

1,000.00 1,000.00 1.00 1.00 1.00 1,000.00 1.00 1,000.00 

ค่าธรรมเนียมการรับ
ซ ื ้อค ืนหน ่วยลงทุน 

(BACK-END FEE)* 

ไม่เกินร้อยละ 
1.07 

ไม่เกินร้อยละ 
1.07 

ไม่เกินร้อยละ 
1.07 

ไม่เกินร้อยละ 
1.07 

ไม่เกินร้อยละ 
1.07 

ไม่เกินร้อยละ 
1.07 

ไม่เกินร้อยละ 
1.07 

ไม่เกินร้อยละ 
1.07 

ค ่าธรรมเน ียม กา ร
จัดการรายปี** 

ไม่เกินร้อยละ 
0.96 

ไม่เกินร้อยละ 
1.2275 

ไม่เกินร้อยละ 
0.96 

ไม่เกินร้อยละ 
0.96 

ไม่เกินร้อยละ 
0.96 

ไม่เกินร้อยละ 
0.96 

ไม่เกินร้อยละ 
0.96 

ไม่เกินร้อยละ 
0.96 

เฉพาะผู้ลงทุนที่มี
บัญชีซื้อขายหน่วย
ลงทุนและ/หรือทำ
รายการซื้อขายหน่วย
ลงทุนกับธนาคารไทย
พาณิชย์ จำกัด 
(มหาชน) ทุกสาขา 

/ / - - - - - - 

เฉพาะผู้ลงทุนที่มี
บัญชีซื้อขายหน่วย
ลงทุน และ/หรือทำ
รายการซื้อขายหน่วย
ลงทุนกับบรษิัท
จัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนตามที่
บริษัทจัดการกำหนด 
(ที่มิใช่ธนาคารไทย

- - / - - - - - 
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ชนิดหน่วยลงทุน A B I P E SSF (SFFE) (IN) 

พาณิชย์) และ/หรือ
ตัวแทนในการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ตัวแทนขาย
อิสระ) ที่แต่งตั้งโดย
บริษัทจัดการ  

เฉพาะผู้ลงทุน
ประเภทบุคคล กลุ่ม
บุคคล นติิบุคคล 
สถาบันทีบ่ริษัท
จัดการกำหนดที่
ต้องการสะสม
ผลประโยชน์จากการ
ลงทุน (Total return) 
โดยในเบื้องต้นบริษัท
จัดการกำหนด
ให้บริการเฉพาะผู้
ลงทุนกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพและ/หรือ 
กองทุนส่วนบุคคล 
ภายใต้การบริหารของ
บริษัทจัดการเท่านัน้ 

- - - / - - - - 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุน
ที่ทำรายการผา่น
ช่องทางเล็กทรอนิกส์
เช่น scb easy, 
scbam fund click 
เป็นต้น และช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใดที่
บริษัทจัดการกำหนด
เพ่ิมเติม 

- - - - / - / - 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุน
ที่ต้องการออมเงิน
ระยะยาวและได้รับ
สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี โดยเงินลงทุนใน
ชนิดหน่วยลงทุนนี้
สามารถนำไป
ลดหย่อนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาได้ 

- - - - - / / - 
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ชนิดหน่วยลงทุน A B I P E SSF (SFFE) (IN) 

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้อง
ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขที่
กรมสรรพากรและ/
หรือหน่วยงานของ
ทางการประกาศ
กำหนด 

หมายเหตุ :    * ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (BACK-END FEE) คิดเป็นร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน  
                        ท้ังนี้ ผู้ลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการมีเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดังนี้  

▪ ชนิดหน่วยลงทุน A กรณีมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 10,000,000.00 บาท และมีระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุนน้อยกว่า 30 วัน  

▪ ชนิดหน่วยลงทุน B กรณีมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 1,000,000.00 บาท และมีระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุนน้อยกว่า 30 วัน 

▪ ชนิดหน่วยลงทุน I  P และ E บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บ โดยจะแจ้งเงื่อนไขการ
เรียกเก็บให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30  วัน ซึ่งบริษัทจัดการจะติดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัท
จัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันดำเนินการ 

▪ ชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไข
การเรียกเก็บ โดยจะแจ้งเงื่อนไขการเรียกเก็บให้   ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบโดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) 

                     **  ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีต่อปี คิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินรวม หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจาก
กองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

      ***  ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกเป็นยอดรวมมูลค่าสั่งซื้อหน่วย
ลงทุนได้ในอนาคต ซึ่งยอดรวมดังกล่าวเป็นยอดรวมการสั่งซื้อของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ที่มิใช่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  ทุกสาขา) แต่ละราย หรือตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ตัวแทนขายอิสระ) แต่ละรายที่แต่งตั้งโดยบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงหลั กเกณฑ์ 
เงื่อนไขและวิธีการดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยจะปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และ
สำนักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) อีกท้ังแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงชนิดหน่วยลงทุนข้างต้นในภายหลัง ได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสำคัญ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะ
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว
ข้างต้น บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 
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ท้ังนี้ กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั้น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละ
ชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม 
และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุนได้ท่ี www.scbam.com 

Q: กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการล่าสุดเท่าใด 

A: 500,000 ล้านบาท  

Q: กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุน ในระยะเวลาเท่าใด 

A: เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนท่ีต้องการมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก มีความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ  

 สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนเพื่อนำไป
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งน้ี ผู้ลงทุนต้องถือครองหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 10 ปีตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุน เพื่อให้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษ ี

Q: ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน  

A: ความผันผวนของราคาตราสารหนี ้อ ันเน่ืองมาจากการเปลี ่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน ส่งผลให้ราคาของตราสารหนี ้ ท่ี  
กองทุนถืออยู่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้าม เช่น เมื่ออัตราผลตอบแทนลดลง พันธบัตรและหรือหุ้น กู้ก็จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น 
กองทุนก็จะได้รับผลตอบแทนในรูปของกำไร (Capital Gain) แต่ถ้าอัตราผลตอบแทนเพิ่มสูงขึ้นจะทำให้ราคาพันธบัตรและหรือหุ้นกู้น้ัน
ลดลงกองทุนก็จะเกิดผลขาดทุนขึ้นได้ 

Q: กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร  

A: กองทุนรวมน้ีไม่มีการประกันเงินลงทุนและไม่คุ้มครองเงินต้น 

Q: กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 

A: วันท่ีสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี : เดือนสิงหาคม 

Q: ท่านสามารถซื้อกองทุนนี้ควบกับกรมธรรม์ประกันชีวิต (Unit-Link) ได้หรือไม่ 

A: ผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะชนิดหน่วยลงทุน I) สามารถซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ท่ีบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต 
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

Q: การลงทุนในรูปแบบการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (Unit-Link) คืออะไร 

A:   การลงทุนในรูปแบบการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต คือ การท่ีผู้ลงทุนขอทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต และบริษัท
ประกันชีวิตจะนำเงินค่าเบี้ยประกันส่วนหน่ึงหรือท้ังหมดไปลงทุนในกองทุนรวมตามที่ผู้ลงทุนเลือกจากรายชื่อกองทุนรวมท่ีบริษัทประกัน
ชีวิตกำหนดไว้ โดยสัดส่วนของเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตท่ีจะนำไปลงทุนในกองทุนรวมจะเป็นเท่าใดขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ท้ังนี้ เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตท่ีนำไปลงทุนในกองทุนรวมอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลาตามผล
ประกอบการของกองทุนรวมท่ีผู้ลงทุนเลือกไว้ 
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ข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน 

Q:      กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร 

A: การเสนอขายหน่วยลงทุน 

 ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ “ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน” ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลาท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยมี
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก และมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ตามจำนวนเงินลงทุน/มูลค่าการสั่งซื้อหน่วยในแต่ละชนิด
หน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด และการคำนวณเป็นหน่วยลงทุน คิดคำนวณได้ดังนี้ 
▪ ชนิดหน่วยลงทุน A : ต้องทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 10,000,000 บาท สำหรับการซื้อครั้งแรก และ 1,000 บาท 

สำหรับการซื้อครั้งถัดไป คำนวณเป็นหน่วยลงทุนได้โดยนำจำนวนเงินที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน เช่น หาก       
ผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุน 1,000,000 บาท ราคาขายหน่วยลงทุนเท่ากับ 10 บาทต่อหน่วย ผู้ลงทุนจะได้รับจำนวนหน่วยลงทุนเท่ากับ 
1,000,000 หน่วย (10,000,000 / 10)  

▪ ชนิดหน่วยลงทุน B : ต้องทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1,000 บาท สำหรับการซื้อครั้งแรก และ 1,000 บาท สำหรับ
การซื้อครั้งถัดไป คำนวณเป็นหน่วยลงทุนได้โดยนำจำนวนเงินที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน เช่น หากผู้ลงทุน
สั่งซื้อหน่วยลงทุน  100,000 บาท ราคาขายหน่วยลงทุนเท่ากับ 10 บาทต่อหน่วย ผู้ลงทุนจะได้รับจำนวนหน่วยลงทุนเท่ากับ 10,000 
หน่วย (100,000 /10) 

▪ ชนิดหน่วยลงทุน I : ต้องทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1  บาท สำหรับการซื้อครั้งแรกและการซื้อครั้งถัดไป คำนวณ
เป็นหน่วยลงทุนได้โดยนำจำนวนเงินที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน เช่น หากผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุน 1 ,000 
บาท ราคาขายหน่วยลงทุนเท่ากับ 10 บาทต่อหน่วย ผู้ลงทุนจะได้รับจำนวนหน่วยลงทุนเท่ากับ 100 หน่วย (1,000 /10) 
▪  ชนิดหน่วยลงทุน P : ต้องทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1 บาท สำหรับการซื้อครั้งแรก และการซื้อครั้งถัดไป 
▪ ชนิดหน่วยลงทุน E : ต้องทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1 บาท สำหรับการซื้อครั้งแรก และการซื้อครั้งถัดไป 
▪ ชนิดเพื่อการออม : ต้องทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1,000 บาท สำหรับการซื้อครั้งแรก และการซื้อครั้งถัดไป 
▪ ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ : ต้องทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1 บาท สำหรับการซื้อครั้งแรก 

และการซื้อครั้งถัดไป 
▪ ชนิดควบประกัน : ต้องทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 50,000 บาท สำหรับการซื้อครั้งแรก และ 1,000 บาท สำหรับ

การซื้อครั้งถัดไป 

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นครั้งแรก บริษัท
จัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อทำการศึกษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการออมเพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน 

ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ท่ี  

ชนิดหน่วยลงทุน A และ B  
▪ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสำนักงานสาขาทุกแห่ง เวลาเปิดทำการ - 15.30 น. 
▪ บริษัทจัดการเปิดให้บริการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต SCB EASY FUND ภายใต้ SCB EASY NET www.scbeasy.com 

และทางแอพพลิเคชั่น SCB EASY APP ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ - 16.00 น.  
ชนิดหน่วยลงทุน I      
▪ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด โทร 0-2777-7777 เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. 
▪ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายอื่น (ที่มิใช่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) และ/หรือตัวแทนในการขายหรือ

รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ตัวแทนอิสระ) ท่ีแต่งตั้งโดยบริษัทจัดการ 
 

http://www.scbeasy.com/
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ชนิดหน่วยลงทุน P     

▪ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด โทร 0-2777-7777 เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. 
ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้สนับสนุนฯอื่นเพิ่มเติมในภายหลัง             
(ทั้งนี้ *วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนข้างต้น หมายถึง วันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และประเทศท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติม) 
ชนิดเพื่อการออม และชนิดควบประกัน 
▪ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสำนักงานสาขาทุกแห่ง เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. 

▪ บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต SCB EASY FUND ภายใต้ SCB EASY NET www.scbeasy.com และแอพพลิเคชั่น SCB EASY   
    APP เวลาเริ่มให้บริการ -16.00 น 

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

▪ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับ 
ซื้อคืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง 
ชนิดหน่วยลงทุน E และ ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
▪ SCBAM Fund Click Application ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. 
ท้ังนี้ วิธีการเสนอขายหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ท่ีบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนกำหนด 
บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงช่องทางการให้บริการข้างต้นในภายหลังได้ โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
และ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ ซึ่งการดำเนินการ
ดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

(ทั้งนี้ *วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนข้างต้น หมายถึง วันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ  และประเทศท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติม) 

การจัดสรรหน่วยลงทุน  

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามท่ีสั่งซื้อหลังจากท่ีบริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว  

ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง
โครงการจัดการกองทุนรวมจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ "สั่งซื้อก่อน ได้
ก่อน" ในกรณีท่ีสั่งซื้อพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการท่ีจะจัดสรรให้กับรายใด
รายหนึ่งได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า  

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือชื่อเสียง ความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้ โดยไม่
จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

ผู้ลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้       

 กรณีผู้ลงทุนทำรายการผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และช่องทางที่ธนาคารกำหนด  
 ชำระเป็นเช็ค หรือดราฟต์ลงวันท่ีเดียวกับวันท่ีสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม  

“ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด” 

 กรณีผู้ลงทุนทำรายการผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนรายอื่นท่ีได้รับการแต่งตั้ง 
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 นำเช็คหรือเงินสดเข้า “บัญชีซ้ือกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด” โดยมีรายละเอียดธนาคารดังต่อไปน้ี 

                                   ธนาคาร เลขที่บัญชี 

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

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

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

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

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

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

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

ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย  080-0-35101-4 

ธนาคารออมสิน 000-0-43238-5 

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

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 10-0000227-0 

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

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

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด 014-7-67600-1 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 80-0026905-7 

ท้ังนี ้สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย์ 
จำกัด (มหาชน) ได้ 

บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นโดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นท่ีเหมาะสม 

ข้อสงวนสิทธ ิ

▪ กรณีผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาน้ัน ผู้ลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหน่วยลงทุนได้หรือผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ก็ 
สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกันได้แต่สำหรับกรณีผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลนั้น  ผู้ลงทุนไม่สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งนี้  
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น  

 สำหรับการเปิดให้บริการบัญชีร่วมแก่หน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และชนิดควบประกัน น้ัน หากบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะประกาศ
ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ยกเลิก เปลี่ยนแปลงการให้บริการบัญชีร่วมสำหรับแต่ละชนิดหน่วยลงทุนได้ภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า ซึ่งจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 
4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือท้ังหมดเสียชีวิต 
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▪ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เ ว้น
แต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

▪ เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้
เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัท
จัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ท่ีมีถิ่นฐานอยู่
ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้
มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  

▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื ้อดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของ
บริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ กรณีเปลี่ยนแปลงเวลาทำรายการอาจเป็น
ระยะเวลาท่ีมากกว่าหรือน้อยกว่าเวลาท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน แต่ท้ังนี้จะไม่น้อยกว่าเวลา 12.00 น. ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการ จะ
คำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราว/ถาวรตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

วิธีการรับซื้อคืน 

 บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (สับเปลี่ยนออก) ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน* ตั้งแต่เวลา
เปิดทำการจนถึงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการขายคืน โดยมีมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน และมูลค่า
หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ดังนี้ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงินหรือหน่วยโดยมีมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนครั้งละ 1,000 บาท สำหรับชนิด
หน่วยลงทุน A, B, ชนิดควบประกัน 1 บาท สำหรับชนิดหน่วยลงทุน I, P, E และไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำการขายคืนสำหรับชนิดหน่วย
ลงทุน SSF, ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “เข้าก่อน ออกก่อน (first in first out basis)” ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะชำระเงินคืนให้ผู้ลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร ตามเลขที่บัญชีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบ
คำขอใช้บริการกองทุน หรือจัดส่งเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

ท้ังนี้ การขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ อาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระ
คืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมาย ภาษีอากร สำหรับผู้ถือ
หน่วยลงทุนท่ีจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตามระยะเวลาท่ีกฎหมายภาษีอากรกำหนด ณ วันท่ีขายหน่วย
ลงทุน 
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ผู้ลงทุนสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนได้ท่ี   

ชนิดหน่วยลงทุน A และ B  
▪ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสำนักงานสาขาทุกแห่ง เวลาเปิดทำการ - 15.30 น. 
▪ บริษัทจัดการเปิดให้บริการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต SCB EASY FUND ภายใต้ SCB EASY NET www.scbeasy.com 

และทางแอพพลิเคชั่น SCB EASY APP ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ - 16.00 น.  
ชนิดหน่วยลงทุน I      
▪ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด โทร 0-2777-7777 เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. 
▪ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายอื่น (ที่มิใช่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) และ/หรือตัวแทนในการขายหรือ

รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ตัวแทนขายอิสระ) ท่ีแต่งตั้งโดยบริษัทจัดการ 
ชนิดหน่วยลงทุน P     

▪ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด โทร 0-2777-7777 เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. 
ชนิดหน่วยลงทุน E และ ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
▪ SCBAM Fund Click Application ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. 

ชนิดเพื่อการออม และชนิดควบประกัน 
▪ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสำนักงานสาขาทุกแห่ง เวลาเปิดำการ - 15.30 น. 
▪ บริษัทจัดการเปิดให้บริการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต SCB EASY FUND ภายใต้ SCB EASY NET www.scbeasy.com 

และทางแอพพลิเคชั่น SCB EASY APP ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ - 16.00 น.  

▪ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด โทร 0-2777-7777 เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. 
▪ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายอื่น (ที่มิใช่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) และ/หรือตัวแทนในการขายหรือ

รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ตัวแทนขายอิสระ) ท่ีแต่งตั้งโดยบริษัทจัดการ 

อน่ึง บริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง 

ทั้งนี้ วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ที่บริษัทจัดการและ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนกำหนด 

(ทั้งนี้ *วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนข้างต้น หมายถึง วันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ  และประเทศท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติม) 

การขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืน
สิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากร สำหรับผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตามระยะเวลาที่กฎหมายภาษีอากรกำหนด ณ วันที่ขายหน่วย
ลงทุน 

สำหรับการทำรายการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทำรายการท่ีปรากฏอยู่กับธนาคารไทย
พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตไม่ได้ หากได้ทำรายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีท่ี
พิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากระบบงานที่ให้บริการในเรื ่องดังกล่าว โดยทางบริษัทจัดการจะดำเนินการสอบสวน
ข้อผิดพลาดและแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้ 

 

http://www.scbeasy.com/
http://www.scbeasy.com/
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การกำหนดเวลา และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

การทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ถือว่าเป็น
รายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด ในราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ 
ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

การทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด แต่เป็นรายการนอกเหนือจาก
ช่วงเวลาท่ีบริษัทจัดการกำหนด หรือการทำรายการในวันหยุดทำการ หรือวันทำการท่ีบริษัทจัดการไม่ได้กำหนดให้เป็นวันทำรายการ
ซื้อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไป ในราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ท่ีคำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไปน้ัน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนได้ แต่จะไม่น้อยกว่าเวลา 12.00 น. ซึ่งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว
บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงวิธีการหรือเงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและ/หรือความถี่ในการรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว ทั้งน้ี 
บริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

Q:      กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

A:      บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิกการทำธุรกรรมของผู้ถือ
หน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดเหตุการณใ์ด
เหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี  

(ก)  ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบคำขอใช้บริการกองทุน และ/หรือ ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตน
ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามท่ี
บริษัทจัดการกำหนด  

(ข)  บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อ
กฎหมายต่าง ๆ  

(ค)  บริษัทจัดการเห็นว่า การสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายอื่น หรือ
ความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ  

(ง)    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่
เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือท้ังหมดเสียชีวิต 

(จ)   เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้น พลัส (“กองทุน”)  การเสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็
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ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน 
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึง
กองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  

(ฉ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื ้อดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางก ฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของ
บริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

Q:  กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ ซื้อคืนหน่วย
ลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร 

A: การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้ว
ได้ เฉพาะในกรณีท่ีกำหนดไว้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตุใดเหตุหน่ึงดังน้ี โดยได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล  

(ข) มีเหตุท่ีทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการ  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุ นของกองทุน
รวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 

ทั้งนี้ การเลื่อนกำหนดชำระเงินค่าขายคืนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการและหลักเกณฑ์ท่ี
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง 

กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม ดังนี้ 

เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

- การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมทั่วไป 
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ด้วยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
1. swing factor มหีลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้แก่ 
1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 
2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 
3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 
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4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 
5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุนซึ่งบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องเท่าท่ี
สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 
2. การกำหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณา
ปัจจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 
2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 
3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 
4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 
5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุนซึ่งบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องเท่าท่ี
สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 
3. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่ 
สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 
4. ในกรณีท่ีเป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลท่ีได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนเท่าท่ี
สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น  
การพิจารณาใช้เครื่องมือ 
1. บริษัทจัดการอาจใช้ Swing Pricing ท่ีแตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือน้ี 
2. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดท่ีสัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า  swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยท่ี
มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 
ท้ังนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด 
ข้อสงวนสิทธิ 
1. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา
และหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการน้ัน 
2. บริษทัจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ท่ีเก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน
อัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ 
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวัน ทำการที่มีการใช้
เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการน้ัน ท้ังนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ท่ี
ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อ
หน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วนของวันทำการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนท่ีชำระด้วยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ได้
น้ัน ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาท่ีกำหนด การ
ประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาค มบริษัทจัดการ
ลงทุน และหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอื่นกำหนด 
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- ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - 
ADLs) : 
กองทุนรวมทั่วไป 
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด ซึ่ง
จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน  ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือ
หน่วยงานท่ีมีอำนาจอื่น ท้ังนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 
2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 
3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 
4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 
5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุนซึ่งบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องเท่าท่ี
สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 
2. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะ
คำนึงถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 
2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 
3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 
4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 
5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุนซึ่งบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องเท่าท่ี
สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 
3. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
สภาพคล่องอื่นได้ 
4. ในกรณีท่ีเป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลท่ีได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนเท่าท่ี
สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น 
การพิจารณาใช้เครื่องมือ 
1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือน้ี 
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยท่ีมูลค่าซื้อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch 
in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน ( redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั ้งน้ี 
รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด 
3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปน้ี 
(1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก 
(2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก 
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ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน 
4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
บรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยท่ียังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือน้ีไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทน
ให้กองทุนแต่อย่างใด 
ข้อสงวนสิทธิ 
1. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา
และหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการน้ัน 
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้
เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือ
ตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือ
บางส่วนของวันทำการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนท่ีชำระด้วยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทุน 
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหน่ึงท่ีเกิน ADLs threshold ท่ีบริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายท่ีทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้ 
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดย
บริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจัดการ
กำหนด 
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาท่ีกำหนด การ
ประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำ นักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอื่นกำหนด 
การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
- เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 
กองทุนรวมทั่วไป 
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ 
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
1. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือ เมื่อบริษัทจัดการกองทุน
พิจารณาเห็นสมควร 
2. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้
เฉพาะวันทำการซื้อขายใดท่ี สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของกองทุน มี
ค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยท่ีมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจาก มูลค่าการ
ซื ้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน 
(redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 
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3. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) 
ของคำสั่งรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันท่ีใช้ Redemption Gate สำหรับคำสั่งรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
ส่วนท่ีเหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยน
ออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะ
ไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั้นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานท่ีระบุไว้ในโครงการ 
5. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำ
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช ้
6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า 
7. ในกรณีท่ีมีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate น้ี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 
8. ในกรณีท่ีเป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลท่ีได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนเท่าท่ี
สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น 
การพิจารณาใช้เครื่องมือ 
1. Redemption Gate ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือน้ี 
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า 
สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate 
threshold ได้ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 
2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 
3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน
รวม 
4) เกิดการไถ่ถอนผิดปกต ิ
5) เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ท่ีกำหนดไว้ 
6) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซ้ือขายทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน 
ข้อสงวนสิทธิ 
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ตํ่ากว่า 
Redemption Gate ขั้นตํ่าท่ีระบุในโครงการ ท้ังนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด 
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช ้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption 
Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือ
หน่วยลงทุนท่ีถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า 
4. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา
และหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการน้ัน 
5. การขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate เงินลงทุนในส่วนที่รอการจัดสรรใหม่อาจเกิดกรณีที่มูลค่า
หน่วยลงทุนลดตํ่าลง จนทำให้เงินลงทุนท่ีเหลืออยู่ในกองทุนตํ่ากว่ามูลค่าคงเหลือขั้นตํ่าของกองทุน อาจทำให้จำนวนเงินลงทุนคงเหลือ
ดังกล่าวถูกขายคืนออกมาด้วย 
6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate อาจเกิดกรณีดังนี้ 
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- หากเกิดกรณีเงินลงทุนจากกองทุนต้นทางถูก Redemption Gate จนลดตํ่าลงกว่ามูลค่าขั ้นตํ ่าการซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทาง อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้ 
- หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนที่เสนอขายช่วง IPO เงินลงทุนจากกองทุนต้นทางที่ถูก Redemption Gate อาจมีมูลค่าตํ่ากว่า
มูลค่าขั้นตํ่าการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง หรืออาจถูกเลื่อนไปจนสิ้นสุดช่วงเวลา  IPO ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้ 
- ในกรณีท่ีเป็นวันหยุดทำการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนท่ีจัดสรรใหม่อาจไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ 
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิก รายการหรือนำเงินลงทุนดังกล่าวชำระ
คืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนส่วนท่ีเหลือได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าขั้นตํ่าในการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่าน้อย
กว่าท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนได้ เพื่อรองรับการกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ 
การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension 
of dealings) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1 
เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่ งขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กำหนด 
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ล งทุนเฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้ 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายน้ัน ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 
(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอ กเงินไม่ว่าจะ
เป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
(3) การกระทำท่ีเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย 
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ 
2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ 
3. อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังต่อไปน้ี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม 
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหน่ึงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมด 



 

                                                                                                             22        กองทุนเปิดไทยพาณิชยต์ราสารหนี้ระยะสั้น พลัส: SCBSFFPLUS 

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการ ซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 
ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง 
(interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเท่าน้ัน 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริต
และสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่เน่ืองจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ 
ท่ีมีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนน้ัน 

การหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน 

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็น
การชั่วคราว ตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทั้งนี้ ไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้  

Q: วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 
A: สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื ่อการออม ซึ ่งหมายถึง หน่วยลงทุนชนิดเพื ่อการออม และหน่วยลงทุนชนิดเพื ่อการออมผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 
▪ บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/ชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง แล้วนำไปชำระเงินค่าซื้อหน่วย

ลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตาม
วิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลำดับรายการ ตามวันและเวลาท่ีปรากฏในระบบนายทะเบียน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออมออก อาจเป็นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องศึกษาและ
ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายภาษีอากร 

▪ การทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเฉพาะการทำรายการสับเปลี่ยนจากกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น/
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น และกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเข้ามายังหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออม (ไม่รวมถึงกองทุนรวมที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) 

▪ การทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้สามารถทำรายการสับเปลี่ยนได้เฉพาะระหว่างกองทุนรวม
เพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเท่าน้ัน 

▪ การลดจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง จะทำ
ภายใน 4 วันทำการนับแต่วันท่ีได้รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

▪ ในช่วงแรกบริษัทจัดการยังไม่เปิดให้สับเปลี่ยนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารของ
บริษัทจัดการกับกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าวจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

▪ กรณีท่ีบริษัทจัดการเปิดให้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการกับกองทุน
รวมเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น จะเป็นไปตามวิธีการดังนี ้
กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าบริษัทจัดการ (SWITCHING IN)  
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ามายังหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ 
(กองทุนปลายทาง) สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่มือการลงทุน เอกสารการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และแสดงความจำนงใน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน/ชนิดหน่วยลงทุนนี้ได้ด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนโดยกรอกรายละเอียดและข้อมูลต่างๆในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
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กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากบริษัทจัดการ (SWITCHING OUT)  
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมนี้ (กองทุนต้นทาง) ไปยังกองทุนรวมเพื่อการ
ออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น (กองทุนปลายทาง) สามารถทำได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน โดยระบุจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการออกจากกองทุนต้นทาง และระบุชื่อกองทุนปลายทางพร้อมเอกสาร
หลักฐานอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพื่อประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แล้วนำไปยื่นที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (กองทุนปลายทาง)  
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมของบริษัทจัดการอื่นเป็นเงินสด
แยกต่างหากจากจำนวนเงินลงทุนที่ผู้ถือหน่วยต้องการโอนออก โดยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนจะคำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน
ของวันทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

▪ กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งให้บริษัทจัดการสับเปลี่ยน (โอนย้ายการลงทุน) หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมเพื่อ
การออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั้งหมด
ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันท่ีได้รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น  

▪ กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเมื่อเกิดเหตุการณ์ “เลิกกองทุนรวม” (โอนย้ายการลงทุน) ตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุนรวม (ส่วนข้อ
ผูกพัน) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออมอื่น ท่ีมีนโยบายการลงทุนหรือความเสี่ยงท่ีใกล้เคียงกองทุนรวมเดิม หรือไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออมที่มีความเสี่ยงต่ำสุด เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์
ในแต่ละขณะ ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายกองทุนตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในหัวข้อ “การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิก
กองทุนรวม” (ส่วนข้อผูกพัน) 

 สำหรับหน่วยลงทุนชนิดอื่น ๆ  

ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุน I สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนอื่นได้ แต่ในช่วงแรกบริษัทจัดการยังไม่อนุญาต  ให้
ชนิดหน่วยลงทุน A และ B สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนน้ีออกไปยังกองทุนอื่น ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ รวมถึงทุกชนิดหน่วยลงทุน
ยังไม่สามารถสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนนี้ ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวได้จะแจ้งให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักสาขาของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และเว็บไซต์ของบริษัทจัดการให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการเริ่มให้บริการ 

ในกรณีที่บริษัทจัดการอนุญาตให้สับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันได้ ในเบื้องต้น บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิ  
ให้การสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการสับเปลี่ยนชนิดหน่วยลงทุนเพื่อปรับระดับชนิดหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น กล่าวคือ การปรับระดับชนิดหน่วยลงทุนท่ีมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีท่ีสูงกว่าไป
ยังค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีท่ีต่ำกว่า โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี้ 

- ชนิดหน่วยลงทุน A :  ไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังชนิดหน่วยลงทุนอื่นได้  
- ชนิดหน่วยลงทุน B :  สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังชนิดหน่วยลงทุน A เท่าน้ัน โดยมีขั้นต่ำในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ใน แต่ละครั้งตามมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรกของชนิดหน่วยลงทุน A (ไม่ต่ำกว่า 10,000,000 บาท) 
- ชนิดหน่วยลงทุน I :  ไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังชนิดหน่วยลงทุนอื่นได้  
-      ชนิดหน่วยลงทุน P :  ไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังชนิดหน่วยลงทุนอื่นได้ 
-      ชนิดหน่วยลงทุน E :  ไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังชนิดหน่วยลงทุนอื่นได้  
-      ชนิดเพื่อการออม    :  ไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังชนิดหน่วยลงทุนอื่นได้  
-      ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์    :  ไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังชนิดหน่วยลงทุนอื่นได้  
-      ชนิดควบประกัน    :  ไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังชนิดหน่วยลงทุนอื่นได้  
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข/วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้นได้ในภายหลังโดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขโครงการ เช่น สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยไม่จำกัดชนิดหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยน สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไป
ยังกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนท่ัวไปทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 
7 วัน โดยจะปิดประกาศท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
เว็บไซด์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซด์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) อีกทั้งแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง  ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 
ในกรณีท่ีเป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) การลดจำนวนหน่วยลงทุนของ
กองทุนต้นทาง (ถ้ามี) ท่ีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง (ถ้ามี) จะทำภายใน 4 วันทำการ
ถัดจากวันที่ทำการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำนวนนั้นหรือวันที่คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนน้ันได้ แล้วแต่กรณี 
ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) การลดจำนวนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนต้นทางที่สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนและการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนปลายทางจะทำภายในวันทำการถัดจากวันที่ทำการซื้อขายหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนจำนวนน้ัน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถเพิกถอนคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการได้ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์
แล้ว เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ 

ราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
(ก) กรณีกองทุนต้นทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายท่ีบริษัทจัดการ
ได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้ทำรายการสับเปลี ่ยนหน่วยลงทุนแล้ว ซึ ่งเป็นราคาที ่ร ับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
(ข) กรณีกองทุนปลายทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการ
กำหนด ทั้งนี้ วันทำการซื้อขายดังกล่าวจะเป็นวันทำการก่อนวันที่กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้วบวกด้วยค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
ในกรณีท่ีเป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
(ก) กรณีหน่วยลงทุนต้นทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการที่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนน้ัน ซึ่งเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
(ข) กรณีหน่วยลงทุนปลายทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการท่ีมีการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนน้ัน ซึ่งเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตามที่ระบุไว้ใน หนังสือชี้ชวน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบและประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี)ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนการเปลี่ยนแปลงการให้บริการดังกล่าว ซึ่งการ
ดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

ข้อสงวนสิทธิ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธท่ีจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 
คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือท้ังหมดเสียชีวิต  

เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพยีงผู้
เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธท่ีจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการ
มีวัตถุประสงค์ที่จะไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ใน
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สหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้น
และดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสับเปลี่ยนดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัท
จัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าชั่วคราว/ถาวร ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ท้ังน้ี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

Q:  กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร 
A: 1. สำหรับทุกชนิดหน่วยลงทุน (ยกเว้นชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ

โอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปน้ี   
(ก) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน 
(ข) การโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย (ซึ่งไม่รวมถึงกรณีท่ีผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่
เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือท้ังหมดเสียชีวิต เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น) 
(ค) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้ 
ทั้งนี้ ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงานทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่ได้เป็น
ผู้ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอใช้บริการกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
พร้อมคำขอโอนหน่วยลงทุน และชำระค่าธรรมเนียมการโอนตามหัวข้อค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในรายละเอียด
โครงการ (ถ้ามี)   
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนให้ผู้รับโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่นายทะเบียน
หน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุน   
ท้ังนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียน  ผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว 
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่ายโอน 
จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้ 
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น และไมม่ีสิทธิ
นำหน่วยลงทุนไปจำนำเป็นหลักประกัน 
4. เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัท
จัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดย
บุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไ ม่จำกัดเพียง พลเมือง
สหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว แล ะ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวขัดกับ
หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

 

 



 

                                                                                                             26        กองทุนเปิดไทยพาณิชยต์ราสารหนี้ระยะสั้น พลัส: SCBSFFPLUS 

Q:  ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืน หน่วยลงทุน 
ได้จากช่องทางใด 

A: บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่าน Website ของ
บริษัทจัดการ: www.scbam.com ทุกวันทำการ 

สิทธขิองผู้ถือหนว่ยลงทุน 

Q:    กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 

A:  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีการทำรายการ
ซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน  โดยในกรณีท่ีเป็นการสั่งซื้อในระหว่างช่วงการเสนอขายครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ
จะจัดส่งหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบยืนยันการซื ้อหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั ่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์อิเล็ กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทาง
ไปรษณีย์ในกรณีท่ีไม่ระบุที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนภายใน 7 วันทำ
การนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน ส่วนในกรณีการทำรายการภายหลังช่วงเสนอขายครั ้งแรก นายทะเบียนหน่วยล งทุนและ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบ
ยืนยันการทำรายการดังกล่าว ใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื ้อคืน /สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ
ใบเสร็จรับเงิน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีท่ีไม่ระบุท่ีอยู่ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน 
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน  ทั้งนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาต
ดำเนินการเป็นอย่างอื่น 

Q:   ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไข 

A:      สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :   

  หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนท่ีถืออยู่ 

Q:    ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม 

A:    ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะทำการติดประกาศ ณ 
ท่ีทำการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

Q:    กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 

A:    ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำส่งข้อร้องเรียนมาได้ท่ี 
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2777-7777  

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

• ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2296-4763-90 

   

 



 

                                                                                                             27        กองทุนเปิดไทยพาณิชยต์ราสารหนี้ระยะสั้น พลัส: SCBSFFPLUS 

การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป และ
การฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความ
เสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีท่ีเกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อ
พิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

Q: การระบุภูมิลำเนาในประเทศไทย เพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย 

A:  ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงท่ีอยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลำเนา
เพื่อการวางทรัพย์ในกรณีท่ีต้องมีการวางทรัพย ์

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม 

Q: ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม  

A:        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณชิย์   
ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ 
กองทุนส่วนบุคคล ปัจจุบันบริษัทจัดการ มีกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการจำนวนทั้งหมด 470 กองทุน และมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทุนรวม เท่ากับ 896,105,063,080.06 บาท (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565) 

   รายช่ือคณะกรรมการจัดการ 
1. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส Chief Investment Officer  
3. นายอาชวิณ อัศวโภคิน Chief Marketing Officer  
4. นางปิ่นสุดา ภู่วิภาดาวรรธน์ Chief Operating Officer 
5. นางสุทธินีย์ ลิมปพัทธ์ Executive Director กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน 
6. ดร.พูนศักดิ์ โล่สุนทร 
7. นางสาวมยุรา ถิ่นธนสาร 

Executive Director กลุ่มจัดการลงทุน Machine Learning  
Executive Director กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหน้ี 

8. นายยุทธพล วิทยพาณิชกร 
9. นายวโรฤทธิ์ จีระชน 

Executive Director กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ 
Executive Director กลุ่มวิเคราะห์การลงทุน 

10. นางสาวพิณแก้ว ทรายแก้ว 
11. นางสาวอรวี อุดมพาณิชย์ 
12. นางสาวศุภรัตน์ อารีย์วงศ์ 

Executive Director กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน 
Executive Director กลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
Executive Director กลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน 

13. นายสมพงษ์ หิรัญขจรโรจน์ Executive Director กลุ่มบัญชีและปฏิบัติการกองทุน 
14. นางสาวคุณากร จิรานุกรสกุล Executive Director กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
15. นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม Executive Director กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน 
16. นางสาวนภารัตน์ กาญจนสมวงศ์ 
17. นายปราโมทย์ เล้าสมบูรณ์  

Executive Director กลุ่มทรัพยากรบุคคล 
Executive Director กลุ่มบริหารความเสี่ยง  

18. นางสาวอรอุมา ชีพเป็นสุข Executive Director กลุ่มกลยุทธ์และวางแผน 

     รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 
1. นางกิตติยา โตธนะเกษม ประธานกรรมการบริษัท 
2. นางสาลินี วังตาล กรรมการ 
3. ดร.ยรรยง ไทยเจริญ กรรมการ 
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4. นายชลิตติ เน่ืองจำนงค์ กรรมการ 
5. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย กรรมการ 
6. นายปฏิภาณ เลิศประเสริฐศิริ กรรมการ 

Q: รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน  

A:    1. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย 
2. นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส 
3. นางสุทธินีย์ ลิมปพัทธ์ 
4. ดร.พูนศักดิ์ โล่สุนทร 
5. นางสาวมยุรา ถิ่นธนสาร 
6. นายยุทธพล วิทยพาณิชกร 
7. นายวโรฤทธิ์ จีระชน 
8. นางสาวจารุภัทร ทองลงยา 
9. นายณัฐดนัย ประทานพรทิพย์ 
10. นายสถิตย์พงษ์ จันทรจิรวงศ์ 
11. นายไพริชน์ นิตยานุภาพ 
12. นางสาวนภาพรรณ ลาภวรกิจชัย  
13. นายเอกลักษณ์ กระแสเศียร 
14. นายวรุณ บุญรำลึกถนอม 
15. นางสาวนิสารัตน์ ชมภูพงษ์ 
16. นางวิไล ชยางคเสน 
17. นางสาวอิสรีย์ ภักดีไทย 
18. นายปิยะภัทร์ ภัทรภูวดล 
19. นางสาวศศิพิมพ์ สดแสงจันทร์ 

Q:  รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

A:        รายช่ือและขอ้มูลท่ีเกี่ยวข้องกับผู้จัดการกองทุน แสดงได้ดังน้ี 

กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหน้ี 

ลำดับ ช่ือ-สกุล หน้าท่ีและความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน 

1 นางสาวมยุรา ถิ่นธนาสาร บริหารการลงทุนในตราสารหนี้ 
และแสวงหาโอกาสในการสรา้ง
ผลตอบแทน จากการลงทุนใน
ตราสารหนี ้

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

-   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

-   คุณวุฒิพิเศษ CFA Level III 
 

- Executive Director กลุ่มจัดการ
ลงทุนตราสารหนี้ บลจ.ไทยพาณิชย ์

- Director กลุ่มจัดการลงทุน 
ตราสารหนี้ บลจ.ไทยพาณิชย ์

- Director ฝ่ายกลยุทธ์ลงทุนตราสาร
หนี้ บลจ.ไทยพาณิชย ์

- ผู้อำนวยการ สว่นลงทุน บมจ.ไทย
พาณิชย์ประกันชีวิต 

- นักวิเคราะห์ Investment Baking 
บริษัท Access Capotal (Thailand) 

2 นางสาวนภาพรรณ  ลาภวรกิจชัย บริหารการลงทุนในตราสารหนี้ 
และแสวงหาโอกาสในการสรา้ง
ผลตอบแทน จากการลงทุนใน
ตราสารหนี ้

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ สถาบันพัฒนบัณฑิต
บริหารศาสตร ์

- Director ฝ่ายกลยุทธ์ลงทุนตราสาร
หนี้ บลจ.ไทยพาณิชย ์

- Associate Director ฝ่ายกลยุทธ์
ลงทุนตราสารหนี้ บลจ.ไทยพาณิชย ์
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ลำดับ ช่ือ-สกุล หน้าท่ีและความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน 

- ปริญญาตรี การเงินการ
ธนาคาร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

- คุณวุฒิพิเศษ CFA Level I, 
Derivative License 

-  Director ฝ่ายกลยุทธ์ลงทุนตราสารหนี้ 
 บลจ.ไทยพาณิชย์   

-  ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายบริหารกองทุน      
สำรองเลี้ยงชีพ                     
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

-  ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายบริหารกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ                         
บริษัท ไทยประกันชีวติ จำกัด   

-  นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บงล.ซิทก้า 
จำกัด (มหาชน) 

3 นางสาวธวุดารา อิศรางกูร ณ อยุธยา บริหารการลงทุนในตราสารหนี้ 
และแสวงหาโอกาสในการสรา้ง
ผลตอบแทน จากการลงทุนใน
ตราสารหนี ้

- ปริญญาโท MBA Finance 
Middle Tennessee State 
University 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 

- คุณวุฒิพิเศษ Fund Manager 
License 

 

- Associate Director ฝ่ายกลยุทธ์
ลงทุนตราสารหนี้ บลจ.ไทยพาณิชย ์

-   ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน 
บลจ.ไทยพาณิชย์  

- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ บลจ.ไทยพาณิชย์   

- ผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
ฝ่ายผลิตภัณฑ์การลงทุน      
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด 
(มหาชน) 

- เจ้าหน้าที่การลงทุน Capital Market 
Department ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จำกัด (มหาชน) 

- Management Trainee        
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด 
(มหาชน) 

4 คุณวัชรา สถิตพรอำนวย บริหารการลงทุนในตราสารหนี้ 
และแสวงหาโอกาสในการสรา้ง
ผลตอบแทน จากการลงทุนใน
ตราสารหนี ้

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร ์
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
-   ปริญญาโท การเงิน

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 
- คุณวุฒิพิเศษ CFA level I 

-   Associate Director ฝ่ายกลยุทธ์
ลงทุนตราสารหนี ้

-  ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
สำนักงานประกนัสังคม 

-  นักวิเคราะห์หลักทรัพย์  
   บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต 
- ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี ้

บลจ. แอทเซส พลัส จำกัด 
- นักวิเคราะห์ตราสารทุน 

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 
- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน 

บลจ. ฟินันซ่า จำกัด 

5 นายพีรวิชญ์ ลิ้มเดชาพันธ์ บริหารการลงทุนในตราสารหนี้ 
และแสวงหาโอกาสในการ
สร้างผลตอบแทน จากการ
ลงทุนในตราสารหนี ้

-   ปริญญาโท คณิตศาสตร์
การเงิน University of Leeds 

-   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

-   คุณวุฒิพิเศษ FRM 

- Associated Director กลุ่มจัดการ
ลงทุนตราสารหนี้ บลจ.ไทยพาณิชย ์

- ผู้อำนวยการ ฝา่ยลงทุนตราสารหนี้ 
บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุน 
ตราสารหนี้ บลจ. ทหารไทย 

- ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 
บลจ.แอสเซทพลัส 

- ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความ
เสี่ยง บลจ.ทหารไทย 
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ลำดับ ช่ือ-สกุล หน้าท่ีและความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน 

6 นายเอกลักษณ์ กระแสเศียร บริหารการลงทุนในตราสารหนี้ 
และแสวงหาโอกาสในการสรา้ง
ผลตอบแทน จากการลงทุนใน
ตราสารหนี ้

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขา
การเงิน มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์  

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

- คุณวุฒิพิเศษ CFA Level I, 
Single License 

- Director ฝ่ายกลยุทธ์ลงทุนเครดิต 
บลจ.ไทยพาณิชย์   

- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายลงทุนตราสาร
หนี้ และบริหารการเงิน  
บลจ.ไทยพาณิชย ์

- เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสาร
หนี้ และบริหารการเงิน  
บลจ.ไทยพาณิชย ์

7 นางสาวกลัยดา ณ พัทลุง บริหารการลงทุนในตราสารหนี้ 
และแสวงหาโอกาสในการสรา้ง
ผลตอบแทน จากการลงทุนใน
ตราสารหนี ้

-   ปริญญาโท MS Finance 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

-   ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

-   คุณวุฒิพิเศษ CFA Level I, 
Single License, CPA 

-   Associate Director ฝ่ายกลยุทธ์
ลงทุนเครดิต บลจ.ไทยพาณิชย ์

-   Senior Associate ฝ่ายกลยุทธ์
ลงทุนตราสารหนี้ บลจ.ไทยพาณิชย ์

-   ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์เครดติ   
      บลจ.ไทยพาณิชย์ 
-   เจ้าหน้าที่บัญชี บัญชีผลิตภัณฑ์

บริหารการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จำกัด(มหาชน) 

-   ผู้ช่วยผู้จัดการผูต้รวจสอบบัญชี   
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  
เอบีเอเอส จำกัด 

- ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี   
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  
เอบีเอเอส จำกัด 

8 นางสาวทัชภรณ์ โอภาสขจรเดช บริหารการลงทุนในตราสารหนี้ 
และแสวงหาโอกาสในการสรา้ง
ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
ตราสารหนี ้

-   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

-   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

- คุณวุฒิพิเศษ CFA Level I, 
CISA Level I, Derivatives 
License 

- Associate Director ฝ่ายกลยุทธ์ลงทุน
เครดิต บลจ.ไทยพาณิชย์  

- ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้  
บลจ.ธนชาต  

- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้  
บลจ.ภัทร  

- ผู้จัดการฝา่ยพัฒนาผลติภัณฑ์  
บลจ.ภัทร 

9 นายวรุณ บุญุรำลึกถนอม บริหารการลงทุนในตราสารหนี้ 
และแสวงหาโอกาสในการสรา้ง
ผลตอบแทน จากการลงทุนใน
ตราสารหนี ้

-   ปริญญาโท วิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาการเงิน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

-   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
บัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

-   คุณวุฒิพิเศษ CFA Level I 

- Director ฝ่ายกลยุทธ์ลงทุน 
ตราสารหนี้ทางเลือก 
บลจ.ไทยพาณิชย ์

- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
ฝ่ายกลยุทธ์บริหารการลงทุน 
บลจ.กสิกรไทย 

- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน
ต่างประเทศ บลจ.กสิกรไทย 

- Officer ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศและ
ผลิตภัณฑ์การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ 

10 นางสาวกมลรัตน์  ตั้งธนะวัฒน์ บริหารการลงทุนในตราสารหนี้ 
และแสวงหาโอกาสในการสรา้ง

- ปริญญาโท MBA 
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร ์

- Associate Director ฝ่ายกลยุทธ์
ลงทุนตราสารหนี้ทางเลือก  

    บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด    
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ลำดับ ช่ือ-สกุล หน้าท่ีและความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน 

ผลตอบแทน จากการลงทุนใน
ตราสารหนี ้

- ปริญญาตรี คณะ
พาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

- คุณวุฒิพิเศษ Fund 
Manager, Derivatives Fund 
Manager, CFA level II 
Candidate, CISA level 1 

- ฝ่ายวิเคราะห์เครดิต  
    บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 
- ฝ่ายค้าหลักทรัพย์  
    บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 
- ฝ่ายจัดสรรเงิน ธนาคารกรุงเทพ 

จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุ : 
* ข้อมูล ณ วันท่ี 3 ตุลาคม 2565 

Q: รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 

A:        ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เบอร์โทรศัพท์ 

1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  0-2777-7777 
2 บริษัทหลักทรัพย ์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 0-2305-9000 
3 บริษัทหลักทรัพย ์กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 0-2659-7000 
4 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 0-2359-0000 

5 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 0-2648-3600 
6 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) 0-2648-1777 
7 บริษัทหลักทรัพย ์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 0-2638-5500 

8 บริษัทหลักทรัพย ์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2659-8000 
9 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด 0-2695-5000 

10 บริษัทหลักทรัพย ์เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) 0-2680-1234 
11 บริษัทหลักทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 0-2857-7000 
12 บริษัทหลักทรัพย ์ฟินันซ่า จำกัด 0-2697-3870 

13 บริษัทหลักทรัพย ์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 0-2618-1111 
14 ธนาคารไอซีบีซ ี(ไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2629-5588 
15 บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด 0-2223-2288 

16 บริษัทหลักทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 0-2646-9650 
17 บริษัทหลักทรัพย ์ไอร่า จำกัด (มหาชน) 0-2080-2888                                                                                
18 บริษัทหลักทรัพย ์โกลเบล็ก จำกัด 0-2672-5999 

19 บริษัทหลักทรัพย ์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2088-9999 
20 บริษัทหลักทรัพย ์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 0-2352-5131-4 
21 บริษัทหลักทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด  0-2761-9100 

22 บริษัทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย์ จำกัด 0-2949-1999 
23 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด  0-2660-6677 
24 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด 0-2343-9532-33 

25 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2658-6300 
26 บริษัทหลักทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) 0-2658-5800 
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ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เบอร์โทรศัพท์ 

27 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด 0-2861-5508 
28 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด 0-2207-2100 
29 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จำกัด 0-2266-6697 

30 บริษัทหลักทรัพย ์ธนชาต จำกัด (มหาชน) 0-2056-8888 
31 บริษัทหลักทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2658-8888 
32 บริษัทหลักทรัพย ์คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 0-2205-7000 

33 บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) 0-2820-0000 
34 บริษัทหลักทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2635-1700 
35 บริษัทหลักทรัพย ์เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) 0-2117-7878 

36 บริษัทหลักทรัพย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 0-2009-8000 
37 บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด 0-2018-8666 
38 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 0-2633-6000 

39 ธนาคารออมสิน 0-2614-9999 
40 บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด 0-2026-5100 
41 บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด 0-2026-6222 

42 ธนาคารซิตีแ้บงค์ 1588 
43 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 0-2274-9400 
44 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 0-2696-0011 

45 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด - 
46 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด 0-2061-9621 
47 บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด 0-2095-8999 

48 บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด 0-2508-1567 
49 บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด 0-2430-6543 กด 0 

 ท้ังนี ้บริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง 

 นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

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

 ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2296-4763-90 

“นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนด้วย” 

Q:      รายชื่อผู้สอบบัญช ี

A:        บริษัท สำนักงาน เอินส์ทแอนด์ยัง จำกัด 

นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ 

นางสาว สมใจ คุณปสุต 

นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล 
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นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์ 

นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ 

หรือ 

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด 

นาย เทอดทอง เทพมังกร 

นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้ 

นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ 

นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย 

นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์ 

นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล 
บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในภายหลัง โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ
ตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี 

ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติม 

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 
  ท่ีอยู่    ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7 – 8  

  เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร 
  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทรศัพท์ 0-2777-7777  

 Website www.scbam.com 

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา 

  Call Center 0-2777-7777  

•       ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ 
ท้ังนี้ บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงช่องทางการทราบข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลังได้ 

ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง 
  
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส   มีนโยบายลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ตราสารหน้ีภาคสถาบันการเงิน และตราสารหน้ีภาคเอกชน ท้ังในและต่างประเทศ โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศ
ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ท้ังจำนวน การลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าว จึงมีความ
เสี่ยงดังต่อไปน้ี 
 ความเสี่ยงในกรณีที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้ของกองทุนรวม 

 (1)  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest rate risk) 

ความผันผวนของราคาตราสารหนี้อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน ส่งผลให้ราคาของตราสารหนี้ที่กองทุน
ถืออยู่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้าม เช่น เมื่ออัตราผลตอบแทนลดลง พันธบัตรและหรือหุ้นกู้ก็จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น กองทุนก็จะได้ รับ
ผลตอบแทนในรูปของกำไร (Capital Gain) แต่ถ้าอัตราผลตอบแทนเพิ่มสูงขึ้นจะทำให้ราคาพันธบัตรและหรือหุ้นกู้น้ันลดลงกองทุนก็จะเกิดผล
ขาดทุนขึ้นได ้

http://www.scbam.com/


 

                                                                                                             34        กองทุนเปิดไทยพาณิชยต์ราสารหนี้ระยะสั้น พลัส: SCBSFFPLUS 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส  : อาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นหรือตราสารหนี้ที่ให้อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดเพิ่มสูงขึ้น และในทางกลับกันเมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินลดลง จะลงทุนในตราสารหน้ี
ระยะยาว เพื่อรับกำไรส่วนเกินทุนจากราคาตราสารหน้ีท่ีเพิ่มขึ้น เพื่อลดความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน 

(2)  ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Credit Risk / Default Risk) 

ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการผิดนัดชำระหน้ีเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร และหรือผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา
ในการทำธุรกรรม (Counter Party) เน่ืองมาจากผู้ออกตราสารและหรือผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญาในการทำธุรกรรม มีผลการ
ดำเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกำหนดเวลา ส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับชำระ
ดอกเบี้ยและเงินต้นตามเวลาท่ีกำหนดไว้ 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส : จะทำการศึกษา และวิเคราะห์บริษัทผู้ออกตราสาร เกี่ยวกับ ปัจจัยพื้นฐานทาง
การเงิน และความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารหน้ีท่ีผู้ออกมีฐานะการเงินท่ีมั่นคง 
เช่น ตราสารหน้ีท่ีมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ออก หรือรับรอง รับอาวัล ค้ำประกันท้ังเงินต้นและดอกเบี้ย หรือตราสารหน้ีท่ีได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตราสารหน้ีของบริษัท
ท่ีผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการลงทุนของบริษัท เพื่อลดความเสี่ยงจากความไม่สามารถในการชำระหน้ีเงินต้นและผลตอบแทนของ
บริษัทผู้ออกตราสารหน้ี 

ในกรณีที่เป็นการฝากเงินกับสถาบันการเงินใด ๆ ทำให้กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการดำเนินงานของสถาบันการเงิน (counter 
party risk) เกี่ยวกับความสามารถในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของสถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากเพื่อรักษาสภาพคล่องของ
กองทุนรวม และเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการจัดสรรเงินลงทุนได้อย่างเหมาะสมตรงตามสภาวะของตลาดหลักทรัพย์ท่ีอาจเปลี่ยนแปลง 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส : จะพิจารณาสถาบันการเงินต่าง ๆ ตามวิธีการและขั้นตอนที่โปร่งใส และมีการ
กำหนดวงเงินลงทุน ในแต่ละสถาบันอย่างชัดเจน ทำให้ความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ต่ำ 

(3)  ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk / Marketability risk)  

ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ไม่สามารถซื้อหรือขายตราสารหนี้ได้ตามจำนวนและราคาที่ตั้งไว้ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม หาก      
ผู้ลงทุนต้องการจะซื้อหรือขายตราสารหนี้ ผู้ลงทุนต้องยอมเพิ่มหรือลดราคาเพื่อดึงดูดผู้ลงทุนรายอื่นให้มีการตกลงซื้อขายเกิดขึ้น ส่งผลให้
ผลตอบแทนมีระดับต่ำกว่าท่ีคาดไว้ แต่สำหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการถือตราสารหน้ีไปจนถึงวันครบกำหนดไถ่คืน จะไม่มีความเสี่ยงประเภทน้ี 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้น พลัส : กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีปริมาณการซื้อขายสูง ซึ่งจะช่วยลด 
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

(4) ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)  

ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสารที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทำ
กำไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวะการแข่งขัน ความผิดพลาดของผู้บริหาร เป็นต้น ทำให้ผู้ลงทุนในตราสารต้องสูญเสียเงินลงทุนได้ 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส : บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อราคา และคัดเลือกตรา
สารที่มีคุณภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 

(5) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ( Market Risk ) : 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของ
ประเทศ ซึ่งเป็นความเสี่ยงท่ีบริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถจะควบคุมได้   
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี ้ระยะสั ้น พลัส : บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง  ๆ รวมทั้งติดตามสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคา ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

 (6)  ความเสี่ยงจากการไถ่ถอนคืนตราสารท่ีลงทุนก่อนครบกำหนด (Call Risk)   

ในกรณีที่ตราสารดังกล่าวมีเงื่อนไขให้มีการเรียกไถ่ถอนคืนได้ก่อนกำหนด Call option ไว้ล่วงหน้า ผู้ออกตราสารหนี้มีสิทธิที่จะ
จ่ายชำระหนี้ได้ก่อนกำหนด ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงหรือการที่อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออตราสารหนี้เพิ่มขึ้น 
หรือผู้ออกตราสารหน้ีสามารถหาแหล่งเงินทุนอื่นท่ีมีต้นทุนต่ำกว่ามาจ่ายคืน (Refinancing) ทำให้กองทุนถูกบังคับให้ไถ่ถอน และเสียโอกาสใน
การได้รับอัตราผลตอบแทนในระดับเดิม โดยต้องนำเงินท่ีได้รับคืนน้ันไปลงทุนใหม่ในตราสารอื่นทดแทนซึ่งอาจมีอัตราผลตอบแทนต่ำกว่าอัตรา
เดิมทีเ่คยได้รับ 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส : ในการพิจารณาลงทุนตราสารหน้ีของกองทุน กองทุนจะพิจารณาคุณภาพของตัว
ตราสารหนี้ ตลอดจนความเหมาะสมของเงื่อนไขการชำระเงินคืนของตราสารหนี้นั้น ๆ พร้อมทั้งกำหนดและเจรจาเพื่อให้ได้อัตราผล  
ตอบแทนท่ีดีขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยงดังกล่าวด้วย 

▪ ความเสี่ยงในกรณีที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้ในต่างประเทศของกองทุนรวม 

(1)  ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) 
แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย และปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ อาจจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาตรา

สาร ท้ังนี้ สภาวะการลงทุนอาจได้รับผลกระทบในเชิงลบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ และสังคมของแต่ละประเทศ
ท่ีไปลงทุน (Country/Political & Economic Risk) 

(2)  ความเสี่ยงของธุรกิจ (Credit / business risk)  

มูลค่ายุติธรรมของตราสาร (Fair Value) จะขึ้นกับปัจจัยพื้นฐาน ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร 
ซึ่งในกรณีท่ีบริษัทประสบกับภาวะขาดทุนจะส่งผลให้มูลค่ายุติธรรมของตราสารลดต่ำลง หรือจะมีความเสี่ยงในการชำระคืนเงินต้นและ/หรือ
ดอกเบี้ยอันเกิดจากผู้ออกหรือผู้ค้ำประกันตราสารปฏิเสธการชำระเงินหรือไม่สามารถชำระเงินได้ภายในเวลาท่ีกำหนด  

(3)  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  

มูลค่าของตราสารที่ลงทุนขึ้นอยู่กับสภาพและขนาดของตลาดตราสารของแต่ละประเทศที่ไปลงทุน ซึ่งอาจจะทำให้กองทุนไม่
สามารถขายตราสารได้ในช่วงเวลาหรือราคาท่ีต้องการ 

(4)  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)  

มูลค่าหน่วยลงทุนและผลตอบแทนของกองทุนที่อยู่ในรูปเงินบาทอาจมีความผันผวนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทกับค่าเงินสกุลของตราสารท่ีกองทุนไปลงทุน เช่น หากกองทุนลงทุนในตราสารท่ีออกในสกุลเงิน A หากค่าเงิน
บาทแข็งขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงิน A มูลค่าตราสารที่ออกในสกุลเงิน A เมื่อเทียบเป็นเงินบาทจะลดลง ในทางตรงกันข้ามหากค่าเงินบาทอ่อน
ตัวลงเมื่อเทียบกับค่าเงินสกุล A มูลค่าตราสารที่ออกในสกุล A เทียบเป็นเงินบาทจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เป็นต้น 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส : จะทำการศึกษา และวิเคราะห์บริษัทผู้ออกตราสาร เกี่ยวกับ ปัจจัยพื้นฐานทาง
การเงิน และความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนจะลงทุน ตลอดจนวิเคราะห์
ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศที่จะไปลงทุน เช่น อัตราดอกเบี้ย ค่าเงิน นโยบาย การเงิน/คลังของภาครัฐ  ภาวะตลาดตราสาร
หนี้ ภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้ กองทุนจะมีการกำหนดนโยบายการลงทุน ตลอดจน
กำหนดสัดส่วนการลงทุนหลักทรัพย์หรือตราสารในแต่ละประเภทให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุ นรวม 
ตามวิธีการและขั้นตอนท่ีโปร่งใส โดยดำเนินการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. 
เพื่อให้กองทุนมีระดับความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เหมาะสม กองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศท่ีกองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะ
ใดขณะหน่ึง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินท่ีลงทุนในต่างประเทศ 



 

                                                                                                             36        กองทุนเปิดไทยพาณิชยต์ราสารหนี้ระยะสั้น พลัส: SCBSFFPLUS 

(5) ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and political risk) 

           ความเสี่ยงในเรื่องของเสถียรภาพและรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน ตลอดจนภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน
ของประเทศต่าง ๆ  ท่ีกองทุนลงทุน 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส : กองทุนอาจได้รับผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้อกำหนด 
กฎเกณฑ์หรือนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ อาทิเช่น นโยบายทางการเงินเรื่องข้อจำกัดของการเคลื่อนย้ายเงินตรา
ต่างประเทศเข้า-ออกโดยเสรี หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุนรวมท่ีอาจแตกต่างจากหลักเกณฑ์และกฎหมายท่ี
เกี ่ยวข้องในการจัดตั ้งกองทุนรวมของประเทศไทย  เป็นต้น ทั้งน้ี ในการพิจารณาลงทุนบริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน  ตลาดทุน  ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ ของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่าง
ใกล้ชิด  เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศน้ัน ๆ ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงในส่วนของ  Country risk ลงได้บ้าง 

(6) ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) 

ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่
ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศได้ครบถ้วนตามที่คาดไว้ ส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์ผลตอบแทน
การลงทุนของกองทุน 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้น พลัส : บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการ
นำเงินลงทุนกลับประเทศของนักลงทุนต่างชาติของประเทศท่ีกองทุนเข้าลงทุนอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ 

 

ลักษณะและความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ์ ประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  และแนวทางการบริหาร 

ตราสารอนุพันธ ์ (Derivatives) หมายถึง เครื่องมือทางการเงินที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

 มูลค่าจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร ที่ระบุไว้ในสัญญา เช่น อัตราดอกเบี้ย ราคาหลักทรัพย์ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดัชนีราคา หรือดัชนีอัตราผลตอบแทนพันธบัตร อันดับความน่าเชื่อถือหรือดัชนีความน่าเชื่อถือ หรือตั ว
แปรอื่นท่ีคล้ายคลึงกัน 

 ผู้ลงทุนไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินลงทุนสุทธิเมื่อเริ่มแรก หรือต้องจ่ายด้วยจำนวนเพียงเล็กน้ อยเมื่อเทียบกับสัญญาประเภทอื่น ซึ่งมีการ
ตอบสนองในลักษณะเดียวกันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด 

 การรับหรือจ่ายชำระจะกระทำในอนาคต 

โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ถือเป็นตราสารอนุพันธ์ประเภทหนึ่ง  โดยกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management : EPM) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และ/หรือ
เพื่อลดค่าใช้จ่าย และ/หรือเพื่อหวังผลตอบแทนหรือรายได้ของกองทุน (Enhance yield) โดยกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้น พลัส 
อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรอ้างอิง ที่กองทุนตราสารหนี้สามารถลงทุนได้เท่านั ้น เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา 

การทำธุรกรรมในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ยังคงมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้ 

(1)  ความเสี่ยงตลาด (Market Risk)  

ได้แก่ การที่กองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงไม่ได้ทั้งหมด และเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้น หากตลาดฯไม่เคลื่อนไหวไปใน
ทิศทางที่คาดการณ์ไว้ เช่น ในกรณีที่มีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรื อ 
ปัจจัยอื่น ๆ เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง อาจส่งผลกระทบให้ตลาดเกิดความผันผวน และส่งผลกระทบต่อราคาหรือมูลค่าของ  
สินค้าอ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีกองทุนได้ทำธุรกรรมไว้ ซึ่งอาจทำให้ระดับความเสี่ยงท่ีคาดการณ์ไว้จากการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าเกิดความคลาดเคลื่อนหรือเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามได้ จึงมีส่วนเปิดความเสี่ยงเหลืออยู่ (Risk Exposure) หรืออาจกล่าว 
โดยสรุปได้ว่าการเข้าทำธุรกรรมในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging) อาจไม่สามารถ
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หักล้างภาระความเสี ่ยงที ่เกิดขึ ้นจากการถือครองหลักทรัพย์ได้โดยสมบูรณ์ และหากเป็นการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื ่อหวัง
ผลตอบแทน (Enhance yield) อาจทำให้กองทุนเกิดผลขาดทุนจากการเข้าธุรกรรมดังกล่าวได้ 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส : จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง  (Hedging) ไม่เกิน
มูลค่าความเสี่ยงทั้งหมดที่กองทุนมีอยู่หรือไม่เกินมูลค่าหลักทรัพย์พื้นฐานที่กองทุนถืออยู่ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด  และจากการที่ผู้จัดการกองทุนสามารถทราบสถานะและมูลค่าการลงทุนการลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าทุกวันทําการ ดังนั้น ผู้จัดการกองทุนจะดูแลการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยมีขั้นตอนการลงทุนให้
เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ 

(2)  ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา (Counter Party Credit Risk)  

เป็นความเสี่ยงที่เกิดในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเฉพาะสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าซึ่งระบุความต้องการเฉพาะเจาะจงระหว่างคู่ค้า 2 ฝ่าย เมื่อภาวะตลาดมีความผันผวนรวดเร็ว และรุนแรง อาจส่งผลให้ภาระความ
เสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมาก จนไม่สามารถปฏิบัติตามภาระที่ได้ตก ลงไว้ใน
สัญญา 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส : จะเลือกลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับคู่สัญญาได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระดับ Investment Grade และกองทุนจะมีการลงนามใน สัญญา ISDA ซึ่งเป็นสัญญา
มาตรฐานมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดข้อปฏิบัติพื้นฐานสำหรับการทำธุรกรรมอนุพันธ์โดยทั่วไป เพื่อให้เป็นข้อผูกมัดที่จะครอบคลุมถึง
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาอันจะกระทบกระเทือนถึงสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา โดยให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้รับ
ความเป็นธรรมที่เท่าเทียมกัน ซึ่งมีผลฟ้องร้องได้ตามกฎหมาย จึงทำให้ความเสี่ยงดังกล่าวลดลง 

(3)  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  

 ได้แก่ ความเสี่ยงเมื่อต้องการปิดสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยการทำการซื้อขายในทางตรงข้ามกับเมื่อแรกเข้าทำสัญญาฯ แต่ไม่
สามารถทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดได้ในช่วงเวลาและราคาท่ีต้องการ อันเนื่องจากสภาพและขนาดของตลาด เช่น ปริมาณ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าค่อนข้างจำกัด ตลอดจนไม่มีวิธีการกำหนดราคาของสัญญาอย่างชัดเจน และขาดข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการซื้อขาย
สัญญาดังกล่าว 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส : ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดได้  
ในช่วงเวลาและราคาที่ต้องการ อันเนื่องจากสภาพและขนาดของตลาด เช่น ปริมาณสัญญาค่อนข้างจำกัด  กองทุนอาจพิจารณาทำ
ธุรกรรมดังกล่าวผ่านตลาด OTC แทน ภายใต้การพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม (Premium) อนึ่งกองทุนอาจเลือกทำการปิด
สถานะสัญญาฯ กับคู่ค้ารายเดิมที่ทำการซื้อขายด้วยเมื่อแรกเข้าทำสัญญาฯ ซึ่งน่าจะพร้อมบริการสภาพคล่องให้กองทุนได้ดีกว่า 

(4)  ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (Legal Risks)  
 การทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในแต่ละสัญญาฯ อาจมีการตีความในการปฏิบัติตามสัญญาแตกต่างกันระหว่างบริษัทจัดการกับ
คู่สัญญา อันจะทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามท่ีผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ไว้ ตลอดจนอาจมีกฎเกณฑ์ของประกาศกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องท่ีออกมา
ใหม่ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามได้ 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส : ในกรณีอาจมีการตีความในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแตกต่างกัน
ระหว่างบริษัทจัดการกับคู่สัญญา ทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว้ ตลอดจนอาจมีกฎเกณฑ์ของประกาศกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องท่ี
ออกมาใหม่ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามได้ กองทุนมีแนวปฏิบัติและขั้นตอนในการเข้าทำสัญญาฯ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อตกลงต่าง ๆ 
ในสัญญาฯ สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทจัดการมีนิติกรประจำซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบข้อสัญญาและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุนร่วมกับบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอก โดยจะมีการพิจารณาและตรวจสอบสัญญาฯ หรือข้อตกลงการลงทุน เพื่อทบทวน
ความเข้าใจในสาระสำคัญ รวมถึงวิธีปฏิบัติของธุรกรรมนั้นระหว่างคู่สัญญาเพื่อความเข้าใจท่ีตรงกัน 
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(5)  ความเสี่ยงในการประเมินค่า (Estimation/perceived risks)  
 กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสารที่อ้างอิงตามสัญญาไม่ถูกต้องครบถ้วน เนื่องจากการมีข้อมูลไม่
เพียงพอ และการใช้วิธีการประเมินค่าท่ีแตกต่างกันของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น คู่สัญญา ผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็นต้น 

(6)  ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน (Operational Risks)  
 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากความผิดพลาดหรือความไม่เพียงพอของกระบวนการทำงาน พนักงานบริษัทจัดการ ระบบงาน หรือ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการทุจริตของพนักงาน อันอาจส่งผลกระทบต่อการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่ถูกต้อง 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส : เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสารที่อ้างอิงตามสัญญา  
ไม่ถูกต้อง หรือความผิดพลาดจากกระบวนการทำงาน  ระบบงาน หรือพนักงาน รวมท้ั งการทุจริตของพนักงาน ก่อนการลงทุนกองทุน  
บลจ.จะดำเนินการเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วน และหารือกระบวนการทำงาน และจัดเตรียมระบบงานรองรับ ตลอดจนพิจารณาวิธีการประเมิน
มูลค่ากับ คู่สัญญา และผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ี กำหนด ทั้งนี้ บลจ.มีการ
กำหนดส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าชัดเจนเพื่อเลี่ยงการทุจริตและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 

ลักษณะและความเสี่ยงของตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง และแนวทางการบริหาร 

เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงเป็นตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงตัวแปรอื่น ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยท่ัวไป  คือ  

(1)  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลค่าของตัวแปรอ้างอิง อันเนื่องจากปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อตัวแปรอ้างอิงเปลี่ยนไป 
เช่น ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน (ค่าเงิน) ปริมาณเงินไหลเข้าหรือออก (Fund Flow) ปัจจัยทางสังคม 
และปัจจัยด้านการเมือง เป็นต้น ดังนั้นกองทุนอาจมีความเสี่ยงในการไม่ได้รับผลตอบแทนเลย หรือเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดขีึ้น 
หากตัวแปรอ้างอิงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามคาดการณ์ไว้   

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส : ก่อนพิจารณาลงทุน กองทุนจะคาดการณ์ หรือทำการศึกษาและวิเคราะห์ตัวแปร
อ้างอิง ของตราสารดังกล่าวอย่างรอบคอบ  เพื่อให้กองทุนมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับผลตอบแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยมีระดับความเสี่ยง และ 
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

(2)  ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา (Credit Risk)  

 ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อันเนื่องจากภาระความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าแผงของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเพิ่มขึ้นอย่างมาก จนไม่สามารถปฏิบัติตามภาระที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส : ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structure note) ซึ่งคู่สัญญาได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระดับ Investment Grade จากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีได้รับ
การยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3)  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ถือเป็นตราสารที่มีลักษณะการซื้อขายเปลี่ยนมือมีจำนวนครั้งและปริมาณน้อย หรืออาจกำหนดให้ไม่สามารถ
เปลี่ยนมือได้ ดังนั้นกองทุนอาจได้รับความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง กล่าวคือ  กองทุนอาจขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ลงทุนอยู่น้ัน 
ไม่ได้ในชว่งเวลาและราคาตามที่ตอ้งการ   

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส : แม้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ส่วนใหญ่จะไม่สามารถโอน
เปลี่ยนมือได้หรือมีสภาพคล่องน้อย กองทุนจะทำการวิเคราะห์ตราสารที่จะลงทุน  ซึ่งเป็นตราสารที่ออกโดยสถาบันการเงินท่ีมีความมั่นคง
สูง และลงทุนในตราสารประเภทน้ีท่ีมีอายุไม่เกินกว่าอายุโครงการ หรือกองทุนอาจมีการควบคุมสัดส่วนการลงทุนในตราสารลักษณะน้ี 
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(4)  ความเสี่ยงด้านการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk)  
 ความเสี่ยงเมื่อกองทุนต้องการนำผลตอบแทน เช่น ดอกเบี้ยรับในรูปกระแสเงินสดท่ีได้รับจากตราสาร ฯ ท่ีลงทุนในแต่ละงวดของกองทุน 
ไปลงทุนต่อ แล้วไม่สามารถได้รับอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนท่ีเท่าเดิม ในสถานการณ์ท่ีอัตราผลตอบแทนของตลาดตราสารหน้ี มีแนวโน้ม
ลดลง  เนื่องจากกระแสเงินสดที่ได้รับจากดอกเบี้ยเป็นงวด ๆ จะถูกนำไปลงทุนใหม่อีกครั้งในตราสารอื่นในราคาตลาดขณะนั้นซึ่งอาจมีอัตรา
ดอกเบี้ยต่ำลง 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส : จะทำการวิเคราะห์สรรหาตราสารฯเพื่อนำกระแสเงินสดที่ได้รับจากดอกเบี้ยในแต่
ละงวดไปลงทุนต่อเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทน  โดยคำนึงถึงเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน    ให้เหมาะสมในแต่
ละสถานการณ์ 

(5)  ความเสี่ยงจากการไถ่ถอนคืนตราสารท่ีลงทุนก่อนครบกำหนด (Call Risk)   

 ในกรณีท่ีตราสารดังกล่าวมีเงื่อนไขให้มีการเรียกไถ่ถอนคืนได้ก่อนกำหนด Call option ไว้ล่วงหน้า ผู้ออกตราสารหน้ีมีสิทธิท่ีจะจ่ายชำระ
หน้ีได้ก่อนกำหนด  ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงหรือการท่ีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออตราสารหน้ีเพิ่มขึ้น หรือผู้ออก
ตราสารหน้ีสามารถหาแหล่งเงินทุนอื่นท่ีมีต้นทุนต่ำกว่ามาจ่ายคืน (Refinancing) ทำให้กองทุนถูกบังคับให้ไถ่ถอน และเสียโอกาสในการได้รับ
อัตราผลตอบแทนในระดับเดิม โดยต้องนำเงินที่ได้รับคืนนั้นไปลงทุนใหม่ในตราสารอื่นทดแทนซึ่งอาจมีอัตราผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเดิม  
ท่ีเคยได้รับ 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส : ในการพิจารณาลงทุนตราสารหน้ีของกองทุน กองทุนจะพิจารณาคุณภาพของตัว
ตราสารหนี้ ตลอดจนความเหมาะสมของเงื่อนไขการชำระเงินคืนของตราสารหนี้นั้น ๆ พร้อมทั้งกำหนดและเจรจาเพื่อให้ได้อัตราผล 
ตอบแทนท่ีดีขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยงดังกล่าวด้วย 

 
ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม 

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จำกัดอัตราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 

ไม่จำกัดอัตราส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment gradeแต่ต่ำกว่า 
2 อันดับแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามท่ีระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 
ส่วนท่ี 2 ข้อ 1 

ไม่จำกัดอัตราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade  
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ท้ังนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาล
เป็นประกัน  

ไม่เกิน 20% 
หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มี
ภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit 
rating แ บบ national scale ซ ึ ่ ง เ ป ็ น ไปตาม เ กณ ฑ ์ ท่ี
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
5.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN หรือ ศุกูก ท่ีผู้ออก

ไม่เกินอัตราดังน้ี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศท่ีได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
5.2 เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียดตาม 
filing 
5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหน้ี < 397 วัน นับแต่
วันท่ีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตาม
ตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังน้ี 
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย  
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย  
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บล. 
5.3 เสนอขายในประเทศไทย  
5.4 ม ีcredit rating อยู่ในระดับ investment grade 
5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหน้ี  > 397 วัน นับ
แต่วันท่ีลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated 
market 

6 ทรัพย์สินดังน้ี  
6.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้  
6.1.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN หรือ ศุกูกท่ีผู้ออก
จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารน้ันในต่างประเทศ 
หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ 
ธพ.ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศ
ไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 
6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
(กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนา
อยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนด) 
6.1.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง ดังนี้ 

รวมกันไม่เกินอัตราดังน้ี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุนใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ 
6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing 
6.1.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหน้ี < 397 วัน นับ
แต่วันท่ีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับ
บุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 
6.1.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหน้ี > 397 วัน นับแต่
วันท่ีลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยูใ่นระดับ investment 
grade 
(กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศท่ีคู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระ
ผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating 
แบบ national scale ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) 
6.2.1 reverse repo 
6.2.2 OTC derivatives 
6.3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 
3.13.2 ส่วนท่ี 2 ข้อ 2 ท่ีจดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO 
เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้
ลงทุนท่ัวไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจ
ทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือ
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 

7 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากท่ีระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5% 

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังน้ี ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF  

2. derivatives on organized exchange  
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ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)*  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว  

ไม่เกินอัตราใดอัตราหน่ึงดังน้ี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 25% หรือ 
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุนใน benchmark + 10% 

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF  

2. derivatives on organized exchange  

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
1.2 ธพ. 
1.3 บง. 
1.4 บค. 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ี MFได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชีเว้นแต่เป็น MF ท่ี
มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน 
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ท่ีอายุกองทุนคงเหลือ < 6 
เดือน ท้ังนี้ เฉพาะ MF ท่ีมีอายุโครงการ > 1 ปี  

2 ทรัพย์สินดังน้ี 
2.1 B/E P/N ท่ีมีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มี
การรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายกำหนด 
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้  
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMAและมีการเสนอ
ขายตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตรา
สารหน้ีท่ีออกใหม่)  
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 
12 เดือน  
2.4 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนน้ี  
(ข้อน้ีไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & 
hold ท่ีลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ท่ีมีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมี
การลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)     

รวมกันไม่เกิน 25% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

3 reverse repo  ไม่เกิน 25% 

4 securities lending  ไม่เกิน 25% 

5 ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อท่ีตัวตราสารและ ผู้ออกตราสารท่ีต่ำ
กว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)  

ไม่เกิน 20% 

6 ตราสารดังน้ี (total SIP)  
6.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณ
ตาม ผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)  
6.2 ตราสาร non-investment grade / unrated แต่ไม่รวมถึงตรา
สารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN ศุกูก หรือตราสาร Basel III ท่ีมี
ลักษณะครบถ้วน ดังนี้  
6.2.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ของส่วนท่ี 1 : 
อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single 
entity limit) 
6.2.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade 
หรือไม่มี credit rating  

รวมกันไม่เกิน 15% 

7 derivatives ดังน้ี 

7.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการลด
ความเสี่ยง (hedging) 

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงท่ีมีอยู่ 
  

7.2 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง 
(non-hedging limit) 

global exposure limit 
7.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน1 
จำกัด net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน derivatives 
โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV  

7.2.2 กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้อน2 
จำกัด net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน derivatives 
โดยมูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของ 
MF ต้องเป็นดังนี้  
(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV 
(2) relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark 
หมายเหตุ : “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การ
ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีมีกลยุทธ์แบบซับซ้อน 
(complex strategic investment) หรือ การลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีมีความซับซ้อน (exotic 
derivatives) 

8 ทรัพย์สิน ดังนี้ 
8.1 ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน 
8.2 ตราสาร Basel III 

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

8.2 derivatives หรือ SN ท่ีมี underlying เป็นตราสารตาม ตามข้อ 
8.1 – 8.2 

9 หน่วย CIS ท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย (โดยหน่วย CIS ดังกล่าวจะ
มีนโยบายสอดคล้องกับกองทุนรวม และไม่ทำให้ความเสี่ยงของ
กองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ) 

ไม่จำกัดอัตราส่วน 

** หมายเหต ุ: สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit  
1,2 รายละเอียดของการคำนวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานประกาศกำหนด  

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามความมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ตราสาร Basel III และศุกูกของ 
ผู้ออกรายใดรายหน่ึง  
(ไม่รวมถึงตราสารหน้ีภาครัฐไทย หรือตราสารหน้ีภาครัฐต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial 
liability)1 ของผูอ้อกตราสารรายน้ัน ตามที่เปิดเผยไว้ในงบ
การเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ท้ังนี้ ในกรณีท่ีผู้
ออกตราสารมีหน้ีสินทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด 
บลจ. อาจนำมูลค่าหน้ีสินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับ
มูลค่าหน้ีสินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดย
ข้อมูลหน้ีสินทางการเงินน้ันจะต้องเป็นข้อมูลท่ีมีการ
เผยแพร่เป็นการท่ัวไป และในกรณีท่ีผู้ออกตราสารไม่มี
หน้ีสินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อน้ีของผู้
ออกรายน้ันเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มี
การยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
2.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อน้ีโดยเป็นตรา
สารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า 
investment grade หรือไม่มี credit rating ให้บลจ.ลงทุน
เพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของบลจ.รายเดียวกันรวมกัน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีท่ีผู้ออกตราได้มีการยื่น
แบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารท่ีออกโดย
บุคคล ดังนี้ 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน

การเงิน 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย 
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10.  สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็น

สมาชิก 
11. สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับ

บุคคลตาม 1.-9.) 

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ท้ังหมดของ MF 
หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยน้ัน  
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในกรณีดังน้ี  
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลักษณะ
ครบถ้วนดังน้ี โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน  
(1.1) มีขนาดเล็ก  
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี  
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง  

1 หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการ
บัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี 
หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น  International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United 
States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น  

2 รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร  

“ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการ
ลงทุนของกองทุน และ/หรือ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม”  
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 

ของรอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 
 

รายการท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  
(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) 

อัตราตามโครงการ* เรียกเก็บจริง* 
(31 สิงหาคม 2563) 

เรียกเก็บจริง* 
(31 สิงหาคม 2564) 

เรียกเก็บจริง* 
(31 สิงหาคม 2565) 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมท้ังหมด
ท่ีประมาณการได้***** 

- ชนิดหน่วยลงทุน A 

- ชนิดหน่วยลงทุน B 

- ชนิดหน่วยลงทุน I 
- ชนิดหน่วยลงทุน P 
- ชนิดเพื่อการออม 
- ชนิดเพื่อการออมผานชองทาง
อิเล็กทรอนิกส****** 

 
 

ไม่เกิน 3.21 
ไม่เกิน 3.21 
ไม่เกิน 3.21 
ไม่เกิน 3.21 
ไม่เกิน 3.21 

 
ไม่เกิน 3.21 

 
 

0.39 
0.47 
0.39 
0.09 
0.43 

 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

 
 

0.45 
0.51 
0.45 
0.09 
0.47 

 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

 
 

0.50 
0.53 
0.50 
0.09 
0.50 

 
0.09 

1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 
- ชนิดหน่วยลงทุน A 
 
 

 

- ชนิดหน่วยลงทุน B 
 
 
 

- ชนิดหน่วยลงทุน I 
 
 
 
- ชนิดหน่วยลงทุน P 
 
 
 

- ชนิดเพื่อการออม 
- ชนิดเพื่อการออมผานชองทาง
อิเล็กทรอนิกส****** 

 
ไม่เกิน 1.07 

(ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 61 เป็น
ต้นไป เปลี่ยนเป็น ไม่เกิน 

0.96) 
 

ไม่เกิน 1.3375 
(ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 61 เป็น
ต้นไป เปลี่ยนเป็น ไม่เกิน 

1.2275) 
 

ไม่เกิน 1.07 
(ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 61 เป็น
ต้นไป เปลี่ยนเป็น ไม่เกิน 

0.96) 
 

ไม่เกิน 1.07 
(ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 61 เป็น
ต้นไป เปลี่ยนเป็น ไม่เกิน 

0.96) 
 

ไม่เกิน 0.96 
 

ไม่เกิน 0.96 

 
0.30 

 
 
 

0.38 
 
 
 

0.30 
 
 
 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 
 
 
 

0.34 
 

ยังไม่เปิดให้บริการ 

 
0.36 

 
 
 

0.42 
 
 
 

0.36 
 
 
 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 
 
 
 

0.38 
 

ยังไม่เปิดให้บริการ 

 
0.41 

 
 
 

0.44 
 
 
 

0.41 
 
 
 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 
 
 
 

0.41 
 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 
1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
(Trustee fee) ไม่เกิน 0.1605 0.02 0.02 0.02 

1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  
(Registrar fee) 

ในอัตราที่บริษัทจัดการ
กำหนด (รวมอยู่ใน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ) 
(ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 61    
เป็นต้นไป เปลี่ยนเป็น 

ไม่เกิน 0.11) 

0.07 0.07 0.07 

1.4 ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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รายการท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  
(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) 

อัตราตามโครงการ* เรียกเก็บจริง* 
(31 สิงหาคม 2563) 

เรียกเก็บจริง* 
(31 สิงหาคม 2564) 

เรียกเก็บจริง* 
(31 สิงหาคม 2565) 

1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน (Cost of 
providing the insurance) ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

1.6 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ (Other expenses)** ไม่เกิน 1.605 0.00 0.00 0.00 
 การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และสง่เสริม
การขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

ไม่เกิน 0.2675 ของ
จำนวนเงินทุนของ

โครงการ 
ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการ
ขายภายหลังเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้งแรก 

ไม่เกิน 0.2675*** ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

▪ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ **** ตามที่จ่ายจริง 0.00 0.00 0.00 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ี
ประมาณการไม่ได้ 

ตามที่จ่ายจริง ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียก
เก็บจริงท้ังหมด***** 
- ชนิดหน่วยลงทุน A 

- ชนิดหน่วยลงทุน B 
- ชนิดหน่วยลงทุน I 
- ชนิดหน่วยลงทุน P 
- ชนิดเพื่อการออม 
- ชนิดเพื่อการออมผานชองทาง

อิเล็กทรอนิกส****** 

 

ไม่เกิน 3.21 
ไม่เกิน 3.21 
ไม่เกิน 3.21 
ไม่เกิน 3.21 
ไม่เกิน 3.21 

 
ไม่เกิน 3.21 

 

0.39 
0.47 
0.39 
0.09 
0.43 

 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

 

0.45 
0.51 
0.45 
0.09 
0.47 

 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

 

0.50 
0.53 
0.50 
0.09 
0.50 

 
0.09 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์  
(Trading cost) 

ตามที่จ่ายจริง ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

*      ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 
**    เม่ือคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 1.1 – 1.5 จะต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมรวมของกองทุน 
***   ทั้งนี้ ไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 0.2675 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในแต่ละวัน 

****  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
***** ไม่รวมค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร 
****** ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เปิดใหบ้ริการตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 
ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ทั้งนี้บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว 
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รายการท่ีเรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน  
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

อัตราตามโครงการ* เรียกเก็บจริง* 
(31 สิงหาคม 2563) 

เรียกเก็บจริง* 
(31 สิงหาคม 2564) 

เรียกเก็บจริง* 
(31 สิงหาคม 2565) 

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-End Fee)** 
(1) ชนิดหน่วยลงทุน A  
(2) ชนิดหน่วยลงทุน B 
(3) ชนิดหน่วยลงทุน I 
(4) ชนิดหน่วยลงทุน P 
(5) ชนิดเพื่อการออม 
(6) ชนิดเพื่อการออมผานชองทางอิเล็กทรอนิกส**** 

 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

ไม่มี 

ไม่มี 

ไม่มี 
ไม่มี 

ยังไม่เปิดให้บริการ 

 
ไม่มี 

ไม่มี 

ไม่มี 

ไม่มี 
ไม่มี 

ยังไม่เปิดให้บริการ 

 
ไม่มี 

ไม่มี 

ไม่มี 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-End Fee)** 
(1) ชนิดหน่วยลงทุน A  
 
 
 

 
ไม่เกินร้อยละ 1.07 (ในกรณีที่มี

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญช ี
ต่ำกว่า 10,000,000.00 บาท และถือ

ครองหน่วยลงทุนน้อยกว่า 30 วัน) 

 
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

 

 
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 
 

 
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 
 

(2) ชนิดหน่วยลงทุน B 
 

ไม่เกินร้อยละ 1.07 (ในกรณีที่มี
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญช ี
ต่ำกว่า 1,000,000.00 บาท และถือ
ครองหน่วยลงทุนน้อยกว่า 30 วัน) 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 
 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 
 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 
 

(3) ชนิดหน่วยลงทุน I ไม่เกินร้อยละ 1.07 ยกเว้นไม่เรียกเก็บ ยกเว้นไม่เรียกเก็บ ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

(4) ชนิดหน่วยลงทุน P 
(5) ชนิดเพื่อการออม 
(6) ชนิดเพื่อการออมผานชองทางอิเล็กทรอนิกส**** 

ไม่เกินร้อยละ 1.07 
ไม่เกินร้อยละ 1.07 
ไม่เกินร้อยละ 1.07 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (Switching 
Fee)** 
(1)  ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 

(Switching In) 
• ชนิดหน่วยลงทุน A 
• ชนิดหน่วยลงทุน B 
• ชนิดหน่วยลงทุน I 
• ชนิดหน่วยลงทุน P 
• ชนิดเพื่อการออม 
• ชนิดเพื่อการออมผานชองทาง

อิเล็กทรอนิกส**** 

 
 
 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

 
 
 
 

ไม่มี 
ไม่มี 

ไม่มี 

ไม่มี 
ไม่มี 

 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

 
 
 
 

ไม่มี 
ไม่มี 

ไม่มี 

ไม่มี 
ไม่มี 

 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

 
 
 
 

ไม่มี 
ไม่มี 

ไม่มี 

ไม่มี 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

(2)  ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
(Switching Out) 
• ชนิดหน่วยลงทุน A 

 
 

ไม่เกินร้อยละ 1.07 (ในกรณีที่มี
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชตี่ำ

กว่า 10,000,000.00 บาท และถือ
ครองหน่วยลงทุนน้อยกว่า 30 วัน) 

 
 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 
 

 
 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 
 

 
 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 
 

• ชนิดหน่วยลงทุน B ไม่เกินร้อยละ 1.07 (ในกรณีที่มี
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ ยกเว้นไม่เรียกเก็บ ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 
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รายการท่ีเรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน  
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

อัตราตามโครงการ* เรียกเก็บจริง* 
(31 สิงหาคม 2563) 

เรียกเก็บจริง* 
(31 สิงหาคม 2564) 

เรียกเก็บจริง* 
(31 สิงหาคม 2565) 

ต่ำกว่า 1,000,000.00 บาท และถือ
ครองหน่วยลงทุนน้อยกว่า 30 วัน) 

• ชนิดหน่วยลงทุน I ไม่เกินร้อยละ 1.07 ยกเว้นไม่เรียกเก็บ ยกเว้นไม่เรียกเก็บ ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

• ชนิดหน่วยลงทุน P 
• ชนิดเพื่อการออม 

• สับเปลี่ยนไปยังกองทุนรวมภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการ 

• สับเปลี่ยนไปยังกองทุนรวมเพ่ือการ
ออมบริษัทจัดการอ่ืน***** 

• ชนิดเพื่อการออมผานชองทาง
อิเล็กทรอนิกส**** 

• สับเปลี่ยนไปยังกองทุนรวมภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการ 

• สับเปลี่ยนไปยังกองทุนรวมเพ่ือการ
ออมบรษิัทจัดการอ่ืน***** 

ไม่เกินร้อยละ 1.07 
 

 
ไม่เกินร้อยละ 1.07 

 
ไม่เกินร้อยละ 1.07 

 
 

 

ไม่เกินร้อยละ 1.07 
 

ไม่เกินร้อยละ 1.07 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 
 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 
 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 
 

 

ยังไม่เปิดให้บริการ 

ยังไม่เปิดให้บริการ 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 
 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 
 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 
 

 

ยังไม่เปิดให้บริการ 

ยังไม่เปิดให้บริการ 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 
 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 
 

ปัจจุบันยังไม่เปิด 
ให้สับเปลี่ยน 

 
 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

ปัจจุบันยังไม่เปิด 
ให้สับเปลี่ยน 

ค่าปรับกรณขีายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือ
ครองที่กำหนดไว้ในโครงการ (Exit Fee)  

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

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

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 10 บาท  
ต่อหน่วยลงทุน  
1,000 หน่วย 

ในอัตรา 10 บาท  
ต่อหน่วยลงทุน 
1,000 หน่วย 

ในอัตรา 10 บาท 
ต่อหน่วยลงทุน 
1,000 หน่วย 

ในอัตรา 10 บาท 
ต่อหน่วยลงทุน 
1,000 หน่วย 

*      ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมภาษีมูลคา่เพิ่มแล้ว 
**    ค่าธรรมเนียมการขาย / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน  โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง 

รายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ทราบตอ่ไป 
***   ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่มีภาษีมูลค่าเพ่ิม 
**** ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เปิดให้บริการตั้งแต่วนัที่ 10 มิถุนายน 2565 
***** กรณีมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะคำนวณจากมูลค่าหนว่ยลงทุนของวันทำการลา่สดุก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่ าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
บริษัทจัดการสงวนสิทธทิี่จะเพ่ิมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวขา้งต้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 
ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565 

 

  มูลค่า ร้อยละของมูลค่า 
ชื่อหลักทรัพย์ ตามราคาตลาด ทรัพย์สินสุทธิ 

  (บาท) (%) 
ตราสารหน้ี 135,197,166,203.09  71.88%  
  ตราสารหน้ีในประเทศ 127,606,353,698.29  67.84%  

  
 

ต๋ัวแลกเงิน 28,735,129,010.30  15.28%  

  
  

ตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 32/2022 
(BTSG22O31A) 

1,996,684,960.00  1.06%  

  
  

ตั๋วแลกเงิน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LHBANK22O06A) 1,798,367,796.00  0.96%  
  

  
ตั๋วแลกเงิน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (MPSC22N24A) 1,695,901,963.00  0.90%  

  
  

ตั๋วแลกเงิน บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALI23112A) 1,592,845,664.00  0.85%  
  

  
ตั๋วแลกเงิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN23119A) 1,494,359,580.00  0.79%  

  
  

ตั๋วแลกเงิน บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 04/2565 (AP22929A) 1,299,152,881.00  0.69%  
  

  
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2565 
(CPFTH22O19B) 

1,198,725,552.00  0.64%  

  
  

ตั๋วแลกเงิน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (MPSC22N10A) 1,198,128,588.00  0.64%  
  

  
ตั๋วแลกเงิน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (MPSC22901A) 1,000,000,000.00  0.53%  

  
  

ตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 23/2022 
(BTSG22905A) 

999,889,330.00  0.53%  

  
  

ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 025/2565 
(THANI22906A) 

999,864,400.00  0.53%  

  
  

ตั๋วแลกเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2565 
(CPF22923A) 

999,540,820.00  0.53%  

  
  

ตั๋วแลกเงิน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LHBANK22922A) 999,463,080.00  0.53%  
  

  
ตั๋วแลกเงิน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (MPSC22N15A) 998,335,480.00  0.53%  

  
  

ตั๋วแลกเงิน บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH22N07A) 998,186,040.00  0.53%  
  

  
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 11/2565 
(CPFTH22D27A) 

996,832,200.00  0.53%  

  
  

ตั๋วแลกเงิน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2565 
(CPFTH23117A) 

996,136,550.00  0.53%  

  
  

ตั๋วแลกเงิน บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO23216A) 995,310,290.00  0.53%  
  

  
ตั๋วแลกเงิน บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
(MST22N10A) 

898,284,924.00  0.48%  

  
  

ตั๋วแลกเงิน บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BPP22O28A) 798,536,536.00  0.42%  
  

  
ตั๋วแลกเงิน บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) (BTG22D23A) 547,892,383.50  0.29%  

  
  

ตั๋วแลกเงิน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC22930B) 499,650,655.00  0.27%  
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  มูลค่า ร้อยละของมูลค่า 
ชื่อหลักทรัพย์ ตามราคาตลาด ทรัพย์สินสุทธิ 

  (บาท) (%) 
  

  
ตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 28/2022 
(BTSG22O06A) 

499,516,220.00  0.27%  

  
  

ตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 30/2022 
(BTSG22O10A) 

499,460,995.00  0.27%  

  
  

ตั๋วแลกเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 
12/2565(CPF22N15A) 

499,138,275.00  0.27%  

  
  

ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 039/2565 
(THANI22N03D) 

498,966,525.00  0.27%  

  
  

ตั๋วแลกเงิน บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2565 
(KGI22N10A) 

399,275,160.00  0.21%  

  
  

ตั๋วแลกเงิน บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) (TCAP22N10A) 399,043,388.00  0.21%  
  

  
ตั๋วแลกเงิน บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 
(KGI22O20A) 

299,638,863.00  0.16%  

  
  

ตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 34/2022 
(BTSG22N17A) 

299,273,952.00  0.16%  

  
  

ตั๋วแลกเงิน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC22D22A) 198,777,694.00  0.11%  
  

  
ตั๋วแลกเงิน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC22908A) 139,948,265.80  0.07%  

  
 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 84,663,585,952.44  45.01%  

  
  

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 27/91/65(CB22O06B) 13,849,587,443.20  7.36%  
  

  
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 32/91/65(CB22N10A) 10,071,831,032.16  5.35%  

  
  

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 35/91/65(CB22D01A) 9,066,196,009.93  4.82%  
  

  
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 22/91/65(CB22901B) 8,947,000,000.00  4.76%  

  
  

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 28/95/65(CB22O17A) 8,913,559,549.44  4.74%  
  

  
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 34/91/65(CB22N24A) 7,793,965,673.78  4.14%  

  
  

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 25/91/65(CB22922A) 6,878,907,800.00  3.66%  
  

  
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 26/91/65(CB22929A) 6,540,522,750.98  3.48%  

  
  

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 23/91/65(CB22908A) 5,644,694,718.40  3.00%  
  

  
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 30/87/65(CB22O27A) 3,822,968,408.58  2.03%  

  
  

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 29/91/65(CB22O20A) 2,383,400,189.70  1.27%  
  

  
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 9/364/64(CB22901A) 674,000,000.00  0.36%  

  
  

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 10/364/64(CB22O06A) 56,974,789.47  0.03%  
  

  
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 11/364/64(CB22N03A) 19,977,586.80  0.01%  

  
 

หุ้นกู้ 14,207,638,735.55  7.55%  

  
  

หุ้นกู้ระยะสั้น บริษัท บริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จำกัด ครั้งที่ 3/2565 
(PAMCO22D15A) 

1,708,328,226.36  0.91%  
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  มูลค่า ร้อยละของมูลค่า 
ชื่อหลักทรัพย์ ตามราคาตลาด ทรัพย์สินสุทธิ 

  (บาท) (%) 
  

  
หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2564 ชุดท่ี 2 
(TRUE23OA) 

1,685,797,901.76  0.90%  

  
  

หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 ชุดท่ี 5 
(TRUE232B) 

1,515,406,035.00  0.81%  

  
  

หุ้นกู้ระยะสั้น ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2565 
(KKP22N17A) 

1,505,920,830.00  0.80%  

  
  

หุ้นกู้ระยะสั้น บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 รุ่นท่ี 
27 (TISCOG22O27A) 

1,483,656,745.04  0.79%  

  
  

หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 2/2565 
(TUC235B) 

1,397,717,584.79  0.74%  

  
  

หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดท่ี 5 
(TRUE235A) 

1,102,115,421.00  0.59%  

  
  

หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดท่ี 1 
(TRUE23NA) 

729,606,978.38  0.39%  

  
  

หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดท่ี 1 (TIDLOR234C) 659,852,546.36  0.35%  
  

  
หุ้นกู้ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 (SPALI229A) 639,978,963.20  0.34%  

  
  

หุ้นกู้ระยะสั้นของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 65/2565 
(KKP22N22A) 

622,113,079.60  0.33%  

  
  

หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดท่ี 2 
(TRUE232A) 

519,553,659.46  0.28%  

  
  

หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2564 
(HLTC242A) 

197,751,888.00  0.11%  

  
  

หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดท่ี 1 
(MINT237A) 

128,342,028.80  0.07%  

  
  

หุ้นกู้ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ชุดท่ี 1 (HMC23NA) 111,256,159.14  0.06%  
  

  
หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดท่ี 1 (CKP22NA) 87,772,513.02  0.05%  

  
  

หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดท่ี 5 
(CPF231A) 

69,230,532.45  0.04%  

  
  

หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2562 ชุดท่ี 1 (FTREIT238Ax) 

26,248,278.16  0.01%  

  
  

หุ้นกู้ของบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 (CBG237A) 15,984,978.56  0.01%  
  

  
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 
1/2563 ชุดท่ี 1 (WHAUP22DA) 

1,004,386.47  0.00%  

  ตราสารหน้ีต่างประเทศ 7,590,812,504.80  4.04%  

  
 

ตราสารหน้ีระยะสั้น (ต่างประเทศ) 7,590,812,504.80  4.04%  
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  มูลค่า ร้อยละของมูลค่า 
ชื่อหลักทรัพย์ ตามราคาตลาด ทรัพย์สินสุทธิ 

  (บาท) (%) 
  

  
บัตรเงินฝาก 12 เดือน INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 
LTD., DUBAI BRANCH(CDNICBDB29N22) 

2,185,834,716.00  1.16%  

  
  

บัตรเงินฝาก 12 เดือน THE BANK OF EAST ASIA, LTD.(CDNBEA23623) 2,131,117,716.00  1.13%  
  

  
บัตรเงินฝาก 12 เดือน THE BANK OF EAST ASIA, LTD.(CDNBEA23223) 1,816,057,230.00  0.97%  

  
  

บัตรเงินฝาก 6 เดือน INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 
LTD., LONDON BRANCH(CDNICBLD11O22) 

1,457,802,842.80  0.78%  

เงินฝากธนาคาร 61,009,017,986.13  32.44%  
  

  
ธนาคารอาคารสงเคราะห์(GHB) 3,803,498,082.20  2.02%  

  
  

บมจ.ธนาคาร ยูโอบี(UOBT) 525,639.90  0.00%  
  

  
บมจ.ธนาคารกรุงไทย(KTB) 12,282.19  0.00%  

  
  

BANK OF CHINA, MACAU BRANCH(BOC MACAU) 8,013,021,316.56  4.26%  
  

  
QATAR NATIONAL BANK(QNB) 20,512,172,919.76  10.91%  

  
  

ABU DHABI COMMERCIAL BANK(ADCB) 14,926,305,705.36  7.94%  
  

  
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD., HONG KONG 
BRANCH(ABCHK) 

12,383,384,057.20  6.58%  

  
  

บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY) 1,370,097,982.96  0.73%  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD 957,077,090.02  0.51%  
  

  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWEURTHB22O11A) 204,918,524.24  0.11%  

  
  

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWEURTHB22N02F) 194,723,005.13  0.10%  
  

  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWEURTHB22908A) 161,030,179.38  0.09%  

  
  

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWEURTHB22922A) 140,821,455.54  0.07%  
  

  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWEURTHB22D07A) 137,166,423.80  0.07%  

  
  

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWEURTHB22915A) 121,075,599.99  0.06%  
  

  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWEURTHB22D22A) 108,997,906.87  0.06%  

  
  

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWEURTHB22928A) 107,853,343.37  0.06%  
  

  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWEURTHB22D14A) 81,690,495.10  0.04%  

  
  

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWEURTHB22N17A) 76,005,817.46  0.04%  
  

  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWEURTHB22N15B) 67,941,891.96  0.04%  

  
  

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWEURTHB23207A) 62,268,829.27  0.03%  
  

  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWEURTHB23329E) 58,695,026.96  0.03%  

  
  

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWEURTHB23323B) 44,028,261.31  0.02%  
  

  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWEURTHB23503A) 36,814,185.96  0.02%  

  
  

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWEURTHB23328A) 31,515,364.99  0.02%  
  

  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWEURTHB23403A) 26,991,684.56  0.01%  

  
  

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWEURTHB23615A) 13,709,166.52  0.01%  
  

  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWEURTHB22O11B) 12,102,754.10  0.01%  
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  มูลค่า ร้อยละของมูลค่า 
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  (บาท) (%) 
  

  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWEURTHB23228B) 8,975,221.96  0.00%  

  
  

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWCHFTHB23809A) 4,792,647.00  0.00%  
  

  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWEURTHB23419F) (473,854.70) (0.00%) 

  
  

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWEURTHB23524B) (3,864,776.69) (0.00%) 
  

  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWEURTHB23531A) (6,524,916.20) (0.00%) 

  
  

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWEURTHB23511E) (8,604,288.32) (0.00%) 
  

  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWEURTHB23309A) (24,757,926.59) (0.01%) 

  
  

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWEURTHB22O20G) (35,559,885.39) (0.02%) 
  

  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWUSDTHB23623A) (78,452,876.71) (0.04%) 

  
  

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWCHFTHB23523A) (162,206,444.82) (0.09%) 
  

  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWUSDTHB22N29A) (194,995,726.03) (0.10%) 

  
  

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWUSDTHB23223A) (229,600,000.00) (0.12%) 
สินทรัพย์อื่น 99,928,216.00  0.05%  
หน้ีสินอื่น (9,175,010,539.79) (4.88%) 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 188,088,178,955.45  100.00%  
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 11.2236 
 

รายงานสรุปเงินลงทุน 
ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565 

 

กลุ่มของตราสาร   มูลค่าตามราคาตลาด   %NAV  
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 
พันธบัตร หรือตราสารแห่งหน้ีท่ีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือ
กระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน        84,663,585,952.44  

                 
45.01  

(ข) ตราสารที่ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็น
ผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน        75,932,937,525.89  

                 
40.37  

(ค) ตราสารที่มีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผูอ้อก ผู้รับรอง ผู้รับ
อาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน        35,609,660,710.89  

                 
18.93  

(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า  investment 
grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน                                          -    

                       
-    

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

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน 
(คำนวณตามปีปฏิทิน ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. ของแต่ละปี) 

SCBSFFPLUS-A 

 
 
SCBSFFPLUS-B 
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SCBSFFPLUS-I 

 
 
 
 
 
SCBSFFPLUS-P 
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SCBSFFPLUS-SSF 

 
 

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานในอดีต   มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตัดสินใจ 

ผลการดำเนินงานแบบปักหมุด 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

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

SCBSFFPLUS-A 0.16% 0.06% 0.12% 0.27% 0.62% 0.92% n.a. 1.34% 

เกณฑ์มาตรฐาน1 0.32% 0.11% 0.24% 0.48% 0.69% 0.97% n.a. 1.30% 

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.05% 0.06% n.a. 0.08% 

ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.05% 0.06% n.a. 0.07% 
 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

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

SCBSFFPLUS-B 0.14% 0.06% 0.10% 0.23% 0.56% 0.86% n.a. 1.25% 

เกณฑ์มาตรฐาน1 0.32% 0.11% 0.24% 0.48% 0.69% 0.97% n.a. 1.30% 

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.05% 0.06% n.a. 0.08% 

ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.05% 0.06% n.a. 0.07% 
 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

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

SCBSFFPLUS-I 0.16% 0.06% 0.12% 0.26% 0.62% 0.92% n.a. 1.34% 

เกณฑ์มาตรฐาน1 0.32% 0.11% 0.24% 0.48% 0.69% 0.97% n.a. 1.30% 

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.05% 0.06% n.a. 0.08% 

ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.05% 0.06% n.a. 0.07% 
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ผลตอบแทนจากการลงทุน 
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

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

SCBSFFPLUS-P 0.43% 0.17% 0.32% 0.67% 0.98% n.a. n.a. 1.26% 

เกณฑ์มาตรฐาน1 0.32% 0.11% 0.24% 0.48% 0.69% n.a. n.a. 0.94% 

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.02% 0.01% 0.02% 0.03% 0.06% n.a. n.a. 0.10% 

ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.05% n.a. n.a. 0.06% 
 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

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

SCBSFFPLUS-SSF 0.16% 0.06% 0.12% 0.26% n.a. n.a. n.a. 0.35% 

เกณฑ์มาตรฐาน1 0.32% 0.11% 0.24% 0.48% n.a. n.a. n.a. 0.50% 

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% n.a. n.a. n.a. 0.02% 

ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% n.a. n.a. n.a. 0.03% 

 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

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

SCBSFFPLU(SSFE) 0.15% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.15% 

เกณฑ์มาตรฐาน1 0.11% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.11% 

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.01% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.01% 

ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน 0.02% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.02% 

หมายเหตุ : การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
1 (1) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดสว่น 50.00% 

(2) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสัน้ (Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึน้ไป         
สัดสว่น 10.00% 

(3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี  สัดส่วน 40.00% 

❖ SCBSFFPLUS-A เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (maximum drawdown) คือ -0.01% 

❖ SCBSFFPLUS-B เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (maximum drawdown) คือ -0.01% 

❖ SCBSFFPLUS-I เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (maximum drawdown) คือ -0.01% 

❖ SCBSFFPLUS-P เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (maximum drawdown) คือ 0.00% 

❖ SCBSFFPLUS-SSF เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (maximum drawdown) คือ -0.01% 

❖ SCBSFFPLU(SSFE) เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (maximum drawdown) คือ 0.00% 
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

    รอบระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2565 

 

PTR = Min (ซื้อทรัพย์สิน, ขายทรัพย์สิน) 

 Avg. NAV 

PTR = 48,783,571,682.08 

 209,108,796,397.79 

PTR = 0.23 

หมายเหตุ : PTR คำนวณจากมูลค่าทีน่้อยกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สิน ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบ
ระยะเวลาบญัชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกัน 

 

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมลงทุน (portfolio duration) คือ 0.27 ป ี
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน PORT 
ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565 

 
 

ประเภท  
  

 ผู้ออก  
  

 ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง  
  

วันครบกำหนด  อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร มูลค่าหน้าต๋ัว  มูลค่าตามราคาตลาด  
TRIS Rating FITCH Rating 

 พันธบัตร   ธนาคารแห่งประเทศไทย    01/09/2022         674,000,000.00            674,000,000.00  

   ธนาคารแห่งประเทศไทย    01/09/2022      8,947,000,000.00         8,947,000,000.00  

   ธนาคารแห่งประเทศไทย    08/09/2022      5,645,000,000.00         5,644,694,718.40  

   ธนาคารแห่งประเทศไทย    22/09/2022      6,880,000,000.00         6,878,907,800.00  

   ธนาคารแห่งประเทศไทย    29/09/2022      6,542,000,000.00         6,540,522,750.98  

   ธนาคารแห่งประเทศไทย    06/10/2022           57,000,000.00             56,974,789.47  

   ธนาคารแห่งประเทศไทย    06/10/2022     13,856,000,000.00       13,849,587,443.20  

   ธนาคารแห่งประเทศไทย    17/10/2022      8,918,000,000.00         8,913,559,549.44  

   ธนาคารแห่งประเทศไทย    20/10/2022      2,385,000,000.00         2,383,400,189.70  

   ธนาคารแห่งประเทศไทย    27/10/2022      3,827,000,000.00         3,822,968,408.58  

   ธนาคารแห่งประเทศไทย    03/11/2022           20,000,000.00             19,977,586.80  

   ธนาคารแห่งประเทศไทย    10/11/2022     10,084,000,000.00       10,071,831,032.16  

   ธนาคารแห่งประเทศไทย    24/11/2022      7,804,100,000.00         7,793,965,673.78  

   ธนาคารแห่งประเทศไทย    01/12/2022      9,080,000,000.00         9,066,196,009.93  

 ต๋ัวแลกเงิน (สถาบันการเงิน)   บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์   22/09/2022 A-     1,000,000,000.00            999,463,080.00  

   บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์   06/10/2022 A-     1,800,000,000.00         1,798,367,796.00  

   บมจ.หลักทรัพย์ เคจไีอ (ประเทศไทย)    20/10/2022 A        300,000,000.00            299,638,863.00  

   บมจ.หลักทรัพย์ เคจไีอ (ประเทศไทย)    10/11/2022 A        400,000,000.00            399,275,160.00  

 ต๋ัวแลกเงิน   บจก.น้ำตาลมิตรผล    01/09/2022 A     1,000,000,000.00         1,000,000,000.00  

   บจก.น้ำตาลมิตรผล    10/11/2022 A     1,200,000,000.00         1,198,128,588.00  

   บจก.น้ำตาลมิตรผล    15/11/2022 A     1,000,000,000.00            998,335,480.00  

   บจก.น้ำตาลมิตรผล    24/11/2022 A     1,700,000,000.00         1,695,901,963.00  

   บมจ.ซพีีเอฟ (ประเทศไทย)    19/10/2022 A+     1,200,000,000.00         1,198,725,552.00  

   บมจ.ซพีีเอฟ (ประเทศไทย)    27/12/2022 A+     1,000,000,000.00            996,832,200.00  

   บมจ.ซพีีเอฟ (ประเทศไทย)    17/01/2023 A+     1,000,000,000.00            996,136,550.00  

   บมจ.ทุนธนชาต    10/11/2022 A WD       400,000,000.00            399,043,388.00  

   บมจ.บัตรกรุงไทย    30/09/2022 AA-        500,000,000.00            499,650,655.00  

   บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์    05/09/2022 A A-(tha)    1,000,000,000.00            999,889,330.00  

   บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์    06/10/2022 A A-(tha)       500,000,000.00            499,516,220.00  
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ประเภท  
  

 ผู้ออก  
  

 ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง  
  

วันครบกำหนด  อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร มูลค่าหน้าต๋ัว  มูลค่าตามราคาตลาด  
TRIS Rating FITCH Rating 

   บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์    10/10/2022 A A-(tha)       500,000,000.00            499,460,995.00  

   บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์    31/10/2022 A A-(tha)    2,000,000,000.00         1,996,684,960.00  

   บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์    17/11/2022 A A-(tha)       300,000,000.00            299,273,952.00  

   บมจ.บ้านปู เพาเวอร์    28/10/2022 A+        800,000,000.00            798,536,536.00  

   บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง    06/09/2022 A-     1,000,000,000.00            999,864,400.00  

   บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง    03/11/2022 A-        500,000,000.00            498,966,525.00  

   บมจ.ศุภาลัย    12/01/2023 A     1,600,000,000.00         1,592,845,664.00  

   บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)    10/11/2022  AA-(tha)       900,000,000.00            898,284,924.00  

   บมจ.เจริญโภคภัณฑอ์าหาร    23/09/2022 A+     1,000,000,000.00            999,540,820.00  

   บมจ.เจริญโภคภัณฑอ์าหาร    15/11/2022 A+        500,000,000.00            499,138,275.00  

   บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา    19/01/2023 AA     1,500,000,000.00         1,494,359,580.00  

   บมจ.เบทาโกร    23/12/2022 A-        550,000,000.00            547,892,383.50  

   บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)    29/09/2022 A-     1,300,000,000.00         1,299,152,881.00  

   บมจ.เอสซ ีแอสเสท คอร์ปอเรชั่น    08/09/2022 BBB+        140,000,000.00            139,948,265.80  

   บมจ.เอสซ ีแอสเสท คอร์ปอเรชั่น    22/12/2022 BBB+        200,000,000.00            198,777,694.00  

   บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์    07/11/2022 A+     1,000,000,000.00            998,186,040.00  

   บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์    16/02/2023 AA-     1,000,000,000.00            995,310,290.00  

 หุ้นกู้   PHAHONYOTHIN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED.   บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต  15/12/2022      1,708,000,000.00         1,708,328,226.36  

  
 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี    

08/08/2023 A A(tha)         26,000,000.00             26,248,278.16  

  
 บจก.ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)   บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล 

(ประเทศไทย) จำกัด  
18/02/2024 AAA        200,000,000.00            197,751,888.00  

   บมจ. เงินติดล้อ    28/04/2023 A        658,000,000.00            659,852,546.36  

   บมจ.คาราบาวกรุ๊ป    16/07/2023 A          16,000,000.00             15,984,978.56  

   บมจ.ซีเค พาวเวอร ์   25/11/2022 A          87,000,000.00             87,772,513.02  

   บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด์ พาวเวอร์    21/12/2022 A-            1,000,000.00               1,004,386.47  

   บมจ.ทร ูคอร์ปอเรชั่น    06/10/2023 BBB+     1,648,000,000.00         1,685,797,901.76  

   บมจ.ทร ูคอร์ปอเรชั่น    17/02/2023 BBB+        517,000,000.00            519,553,659.46  

   บมจ.ทร ูคอร์ปอเรชั่น    17/02/2023 BBB+     1,500,000,000.00         1,515,406,035.00  

   บมจ.ทร ูคอร์ปอเรชั่น    18/05/2023 BBB+     1,100,000,000.00         1,102,115,421.00  

   บมจ.ทร ูคอร์ปอเรชั่น    11/11/2023 BBB+        727,000,000.00            729,606,978.38  

   บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป    27/10/2022 A- WD    1,480,000,000.00         1,483,656,745.04  
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ประเภท  
  

 ผู้ออก  
  

 ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง  
  

วันครบกำหนด  อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร มูลค่าหน้าต๋ัว  มูลค่าตามราคาตลาด  
TRIS Rating FITCH Rating 

   บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร    17/11/2022 A WD    1,500,000,000.00         1,505,920,830.00  

   บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร    22/11/2022 A WD       622,000,000.00            622,113,079.60  

   บมจ.ศุภาลัย    02/09/2022 A        640,000,000.00            639,978,963.20  

   บมจ.เจริญโภคภัณฑอ์าหาร    22/01/2023 A+          69,000,000.00             69,230,532.45  

   บมจ.ไมเนอร ์อินเตอร์เนชั่นแนล    09/07/2023 A        128,000,000.00            128,342,028.80  

   บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด    19/05/2023 BBB+     1,387,000,000.00         1,397,717,584.79  

   บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด    19/11/2023  A-(tha)       111,000,000.00            111,256,159.14  

 เงินฝากธนาคาร   ABU DHABI COMMERCIAL BANK    08/09/2022                             -           2,911,216,789.71  

   ABU DHABI COMMERCIAL BANK    15/09/2022                             -           1,819,712,278.40  

   ABU DHABI COMMERCIAL BANK    22/09/2022                             -           1,819,552,974.58  

   ABU DHABI COMMERCIAL BANK    15/11/2022                             -           1,456,257,342.96  

   ABU DHABI COMMERCIAL BANK    17/11/2022                             -           2,184,388,441.92  

   ABU DHABI COMMERCIAL BANK    22/12/2022                             -           2,548,502,743.43  

   ABU DHABI COMMERCIAL BANK    19/04/2023                             -           2,186,675,134.36  

   AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD., HONG KONG BRANCH    28/02/2023                             -           1,091,228,081.27  

   AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD., HONG KONG BRANCH    09/03/2023                             -           2,546,119,558.39  

   AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD., HONG KONG BRANCH    29/03/2023                             -           2,912,984,000.00  

   AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD., HONG KONG BRANCH    11/05/2023                             -           1,458,092,118.29  

   AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD., HONG KONG BRANCH    24/05/2023                             -           1,093,656,174.81  

   AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD., HONG KONG BRANCH    31/05/2023                             -           1,822,739,050.83  

   AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD., HONG KONG BRANCH    15/06/2023                             -           1,458,565,073.61  

   BANK OF CHINA, MACAU BRANCH    20/10/2022                             -           2,549,376,436.34  

   BANK OF CHINA, MACAU BRANCH    23/03/2023                             -           2,185,417,696.27  

   BANK OF CHINA, MACAU BRANCH    28/03/2023                             -           1,821,170,793.30  

   BANK OF CHINA, MACAU BRANCH    03/04/2023                             -           1,457,056,390.65  

   QATAR NATIONAL BANK    28/09/2022                             -           1,456,902,245.25  

   QATAR NATIONAL BANK    11/10/2022                             -           2,549,559,812.72  

   QATAR NATIONAL BANK    02/11/2022                             -           2,912,493,647.69  

   QATAR NATIONAL BANK    07/12/2022                             -           2,550,758,485.41  

   QATAR NATIONAL BANK    14/12/2022                             -           1,821,960,232.19  

   QATAR NATIONAL BANK    07/02/2023                             -           2,184,738,000.00  

   QATAR NATIONAL BANK    03/05/2023                             -           2,551,670,411.24  
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ประเภท  
  

 ผู้ออก  
  

 ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง  
  

วันครบกำหนด  อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร มูลค่าหน้าต๋ัว  มูลค่าตามราคาตลาด  
TRIS Rating FITCH Rating 

   QATAR NATIONAL BANK    23/05/2023                             -           2,241,754,779.33  

   QATAR NATIONAL BANK    09/08/2023                             -           2,242,335,305.93  

   ธนาคารอาคารสงเคราะห์    16/11/2022 AAA AAA(tha)                           -           1,805,672,547.95  

   ธนาคารอาคารสงเคราะห์    20/01/2023 AAA AAA(tha)                           -              994,252,931.51  

   ธนาคารอาคารสงเคราะห์    02/02/2023 AAA AAA(tha)                           -           1,003,572,602.74  

   บมจ.ธนาคาร ยูโอบี      AAA(tha)                           -                    525,639.90  

   บมจ.ธนาคารกรุงศรอียุธยา     AAA AAA(tha)                           -           1,370,097,982.96  

   บมจ.ธนาคารกรุงไทย      AAA(tha)                           -                      12,282.19  

 อื่น ๆ  
 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD. ,DUBAI 
BRANCH    

29/11/2022           60,000,000.00         2,185,834,716.00  

  
 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD. ,LONDON 
BRANCH    

11/10/2022           40,000,000.00         1,457,802,842.80  

   THE BANK OF EAST ASIA, LTD.    23/02/2023           50,000,000.00         1,816,057,230.00  

   THE BANK OF EAST ASIA, LTD.    23/06/2023           60,000,000.00         2,131,117,716.00  
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อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย  อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย 

AAA (tha)   
AAA แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอับดับความน่าเชื่อถือ
ภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอับดับความน่าเชื่อถือน้ีจะมอบ

ให้กับอันดับความน่าเชื่อถือท่ีมีความเสี่ยง “น้อยท่ีสุด” เมื่อ
เปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติ
แล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 

 F1 (tha) 
แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารตรง
ตามกำหนดเมื่อเปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย
ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับ

ความน่าเชื่อถือน้ีจะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือท่ีมีความเสี่ยง “น้อย

ท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้ว
จะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีท่ีมี

ระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพเิศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เติมจาก
อันดับความน่าเชื่อถือท่ีกำหนด 

AA (tha) 
AA แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรา
สารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทาง
การเงินขั้นน้ีต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นท่ีได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

 F2 (tha) 
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหน้ีตามเงื่อนไขทางการเงินตาม
กำหนดเวลาในระดับท่ีน่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหน้ีอื่นในประเทศ
เดียวกัน อยา่งไรก็ดี ระดับของความน่าเชือ่ถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีท่ี
ได้รับการจัดดันดับความน่าเชื่อถือท่ีสูงกวา่ 

A (tha) 
A แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสาร
หรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ด ีการเปล่ียนแปลงของ
สถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถใน
การชำระหน้ีได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกว่าตรา
สารอื่นท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถอืในประเภทท่ีสูงกว่า 

 F3 (tha) 
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตาม
กำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่น
ในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ด ีความสามารถในการชำระหน้ีดังกล่าวจะมีความไม่
แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปล่ียนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่
ได้รับการจัดการจัดอันดับท่ีสูงกว่า 

BBB (tha) 
BBB แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก
ตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากกวา่การ
เปล่ียนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการชำระหน้ีได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทาง
การเงินเหล่าน้ีมากกว่าตราสารหน้ีอื่นท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ในประเภทท่ีสูงกว่า 

 B (tha) 
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตาม
กำหนดเวลาท่ีไม่แน่นอนเมื่อเปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย 
ความสามารถในการชำระหน้ีดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น 

BB (tha) 
BB แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรา
สารอื่นในประเทศไทย การชำระหน้ีตามเงือ่นไขของตราสารเหล่าน้ี
ภายในประเทศน้ัน ๆ มีความไมแ่น่นอนในระดับหน่ึงและความสามารถใน
การชำระหน้ีคืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการ
เปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

 C (tha) 
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตาม
กำหนดเวลาท่ีไม่แน่นอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย
ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะท่ีเอื้อต่อการ
ดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่าน้ัน 

B (tha) 
B แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นต่ำอยา่งมีนัยสำคัญเมื่อเปรยีบเทียบกับ
ผู้ออกตราสารหน้ีอื่น ๆ ในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสาร
หน้ีและข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยัง
จำกัดอยู่ในระดับหน่ึงเท่าน้ัน และความสามารถในการชำระหน้ีตาม
กำหนดอย่างต่อเน่ืองเท่าน้ัน และความสามารถในการชำระหน้ีตามกำหนด
อย่างต่อเน่ืองน้ัน ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะท่ีเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและ
สภาพทางเศรษฐกิจ 

 D (tha) 
แสดงถึงการผิดนัดชำระหน้ีท่ีได้เกิดขึ้นแลว้หรือกำลังจะเกิดขึ้น 
 
หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวในระยะสั้น
สำหรับประเทศไทย                                                                    
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อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย  อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย 

CCC (tha), CC (tha), C (tha) 
อันดับความน่าเชื่อถือเหล่าน้ีแสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อ
เปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถ
ในการปฎิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะท่ีเอื้อต่อการดำเนิน
ธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

 เครื่องบ่งชีพ้ิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถกูระบุไว้ต่อจากอันดับความ
น่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ระดับสากลเครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถกูระบไุว้เพิ่มเติมต่อจาก
อันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหน่ึง ๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดย
เปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งน้ี จะไม่มกีารระบุ

สัญลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)”

หรืออันดับท่ีต่ำกว่า “CCC(tha)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว 
และจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือใน

ระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1(tha)” 
D (tha) 
อันดับความน่าเชื่อถือเหล่าน้ี จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสาร
หน้ีซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหน้ีในปัจจุบัน 

 สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับ
ความน่าเชื่อถือจะถกูใชเ้พื่อแจง้ให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ท่ี 
จะมีการเปล่ียนแปลงอันดับความน่าเชื่อถอืและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้

แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้

แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์”  
ในกรณีท่ีอันดับความนา่เชื่อถืออาจจะได้รบัการปรับขึ้นปรบัลงหรือคงที่โดย 
ปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชือ่ถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลา
สั้น ๆ 

 
Tris Rating   

   
อันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและระยะยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปขีึ้น  อันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะสั้น มีอายุต่ำกว่า 1 ป ี 
AAA 
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำท่ีสุด บริษัทมีความสามารถในการ
ชำระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมาก
จากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 

 T1 
T1 ออกตราสารหน้ีมีสถานะท้ังทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกรง่ในระดับดี
มาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระ
หน้ีท่ีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอ่ืน ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับ
ดังกล่าวซึ่งมเีครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหน้ีท่ีสูง
ยิ่งขึ้น 

AA 
AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บรษิัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืน 
เงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทาง
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ 
AAA 

 T2 
T2 ผู้ออกตราสารหน้ีมีสถานะท้ังทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแขง็แกร่งในระดับดี 
และมีความสามารถในการชำระหน้ีระยะสั้นในระดับท่ีน่าพอใจ 

A 
A มีความเสีย่งในระดับต่ำ บรษิัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทาง
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูง
กว่า 

 T3 
T3 ผู้ออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชำระหน้ีระยะส้ันในระดับท่ียอมรับได้ 

BBB 
BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษทัมีความสามารถในการชำระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ท่ีเพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการ

 T4 
T4 ผู้ออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชำระหน้ีระยะส้ันท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 



 

                                                                                                             66      กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้น พลัส: SCBSFFPLUS 

 

Tris Rating   

   
อันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและระยะยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปขีึ้น  อันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะสั้น มีอายุต่ำกว่า 1 ป ี 
เปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชำระหน้ีท่ีอ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ใน
ระดับสูงกว่า 

อันดับเครดิตทุกประเภทท่ีจัดโดยทริสเรทต้ิงเป็นอันดับเครดิตตราสารหน้ีในตระกูล
เงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหน้ีของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความ
เสี่ยงในการเปล่ียนแปลงการชำระหน้ีจากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

BB 
BB ความเสี่ยงในระดับสูง บรษิัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่ง
อาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหน้ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพยีงพอ 
 

 นอกจากน้ี ทริสเรทต้ิงยงักำหนด "แนวโน้มอันดับเครดิต" (Rating Outlook) เพื่อ
สะท้อนความเป็นไปได้ของการเปล่ียนแปลงอันดับ เครดิตของผู้ออกตราสารในระยะ
ปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทต้ิงจะพิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดการ
เปล่ียนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธรุกิจในอนาคตของผู้
ออกตราสารท่ีอาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหน้ี ท้ังนี้ แนวโน้มอันดับ
เครดิตท่ีออกให้แก่หน่วยงานหน่ึงๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการชำระหน้ีของ
หน่วยงานน้ันๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก ่

B 
B ความเสี่ยงในระดับสูงมาก บรษิัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ย
และคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความต้ังใจ
ในการชำระหน้ีได้ตามการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 

 Positive หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับขึ้น  
Stable หมายถึงอันดับเครดิตอาจไมเ่ปล่ียนแปลง  
Negative หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับลดลง  
Developing หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรบัลดลง หรือไม่เปล่ียนแปลง  
 

C 
C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหน้ีสูงท่ีสุด บริษัทไม่มีความสามารถใน
การชำระดอกเบีย้และคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัย
เงื่อนไขท่ีเอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจงึ
จะมีความสามารถในการชำระหน้ีได้ 

  

D 
D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหน้ี โดยผู้ออกตราสารหน้ีไม่สามารถ
ชำระดอกเบีย้และคืนเงินต้นได้ตามกำหนด 

  

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย 
เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับ
เดียวกัน 
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การซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (Unit-Link) 

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (Unit-Link) หรือที่เรียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนได้ตาม
เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนหรือนายหน้าท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนด ท้ังนี้ การซื้อขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อน ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการจะ
เปิดให้ซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยจะ ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อีก
ท้ังแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง  

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่ วย
ลงทุนแล้ว  

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :  

เนื่องจากการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธ รรม์ สัดส่วนการเลือกลงทุน
แต่ละกองทุน การดำเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั้น การสั่งซื้อ
ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกำหนดในเรื่องมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มู ลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน จำนวน
หน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ซึ่งอาจแตกต่างจาก
การซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนท่ีซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกำหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขท่ีระบุ
ไว้ในกรมธรรม์  

การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต :  

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนหรือนายหน้าท่ี
บริษัทประกันชีวิตกำหนด โดยชำระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คส่วนบุคคล ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารท่ี
บริษัทประกันชีวิตกำหนดหรือวิธีอื่นใดท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนด ท้ังนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วันและ
เวลาทำการในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั่งซื้อ วิธีการชำระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายท่ี
ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั่งซื้อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีกำหนดไว้ในโครงการ 
โดยคำสั่งซือ้หน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชำระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว  

ในกรณีของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนท่ีซื้อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคำสั่งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทำธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลท่ี
บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน รวมถึงพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของ
กองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการหรือบริษัทประกันชีวิต  

การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ท้ังนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและ
เวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนำส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ/หรือเอกสารการขายที่ผู้
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ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ และคำสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน ตามกฎเกณฑ์ของบริษัทประกันชีวิตน้ัน ๆ  

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุนหรือวิธีอื่นใดที่บริษัท ประกัน
ชีวิตกำหนด โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจำนวนขั้นต่ำ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์สำหรับผู้ลงทุนท่ีซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบหน่วยลงทุนท่ีมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทประกันชีวิตภายในระยะเวลาท่ีกำหน ด
ในหัวข้อ “การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน” ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด บริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับจากบริษัทจั ดการ
ให้แก่ผู้ลงทุนท่ีซื้อประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาท่ีกำหนดในหัวข้อ “การชำระเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน” โดยมีวิธีการชำระเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะเป็นไปตามท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน  

การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : บริษัทประกันชีวิตอาจส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจำทุกเดือนเพื่อนำค่าขายคืนหน่วยลงทุน
มาชำระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามอัตราท่ีกำหนดในกรมธรรม์ (รายละเอียดเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์) ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจ
ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำท่ีกำหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ 

การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษั ทจัดการหรือนายทะเบียนจะเป็นผู้ออก
เอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนให้กั บผู้ถือ
หน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 30 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันสั่ งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุนโดยตรง  

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามเงื่อนไขท่ีระบุ
ไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคำสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด  

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่าง
กองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้เท่าน้ันโดยต้องเป็นการทำรายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี่ยน
การถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การท่ีบริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหน่ึงหรือหลายกองทุน (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื่อ
ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทุน (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
ประกันชีวิต และเอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการ
ดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน  

การดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังน้ี  

(1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหน่ึงหรือหลายกองทุนไปกองทุนเปิดปลายทางกองหน่ึงหรือหลายกองทุน
ตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งคราว  

(2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็นประจำตามคำสั่งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มี การขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้น
ทางกองหน่ึงเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหน่ึงหรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์  



 

                                                                                                             69      กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้น พลัส: SCBSFFPLUS 

 

(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนโดยอัตโนมัติตามคำสั่งในแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกำหน ด ให้มีสัดส่วนการ
ลงทุนเป็นไปตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์  

ทั้งนี้ รูปแบบ และเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับบริษัทประกันชีวิตแต่ละแห่ง ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนทราบ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนท่ีซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนแล้ว  

บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวร ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์
หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที่จำนวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต่ำกว่าจำนวนขั้นต่ำที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดใ น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือกรณีท่ียกเลิกตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์  

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งใบยืนยันการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันท่ีได้ดำเนินการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงาน
ยืนยันการรับคำสั่งครั้งแรก หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี  

การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน :  

เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจำปี หรือเอกสารอื่นใด ซึ่งบริษัทจัดการจัดส่งให้กับบริษัทประกันชีวิต 
และบริษัทประกันชีวิตจะดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนต่อไป  

รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชี วิตควบหน่วยลงทุน บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะ
การเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมไม่เกินเดือนละหนึ่งครั้ งโดยไม่เสีย
ค่าธรรมเนียม  

สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี
เพียงอย่างเดียว ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกำหนด ดังนี้  

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดท้ังสิ้น   

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป็นหลักประกัน  

3. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทำกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 15 วันหลังจากวันท่ี
ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วย
ลงทุน ตามราคาขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันท่ีบริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนและได้ทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว 

4. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทำหน้าที่เป็นตัวแท นในการ
รวบรวม และนำส่งคำสั่งซื้อ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อท่ีแท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน 
(Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป็นต้น  

5. สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ยประกันในการลงทุนในกองทุนรวม  

6. สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการจากตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต  

7. สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งท่ีรับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิตท่ีเสนอขายโดยบริษัทประกันชีวิตน้ัน  

8. สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับช่ือ ท่ีอยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ ท่ีอยู่ และเลขประจำตัวของตัวแทนขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต  
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9. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทร าบคำเตอืน
และคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน  

10. สิทธิในการได้รับข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่ น การ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็นต้น  

11. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รับจากการซื้อกรมธรรม์ รวมทั้งการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น  

12. สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ปี 
อน่ึง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือกรณีอื่นใดในการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนท่ีซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งน้ี กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
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ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับหน่วยลงทุนชนิดควบประกัน 

ข้อมูลสิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง 

ผู้รับเอาประกันของหน่วยลงทุนชนิดควบประกันในปัจจุบันคือ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต 

ผู้ถือหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดควบประกันจะได้รับความคุ้มครองประกันชีวิตและสุขภาพของบริษัทประกัน ตามที่กรมธรรม์กำหนด ดังนี้  

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเอาประกัน  

• เป็นบุคคลธรรมดา 

• เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีอยู่ในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดควบประกันโดยถือครองหน่วยลงทุนท่ีมีมูลค่าเงินลงทุนคงเหลือรวมตั้งแต่ 
50,000 บาท ขึ้นไป หรือจำนวนอื่นใดที่บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะพิจารณามูลค่าเงินลงทุน คงเหลือตาม
เลขท่ีบัตรประชาชนของผู้ถือหน่วยลงทุน 

มูลค่าเงินลงทุนคงเหลือ = มูลค่าเงินลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า – มูลค่าเงินลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนขาย/สับเปลี่ยนออก 

• ต้องมีอายุระหว่าง 15-65 ปีบริบูรณ์ (หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด)  

• เป็นบุคคลที่บริษัทประกันถือว่ามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง โดยสิทธิความคุ้มครองจะมีผลเมื่อได้รับการอนุมัติ การเอาประกันจากบริษัท
ประกัน 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ และเงื่อนไขของผู้มีสิทธิเอาประกันตามความเหมาะสม โดยการดำเนินการ
ดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
และจะเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างท่ัวถึงด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว โดย
อย่างน้อยจะเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

2. ความคุ้มครอง   

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้มีสิทธิเอาประกัน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับความคุ้มครองนับตั้งแต่วันที่เริ่มความคุ้มครอง หรือนั บตั้งแต่วันท่ี
ได้รับการอนุมัติการเอาประกันจากบริษัทประกัน 

3. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสิ้นสุดความคุ้มครอง ในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังต่อไปน้ี  

• เมื่อกรมธรรม์สิ้นสุดผลบังคับ 

• เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนพ้นสภาพการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดควบประกัน 

• เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเสียชีวิต 

• เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีอายุเกินกว่าอายุสูงสุดท่ีกำหนดไว้ข้างต้น 

• เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าเงินลงทุนคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

• เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึงของคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเอาประกันตามข้อ 1.  

ท้ังนี้ การสิ้นสุดความคุ้มครอง ให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามปีกรมธรรม์หรือตามรอบระยะเวลาท่ีบริษัทประกันกำหนด  

4. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเอาประกันจะได้รับความคุ้มครองด้านประกันชีวิตและสุขภาพ โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขและความคุ้มครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัยกำหนด 
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5. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อาทิเช่น ชื่อ-นามสกุล ท่ีอยู่ ข้อมูลด้านสุขภาพ ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือข้อมูลอื่นใด
ที่เป็นตามที่บริษัทประกันกำหนด ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการได้รับ
ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพดังกล่าว 

สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้รับตามกรมธรรม์ดังกล่าว บริษัทจัดการได้จัดให้เพื่อความคุ้มครองผู้ถือหน่วยลงทุนและเพื่อเป็นประโยชน์
ในด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสุขภาพ โดยเบี้ยประกันท่ีได้รับความคุ้มครองจะรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาสิทธิประโยชน์ด้านการประกันชีวิตและสุขภาพทุก ๆ ปี  หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร หาก
บริษัทจัดการเห็นว่าสิทธิประโยชน์ด้านการประกันชีวิตและสุขภาพจะไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้ลงทุนโดยรวม หรือมีผลกระทบต่อกองทุนรวมใน
อนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง เงื่อน ไขกรมธรรม์ บริษัท
ประกัน หรือเงื่อนไขอื่นใด ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายกำหนด รวมถึงยกเลิกสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ หรือยกเลิกหน่วยลงทุน
ชนิดควบประกัน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการท่ี
เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแล ะ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

เงื่อนไขการเริ่มรับความคุ้มครอง 

• การเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดควบประกันครั้งแรก หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคุณสมบัติได้รับสิทธิความคุ้มครองตามกรมธรรม์ไม่ถึง 50 
ราย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเลื่อนรอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพ หรือปฏิเสธการให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์
ประกันชีวิตและสุขภาพ และหากภายหลังเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดควบประกันครั้งแรก มีผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคุณสมบัติได้รับสิทธิความ
คุ้มครองตามกรมธรรม์เพิ่มขึ้นจนถึง 50 ราย ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวก็จะได้รับสิทธิการคุ้มครองตามเงื่อนไขท่ีกำหนด 

• การเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดควบประกันครั้งแรก หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคุณสมบัติได้รับสิทธิความคุ้มครองตามกรมธรรม์ครบ 50 
ราย และต่อมาภายหลังการเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดควบประกันครั้งแรก มีผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคุณสมบัติได้รับสิทธิความคุ้มครองตาม
กรมธรรม์ลดลงต่ำกว่า 50 ราย ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมยังคงได้รับสิทธิคุ้มครองตามเงื่อนไขที่กำหนด 

วันท่ีกรมธรรม์มีผลบังคับ หมายถึง ตั้งแต่วันท่ี 1 ของเดือนถัดไปนับจากวันเปิดให้บริการชนิดหน่วยลงทุนควบประกันครั้งแรก (หรือวันท่ีระบุไว้ใน
กรมธรรม์) 

วันที่เริ่มความคุ้มครอง หมายถึง วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับหรือวันที่บริษัทประกันอนุมัติให้ความคุ้มครอง หรือ เปลี่ยนแปลงแผนความคุ้มครอง
ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน  

ระยะเวลาความคุ้มครอง หมายถึง วันท่ีเริ่มความคุ้มครอง ถึงวันสิ้นสุดความคุ้มครอง ซึ่งจะไม่เกินวันท่ีกรมธรรม์ยังให้ความคุ้มครองอยู่ 

เงื่อนไขวันเริ่มคุ้มครอง 

• กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการซื้อภายในวันท่ี 25 ก่อนเวลา 15.30 น. ของเดือนน้ัน ๆ วันได้รับสิทธิคุ้มครอง คือ วันท่ี 1 ของเดือนถัดจากเดือน
ท่ีลงทุน  

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวันท่ีเริ่มความคุ้มครอง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะ
เปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะ
เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เว้นแต่ก รณีที่เกิดจากปัจจัยท่ี
ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทันที  
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ตัวอย่างวันเริ่มความคุ้มครองและวันสิ้นสุดความคุ้มครอง 

ตัวอย่างที่ 1 กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดควบประกันภายในวันที่ 25 ก่อนเวลา 15.30 น. ของเดือนนั้น ๆ 
วันได้รับสิทธิคุ้มครอง คือ วันท่ี 1 ของเดือนถัดจากเดือนท่ีลงทุน ดังนี้ 

ทำรายการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 วันได้รับสิทธิคุ้มครอง คือ วันท่ี 1 มิถุนายน 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างที่ 2 กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดควบประกันภายหลังวันที่ 25 ของเดือนนั้น ๆ วันได้รับสิทธิ
คุ้มครอง คือ วันท่ี 1 ของ 2 เดือนถัดจากเดือนท่ีลงทุน ดังนี ้

ทำรายการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 วันได้รับสิทธิคุ้มครอง คือ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลาได้รับความคุ้มครอง 

ทำรายการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า
หน่วยลงทุนชนิดควบประกัน
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 

เริ่มความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 
มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป 

ระยะเวลาได้รับความคุ้มครอง 

ทำรายการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า
หน่วยลงทุนชนิดควบประกัน
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 

เริ่มความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 
กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป 
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ตัวอย่างที่ 3 กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน/สับเปลี่ยนออกจากหน่วยลงทุนชนิดควบประกัน จนทำให้มูลค่าเงินลงทุนคงเหลือรวมตํ่ากว่า 50,000 
บาท จะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขจนถึงวันสุดท้ายของเดือนที่มีการขายคืนหน่วยลงทุน ดังนั้น วันสิ้นสุดความคุ้มครองจะเป็นวันแรกของ
เดือนถัดไป ตั้งแต่เวลา 0.00 น. ตามรอบระยะเวลาท่ีบริษัทประกันภัยกำหนด ดังนี ้

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ้นสดุความคุ้มครอง 

ทำรายการขายคืน/สับเปลี่ยน
ออกจากหน่วยลงทุนชนิดควบ
ประกันวันที่ 25 มิถุนายน 2565 

สิ้นสุดความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 
1 กรกฎาคม 2565 เวลา 0.00 น. 
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ตารางผลประโยชน์แผนประกันทั้งหมด 7 แผนตามมูลค่าเงินลงทุนคงเหลือ 

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

มูลค่าเงินลงทุน 
ลงทุน 50,000 – 

149,999 บาท 
ลงทุน 150,000 –  

399,999 บาท 
ลงทุน 400,000 – 

999,999 บาท 
ลงทุน 1,000,000 
– 1,999,999 บาท 

ลงทุน 2,000,000 
– 4,999,999 บาท 

ลงทุนตั้งแต่ 
5,000,000 – 

9,999,999 บาท 

ลงทุนตั้งแต่ 
10,000,000  

บาทขึ้นไป 

การประกันชีวิต 

- เสียชีวิตในทุกกรณี 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

100,000 
 

100,000 

การประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยใน :  
ต่อการเจ็บป่วย/บาดเจ็บต่อครั้ง 

 
 

     

1. ค่าห้องและค่าอาหาร / วัน (สูงสุด 31 
วัน) 

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

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

2. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ รวมถึงค่า
รักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกต่อเนื่องจาก
ผู้ป่วยในภายใน 30 วันนับแต่วันออกจาก
โรงพยาบาล 

 
 
 

2,000 

 
 
 

5,000 

 
 
 

12,000 

 
 
 

15,000 

 
 
 

30,000 

 
 
 

60,000 

 
 
 

100,000 

3. ค่าธรรมเนียมผ่าตัด (ตามจ่ายจริง)   
2,000 

 
5,000 

 
12,000 

 
15,000 

 
30,000 

 
60,000 

 
100,000 

4. ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะโรค 
(จ่ายแยกต่างหากจากข้อ 2. หรือข้อ 3.) 

 
500 

 
500 

 
1,500 

 
3,000 

 
4,000 

 
5,000 

 
6,000 

5. ค่าดูแลโดยแพทย์ต่อครั้ง 
(สูงสุด 31 ครั้ง) 

 
150 

 
400 

 
1,000 

 
1,200 

 
1,500 

 
3,000 

 
4,000 

6. ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเนื่องจาก
อุบัติเหตุ (เข้ารักษาภายใน 72 ช่ัวโมง

หลังจากได้รับอุบัติเหตุ) รวมถึงการรักษา
ต่อเนื่องจนกว่าจะหาย (จ่ายแยกต่างหาก
จากข้อ 2.) 

 
 
 
 

1,000 

 
 
 
 

1,000 

 
 
 
 

3,000 

 
 
 
 

4,000 

 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 

6,000 

 
 
 
 

8,000 

7. ค่ารถพยาบาลไปและหรือมาจาก
โรงพยาบาล (จ่ายแยกต่างหากจากข้อ 2.) 

 
300 

 
800 

 
2,200 

 
3,000 

 
4,000 

 
6,000 

 
8,000 

8. ค่าปลงศพ  
10 เท่าของค่าห้อง

และค่าอาหาร 
10 เท่าของค่าห้อง

และค่าอาหาร 
10 เท่าของค่าห้อง

และค่าอาหาร 
10 เท่าของค่าห้อง

และค่าอาหาร 
10 เท่าของค่าห้อง

และค่าอาหาร 
10 เท่าของค่าห้อง

และค่าอาหาร 
10 เท่าของค่าห้อง

และค่าอาหาร 

ทันตกรรม (ต่อปี) 
คุ้มครองกรณีการถอนฟัน อุดฟัน ขูด
หินปูน และการรักษารากฟัน 
โดยทันตแพทย์ที่ได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย สุงสุดไม่เกินปีละ 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

4,000 

 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 

10,000 

การประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยนอกหรือ

คลินิก 

วันละไม่เกิน 1 ครั้งและไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี 

 
 
- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

600 

 
 

1,200 

 
 

4,000 

 
 

6,000 
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ตัวอย่างการพิจารณาแผนความคุ้มครองที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ 

(การพิจารณาปรับแผนความคุ้มครองจะปรับทุกวันท่ี 1 ของเดือนมกราคม เมษายน มิถุนายน และกันยายน ของทุกปี หากตรงกับวันหยุด
ทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป ท้ังนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ซ่ึงเป็นไปตามรอบระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกำหนด) 

ตัวอย่างที่ 1 วันที่ 25 ธันวาคม 2564 ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดควบประกัน 50,000 บาท ดังนั้น ณ 
วันที่ 1 มกราคม 2565 จะได้รับความคุ้มครองในแผน 1 ต่อมาวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2565 มีการทำรายการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าอีก 100,000 
บาท ดังนั้นเงินลงทุนคงเหลือรวมในหน่วยลงทุนชนิดควบประกันมีมูลค่าเท่ากับ 150,000 บาท ความคุ้มครองจะเปลี่ยนจากแผน 1 เป็น
แผน 2 ในวันท่ี 1 เมษายน 2565 

ตัวอย่างที่ 2 วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดควบประกัน 900,000 บาท ดังนั้น ณ 
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 จะได้รับความคุ้มครองในแผน 3 ต่อมากองทุนมีกำไร 100,000 บาท ดังนั้นเงินลงทุนคงเหลือรวมในหน่วยลงทุน
ชนิดควบประกันมีมูลค่าเท่ากับ 1,000,000 บาท แผนความคุ้มครองยังคงเป็นแผน 3 เนื ่องจากการพิจารณาแผนความคุ้มครองจะ
พิจารณาจากมูลค่าเงินลงทุนคงเหลือไม่นับรวมผลกำไรขาดทุน 

ตัวอย่างที่ 3 วันที่ 20 กันยายน 2564 ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดควบประกัน 450,000 บาท ดังนั้น ณ 
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จะได้รับความคุ้มครองในแผน 3 ต่อมากองทุนมีผลขาดทุน 100,000 บาท ดังนั้นเงินลงทุนคงเหลือรวมในหน่วย
ลงทุนชนิดควบประกันมีมูลค่าเท่ากับ 350,000 บาท แผนความคุ้มครองยังคงเป็นแผน 3 เนื่องจากการพิจารณาแผนความคุ้มครองจะ
พิจารณาจากมูลค่าเงินลงทุนคงเหลือไม่นับรวมผลกำไรขาดทุน 

ตัวอย่างที่ 4 วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดควบประกัน 1,000,000 บาท ดังนั้น ณ 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จะได้รับความคุ้มครองในแผน 4 ต่อมาวันท่ี 25 ธันวาคม 2564 ทำรายการขายคืน/สับเปลี่ยนออก 500,000 
บาท ดังนั้นเงินลงทุนคงเหลือรวมในหน่วยลงทุนชนิดควบประกันมีมูลค่าเท่ากับ 500,000 บาท แผนความคุ้มครองจะเปลี่ยนจากแผน 4 
เป็นแผน 3 ในวันท่ี 1 มกราคม 2565 
 
วิธีการใช้สิทธิความคุ้มครองและช่องทางการติดต่อเพื่อขอคำแนะนำการใช้บริการ 
(อาจเปลี่ยนแปลงได้ ท้ังนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน) 

- ใช้บัตรประกันสุขภาพคู่บัตรประจำตัวประชาชนในการใช้สิทธิเข้ารักษาตัวกับสถานพยาบาลในสัญญา 

- การเรียกร้องสินไหมทดแทนกรณีมรณกรรมผู้รับประโยชน์ส่งเอกสารดังนี้ ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทประกัน 

1) ใบเรียกร้องสิทธิของผู้รับประโยชน์ทุกคน (ตามแบบฟอร์มของบริษัทประกัน) 

2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ทุกคน 

3) สำเนาใบมรณบัตร 

4) สำเนาทะเบียนบ้านท่ีมีการจำหน่ายการตายของผู้เอาประกันภัย 

5) ใบยินยอมของผู้รับประโยชน์หรือทายาท ในกรณีท่ีต้องเปิดเผยประวัติ 

กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือเหตุอื่นท่ีไม่ได้เสียชีวิตจากการเจ็บป่วย เพิ่มเอกสารตามข้อ 6) – 7) 

6) สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีท่ีได้รับรองสำเนาถูกต้องจากตำรวจ   

7) สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ 
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เบอร์ติดต่อเพื่อขอคำแนะนำการใช้บริการ   

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

- ศูนยด์ูแลลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต โทร 1373 บริการ 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด 

ผ่าน My Allianz Application  อำนวยความสะดวกในการให้บริการในด้านต่าง ๆ 
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ข้อกำหนดอื่น ๆ 

▪ บริการข้อมูลกองทุนรวมให้ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รูปแบบการบริการ และ/หรือวิธีการ ในการนำส่ง เผยแพร่ข้อมูล ข่าว สาร 
รายงานต่าง ๆ และ/หรือหนังสือของบริษัทจัดการถึงผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงอาจจัดให้มีรูปแบบการตอบรับข้อมูลอื่น (ถ้ามี) เช่น ผ่าน
ช่องทางอิเลคทรอนิคส์ เป็นต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 
30 วันก่อนวันเริ่มดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการนำส่ง และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด
ในลักษณะทำนองเดียวกันน้ี ซึ่งบริษัทจัดการได้คำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ ท้ังนี้ ในการนำส่งจดหมาย/
หนังสือถึงผู้ถือหน่วยลงทุน อาทิ กรณีการแก้ไขโครงการ การขอมติ การเลิกโครงการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการโดยเป็นไปตา ม
หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และ/หรือประกาศท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 

▪ การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission) :  

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการ
กองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ  

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จาก บุคคล
ดังกล่าว (Churning)  

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำ ด้วยความเป็นธรรมและ
คำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนน้ันด้วย  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุน บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงาน
รอบปีบัญชีและรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย  

▪ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับ
การรู ้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ 
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิกการทำธุรกรรมของผู้ ถือหน่วย
ลงทุนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีท่ี เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์
ดังต่อไปน้ี  

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รั บมอบหมาย
จากบริษัทจัดการ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด หรือให้ข้อมูล และ/หรือ  จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากบริษัทจัดกาไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ/หรือกฎหมาย
ต่าง ๆ ท้ังนี้ ตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด  
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(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ  

(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความ
น่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ  

นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสาร
หรือหลักฐานใดของผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายต่างๆ หรือบุคคลอื่นใด เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ  

ทั้งนี้ คำว่า “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือ คำว่า “กฎหมายต่างๆ” นั้น ให้มีความหมายรวมถึงกฎหมายของ
ประเทศต่างๆ ท่ีกองทุนรวมได้มีการลงทุนในประเทศน้ันๆ ด้วย  

▪ ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน :  

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผล
บังคับใช้วันที ่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินที ่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  
(Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลท่ีอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึง
บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นท่ีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นท่ีอยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI 
นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะท่ี
คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง”)  

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA 
กำหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าท่ีในการกำหนดให้ลูกค้าบาง
ประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น  

ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื ่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบท่ีสำคัญในสองกรณี คือ  

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงิ นของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแ ต่ปี 
พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA 
(ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าท่ีดำเนินการหักเงิน 
ณ ท่ีจ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมท่ีเป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศรวมท้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน ท่ีเข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
กองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ  
รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป  
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เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัท
จัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่าง ประเทศที่เกี่ยวข้อง และ
เพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ 
บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้  

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกำหนด) ให้
คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่า
หน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกั บบริษัท
จัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐท้ังในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง  

(2) ร้องขอให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ ่มเติม เพื ่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ่ยวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อท่ีกำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเ ข้าร่วมใน 
FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมาย
ดังกล่าว  

(3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษั ท
จัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดั งต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามท่ีบริษัทจัดการแจ้งน้ีแล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี  

(1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยน/โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว  

(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว  

(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้  เพื่อให้
สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย  

(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการ
ดำเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น  

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัท
จัดการและกองทุนมีการดำเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ 
ท่ีจ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ ายเป็น
พลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกำหนด) เท่าน้ัน  

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ 
(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือ
ดำเนินการอื่นใดท่ีราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
▪ ในกรณีท่ีคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ กฎ เกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
และ/หรือการจัดการกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
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คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ท้ังนี้ การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะ
ดำเนินการตามแนวทางที่ประกาศกำหนด และถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

▪ สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ซึ่งหมายถึง หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

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

วันท่ีลงทุน หมายถึง วันท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมในแต่ละรายการ และในกรณีท่ีรับโอนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวม
เพื่อการออมอื่น ให้หมายความถึง วันท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนเริ่มแรกในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของรายการท่ีรับโอนน้ัน  

(2) บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมโดยมีรายการอย่างน้อยตามที่สมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนกำหนด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวให้กับผู้ถื อหน่วย
ลงทุน เมื่อมีรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปี  

(3) บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนโอน
หน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น โดยมีรายการอย่างน้อยตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด ซึ่ง
ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว พร้อมด้วยเช็คค่าขายคืนหรือเงิน
โอนค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือวิธีการอื่นใดในการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่ อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยัง
กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นข้อมู ลในการ
จัดทำทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน พร้อมให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้ 

(4) บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม โดยมีรายการอย่างน้อย
ตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือรั บรองการขายคืนหน่วย
ลงทุนดังกล่าว เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิ น 
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการใ นต่างประเทศซึ่ง
บริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทำการในต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี) โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตามเลขท่ีบัญชีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้
ในใบคำขอใช้บริการกองทุน หรือจ่ายเป็นเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในคำขอใช้บริการกองทุน 

นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานในการตรวจสอบการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน และจัดให้มีระบบงานในการขายคืนหน่วยลงทุน 
รวมถึงจัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษั ท
จัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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คำเตือนหรือคำแนะนำตามประกาศอื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…… 

คำเตือน / ข้อแนะนำ 

▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น 

▪ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการ
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการลงทุนเพื่อ
บริษัทจัดการได้ที่ทางเว็บไซต์  www.scbam.com 

▪ กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จึงไม่มี
ภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ทั้งนี้  ผลการดำเนินงานของ 
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ไม่ได้ขึ ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 

▪ ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน            

▪ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุนวัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุน      

 
 
 

▪ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที ่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี ่ยวข้องได้ที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.(http://www.sec.or.th) 

▪ บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที่
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบเพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถ
กำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้  

▪ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง  และดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะทำการติด
ประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

▪ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็น ข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หาก
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน 

▪ ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุน เป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

▪ ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทนุรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
รวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานและที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุน
รวมและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

 

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 

http://www.scbam.com/
http://www.sec.or.th/
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1. ขอ้มลูท ัว่ไป 

ชือ่โครงการจดัการ (ไทย) :  กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหน้ีระยะสัน้ พลัส 

ชือ่โครงการจดัการ (องักฤษ) :  SCB Short Term Fixed Income Plus Fund 

ชือ่ยอ่โครงการ :  SCBSFFPLUS 

ประเภทโครงการ :  กองทนุเปิด  

ประเภทการขาย :  ขายหลายครัง้ 

การก าหนดอายโุครงการ :  ไมก่ าหนด  

รายละเอยีดเพิม่เตมิเงือ่นไข (อายโุครงการ) :  

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใหโ้ครงการจัดการกองทุนรวมที่ไดรั้บอนุมัติส ิน้สุดลง โดยจะไม่น ากอง
ทรัพยส์นิไปจดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม หรอือาจพจิารณาเลกิโครงการ โดยไมต่อ้งขอมตจิากผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ทัง้น้ี บรษัิทจัดการจะด าเนินการดังกล่าวโดยค านึงถงึผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผูถ้ือ
หน่วยลงทนุเป็นส าคัญในกรณีดังตอ่ไปน้ี  

(1) กองทนุรวมมจี านวนเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทนุไมเ่พยีงพอตอ่การจัดตัง้กองทนุ  

(2) กองทุนไม่สามารถลงทุนไดต้ามวัตถุประสงคข์องกองทุนอย่างเหมาะสม อันเน่ืองจากปัจจัยอืน่ใดที่
ท าใหผ้ลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะเขา้ไปลงทุนปรับตัวลดลงอย่างมนัียส าคัญ ทัง้น้ี ขึน้อยู่กับ
ดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  

(3) มกีารเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบเกีย่วกับวงเงนิรับอนุญาตใหน้ าเงนิไปลงทนุในตา่งประเทศ  

(4) ผูจ้ัดการกองทนุพจิารณาแลว้เห็นวา่สถานการณ์การลงทนุในตา่งประเทศไมเ่หมาะสม และ/หรอืมเีหตุ
ใหเ้ชือ่ไดว้่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนของกองทนุทีไ่มเ่ป็นไปตามทีบ่รษัิทจัดการคาดหวัง  

(5) ไม่สามารถสรรหาหรอืลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใด ๆ ที่มนีโยบายการลงทุนสอดคลอ้งกับ
วัตถุประสงค ์และ/หรอืนโยบายการลงทุนของโครงการ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเลกิกองทุนได ้
โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายแลว้ 

ลกัษณะโครงการ :  กองทนุเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป 

ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

วตัถปุระสงคข์องโครงการ :  

เพื่อระดมเงนิออมและเงนิลงทุนจากประชาชนทั่วไป นติบิุคคล และ/หรอืสถาบันต่าง ๆ ไปลงทุนในเงนิ
ฝาก ตราสารแหง่หน้ีระยะสัน้ทัง้ในและตา่งประเทศ 

2. ประเภทกองทนุ 

ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุ :  ตราสารหน้ี 

ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ : 

- กองทนุรวมเพือ่การออม 

ประเภทการลงทนุตามลกัษณะพเิศษอืน่ ๆ : 

- กองทนุรวมทีใ่หส้ทิธปิระโยชนข์องประกันชวีติหรอืประกันสขุภาพ 

ประเภทการลงทนุตามความเสีย่งเกีย่วกบัตา่งประเทศ : กองทนุทีล่งทุนแบบมคีวามเสีย่งทัง้ในและ
ตา่งประเทศ  

การก าหนดสดัสว่นการลงทนุในตา่งประเทศ : 

สดัสว่นการลงทนุ : โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมเ่กนิ รอ้ยละ 50.0 ของ NAV 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ:   

กองทนุจะลงทนุในเงนิฝาก ตราสารหน้ีภาครัฐ ตราสารหน้ีทีอ่อกโดยธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ 
ตราสารหน้ีภาคสถาบันการเงนิ และตราสารหน้ีภาคเอกชน ทัง้ในและตา่งประเทศ โดยกองทนุจะลงทนุใน
ตา่งประเทศบางสว่น ซึง่สง่ผลใหม้ ีnet exposure ทีเ่กีย่วขอ้งกับความเสีย่งตา่งประเทศโดยเฉลีย่ในรอบ
ปีบัญชไีมเ่กนิรอ้ยละ 50 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

ทัง้น้ี กองทุนจะลงทุนหรอืมไีวใ้นสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) เพือ่ป้องกันความเสีย่งจากอัตรา
แลกเปลีย่นของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในสกลุเงนิต่างประเทศทีก่องทนุถอือยูเ่ทยีบกับสกลุเงนิบาท ณ 
ขณะใดขณะหนึง่ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 90 ของมลูคา่ทรัพยส์นิทีล่งทนุในตา่งประเทศ 

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีทีไ่ม่ไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated) รวมถงึตราสารหน้ีทีม่ี
อันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้(Non – investment grade) ตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

ในกรณีตราสารดังกล่าวขา้งตน้เป็นตราสารหน้ีดอ้ยสทิธิ ์(Subordinated Debt) จะตอ้งไดรั้บการจัด
อันดับความน่าเชือ่ถอืของตราสาร (Issue Rating) หรอืมผีูค้ ้าประกันทีไ่ดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื
อยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้(investment grade) เทา่นัน้  

ในสว่นทีเ่หลอืจากการลงทุน บรษัิทจัดการอาจท าธุรกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์หรอืธรุกรรมการซือ้โดยมี
สัญญาขายคนื (Reverse Repo) ได ้รวมถงึลงทุนในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ใด หรอืหาดอกผลโดย
วธิีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด หรอืเห็นชอบใหก้องทนุลงทนุได ้ทัง้น้ี กองทนุอาจลงทนุหรอืมไีว ้
ซึง่ตราสารทีม่ลีักษณะของสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Notes) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์
หรอืไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

กองทุนมนีโยบายทีจ่ะจัดการลงทุนเพื่อใหอ้ายุดูเรชั่นเฉลีย่ของตราสารทัง้หมดของกองทุน (Portfolio 
Duration) ไม่เกนิ 1 ปีโดยประมาณ ทัง้น้ี ในบางกรณีอายุดูเรชั่นเฉลีย่ของตราสารทัง้หมดของกองทุน 
(Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง อาจเกิน 1 ปีได ้เช่น ในช่วงระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมี
ระยะเวลาประมาณ 15 วันนับตัง้แต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพยส์นิเป็นกองทุนรวม หรือในช่วง
ระยะเวลาประมาณ 15 วันท าการกอ่นวันครบอายุหรอืเลกิโครงการและ/หรอืในชว่งทีผู่ล้งทุน/ผูถ้อืหน่วย
ลงทนุท าการขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเป็นจ านวนมาก ซึง่มรีะยะเวลาไมเ่กนิ 5 วันท าการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุ เป็นตน้ 

กองทุนอาจเขา้ท าสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน 
(efficient portfolio management (EPM)) เพื่อใหส้ามารถสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนไดเ้พิม่ขึน้
และ/หรอืลดคา่ใชจ่้ายของกองทนุ เชน่ ในบางขณะผูจั้ดการกองทนุอาจปรับลดสดัสว่นการลงทนุใน ตรา
สาร/หลักทรัพย ์(Asset allocation) และเพิม่การลงทุนในสัญญาชือ้ขายล่วงหนา้ทีอ่า้งองิกับตราสาร/
หลักทรัพยนั์น้ เพือ่เป็นการลดตน้ทุนหรอืค่าใชจ่้ายในการลงทุนของกองทุน ซึง่รวมถงึการป้องกันความ
เสีย่ง (Hedging) จากการลงทุน เช่น การท าสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอรเ์วริด์ที่อา้งองิกับอัตรา
แลกเปลีย่น/ดา้นราคาตราสาร/อัตราดอกเบีย้ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรอื
ใหค้วามเห็นชอบ  

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 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิส าหรบัหนว่ยลงทนุชนดิควบประกนั : 

ขอ้มลูสทิธปิระโยชนแ์ละความคุม้ครอง 
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ผูรั้บเอาประกันของหน่วยลงทนุชนดิควบประกันในปัจจุบัน คอื บมจ. อลอิันซ ์อยธุยา ประกันชวีติ 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดควบประกันจะไดรั้บความคุม้ครองประกันชีวติและสุขภาพของ
บรษัิทประกัน ตามทีก่รมธรรมก์ าหนด ดังน้ี 

1.   คณุสมบัตขิองผูม้สีทิธเิอาประกัน 

•  เป็นบคุคลธรรมดา 

• เป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนทีอ่ยู่ในทะเบยีนรายชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิควบประกันโดยถอืครองหน่วยลงทุน
ที่มีมูลค่าเงินลงทุนคงเหลือรวมตั ้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป หรือจ านวนอื่นใดที่บริษัทจัดการจะ
เปลีย่นแปลงในอนาคต โดยบรษัิทจัดการจะพจิารณามูลค่าเงนิลงทุนคงเหลอืตามเลขที่บัตรประชาชน
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

มลูคา่เงนิลงทนุคงเหลอื = มลูคา่เงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุซือ้/สบัเปลีย่นเขา้ – มลูคา่เงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ
ขาย/สบัเปลีย่นออก 

•  ตอ้งมอีายรุะหวา่ง 15-65 ปีบรบิรูณ์ (หรอืเป็นไปตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทจัดการก าหนด) 

• เป็นบุคคลทีบ่รษัิทประกันถอืว่ามสีขุภาพสมบูรณ์แข็งแรง โดยสทิธคิวามคุม้ครองจะมผีลเมือ่ไดรั้บการ
อนุมัต ิการเอาประกันจากบรษัิทประกัน 

ทัง้น้ี บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงคุณสมบัต ิและเงื่อนไขของผูม้สีทิธเิอาประกันตาม
ความเหมาะสม โดยการด าเนนิการดังกลา่วบรษัิทจัดการจะค านงึถงึประโยชนข์องกองทุนและผูถ้อืหน่วย
ลงทนุเป็นส าคัญ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ และจะเปิดเผยใหผู้ล้งทนุทราบ
ลว่งหนา้อยา่งทั่วถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมอันท าใหม้ั่นใจไดว้า่ผูถ้อืหน่วยลงทนุไดรั้บทราบขอ้มลูดังกลา่ว 
โดยอย่างนอ้ยจะเผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการและเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 

2.   ความคุม้ครอง 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเป็นผูม้สีทิธเิอาประกัน ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดรั้บความคุม้ครองนับตัง้แต่วันที่
เริม่ความคุม้ครอง หรอืนับตัง้แตว่ันทีไ่ดรั้บการอนุมัตกิารเอาประกันจากบรษัิทประกัน 

3.  ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะสิน้สดุความคุม้ครอง ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังตอ่ไปน้ี 

• เมือ่กรมธรรมส์ ิน้สดุผลบังคับ 

• เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุพน้สภาพการเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิควบประกัน 

• เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุเสยีชวีติ 

• เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุมอีายเุกนิกวา่อายสุงูสดุทีก่ าหนดไวข้า้งตน้ 

• เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุมมีลูคา่เงนิลงทนุคงเหลอืไมเ่ป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนด 

•  เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุขาดคณุสมบัตขิอ้ใดขอ้หนึง่ของคณุสมบัตขิองผูม้สีทิธเิอาประกันตามขอ้ 1. 

ทัง้น้ี การสิน้สุดความคุม้ครอง ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขตามปีกรมธรรม์หรือตามรอบระยะเวลาที่บรษัิท
ประกันก าหนด 

4.  ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีส ิทธิเอาประกันจะไดรั้บความคุม้ครองดา้นประกันชีวติและสุขภาพ โดยมี
รายละเอยีดเงือ่นไขและความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกันภัยก าหนด 

5.  ผูถ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งยนิยอมเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล อาทเิช่น ชือ่-นามสกุล ที่อยู่ ขอ้มูลดา้น
สขุภาพ ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืขอ้มูลอืน่ใดทีเ่ป็นตามทีบ่รษัิทประกันก าหนด ทัง้น้ี หากบรษัิทจัดการ
ไม่ไดรั้บการเปิดเผยขอ้มูลใด ๆ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธการไดรั้บความคุม้ครองตาม
กรมธรรมป์ระกันชวีติและสขุภาพดังกลา่ว 

สทิธปิระโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ไดรั้บตามกรมธรรม์ดังกล่าว บรษัิทจัดการไดจั้ดใหเ้พื่อความ
คุม้ครองผูถ้อืหน่วยลงทุนและเพื่อเป็นประโยชน์ในดา้นการเสรมิสรา้งความม่ันคงของชวีติและสุขภาพ 
โดยเบีย้ประกันทีไ่ดรั้บความคุม้ครองจะรวมอยูใ่นคา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ 



กองทนุเปิดไทยพาณิชยต์ราสารหนีร้ะยะส ัน้ พลสั 

4 

ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจพจิารณาสทิธปิระโยชน์ดา้นการประกันชวีติและสขุภาพทุก ๆ ปี หรอืระยะเวลาอืน่
ใดตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร หากบรษัิทจัดการเห็นว่าสทิธปิระโยชนด์า้นการประกันชวีติและสขุภาพ
จะไม่เกดิประโยชน์ต่อผูล้งทุนโดยรวม หรอืมผีลกระทบต่อกองทุนรวมในอนาคต บรษัิทจัดการขอสงวน
สทิธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขของสทิธปิระโยชน์ความคุม้ครอง เงื่อนไข
กรมธรรม์ บรษัิทประกัน หรือเงื่อนไขอื่นใด ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด รวมถงึยกเลิกสทิธิ
ประโยชน์ความคุม้ครองชวีติและสุขภาพ หรอืยกเลกิหน่วยลงทุนชนดิควบประกัน โดยถอืว่าไดรั้บความ
เห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ และจะเปิดเผยใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้อย่างทั่วถงึดว้ยวธิีการที่
เหมาะสมอันท าใหม้ั่นใจไดว้า่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดรั้บทราบขอ้มลูดังกลา่ว โดยอยา่งนอ้ยจะเผยแพร่ขอ้มูล
ไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการและเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 

เงือ่นไขการเริม่รับความคุม้ครอง 

•    การเปิดใหบ้รกิารหน่วยลงทนุชนดิควบประกันครัง้แรก หากมผีูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีณุสมบัตไิดรั้บสทิธิ
ความคุม้ครองตามกรมธรรม์ไม่ถงึ 50 ราย บริษัทจัดการขอสงวนสทิธเิลื่อนรอบความคุม้ครองตาม
กรมธรรมป์ระกันชวีติและสขุภาพ หรอืปฏเิสธการใหค้วามคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกันชวีติและสขุภาพ 
และหากภายหลังเปิดใหบ้รกิารหน่วยลงทนุชนดิควบประกันครัง้แรก มผีูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีณุสมบัตไิดรั้บ
สทิธคิวามคุม้ครองตามกรมธรรม์เพิ่มขึน้จนถงึ 50 ราย ผูถ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวก็จะไดรั้บสทิธกิาร
คุม้ครองตามเงือ่นไขทีก่ าหนด 

•   การเปิดใหบ้รกิารหน่วยลงทนุชนดิควบประกันครัง้แรก หากมผีูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ีคณุสมบัตไิดรั้บสทิธิ
ความคุม้ครองตามกรมธรรม์ครบ 50 ราย และต่อมาภายหลังการเปิดใหบ้รกิารหน่วยลงทุนชนิดควบ
ประกันครัง้แรก มผีูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีุณสมบัตไิดรั้บสทิธคิวามคุม้ครองตามกรมธรรมล์ดลงต ่ากว่า 50 
ราย ผูถ้อืหน่วยลงทนุเดมิยังคงไดรั้บสทิธคิุม้ครองตามเงือ่นไขทีก่ าหนด 

วันทีก่รมธรรมม์ผีลบังคับ หมายถงึ ตัง้แต่วันที ่1 ของเดอืนถัดไปนับจากวันเปิดใหบ้รกิารชนดิหน่วยลงทุน
ควบประกันครัง้แรก (หรอืวันทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรม)์ 

วันทีเ่ริม่ความคุม้ครอง หมายถงึ วันทีก่รมธรรมม์ผีลบังคับหรอืวันทีบ่รษัิทประกันอนุมัตใิหค้วามคุม้ครอง 
หรอื เปลีย่นแปลงแผนความคุม้ครองใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

ระยะเวลาความคุม้ครอง หมายถงึ วันทีเ่ริม่ความคุม้ครอง ถงึวันสิน้สุดความคุม้ครอง ซึง่จะไม่เกนิวันที่
กรมธรรมย์ังใหค้วามคุม้ครองอยู่ 

เงือ่นไขวันเริม่คุม้ครอง 

• กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนท ารายการซือ้ภายในวันที ่25 ก่อนเวลา 15.30 น. ของเดอืนนัน้ ๆ วันไดรั้บสทิธิ
คุม้ครอง คอื วันที ่1 ของเดอืนถัดจากเดอืนทีล่งทนุ 

• กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุท ารายการซือ้ภายหลังวันที ่25 ของเดอืนนัน้ ๆ วันไดรั้บสทิธคิุม้ครอง คอื วันที ่1 
ของ 2 เดอืนถัดจากเดอืนทีล่งทนุ 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงหรอืปรับปรุงวันทีเ่ริม่ความคุม้ครอง โดยถอืว่าไดรั้บความ
เห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ และจะเปิดเผยใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้อย่างทั่วถงึดว้ยวธิีการที่
เหมาะสมอันท าใหม้ั่นใจไดว้า่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดรั้บทราบขอ้มลูดังกลา่ว โดยอยา่งนอ้ยจะเผยแพร่ขอ้มูล
ไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการและเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เวน้
แตก่รณีทีเ่กดิจากปัจจัยทีค่วบคมุไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษัิทจัดการจะแจง้การเปลีย่นแปลง
ดังกลา่วโดยทันท ี

3. ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วกบัจ านวนเงนิทนุโครงการ 

จ านวนเงนิทนุโครงการเริม่ตน้ : 10,000,000,000.00 บาท 

นโยบายการเพิม่เงนิทนุโครงการ : ม ี

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร ัง้แรก บรษิทัจดัการเสนอขายหน่วยลงทุน
มากกวา่จ านวนเงนิทนุ : เป็นจ านวนรอ้ยละ 15.00 ของจ านวนเงนิทนุโครงการ 

มลูคา่ทีต่ราไวต้อ่หนว่ย : 10.0000 บาท 

จ านวนหนว่ยลงทนุเร ิม่ตน้ : 1,000,000,000 หน่วย  
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ราคาของหนว่ยลงทนุทีเ่สนอขายคร ัง้แรก : 10.0000 บาท  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

1) หากบรษัิทจัดการเสนอขายหน่วยลงทนุเกนิจ านวนเงนิทนุของโครงการ (ใช ้green shoe option) แต่
ไม่เต็มจ านวนทีเ่พิม่อกีรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิทุนของโครงการ (green shoe) บรษัิทจัดการขอสงวน
สทิธดิ าเนนิการปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุ และด าเนนิการจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวมกอ่น
ครบก าหนดสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
ลว่งหนา้  

2) หากบรษัิทจัดการน าเงินไปลงทุนต่างประเทศแลว้เกนิรอ้ยละ 75 ของวงเงนิที่บรษัิทจัดการไดรั้บ
จัดสรรเพื่อลงทุนในต่างประเทศ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธขิอวงเงนิเพิม่เพื่อลงทุนต่างประเทศจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื หน่วยงานอืน่ใดทีม่อีาจตามกฎหมาย และขอสงวนสทิธใินการเพิม่
เงนิทนุจดทะเบยีนของโครงการไดโ้ดยไมต่อ้งขอมตคิวามเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

อนึง่ การเพิม่หรอืลด และ/หรอืการโอนหรอืรับโอนวงเงนิรับอนุญาตใหส้ามารถไปลงทุนในต่างประเทศ
ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ดังกล่าวขา้งตน้ จะส่งผลกระทบถงึจ านวนเงนิทุนของโครงการซึง่บรษัิทจัดการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะด าเนนิการโดยไมข่อมตคิวามเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

3) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจัดตัง้กองทุนได ้และ/หรอืบรษัิทจัดการอาจยุตหิรอืปิด
เสนอการขายหน่วยลงทุนครัง้แรกกอ่นสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนได ้รวมถงึในกรณีทีก่องทุน
ระดมทนุในชว่งการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไดไ้ม่เพยีงพอตอ่การลงทนุในและ/หรอืตา่งประเทศได ้
หรือดว้ยเหตุอื่นใดที่กระทบต่อการบรหิารจัดการกองทุน ทัง้น้ีขึน้กับดุลยพินิจของบรษัิทจัดการ โดย
บรษัิทจัดการจะคนืเงนิค่าจองซือ้/สั่งซือ้หน่วยลงทุนใหแ้กผู่จ้องซือ้/สั่งซือ้หน่วยลงทุนต่อไปและจะแจง้
ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับตัง้แตว่ันถัดจากวันยตุกิารเสนอขายหน่วยลงทุน 
หรอืวันยกเลกิการจัดตัง้กองทนุแลว้แตก่รณี 

4. การบรหิารจดัการกองทนุ 

การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) : ลงทนุ  

วตัถปุระสงคข์องการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) :  

- ทีม่ไิดม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ลดความเสีย่ง (Non-Hedging)  

มนีโยบายการลงทนุใน derivatives : แบบไมซ่บัซอ้น  

วธิกีารในการค านวน Global Exposure limit : Commitment approach  

อตัราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกนิรอ้ยละ :  
100.00 

- การลดความเสีย่ง (Hedging) 

การลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) : ลงทนุ  

กลยุทธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังใหผ้ลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่า
ดัชนีชีว้ัด (active management)  

ลกัษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทนุ : จ่ายผลตอบแทนแบบไมซ่บัซอ้น  

5. การแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ (class of unit) 

ประเภทการแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ :  

- คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ่้ายทีเ่รยีกเก็บผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

- ระยะเวลาการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

- สทิธปิระโยชนท์างภาษีชนดิเพือ่การออม (SSF) 

รายการ class of unit :  

1. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-A 
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เป็นชนดิเพือ่การออม (SSF) : ไมเ่ป็น 

รายละเอยีดแตล่ะชนดิหนว่ยลงทนุ : ชนดิหน่วยลงทนุ A 

ค าอธบิาย : 

เฉพาะผูล้งทุนทีม่บีัญชซีือ้ขายหน่วยลงทุนและ/หรอืท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทุนกับธนาคาร
ไทยพาณชิย ์จ ากัด (มหาชน) ทกุสาขา 

2. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-B 

เป็นชนดิเพือ่การออม (SSF) : ไมเ่ป็น 

รายละเอยีดแตล่ะชนดิหนว่ยลงทนุ : ชนดิหน่วยลงทนุ B 

ค าอธบิาย : 

เฉพาะผูล้งทุนทีม่บีัญชซีือ้ขายหน่วยลงทุนและ/หรอืท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทุนกับธนาคาร
ไทยพาณชิย ์จ ากัด (มหาชน) ทกุสาขา 

3. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-I 

เป็นชนดิเพือ่การออม (SSF) : ไมเ่ป็น 

รายละเอยีดแตล่ะชนดิหนว่ยลงทนุ : ชนดิหน่วยลงทนุ I 

ค าอธบิาย : 

เฉพาะผูล้งทุนทีม่บีัญชซีือ้ขายหน่วยลงทุน และ/หรอืท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทุนกับบรษัิท
จัดการ และ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด (ที่มใิช่ธนาคาร
ไทยพาณิชย์) และ/หรือตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ตัวแทนขายอสิระ) ที่
แตง่ตัง้โดยบรษัิทจัดการ 

4. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-P 

เป็นชนดิเพือ่การออม (SSF) : ไมเ่ป็น 

รายละเอยีดแตล่ะชนดิหนว่ยลงทนุ : ชนดิหน่วยลงทนุ P 

ค าอธบิาย : 

เฉพาะผูล้งทุนประเภทบุคคล กลุ่มบุคคล นิตบิุคคล สถาบันที่บรษัิทจัดการก าหนดที่ตอ้งการ
สะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยในเบือ้งตน้บรษัิทจัดการก าหนดใหบ้รกิาร
เฉพาะผูล้งทุนกองทุนส ารองเลีย้งชพีและ/หรอื กองทุนสว่นบุคคล ภายใตก้ารบรหิารของบรษัิท
จัดการเทา่นัน้ 

5. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-E 

เป็นชนดิเพือ่การออม (SSF) : ไมเ่ป็น 

รายละเอยีดแตล่ะชนดิหนว่ยลงทนุ : ชนดิหน่วยลงทนุ E 

ค าอธบิาย : 

เหมาะส าหรับผูล้งทุนที่ท ารายการผ่านช่องทางอเิล็กทรอนิกส์ เช่น scb easy, scbam fund 
click เป็นตน้ และชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเพิม่เตมิ 

6. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-SSF 

เป็นชนดิเพือ่การออม (SSF) : เป็น 

รายละเอยีดแตล่ะชนดิหนว่ยลงทนุ : ชนดิเพือ่การออม 

ค าอธบิาย : 

เหมาะส าหรับผูล้งทนุทีต่อ้งการออมเงนิระยะยาวและไดรั้บสทิธปิระโยชนท์างภาษี โดยเงนิลงทนุ
ในชนิดหน่วยลงทุนน้ีสามารถน าไปลดหย่อนภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาได ้ทัง้น้ี ผูล้งทุนตอ้ง
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ปฏิบัตติามหลักเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการ
ประกาศก าหนด 

7. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLU(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 

8. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS(IN) 

เป็นชนดิเพือ่การออม (SSF) : ไมเ่ป็น 

รายละเอยีดแตล่ะชนดิหนว่ยลงทนุ : ชนดิควบประกัน 

ค าอธบิาย : 

เหมาะส าหรับผูล้งทนุทีต่อ้งการไดรั้บความคุม้ครองจากบรษัิทประกัน 

6. การจา่ยเงนิปนัผล :  

ชือ่ยอ่ นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล 

SCBSFFPLUS-A ไมจ่่าย 

SCBSFFPLUS-B ไมจ่่าย 

SCBSFFPLUS-I ไมจ่่าย 

SCBSFFPLUS-P ไมจ่า่ย 

SCBSFFPLUS-E ไมจ่่าย 

SCBSFFPLUS-SSF ไมจ่่าย 

SCBSFFPLU(SSFE) ไมจ่่าย 

SCBSFFPLUS(IN) ไมจ่า่ย 

หลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิปนัผล : - 

ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจา่ยเงนิปนัผลแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ : -  

7. การรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ 

รายการ class of unit :  

1. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-A 

มลูคา่ข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : 1,000.00 บาท  

จ านวนหนว่ยลงทนุข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : ไมก่ าหนด 

2. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-B 

มลูคา่ข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : 1,000.00 บาท  

จ านวนหนว่ยลงทนุข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : ไมก่ าหนด 

3. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-I 

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

4. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-P 

มลูคา่ข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : 1.00 บาท  

จ านวนหนว่ยลงทนุข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : ไมก่ าหนด 

5. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-E 

มลูคา่ข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : 1.00 บาท  

จ านวนหนว่ยลงทนุข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : ไมก่ าหนด 

6. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-SSF 

มลูคา่ข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : ไมก่ าหนด 

จ านวนหนว่ยลงทนุข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : ไมก่ าหนด 

7. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLU(SSFE) 

มลูคา่ข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : ไมก่ าหนด 

จ านวนหนว่ยลงทนุข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : ไมก่ าหนด 

8. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS(IN) 

มลูคา่ข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : 1,000.00 บาท  

จ านวนหนว่ยลงทนุข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : ไมก่ าหนด 

วธิกีารรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ :  

- แบบดลุยพนิจิของผูล้งทนุ 

ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื : อืน่ๆ โปรดระบ ุ

ทกุวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน ยกเวน้ชนดิควบประกัน ทุกวันที ่25 ของทุกเดอืน (หากตรงกับวันหยุด
ท าการใหเ้ลือ่นเป็นวันท าการถัดไป)  

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 ้
หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่ันทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนมมีูลค่าต ่า
กวา่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด บรษัิทจัดการจะด าเนนิการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมด
ในรายการดังกลา่ว   

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

- การช าระเงนิคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

บรษัิทจัดการจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพยส์นิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนของวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยการช าระ
เงนิจะโอนเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ปิดไวก้ับธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) 
หรอืธนาคารพาณิชยอ์ืน่ ตามเลขทีบ่ัญชทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแจง้ไวใ้นใบค าขอใชบ้รกิารกองทุน หรอืจ่าย
เป็นเช็ค ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) ขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผูถ้อืหน่วยลงทุน และ
จัดสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นค าขอใชบ้รกิารกองทุน หรอืวธิอีืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการ
ก าหนด  

บรษัิทจัดการสงวนสทิธใินการพจิารณาช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทน
เงนิ เฉพาะในกรณีทีผุ่ถ้อืหน่วยลงทุนที่เป็นกองทุนส ารองเลีย้งชพีภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ 
รายใดรายหนึง่หรอืหลายรายรวมกันมคี าสัง่ขายคนื ภายในวันท าการเดยีวกัน โดยมมีลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 
ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ ณ วันท าการกอ่นหนา้ และยนิยอมรับช าระคา่ขายคนืเป็นหลักทรัพย ์

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 าหนดตอ้งสามารถปฏบิัตไิดจ้รงิและเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุทกุราย 

2. การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ  

บรษัิทจัดการจะเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งขายคืน
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไว ้ซึง่ตอ้งไมเ่กนิกวา่กรณีดังตอ่ไปน้ี  

(1) บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุใดเหตุหนึ่ง
ดังน้ี โดยไดรั้บความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  

(ก) มเีหตจุ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่ง
สมเหตสุมผล  

(ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดรั้บช าระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลา
ปกต ิซึง่เหตดุังกลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ  

(2) ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุกอ่นหรอืในชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการพบวา่ราคารับซือ้
คนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกตอ้งโดยมมีูลค่าตัง้แต่ 1 สตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอัตราตัง้แต่
รอ้ยละ 0.5 ของมูลค่าหรอืราคาที่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยังไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการ
แกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา 

การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) บรษัิทจัดการจะปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ ์ดังตอ่ไปน้ี  

(1) เลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคนืไดไ้มเ่กนิ 10 วันท าการนับแตว่ันทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทนุนัน้ เวน้แตไ่ดรั้บการผอ่นผันจากส านักงาน ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลือ่นก าหนดการช าระคา่ขาย
คนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทุนทั่วไปใหท้ราบเรือ่งดังกลา่วดว้ย
วธิกีารใดๆ โดยพลัน  

(3) แจง้การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน พรอ้มทัง้จัดสง่รายงานทีแ่สดงเหตุผลของ
การเลือ่น และหลักฐานการไดรั้บความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนต์ามขอ้ (1) หรอืการรับรองขอ้มูล
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ของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ต่อส านักงาน ก.ล.ต. โดยพลัน ทัง้น้ี บรษัิทจัดการจะมอบหมายให ้
ผูด้แูลผลประโยชนด์ าเนนิการแทนก็ได ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมผีูถ้ือหน่วยลงทุนสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บรษัิทจัดการจะรับซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อื
หน่วยลงทนุตามล าดับวันทีส่ง่ค าสัง่ขายคนืกอ่นหลัง  

3. เงือ่นไขและขอ้จ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทนุ 

3.1 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 ้

ทัง้น้ี ผูโ้อนและผูรั้บโอนจะตอ้งมายืน่ค าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองทีส่ านักงานทะเบยีนหน่วยลงทุน 
ในกรณีทีผู่รั้บโอนยังไม่ไดเ้ป็นผูใ้ชบ้รกิารกองทุนกับบรษัิทจัดการ ผูรั้บโอนจะตอ้งกรอกรายละเอยีดในใบ
ค าขอใชบ้รกิารกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพรอ้มค าขอโอนหน่วยลงทุน และช าระ
คา่ธรรมเนียมการโอนตามหัวขอ้คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุทีร่ะบไุวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี   

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทกึขอ้มูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุน 
พรอ้มเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้รั้บโอนหน่วยลงทุน และออกใบยนืยันการโอนหน่วยลงทุน
ใหแ้กผู่โ้อนหน่วยลงทนุภายใน 7 วันนับตัง้แตว่ันทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดรั้บค าขอโอนหน่วยลงทนุ   

ทัง้น้ี สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ต่อเมือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้ันทกึขอ้มูลลงในทะเบยีน  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุเรยีบรอ้ยแลว้ 

3.2 ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิเพื่อการออม และชนดิเพือ่การออมผ่านชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์ไม่สามารถน า
หน่วยลงทนุไปจ าหน่าย จ่ายโอน จ าน า หรอืน าไปเป็นประกันได ้

3.3 ผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนไมม่สีทิธโิอนเปลีย่นมอืหน่วยลงทนุไม่
วา่กรณีใดทัง้สิน้ และไมม่สีทิธนิ าหน่วยลงทนุไปจ าน าเป็นหลักประกัน 

3.4 เพือ่ประโยชนส์งูสดุของการบรหิารจัดการกองทนุ การรับลงทะเบยีนการโอนหน่วยลงทนุของกองทุน 
ใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของบรษัิทจัดการแต่เพียงผูเ้ดียว โดยบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะรับ/ปฏิเสธ
ลงทะเบยีนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนใหแ้กบุ่คคลใดก็ได ้โดยบคุคลทีบ่รษัิทจัดการมวีัตถปุระสงค์
ที่จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนใหนั้้น รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง พลเมือง
สหรัฐอเมรกิา ผูท้ี่มีถิน่ฐานอยู่ในสหรัฐอเมรกิา บุคคลซึง่ปกติมีถิน่ที่อยู่ในสหรัฐอเมรกิา รวมถงึกอง
ทรัพยส์นิของบคุคลดังกลา่ว และบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นซึง่จัดใหม้ขีึน้และด าเนนิกจิกรรมในสหรัฐอเมรกิา  

3.5 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 

- บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะปิดรับค าสั่งซือ้/สับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ชั่วคราว/ถาวรตามทีบ่รษัิท
จัดการเห็นสมควร ทัง้น้ี บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 3 วันท าการกอ่นการใช ้

สทิธปิิดรับค าสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบรษัิทจัดการและ
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เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี และแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบ   

- บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีอ่าจจะพจิารณาปฏเิสธการสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน
ในกรณีซึง่อาจมผีลกระทบต่อประสทิธภิาพในการบรหิารและจัดการเพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของผูถ้อื
หน่วยลงทนุ 

8. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ย 

8.1 คา่ธรรมเนยีมรวม 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมท ัง้หมด : 

1. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-A 

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

2. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-B 

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

3. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-I 

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

4. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-P 

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

5. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-E 

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

6. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-SSF 

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

7. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLU(SSFE) 

ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมท ัง้หมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 3.21 
ต่อปี ของมูลค่าทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผูดู้แลผลประโยชน ์คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมที่
มฐีานในการค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 
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8. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS(IN) 

ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมท ัง้หมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 4.28 
ต่อปี ของมูลค่าทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผูดู้แลผลประโยชน ์คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมที่
มฐีานในการค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

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

8.2 คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม 

คา่ธรรมเนยีมการจดัการรายปี 

1. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-A 

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

2. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-B 

ประมาณการค่าธรรมเนยีมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ : 1.2275 ต่อปีของ
มูลค่าทรัพย์สนิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีาน
ในการค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วนัทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

3. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-I 

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

4. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-P 

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

5. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-E 

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

6. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-SSF 

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

7. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLU(SSFE) 
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ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการจดัการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 0.96 ตอ่ปีของมูลค่า
ทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักคา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีานในการค านวณ
จากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

8. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS(IN) 

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

คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี 

1. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-A 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 0.1605 ต่อ
ปีของมูลค่าทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักค่าธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีาน
ในการค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

2. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-B 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 0.1605 ต่อ
ปีของมูลค่าทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักค่าธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีาน
ในการค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

3. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-I 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 0.1605 ต่อ
ปีของมูลค่าทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักค่าธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีาน
ในการค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

4. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-P 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 0.1605 ต่อ
ปีของมูลค่าทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักค่าธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีาน
ในการค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

5. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-E 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 0.1605 ต่อ
ปีของมูลค่าทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักค่าธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีาน
ในการค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

6. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-SSF 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 0.1605 ต่อ
ปีของมูลค่าทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักค่าธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีาน
ในการค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

7. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLU(SSFE) 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 0.1605 ต่อ
ปีของมูลค่าทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักค่าธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูล
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ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีาน
ในการค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

8. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS(IN) 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 0.1605 ต่อ
ปีของมูลค่าทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักค่าธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีาน
ในการค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุรายปี 

1. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-A 

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

2. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-B 

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

3. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-I 

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

4. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-P 

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

5. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-E 

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

6. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-SSF 

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

7. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLU(SSFE) 

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

8. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS(IN) 
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ประมาณการคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหนว่ยลงทุนรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 0.11 
ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สนิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผูดู้แลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมที่
มฐีานในการค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

คา่ธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทนุ : ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการจดัจ าหนา่ย : ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมอืน่ๆ : ม ี

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

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม) : 

คา่ธรรมเนียมการจัดการรายปี  

คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุอาจเกดิรายการคา่ธรรมเนียมการจัดการลงทนุซ ้าซอ้นจากการบรหิาร
จัดการทีเ่รยีกเก็บโดยกองทนุทีเ่ขา้ไปลงทนุ  

คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ 

ส าหรับทกุชนดิหน่วยลงทนุ (ยกเวน้ชนดิควบประกัน) ประมาณการคา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ ในอัตราไมเ่กนิรอ้ย
ละ 1.605 ต่อปีของมูลค่าทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผูด้แูลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และคา่ธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีานใน
การค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

ส าหรับหน่วยลงทุนชนดิควบประกัน ประมาณการค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.675 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักดว้ยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมที่มฐีานในการ
ค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

ทัง้น้ี เมื่อค านวณรวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จะตอ้งไม่เกนิ
คา่ธรรมเนียมรวมของแตล่ะชนดิหน่วยลงทนุ 

(1) คา่ใชจ่้ายเพือ่วัตถปุระสงคใ์นการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมตามจ านวน
ทีจ่่ายจรงิ ทัง้น้ี ไม่เกนิรอ้ยละ 0.2675 ของจ านวนเงนิทุนของโครงการและในทางบัญชจีะตัดจ่ายเป็น
ค่าใชจ่้ายของกองทุนรวมเฉลีย่เท่ากันทุกวัน ภายในระยะเวลา 1 ปี เชน่ ค่าใชจ่้ายในการจัดท าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ค่าสือ่โฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใชจ่้ายดา้นการตลาด การส่งเสรมิการขาย ค่าอบรม
เผยแพร่ความรู ้และสมัมนาแนะน ากองทนุรวม  

(2) คา่ใชจ่้ายในการสอบบัญช ีและค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ในการสอบบัญช ีซึง่รวมค่าใชจ่้ายตรวจสอบทรัพยส์นิ
ในประเทศ และตา่งประเทศ  

(3) ค่าจัดท า จัดพมิพ ์และจัดสง่ หนังสอืชีช้วนรายละเอยีดโครงการกองทุนรวม หนังสอืชีช้วนสว่นสรุป
ขอ้มลูส าคัญ สว่นขอ้มลูกองทนุรวม รวมถงึเอกสารประกอบการขายอืน่ ๆ  

(4) คา่เก็บรักษาทรัพยส์นิในตา่งประเทศ ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.107 ตอ่ปีของมลูค่าหลักทรัพยข์องแต่
ละสกลุเงนิ (ถา้ม)ี  

(5) ค่าจัดท าและจัดส่งรายงานใดๆ แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน หรือบุคคลที่เกีย่วขอ้งกับกองทุนรวมโดยตรง 
หนังสอืบอกกลา่วประกาศและรายงานต่างๆ รวมถงึค่าประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวันและ/หรอืขา่วสารถงึ 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีบ่รษัิทจัดการจัดท า ตลอดจนขา่วสารทีบ่รษัิทจัดการมหีนา้ทีจ่ัดท าขึน้ตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายก าหนด  

(6) ค่าพมิพแ์บบฟอรม์ใบจองซือ้หน่วยลงทุน ใบสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ใบสั่งขายหน่วยลงทุน ใบยนืยันการ
ซือ้และขายหน่วยลงทนุ หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุและแบบฟอรม์อืน่ๆ เกีย่วกับกองทนุรวม  
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(7) คา่ใชจ่้ายในการรับช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน ค่าใชจ่้ายในการออกเช็ค และน าเงนิเขา้บัญชสี าหรับ
การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

(8) คา่ธรรมเนียมธนาคารตา่งๆ เชน่ ค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิาร SCB CASH MANAGEMENT คา่สมดุเช็ค
คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิระหวา่งบัญช ีเป็นตน้  

(9) ค่าใชจ่้ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวขอ้งในการจัดการกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมในการจด
ทะเบยีนกองทรัพยส์นิของโครงการจัดการเป็นกองทนุรวม คา่ไปรษณียากร คา่ด าเนนิงานอืน่ ๆ เป็นตน้  

(10) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามทวงถามหรือการด าเนินคดีเพื่อการรับช าระหน้ีใดๆของกองทุนรวมทัง้
ค่าใชจ่้ายในการรับช าระหน้ีเป็นทรัพยส์นิอืน่แทนการช าระหน้ีดว้ยเงนิสดตามตราสารแห่งหน้ี เช่น ค่าที่
ปรกึษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าสบืทรัพยแ์ละ/หรอืบังคับคด ีค่าใชจ่้าย
ในดา้นนติกิรรม คา่ใชจ่้ายหรอืคา่ธรรมเนียมอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับทางราชการ เป็นตน้  

(11) ค่าใชจ่้าย (ถา้ม)ี ในการด าเนินคดีของผูดู้แลผลประโยชน์ที่ฟ้องรอ้งใหบ้รษัิทจัดการปฏบิัตติาม
หนา้ทีห่รือเรียกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษัิทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
หรอืเมือ่ไดรั้บค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(12) ค่าใชจ่้ายต่างๆที่เกดิขึน้จากการปฏบิัตติามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอื กฎหมายก าหนด  

(13) ค่าอากรแสตมป์ต่างๆ และค่านายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยท์ีซ่ือ้หรอืขายเพือ่ประโยชน์ในการจัดการ
กองทุนรวมซึง่ไดร้วมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นๆตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซือ้หรือสั่งขาย
หลักทรัพย ์ 

(14) คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จากการรับจ านองอสงัหารมิทรัพย ์เพือ่เป็นหลักประกันการลงทนุของกองทนุรวม  

(15) คา่ทีป่รกึษากฎหมาย (ถา้ม)ี ทีป่รกึษาการเงนิอืน่ ๆ (ถา้ม)ี  

(16) ค่าบรกิาร และ/หรอืค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าภาษีอากร และ/หรอืค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกับ
การจัดหา ไดม้า รับมอบ สง่มอบ ดแูลเก็บรักษา ปกป้องผลประโยชน์ ซึง่สนิทรัพยห์รอืหลักทรัพยต์่าง ๆ 
ของกองทนุทีน่อกเหนือไปจากทีไ่ดร้ะบไุวใ้น “คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์รายปี”  

(17) คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิจากการผดินัดช าระราคา (failed trade)  

(18) ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นในช่วงการช าระบัญชีและเลิกกองทุนรวม เช่น 
คา่ตอบแทนผูช้ าระบัญช ีคา่ผูด้แูลผลประโยชนใ์นระหวา่งการช าระบัญชกีองทนุรวม เป็นตน้  

(19) ค่าใชจ่้ายดา้นโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าใชจ่้ายในการจัดท าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสือ่
โฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู ้ค่าใชจ่้ายดา้นการตลาด การส่งเสรมิการขาย 
ตลอดจนการสัมมนาแนะน ากองทุน ซึง่เกดิขึน้ภายหลังจากการจัดตัง้กองทุนทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนตาม
จ านวนทีจ่่ายจรงิ โดยในทางบัญชบีรษัิทจัดการจะตัดจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายของกองทุนเฉลีย่เท่ากันทุกวัน
ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันทีบ่ันทกึค่าใชจ่้ายดังกล่าว ทัง้น้ี จ านวนเงนิทีต่ัดจ่ายจะตอ้งไม่เกนิกว่า
อัตรารอ้ยละ 0.2675 ของมูลค่าทรัพย์สนิรวม หักดว้ยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (ถา้ม)ี ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (ถา้ม)ี และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รียก
เก็บจากกองทนุรวมทีม่ฐีานในการค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(ถา้ม)ี ณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิ
สุทธขิองกองทุนรวม โดยค่าใชจ่้ายส่วนที่เกนิอัตราที่ก าหนดถือเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงานของบรษัิท
จัดการ 

(20) ส าหรับหน่วยลงทนุชนดิควบประกันค่าใชจ่้ายในการช าระเบีย้ประกันรวมอยูใ่นคา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ ใน
อัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปีของมลูคา่ทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักคา่ธรรมเนียมการจัดการ 
คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน
รวมทีม่ฐีานในการค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้ายต่างๆทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวม รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือ
ภาษีอืน่ใด และภาษีดังกลา่วจะถอืเป็นภาระของกองทนุรวม  

ทัง้น้ี ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดมีการเปลีย่นแปลง บรษัิทจัดการ
สงวนสทิธใินการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทัง้หมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกับการ
เปลีย่นแปลงดังกลา่ว และใหถ้อืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 
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บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าธรรมเนียมหรือค่าใช จ่้ายตามหัวขอ้ 
“ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้าย” รายการใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการได ้ทัง้น้ี ขึน้กับดุลยพินิจของ
บรษัิทจัดการ เพือ่ประโยชนข์องกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ 

8.3 คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 

คา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end fee) 

1. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-A 

คา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end fee) : ไมม่ ี

2. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-B 

คา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end fee) : ไมม่ ี

3. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-I 

คา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end fee) : ไมม่ ี

4. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-P 

คา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end fee) : ไมม่ ี

5. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-E 

คา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end fee) : ไมม่ ี

6. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-SSF 

คา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end fee) : ไมม่ ี

7. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLU(SSFE) 

คา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end fee) : ไมม่ ี

8. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS(IN) 

คา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end fee) : ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ (Back-end fee) 

1. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-A 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการซือ้คนืหนว่ยลงทนุ : ม ี

- เงื่อนไข กรณีที่มีมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชตี ่ากว่า 10,000,000.00 บาท และถือ
ครองหน่วยลงทนุนอ้ยกวา่ 30 วัน 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่ซือ้ขาย 

- เงือ่นไข กรณีทีม่มีูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชมีากกว่า 10,000,000.00 บาท และถอื
ครองหน่วยลงทนุมากกวา่ 30 วัน 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0 ของมลูคา่ซือ้ขาย 

2. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-B 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการซือ้คนืหนว่ยลงทนุ : ม ี

- เงื่อนไข กรณีที่มีมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีต ่ากว่า 1,000,000.00 บาท และถือ
ครองหน่วยลงทนุนอ้ยกวา่ 30 วัน 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่ซือ้ขาย 

- เงื่อนไข กรณีที่มีมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชมีากกว่า 1,000,000.00 บาท และถือ
ครองหน่วยลงทนุมากกวา่ 30 วัน 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0 ของมลูคา่ซือ้ขาย 
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3. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-I 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการซือ้คนืหนว่ยลงทนุ : ไมม่ ี

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่ซือ้ขาย 

4. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-P 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการซือ้คนืหนว่ยลงทนุ : ไมม่ ี

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่ซือ้ขาย 

5. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-E 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการซือ้คนืหนว่ยลงทนุ : ไมม่ ี

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่ซือ้ขาย 

6. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-SSF 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการซือ้คนืหนว่ยลงทนุ : ไมม่ ี

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่ซือ้ขาย 

7. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLU(SSFE) 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการซือ้คนืหนว่ยลงทนุ : ไมม่ ี

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่ซือ้ขาย 

8. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS(IN) 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการซือ้คนืหนว่ยลงทนุ : ไมม่ ี

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่ซือ้ขาย 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ (Switching in) 

1. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-A 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ (Switching in) : ไมม่ ี

2. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-B 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ (Switching in) : ไมม่ ี

3. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-I 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ (Switching in) : ไมม่ ี

4. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-P 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ (Switching in) : ไมม่ ี

5. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-E 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ (Switching in) : ไมม่ ี

6. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-SSF 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ (Switching in) : ไมม่ ี

7. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLU(SSFE) 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ (Switching in) : ไมม่ ี

8. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS(IN) 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ (Switching in) : ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก (Switching out) 
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1. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-A 

อตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้กรณี
สบัเปลีย่นออกไปยังกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ และบรษัิทจดัการอืน่ 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมที่
ก าหนด 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก : ไมม่ ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่า
ซือ้ขาย 

2. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-B 

อตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้กรณี
สบัเปลีย่นออกไปยังกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการอืน่ 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมที่
ก าหนด 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก : ไมม่ ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่า
ซือ้ขาย 

3. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-I 

อตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้กรณี
สบัเปลีย่นออกไปยังกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการอืน่ 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมที่
ก าหนด 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก : ไมม่ ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่า
ซือ้ขาย 

4. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-P 

อตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้กรณี
สบัเปลีย่นออกไปยังกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการอืน่ 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมที่
ก าหนด 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก : ไมม่ ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่า
ซือ้ขาย 

5. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-E 

อตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้กรณี
สบัเปลีย่นออกไปยังกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการอืน่ 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมที่
ก าหนด 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก : ไมม่ ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่า
ซือ้ขาย 

6. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-SSF 
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อตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้กรณี
สบัเปลีย่นออกไปยังกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการอืน่ 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมที่
ก าหนด 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก : ไมม่ ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่า
ซือ้ขาย 

7. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLU(SSFE) 

อตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้กรณี
สบัเปลีย่นออกไปยังกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการอืน่ 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมที่
ก าหนด 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก : ไมม่ ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่า
ซือ้ขาย 

8. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS(IN) 

อตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้กรณี
สบัเปลีย่นออกไปยังกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการอืน่ 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมที่
ก าหนด 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก : ไมม่ ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่า
ซือ้ขาย 

คา่ธรรมเนยีมการโอนหนว่ยลงทนุ : ม ี

คา่ธรรมเนยีม : 10 บาท 

ตอ่หนว่ยลงทนุ : 1,000 หน่วย 

หรอืเศษของ : 1,000 หน่วย 

คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ : ม ี

ในอัตรา ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเก็บ 

คา่ปรบักรณีขายคนืหนว่ยลงทนุกอ่นระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมอืน่ : ม ี

คา่ธรรมเนยีมอืน่ๆ : เชน่ คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ่้ายอืน่ ๆ เป็นตน้ 

ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละของมลูคา่หนว่ยลงทนุ : 

ตามทีจ่่ายจรงิ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทนุ) : 

1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end fee) และรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (Back-end fee) 

เงือ่นไขการคดิค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (BACK-END FEE) ของแต่ละชนดิหน่วยลงทุน มี
ดังน้ี  
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ชนดิหน่วยลงทนุ A : ในกรณีทีม่มีลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชตี ่ากวา่ 10,000,000.00 บาท และถอื
ครองหน่วยลงทนุนอ้ยกวา่ 30 วัน  

ชนดิหน่วยลงทุน B : ในกรณีทีม่มีูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชตี ่ากว่า 1,000,000.00 บาท และถอื
ครองหน่วยลงทนุนอ้ยกวา่ 30 วัน 

ชนิดหน่วยลงทุน I, P และ E : บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บ โดย
จะแจง้เงือ่นไขการเรยีกเก็บใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ซึง่บรษัิทจัดการจะแจง้
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบโดยประกาศผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 

ชนดิเพือ่การออม ชนดิเพือ่การออมผา่นชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์ชนดิควบประกัน : บรษัิทจัดการขอสงวน
สทิธใินการพจิารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บ โดยจะแจง้เงื่อนไขการเรียกเก็บใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบ
ลว่งหนา้ ซึง่บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบโดยประกาศผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 
และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 

ส าหรับผูถ้ือหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรม์ประกันชีว ิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวน้
คา่ธรรมเนียมการขาย/รับซือ้คนืหน่วยลงทนุใหก้ับบรษัิทประกันชวีติทีเ่สนอขายกรมธรรมป์ระกันชวีติควบ
การลงทนุ อยา่งไรก็ตาม บรษัิทประกันชวีติอาจพจิารณาเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ่้ายอืน่ๆเพิม่เตมิ
จากผูถ้อืหน่วยลงทุนตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทุนหรอืตามทีบ่รษัิทประกัน
ชวีติก าหนดรวมถงึสงวนสทิธใินการพจิารณาเงือ่นไขการเรยีกเก็บหรอืเปลีย่นแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่
เรยีกเก็บจากผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุ 

บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน จากผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละชนดิหน่วย
ลงทุนในอัตราที่ไม่เท่ากัน อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเรียกเก็บ วธิีการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วัน 
โดยบรษัิทจัดการจะประกาศผ่านทาง เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 

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

ในอัตราไมเ่กนิคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

กรณีเป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะยกเวน้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน จากผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละชนดิหน่วย
ลงทุนในอัตราที่ไม่เท่ากัน อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเรียกเก็บ วธิีการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วัน 
โดยบรษัิทจัดการจะประกาศผ่านทาง เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 

ส าหรับชนดิเพือ่การออม และชนดิเพือ่การออมผา่นชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์

บรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมของ
บริษัทจัดการอื่นเป็นเงินสดแยกต่างหากจากจ านวนเงินลงทุนที่ผูถ้ือหน่วยตอ้งการโอนออก โดย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนจะค านวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนของวันท าการล่าสุดก่อนวันท ารายการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

บรษัิทจัดการอาจเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไปยังกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารของ
บรษัิทจัดการเอง และสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไปยังกองทนุรวมเพือ่การออมของบรษัิทจัดการอืน่ในอัตราที่
ไม่เท่ากัน ซึง่บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิท
จัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 

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

5. คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ 

5.1 คา่ธรรมเนียมในกรณีรายการช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุในวันรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

คา่ธรรมเนียมในกรณีรายการช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุในวันรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอาจเรยีกเก็บจากผูถ้อื
หน่วยลงทนุแต่ละรายในอัตราทีไ่ม่เท่ากัน โดยบรษัิทจัดการจะแจง้รายละเอยีดและหลักเกณฑใ์นการคดิ
คา่ธรรมเนียมโดยประกาศผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 

5.2 คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ่้ายอืน่ ๆ ทีผู่ล้งทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุขอใหบ้รษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีน
หน่วยลงทุนด าเนินการใหผู้ล้งทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากการด าเนินการ
ตามปกตขิองบรษัิทจัดการหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุน และ/หรอื การด าเนินการใด ๆ ซึง่พสิูจน์ไดว้่า
เป็นความประสงคเ์ฉพาะตัวของผูล้งทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ เชน่ คา่ธรรมเนียมในการขอเปลีย่นชือ่-สกลุ 
การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสอืรับรองสทิธใิหม่แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีหายและอื่นๆ ที่
เกดิขึน้จรงิ ค่าธรรมเนียมการออกหนังสอืรับรองฐานะการเงนิ/รับรองยอดหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการ
คน้หาเอกสารจากศูนยเ์อกสารของนายทะเบยีนหน่วยลงทุน เป็นตน้ โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะคดิ
คา่ธรรมเนียมจากผูถ้อืหน่วยลงทุนตามอัตราทีบ่รษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนก าหนดเป็นการ
ทั่วไปในการใหบ้รกิารลักษณะดังกลา่ว  

ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้ายต่างๆ ทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมภาษี มูลค่าเพิม่ ภาษี
ธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใด และภาษีดังกลา่วจะถอืเป็นภาระของผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

ทัง้น้ี ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดมีการเปลีย่นแปลง บรษัิทจัดการ
สงวนสทิธใินการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทัง้หมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกับการ
เปลีย่นแปลงดังกลา่ว และใหถ้อืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

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

8.4 วธิกีารค านวณและตดัจา่ยคา่ธรรมเนยีม  

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

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

อย่างไรก็ตาม บรษัิทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายค่าธรรมเนียม และค่าใชจ่้ายดังกล่าวจะเป็นไปตาม
หลักการบัญช ีและตามประกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด  

อนึง่ หากสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และ/หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และ/หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งมกีารแกไ้ขหรือเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนด เงื่อนไขหรือ
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หลักเกณฑ์ในการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
เปลีย่นแปลงวธิกีารค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑด์ังกลา่ว  

8.5 การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ย 

การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีม/คา่ใชจ้า่ย การด าเนนิการของบรษิทัจดัการ 

1. การเพิม่คา่ธรรมเนยีม/คา่ใชจ้า่ย  

    1.1 ตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ  

        1.1.1 ไมเ่กนิอตัราทีร่ะบใุนโครงการ 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 บรษัิทจัดการตอ้งขอมติ3 เพือ่แกไ้ขโครงการ 

2. การลดคา่ธรรมเนยีม/คา่ใชจ้า่ย  

    2.1 ตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ เปิดเผย2  ใหผู้ล้งทุนทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่
วันทีม่กีารเรยีกเก็บลดลง 

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

1 เทยีบกับอัตราของรอบระยะเวลายอ้นหลัง 1 ปีนับแต่วันทีบ่รษัิทจัดการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใชจ้่ายดังกล่าว

เพิม่ขึน้ 
2 การเปิดเผยขอ้มูลตอ้งกระท าโดยวธิีการที่เหมาะสมอันท าใหม้ั่นใจไดว้่าผูล้งทุนไดร้ับทราบขอ้มูลดังกล่าวอย่าง
ท่ัวถงึ 
3 ด าเนนิการตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการขอมตผิูถ้อืหน่วย
ลงทนุและการจดัประชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 

9. เครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งของกองทนุรวม 

1. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-A 

เครือ่งมอืการก าหนดใหผู้ล้งทนุเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ย 

- การปรบัมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยส์นิของ
กองทนุรวม (swing pricing) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

อตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

ดว้ยวธิปีฏบิตั ิ: Partial swing pricing 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 



กองทนุเปิดไทยพาณิชยต์ราสารหนีร้ะยะส ัน้ พลสั 

24 

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 มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษัิท
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 าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืนี ้

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

ขอ้สงวนสทิธ ิ

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

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับเพิม่หรอืลดอัตรา swing factor ทีเ่ก็บจรงิ ไดต้ามทีบ่รษัิทจัดการ
เห็นสมควร ซึง่จะปรับเพิม่ไมเ่กนิอัตราสงูสดุทีร่ะบไุวใ้นโครงการ 

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

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

- 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 

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 
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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 เครือ่งมอืนี้ไมไ่ดม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่สรา้งผลตอบแทนใหก้องทนุแตอ่ยา่งใด 

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 : 5.00 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหนว่ยลงทนุไมเ่กนิ : 7 วันท าการ 

ในทกุรอบเวลา : 30 วัน 
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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 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 ิ
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1. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับเพิม่หรอืลดอัตรา Gate threshold ตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร 
โดยจะปรับลดไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบุในโครงการ ทัง้น้ี รายละเอียดวธิีการค านวณ
เป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกวา่ Redemption 
Gate ทีป่ระกาศใช ้

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

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

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

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการก าหนด 
Redemption Gate อาจเกดิกรณีดังน้ี 

- หากเกดิกรณีเงนิลงทุนจากกองทุนตน้ทางถูก Redemption Gate จนลดต ่าลงกว่ามูลค่าขัน้ต ่าการซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง อาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถลงทนุในกองทนุปลายทางได ้

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

- ในกรณีที่เป็นวันหยุดท าการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนที่จัดสรรใหม่อาจไม่สามารถ
สบัเปลีย่นเขา้กองทนุปลายทางได ้

ทัง้น้ี ในกรณีทีไ่ม่สามารถสับเปลีย่นเขา้กองทุนปลายทางได ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธยิกเลกิรายการ
หรอืน าเงนิลงทุนดังกล่าวช าระคนืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุโดยการโอนเขา้บัญชธีนาคาร หรอืออกเป็นเช็คขดี
คร่อมสัง่จ่ายชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถยกเลกิค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนส่วนที่เหลอืได ้
ตามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธกิ าหนดมูลค่าขัน้ต ่าในการสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลอืในบัญชขัีน้ต ่านอ้ยกว่าทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนได ้เพื่อรองรับการก าหนดเพดานการขาย
คนืหน่วยลงทนุ (Redemption Gate) โดยขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

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 
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(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. อยู่ในระหว่างด าเนินการเพื่อเลกิกองทุนรวม ในกรณีทีป่รากฏขอ้เท็จจรงิซึง่บรษัิทจัดการกองทุนรวม
พจิารณาแลว้มคีวามเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนืหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง 
ดังตอ่ไปน้ี และการเลกิกองทนุรวมจะเป็นประโยชนต์อ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม 

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

(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนสทุธใินชว่งระยะเวลา 5 วันท าการ ซือ้ขายหน่วยลงทนุใดตดิตอ่กัน
คดิเป็นจ านวนเกนิกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้น้ี กรณีทีเ่ป็นกองทุน
รวมที่มกี าหนดระยะเวลาการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพจิารณาระยะเวลาการ
ขายคนืหน่วยลงทนุ ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในชว่งระยะเวลาเดยีวกัน ซึง่กองทนุรวมเปิดใหรั้บซือ้คนืหน่วย
ลงทนุเทา่นัน้ 

ทัง้น้ี บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะไมด่ าเนนิการตามขอ้ 3 วรรคหนึง่ หากบรษัิทจัดการกองทนุรวมพจิารณา
แลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่การเลกิกองทนุรวมจะไมเ่ป็นประโยชนต์่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทีเ่หลอือยู่เน่ืองจากกองทุนรวมยังคงมทีรัพย์สนิคงเหลือ ที่มคีุณภาพและมสีภาพคล่องอย่างเพียงพอ 
และผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยูจ่ะไมไ่ดรั้บผลกระทบจากการขายคนืนัน้ 

2. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-B 

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 ิ



กองทนุเปิดไทยพาณิชยต์ราสารหนีร้ะยะส ัน้ พลสั 

30 

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

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) 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 าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืนี ้

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 าเนินการใด ๆ ทีไ่ดด้ าเนนิการ
หรือตัดสนิใจไปแลว้ที่เกีย่วขอ้งกับการใชเ้ครื่องมือ swing pricing ในวันท าการนั้น แมห้ากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรือบางส่วนของวันท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงนิไดแ้ละ
รายการซือ้หน่วยลงทนุทีช่ าระดว้ยเช็คทีเ่รยีกเก็บไมไ่ดนั้น้ ไมไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุ 

4. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมือ เช่น การ
ยกเลกิกอ่นระยะเวลาทีก่ าหนด การประกาศใชเ้ครือ่งมอือืน่แทนและหรอืเพิม่เตมิ เป็นตน้ ซึง่จะอยูภ่ายใต ้
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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) 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
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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 เครือ่งมอืนี้ไมไ่ดม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่สรา้งผลตอบแทนใหก้องทนุแตอ่ยา่งใด 

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 : 5.00 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหนว่ยลงทนุไมเ่กนิ : 7 วันท าการ 

ในทกุรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. บรษัิทจัดการจะก าหนด Gate period ตามรายละเอยีดวธิกีารค านวณทีบ่รษัิทจัดการก าหนด และ/หรอื 
เมือ่บรษัิทจัดการกองทนุพจิารณาเห็นสมควร 
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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 

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกวา่ Redemption 
Gate ทีป่ระกาศใช ้
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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) โดยขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

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 
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(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. อยู่ในระหว่างด าเนินการเพื่อเลกิกองทุนรวม ในกรณีทีป่รากฏขอ้เท็จจรงิซึง่บรษัิทจัดการกองทุนรวม
พจิารณาแลว้มคีวามเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนืหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง 
ดังตอ่ไปน้ี และการเลกิกองทนุรวมจะเป็นประโยชนต์อ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม 

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

(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนสทุธใินชว่งระยะเวลา 5 วันท าการ ซือ้ขายหน่วยลงทนุใดตดิตอ่กัน
คดิเป็นจ านวนเกนิกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้น้ี กรณีทีเ่ป็นกองทุน
รวมที่มกี าหนดระยะเวลาการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพจิารณาระยะเวลาการ
ขายคนืหน่วยลงทนุ ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในชว่งระยะเวลาเดยีวกัน ซึง่กองทนุรวมเปิดใหรั้บซือ้คนืหน่วย
ลงทนุเทา่นัน้ 

ทัง้น้ี บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะไมด่ าเนนิการตามขอ้ 3 วรรคหนึง่ หากบรษัิทจัดการกองทนุรวมพจิารณา
แลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่การเลกิกองทนุรวมจะไมเ่ป็นประโยชนต์่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทีเ่หลอือยู่เน่ืองจากกองทุนรวมยังคงมทีรัพย์สนิคงเหลือ ที่มคีุณภาพและมสีภาพคล่องอย่างเพียงพอ 
และผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยูจ่ะไมไ่ดรั้บผลกระทบจากการขายคนืนัน้ 

3. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-I 

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
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สมมตฐิานและหรือการประเมนิจากปัจจัยที่เกีย่วขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการได ้
ภายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

2. การก าหนด Swing Thresholds มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษัิท
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 าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืนี ้

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) : 
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กองทนุรวมท ัว่ไป 

อตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

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

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

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

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

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) 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 
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(2) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ นอ้ยกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก 

ซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนด (1) และ (2) ในระดับทีต่า่งกัน 

4. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื ADLs น้ี ADLs ทีเ่รียกเก็บไดจ้ะน ากลับเขา้กองทุน อย่างไรก็ตามการใช ้

เครื่องมือน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกดิขึน้กับผูถ้ือหน่วยที่ยังคงลงทุนใน
กองทนุตอ่ไป เครือ่งมอืนี้ไมไ่ดม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่สรา้งผลตอบแทนใหก้องทนุแตอ่ยา่งใด 

ขอ้สงวนสทิธ ิ

1. ในกรณีทีก่องทุนมกีารแบ่งชนดิหน่วยลงทุน 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 : 5.00 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหนว่ยลงทนุไมเ่กนิ : 7 วันท าการ 

ในทกุรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. บรษัิทจัดการจะก าหนด Gate period ตามรายละเอยีดวธิกีารค านวณทีบ่รษัิทจัดการก าหนด และ/หรอื 
เมือ่บรษัิทจัดการกองทนุพจิารณาเห็นสมควร 

2. ในกรณีที่บรษัิทจัดการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกตดิว้ย Gate threshold ในกรณี
ดังกล่าว Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุน
สุทธขิองกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สนิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate 
threshold ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยทีมู่ลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธขิองกองทุน ค านวณจาก มูลค่า
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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 
Gate เป็นตน้ (ถา้มี) ทัง้น้ี ในกรณีที่ไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได ้บรษัิท
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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) โดยขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

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 
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(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. อยู่ในระหว่างด าเนินการเพื่อเลกิกองทุนรวม ในกรณีทีป่รากฏขอ้เท็จจรงิซึง่บรษัิทจัดการกองทุนรวม
พจิารณาแลว้มคีวามเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนืหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง 
ดังตอ่ไปน้ี และการเลกิกองทนุรวมจะเป็นประโยชนต์อ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม 

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

(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนสทุธใินชว่งระยะเวลา 5 วันท าการ ซือ้ขายหน่วยลงทนุใดตดิตอ่กัน
คดิเป็นจ านวนเกนิกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้น้ี กรณีทีเ่ป็นกองทุน
รวมที่มกี าหนดระยะเวลาการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพจิารณาระยะเวลาการ
ขายคนืหน่วยลงทนุ ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในชว่งระยะเวลาเดยีวกัน ซึง่กองทนุรวมเปิดใหรั้บซือ้คนืหน่วย
ลงทนุเทา่นัน้ 

ทัง้น้ี บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะไมด่ าเนนิการตามขอ้ 3 วรรคหนึง่ หากบรษัิทจัดการกองทนุรวมพจิารณา
แลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่การเลกิกองทนุรวมจะไมเ่ป็นประโยชนต์่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทีเ่หลอือยู่เน่ืองจากกองทุนรวมยังคงมทีรัพย์สนิคงเหลือ ที่มคีุณภาพและมสีภาพคล่องอย่างเพียงพอ 
และผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยูจ่ะไมไ่ดรั้บผลกระทบจากการขายคนืนัน้ 

4. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-P 

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 มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษัิท
จัดการก าหนด โดยพจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่
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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 าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืนี ้

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 : 
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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 

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 
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 
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4. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื ADLs น้ี ADLs ทีเ่รียกเก็บไดจ้ะน ากลับเขา้กองทุน อย่างไรก็ตามการใช ้

เครื่องมือน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกดิขึน้กับผูถ้ือหน่วยที่ยังคงลงทุนใน
กองทนุตอ่ไป เครือ่งมอืนี้ไมไ่ดม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่สรา้งผลตอบแทนใหก้องทนุแตอ่ยา่งใด 

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 : 5.00 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหนว่ยลงทนุไมเ่กนิ : 7 วันท าการ 

ในทกุรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. บรษัิทจัดการจะก าหนด Gate period ตามรายละเอยีดวธิกีารค านวณทีบ่รษัิทจัดการก าหนด และ/หรอื 
เมือ่บรษัิทจัดการกองทนุพจิารณาเห็นสมควร 

2. ในกรณีที่บรษัิทจัดการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกตดิว้ย Gate threshold ในกรณี
ดังกล่าว Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุน
สุทธขิองกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สนิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate 
threshold ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยทีมู่ลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธขิองกองทุน ค านวณจาก มูลค่า
การซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวก มูลค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หักดว้ยมลูค่า
การขายคนืหน่วยลงทนุ (redemption) และหักดว้ยมลูคา่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (switch out) 
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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 
Gate เป็นตน้ (ถา้มี) ทัง้น้ี ในกรณีที่ไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได ้บรษัิท
จัดการอาจพจิารณายกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดทีค่า้งอยูใ่นรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ
ทีถ่กูยกเลกิค าสัง่โดยไมช่กัชา้ 
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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) โดยขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

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

3. อยู่ในระหว่างด าเนินการเพื่อเลกิกองทุนรวม ในกรณีทีป่รากฏขอ้เท็จจรงิซึง่บรษัิทจัดการกองทุนรวม
พจิารณาแลว้มคีวามเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนืหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง 
ดังตอ่ไปน้ี และการเลกิกองทนุรวมจะเป็นประโยชนต์อ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม 

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

(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนสทุธใินชว่งระยะเวลา 5 วันท าการ ซือ้ขายหน่วยลงทนุใดตดิตอ่กัน
คดิเป็นจ านวนเกนิกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้น้ี กรณีทีเ่ป็นกองทุน
รวมที่มกี าหนดระยะเวลาการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพจิารณาระยะเวลาการ
ขายคนืหน่วยลงทนุ ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในชว่งระยะเวลาเดยีวกัน ซึง่กองทนุรวมเปิดใหรั้บซือ้คนืหน่วย
ลงทนุเทา่นัน้ 

ทัง้น้ี บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะไมด่ าเนนิการตามขอ้ 3 วรรคหนึง่ หากบรษัิทจัดการกองทนุรวมพจิารณา
แลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่การเลกิกองทนุรวมจะไมเ่ป็นประโยชนต์่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทีเ่หลอือยู่เน่ืองจากกองทุนรวมยังคงมทีรัพย์สนิคงเหลือ ที่มคีุณภาพและมสีภาพคล่องอย่างเพียงพอ 
และผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยูจ่ะไมไ่ดรั้บผลกระทบจากการขายคนืนัน้ 

5. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-E 

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 มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษัิท
จัดการก าหนด โดยพจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ
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3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

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

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

สามารถใชร่้วมกับเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

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

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกตา่งกันไดใ้นแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืนี ้

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

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

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

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

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

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

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

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

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บ ADLs ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

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

3. บรษัิทจัดการก าหนด ADLs Threshold โดยใชข้อ้มลูดังตอ่ไปน้ี 

(1) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ มากกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก 

(2) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ นอ้ยกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก 

ซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนด (1) และ (2) ในระดับทีต่า่งกัน 

4. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื ADLs น้ี ADLs ทีเ่รียกเก็บไดจ้ะน ากลับเขา้กองทุน อย่างไรก็ตามการใช ้

เครื่องมือน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกดิขึ้นกับผูถ้ือหน่วยที่ยังคงลงทุนใน
กองทนุตอ่ไป เครือ่งมอืนี้ไมไ่ดม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่สรา้งผลตอบแทนใหก้องทนุแตอ่ยา่งใด 
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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 : 5.00 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหนว่ยลงทนุไมเ่กนิ : 7 วันท าการ 

ในทกุรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. บรษัิทจัดการจะก าหนด Gate period ตามรายละเอยีดวธิกีารค านวณทีบ่รษัิทจัดการก าหนด และ/หรอื 
เมือ่บรษัิทจัดการกองทนุพจิารณาเห็นสมควร 

2. ในกรณีที่บรษัิทจัดการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกตดิว้ย Gate threshold ในกรณี
ดังกล่าว Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุน
สุทธขิองกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สนิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate 
threshold ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยทีมู่ลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธขิองกองทุน ค านวณจาก มูลค่า
การซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวก มูลค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หักดว้ยมลูค่า
การขายคนืหน่วยลงทนุ (redemption) และหักดว้ยมลูคา่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (switch out) 

3. บรษัิทจัดการจะพจิารณาก าหนดวธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลีย่
ตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของค าสั่ง รับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ ใช ้
Redemption Gate ส าหรับค าสั่งรับซือ้คนืหน่วยลงทุนและสับเปลีย่นออกส่วนทีเ่หลอื บรษัิทจัดการจะ
น าไปท ารายการในวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุถัดไป รวมกับค าสัง่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่น
ออกใหมต่ามสดัสว่น (pro-rata basis) โดยไมม่กีารจัดล าดับกอ่น-หลังของค าสัง่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 
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4. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกันได ้
แต่ Redemption Gate จะไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับ
เพดานทีร่ะบไุวใ้นโครงการ 

5. บรษัิทจัดการจะท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสับเปลีย่นออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั ้งน้ี เวน้แต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่อง
เพียงพอ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า 
Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบเมือ่มกีารใช ้Redemption gate โดยไมช่กัชา้ 

7. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื Redemption Gate น้ี บรษัิทจัดการอาจใชร่้วมกับเครือ่งมอืในการบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

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

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. Redemption Gate ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

2. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไมป่กต ิหรอืประเมนิวา่ 

สถานการณ์อาจจะไมป่กต ิโดยบรษัิทจัดการอาจก าหนดเงือ่นไขเพือ่บง่ชีส้ถานการณ์ทีไ่มป่กตดิว้ย Gate 

threshold ได ้โดยพจิารณาปัจจัยตา่ง ๆ ดังตอ่ไปน้ี 

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรือประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคลอ้งกับ
ปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

4) เกดิการไถถ่อนผดิปกต ิ

5) เกดิการไถถ่อนมากกวา่ Redemption Gate ทีก่ าหนดไว ้

6) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การลงทนุกองทนุ 

ขอ้สงวนสทิธ ิ

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

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกวา่ Redemption 
Gate ทีป่ระกาศใช ้

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

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

5. การขายคนืหน่วยลงทนุ เมือ่กองทนุมกีารก าหนด Redemption Gate เงนิลงทนุในสว่นทีร่อการจัดสรร
ใหม่อาจเกดิกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนลดต ่าลง จนท าใหเ้งนิลงทุนที่เหลืออยู่ในกองทุนต ่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 เงินลงทุนจากกองทุนตน้ทางที่ ถูก 
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) โดยขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

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 
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3. อยู่ในระหว่างด าเนินการเพื่อเลกิกองทุนรวม ในกรณีทีป่รากฏขอ้เท็จจรงิซึง่บรษัิทจัดการกองทุนรวม
พจิารณาแลว้มคีวามเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนืหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง 
ดังตอ่ไปน้ี และการเลกิกองทนุรวมจะเป็นประโยชนต์อ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม 

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

(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนสทุธใินชว่งระยะเวลา 5 วันท าการ ซือ้ขายหน่วยลงทนุใดตดิตอ่กัน
คดิเป็นจ านวนเกนิกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้น้ี กรณีทีเ่ป็นกองทุน
รวมที่มกี าหนดระยะเวลาการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพจิารณาระยะเวลาการ
ขายคนืหน่วยลงทนุ ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในชว่งระยะเวลาเดยีวกัน ซึง่กองทนุรวมเปิดใหรั้บซือ้คนืหน่วย
ลงทนุเทา่นัน้ 

ทัง้น้ี บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะไมด่ าเนนิการตามขอ้ 3 วรรคหนึง่ หากบรษัิทจัดการกองทนุรวมพจิารณา
แลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่การเลกิกองทนุรวมจะไมเ่ป็นประโยชนต์่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทีเ่หลอือยู่เน่ืองจากกองทุนรวมยังคงมทีรัพย์สนิคงเหลือ ที่มคีุณภาพและมสีภาพคล่องอย่างเพียงพอ 
และผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยูจ่ะไมไ่ดรั้บผลกระทบจากการขายคนืนัน้ 

6. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS-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 

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) 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 าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืนี ้

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
สมมตฐิานและหรือการประเมนิจากปัจจัยที่เกีย่วขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการได ้
ภายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

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

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

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

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

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

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บ ADLs ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

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

3. บรษัิทจัดการก าหนด ADLs Threshold โดยใชข้อ้มลูดังตอ่ไปน้ี 

(1) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ มากกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก 

(2) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ นอ้ยกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก 

ซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนด (1) และ (2) ในระดับทีต่า่งกัน 

4. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื ADLs น้ี ADLs ทีเ่รียกเก็บไดจ้ะน ากลับเขา้กองทุน อย่างไรก็ตามการใช ้

เครื่องมือน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกดิขึ้นกับผูถ้ือหน่วยที่ยังคงลงทุนใน
กองทนุตอ่ไป เครือ่งมอืนี้ไมไ่ดม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่สรา้งผลตอบแทนใหก้องทนุแตอ่ยา่งใด 

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 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 : 5.00 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหนว่ยลงทนุไมเ่กนิ : 7 วันท าการ 

ในทกุรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. บรษัิทจัดการจะก าหนด Gate period ตามรายละเอยีดวธิกีารค านวณทีบ่รษัิทจัดการก าหนด และ/หรอื 
เมือ่บรษัิทจัดการกองทนุพจิารณาเห็นสมควร 

2. ในกรณีที่บรษัิทจัดการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกตดิว้ย Gate threshold ในกรณี
ดังกล่าว Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุน
สุทธขิองกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สนิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate 
threshold ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยทีมู่ลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธขิองกองทุน ค านวณจาก มูลค่า
การซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวก มูลค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หักดว้ยมลูค่า
การขายคนืหน่วยลงทนุ (redemption) และหักดว้ยมลูคา่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (switch out) 

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

4. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกันได ้
แต่ Redemption Gate จะไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับ
เพดานทีร่ะบไุวใ้นโครงการ 



กองทนุเปิดไทยพาณิชยต์ราสารหนีร้ะยะส ัน้ พลสั 

57 

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 

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการก าหนด 
Redemption Gate อาจเกดิกรณีดังน้ี 
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- หากเกดิกรณีเงนิลงทุนจากกองทุนตน้ทางถูก Redemption Gate จนลดต ่าลงกว่ามูลค่าขัน้ต ่าการซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง อาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถลงทนุในกองทนุปลายทางได ้

- หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนที่ เสนอขายช่วง IPO เงินลงทุนจากกองทุนตน้ทางที่ ถูก 
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) โดยขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

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 
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3. อยู่ในระหว่างด าเนินการเพื่อเลกิกองทุนรวม ในกรณีทีป่รากฏขอ้เท็จจรงิซึง่บรษัิทจัดการกองทุนรวม
พจิารณาแลว้มคีวามเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนืหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง 
ดังตอ่ไปน้ี และการเลกิกองทนุรวมจะเป็นประโยชนต์อ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม 

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

(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนสทุธใินชว่งระยะเวลา 5 วันท าการ ซือ้ขายหน่วยลงทนุใดตดิตอ่กัน
คดิเป็นจ านวนเกนิกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้น้ี กรณีทีเ่ป็นกองทุน
รวมที่มกี าหนดระยะเวลาการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพจิารณาระยะเวลาการ
ขายคนืหน่วยลงทนุ ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในชว่งระยะเวลาเดยีวกัน ซึง่กองทนุรวมเปิดใหรั้บซือ้คนืหน่วย
ลงทนุเทา่นัน้ 

ทัง้น้ี บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะไมด่ าเนนิการตามขอ้ 3 วรรคหนึง่ หากบรษัิทจัดการกองทนุรวมพจิารณา
แลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่การเลกิกองทนุรวมจะไมเ่ป็นประโยชนต์่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทีเ่หลอือยู่เน่ืองจากกองทุนรวมยังคงมทีรัพย์สนิคงเหลือ ที่มคีุณภาพและมสีภาพคล่องอย่างเพียงพอ 
และผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยูจ่ะไมไ่ดรั้บผลกระทบจากการขายคนืนัน้ 

7. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLU(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 มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษัิท
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 าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืนี ้

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
สมมตฐิานและหรือการประเมนิจากปัจจัยที่เกีย่วขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการได ้
ภายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

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

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

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

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

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

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บ ADLs ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

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

3. บรษัิทจัดการก าหนด ADLs Threshold โดยใชข้อ้มลูดังตอ่ไปน้ี 

(1) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ มากกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก 

(2) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ นอ้ยกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก 

ซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนด (1) และ (2) ในระดับทีต่า่งกัน 

4. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื ADLs น้ี ADLs ทีเ่รียกเก็บไดจ้ะน ากลับเขา้กองทุน อย่างไรก็ตามการใช ้

เครื่องมือน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกดิขึ้นกับผูถ้ือหน่วยที่ยังคงลงทุนใน
กองทนุตอ่ไป เครือ่งมอืนี้ไมไ่ดม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่สรา้งผลตอบแทนใหก้องทนุแตอ่ยา่งใด 

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 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 : 5.00 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหนว่ยลงทนุไมเ่กนิ : 7 วันท าการ 

ในทกุรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. บรษัิทจัดการจะก าหนด Gate period ตามรายละเอยีดวธิกีารค านวณทีบ่รษัิทจัดการก าหนด และ/หรอื 
เมือ่บรษัิทจัดการกองทนุพจิารณาเห็นสมควร 

2. ในกรณีที่บรษัิทจัดการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกตดิว้ย Gate threshold ในกรณี
ดังกล่าว Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุน
สุทธขิองกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สนิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate 
threshold ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยทีมู่ลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธขิองกองทุน ค านวณจาก มูลค่า
การซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวก มูลค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หักดว้ยมลูค่า
การขายคนืหน่วยลงทนุ (redemption) และหักดว้ยมลูคา่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (switch out) 

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

4. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกันได ้
แต่ Redemption Gate จะไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับ
เพดานทีร่ะบไุวใ้นโครงการ 
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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 

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการก าหนด 
Redemption Gate อาจเกดิกรณีดังน้ี 
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- หากเกดิกรณีเงนิลงทุนจากกองทุนตน้ทางถูก Redemption Gate จนลดต ่าลงกว่ามูลค่าขัน้ต ่าการซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง อาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถลงทนุในกองทนุปลายทางได ้

- หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนที่ เสนอขายช่วง IPO เงินลงทุนจากกองทุนตน้ทางที่ ถูก 
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) โดยขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

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 
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3. อยู่ในระหว่างด าเนินการเพื่อเลกิกองทุนรวม ในกรณีทีป่รากฏขอ้เท็จจรงิซึง่บรษัิทจัดการกองทุนรวม
พจิารณาแลว้มคีวามเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนืหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง 
ดังตอ่ไปน้ี และการเลกิกองทนุรวมจะเป็นประโยชนต์อ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม 

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

(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนสทุธใินชว่งระยะเวลา 5 วันท าการ ซือ้ขายหน่วยลงทนุใดตดิตอ่กัน
คดิเป็นจ านวนเกนิกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้น้ี กรณีทีเ่ป็นกองทุน
รวมที่มกี าหนดระยะเวลาการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพจิารณาระยะเวลาการ
ขายคนืหน่วยลงทนุ ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในชว่งระยะเวลาเดยีวกัน ซึง่กองทนุรวมเปิดใหรั้บซือ้คนืหน่วย
ลงทนุเทา่นัน้ 

ทัง้น้ี บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะไมด่ าเนนิการตามขอ้ 3 วรรคหนึง่ หากบรษัิทจัดการกองทนุรวมพจิารณา
แลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่การเลกิกองทนุรวมจะไมเ่ป็นประโยชนต์่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทีเ่หลอือยู่เน่ืองจากกองทุนรวมยังคงมทีรัพย์สนิคงเหลือ ที่มคีุณภาพและมสีภาพคล่องอย่างเพียงพอ 
และผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยูจ่ะไมไ่ดรั้บผลกระทบจากการขายคนืนัน้ 

8. ชือ่ยอ่ : SCBSFFPLUS(IN) 

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 มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษัิท
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 าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืนี ้

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
สมมตฐิานและหรือการประเมนิจากปัจจัยที่เกีย่วขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการได ้
ภายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

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

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

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

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

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

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บ ADLs ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

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

3. บรษัิทจัดการก าหนด ADLs Threshold โดยใชข้อ้มลูดังตอ่ไปน้ี 

(1) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ มากกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก 

(2) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ นอ้ยกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก 

ซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนด (1) และ (2) ในระดับทีต่า่งกัน 

4. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื ADLs น้ี ADLs ทีเ่รียกเก็บไดจ้ะน ากลับเขา้กองทุน อย่างไรก็ตามการใช ้

เครื่องมือน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกดิขึ้นกับผูถ้ือหน่วยที่ยังคงลงทุนใน
กองทนุตอ่ไป เครือ่งมอืนี้ไมไ่ดม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่สรา้งผลตอบแทนใหก้องทนุแตอ่ยา่งใด 

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 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 : 5.00 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหนว่ยลงทนุไมเ่กนิ : 7 วันท าการ 

ในทกุรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. บรษัิทจัดการจะก าหนด Gate period ตามรายละเอยีดวธิกีารค านวณทีบ่รษัิทจัดการก าหนด และ/หรอื 
เมือ่บรษัิทจัดการกองทนุพจิารณาเห็นสมควร 

2. ในกรณีที่บรษัิทจัดการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกตดิว้ย Gate threshold ในกรณี
ดังกล่าว Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุน
สุทธขิองกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สนิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate 
threshold ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยทีมู่ลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธขิองกองทุน ค านวณจาก มูลค่า
การซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวก มูลค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หักดว้ยมลูค่า
การขายคนืหน่วยลงทนุ (redemption) และหักดว้ยมลูคา่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (switch out) 

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

4. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกันได ้
แต่ Redemption Gate จะไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับ
เพดานทีร่ะบไุวใ้นโครงการ 
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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 

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการก าหนด 
Redemption Gate อาจเกดิกรณีดังน้ี 
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- หากเกดิกรณีเงนิลงทุนจากกองทุนตน้ทางถูก Redemption Gate จนลดต ่าลงกว่ามูลค่าขัน้ต ่าการซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง อาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถลงทนุในกองทนุปลายทางได ้

- หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนที่ เสนอขายช่วง IPO เงินลงทุนจากกองทุนตน้ทางที่ ถูก 
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) โดยขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

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 
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3. อยู่ในระหว่างด าเนินการเพื่อเลกิกองทุนรวม ในกรณีทีป่รากฏขอ้เท็จจรงิซึง่บรษัิทจัดการกองทุนรวม
พจิารณาแลว้มคีวามเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนืหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง 
ดังตอ่ไปน้ี และการเลกิกองทนุรวมจะเป็นประโยชนต์อ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม 

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

(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนสทุธใินชว่งระยะเวลา 5 วันท าการ ซือ้ขายหน่วยลงทนุใดตดิตอ่กัน
คดิเป็นจ านวนเกนิกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้น้ี กรณีทีเ่ป็นกองทุน
รวมที่มกี าหนดระยะเวลาการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพจิารณาระยะเวลาการ
ขายคนืหน่วยลงทนุ ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในชว่งระยะเวลาเดยีวกัน ซึง่กองทนุรวมเปิดใหรั้บซือ้คนืหน่วย
ลงทนุเทา่นัน้ 

ทัง้น้ี บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะไมด่ าเนนิการตามขอ้ 3 วรรคหนึง่ หากบรษัิทจัดการกองทนุรวมพจิารณา
แลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่การเลกิกองทนุรวมจะไมเ่ป็นประโยชนต์่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทีเ่หลอือยู่เน่ืองจากกองทุนรวมยังคงมทีรัพย์สนิคงเหลือ ที่มคีุณภาพและมสีภาพคล่องอย่างเพียงพอ 
และผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยูจ่ะไมไ่ดรั้บผลกระทบจากการขายคนืนัน้ 

10. ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หนว่ยลงทนุและราคา
หนว่ยลงทนุ : 

ค านวณภายใน : 2 วันท าการ 

และประกาศภายใน : 3 วันท าการ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

1. บรษัิทจัดการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุตาม
ขา้งตน้ เวน้แต่วันท าการนัน้ตรงกับวันหยุดของกองทุนตา่งประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทนุ และประเทศที่
เกีย่วขอ้งกับการลงทนุ หรอืวันตามทีบ่รษัิทจัดการประกาศก าหนดเพิม่เตมิในกรณีทีม่เีหตกุารณ์ไมป่กต ิ

2. หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนด/ค านวณมูลค่ายุติธรรมของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน
ตา่งประเทศ เชน่ การใชร้าคาหลักทรัพยใ์นการอา้งองิหรอืตรวจสอบราคาหรอือัตราผลตอบแทนของตรา
สาร/หลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิต่างประเทศ การใชอ้ัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ บรษัิทจัดการจะ
ใชห้ลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่เป็นไปตามกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศของ
ส านักงาน ก.ล.ต. ในปัจจุบัน รวมถงึทีม่กีารเปลีย่นแปลงในอนาคต 

ทัง้น้ี การใชอ้ัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บรษัิทจัดการจะใชแ้หล่งขอ้มูลของ Bloomberg 
ประมาณเวลา 16.00 น. ณ วันค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม เป็นหลัก บรษัิทจัดการอาจ
เปลีย่นแปลงหลักเกณฑแ์ละวธิกีาร ก าหนด/ค านวณมลูคา่ยตุธิรรมของตราสาร/หลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิ
ต่างประเทศในภายหลังได ้เชน่ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับระบบการด าเนนิงานในอนาคต เป็นตน้ รวมถงึหาก
เกดิเหตกุารณ์ไมป่กตทิางการเมอืงหรอืสภาวะตลาดมคีวามผันผวน หรอืเหตกุารณ์อืน่ใดอันเป็นเหตใุหไ้ม่
สามารถใชแ้หล่งขอ้มูลดังกล่าวได ้โดยการเปลีย่นแปลงดังกล่าวจะอยู่ภายใตค้วามเห็นชอบของผูดู้แล
ผลประโยชน์และเป็นไปตามประกาศสมาคมบรษัิทจัดการลงทุนและ/หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งซึง่
ไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรอืประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. ในปัจจุบัน รวมถงึทีม่ี
การเปลีย่นแปลงในอนาคต บรษัิทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงแหล่งขอ้มลูขา้งตน้ได ้เชน่ อัตราแลกเปลีย่น
ถัวเฉลีย่ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยวา่ดว้ยอัตราแลกเปลีย่นถัวเฉลีย่ของธนาคารพาณิชย์
หรอืระบบอืน่ใดทีม่กีารเผยแพร่ขอ้มลูและสามารถอา้งองิได ้เชน่ Reuters หรอื APEX เป็นตน้ 

3. บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดว้ยวธิีการใด ๆ เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบขอ้มูลดังกล่าวในชอ่งทางที่
เขา้ถงึไดง่้ายและทั่วถงึ และภายในเวลาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตัดสนิใจ
ลงทนุได ้

4. บรษัิทจัดการไดรั้บยกเวน้ไมต่อ้งปฏบิัตติามหลักเกณฑข์า้งตน้ เมือ่มเีหตกุารณ์ดังตอ่ไปน้ี 

- เมือ่บรษัิทจัดการไม่ขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืหยุดรับค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน 
โดยใหไ้ดรั้บยกเวน้เฉพาะในชว่งระยะเวลาดังกลา่ว 

- เมือ่มเีหตทุีบ่รษัิทจัดการตอ้งเลกิกองทนุรวม โดยใหไ้ดรั้บยกเวน้ตัง้แตว่ันทีป่รากฎเหตดุังกลา่ว 
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การค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธแิยกตามรายชนดิของหน่วยลงทุน ผูล้งทุนสามารถศกึษา
รายละเอยีดไดท้ี ่: www.scbam.com 

ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง บรษัิทจัดการจะด าเนนิการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และ
วธิกีารที ่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพยว์่าดว้ยเรือ่งการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วย
ลงทนุไมถ่กูตอ้ง 

ในกรณีทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน ์เน่ืองจากมเีหตจุ าเป็นและสมควรทีอ่ยูน่อกเหนือการ
ควบคุม ของบรษัิทจัดการ โดยเหตุดังกล่าวส่งผลใหบ้รษัิทจัดการไม่ไดรั้บขอ้มูลเกี่ยวกับราคาของ
ทรัพย์สนิที่กองทุนลงทุน หรือไม่สามารถค านวณหรอืประกาศมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน 
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คนื หน่วยลงทนุได ้บรษัิทจัดการจะด าเนนิการประกาศสาเหต ุและ
แนวทางปฏบิัตใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ทีเ่ขา้ถงึไดง่้ายและทั่วถงึ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุน
สามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตัดสนิใจลงทนุได ้



 
 
 

 

 

 

 

ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

กองทุนเปดิไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะส้ัน พลัส    
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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) จัดการกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจัดการกองทุนรวมที่ไดรั้บอนุมัตจิากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการอยา่งเคร่งครัด   

(ค) น าเงนิของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิต่าง ๆ และซื้อขาย จ าหน่าย สั่งโอน 
เปลี่ยนแปลง เพิม่เตมิหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิที่ลงทุนไวต้ามที่บรษัิทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุน
ภายใตห้ลักเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตามวัตถปุระสงคแ์ละนโยบายการลงทนุของโครงการทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(ง) เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในกจิการทีก่องทุนรวมถอืหุน้อยู่เท่าทีจ่ าเป็นเพือ่รักษาประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี   

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

(ฉ) ด าเนนิการเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้หรอืยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนทีรั่บซือ้คนืในวัน
ท าการถัดจากวันที่ซือ้ขายหน่วยลงทุนจ านวนนั้น หรือวันที่ค านวนราคาขายหรือราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ได ้แลว้แตก่รณี 

(ช) สงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการกองทนุรวม   

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

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

(2) การรับ และการจ่ายเงนิของกองทนุรวม   

(ก) จัดใหม้ีการรับ และจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้าย หรอืเงนิตอบแทนอื่นใดจากและใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ และกองทนุรวม ใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องการจัดการของกองทนุรวมทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชี้

ชวนสว่นโครงการหัวขอ้ "คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้าย" 

(ข) ไดรั้บคา่ตอบแทนในการจัดการกองทนุรวม และคา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วน
สว่นโครงการหัวขอ้ "คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้าย"   

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

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

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

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

(จ) แตง่ตัง้ทีป่รกึษาหรอืคณะบุคคลขึน้ท าหนา้ทีเ่ป็นทีป่รกึษาโครงการจัดการกองทุนรวม (ถา้ม)ี เชน่ ที่
ปรกึษากฎหมาย โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ   

(ฉ) แตง่ตัง้นายทะเบยีนหน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร   

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

(4) การด าเนนิการอืน่ ๆ   

(ก) จัดใหม้กีารฝากทรัพยส์นิของกองทนุรวมไวก้ับผูด้แูลผลประโยชน ์  

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

(ค) จัดท าบัญชแีสดงการลงทนุของกองทนุรวมไวโ้ดยถกูตอ้งครบถว้น   

(ง) จัดท ารายงานการซือ้ขายหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่เพือ่กองทนุรวมเป็นรายวัน และจัดสง่ใหผู้ด้แูล
ผลประโยชนภ์ายในทกุสิน้วันท าการนัน้   

(จ) จัดท ารายงานฐานะการลงทุนเพือ่กองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดสง่ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายในทุก
สิน้วันท าการนัน้   

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

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

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

ชวนใหมท่กุรอบปีบัญช ี  

(ฌ) ปฏบิัตกิารอื่น ๆ เพื่อใหถ้งึซึง่วัตถุประสงคข์องกองทุนรวม และรักษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์ของผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ   

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

นัน้   

(ฏ) จัดส่งและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสอืชีช้วนส่วนสรุป
ขอ้มูลส าคัญทีผู่ล้งทุนควรทราบ พรอ้มใบสั่งซือ้หน่วยลงทุนใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน และจัดใหม้หีนังสอืชี้

ชวนส่วนขอ้มูลโครงการไว ้ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษัิทจัดการ และ ณ สถานที่ตดิต่อทุกแห่งของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ   

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

(ฑ) ชีแ้จงและด าเนนิการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุชีแ้จงขอ้มูลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
หรอืผูท้ีส่นใจจะลงทุนทราบในกรณีทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืมเีหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการ
เปลีย่นแปลงในราคาของหน่วยลงทนุของกองทนุรวม   

(ฒ) ช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุตามสดัสว่นจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้ามขอ้ “การเลกิกองทนุรวม” 

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

(ด) ปฏบิัตหินา้ที่และความรับผดิชอบอืน่ ๆ ตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 
2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ที่ของบรษัิท
จัดการ ทัง้ในปัจจุบันและทีจ่ะมแีกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมมีหนา้ที่ปฏิบัตติามขอ้ผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าดว้ย
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสั่งทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมาย
ดังกลา่ว ทัง้น้ี ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในขอ้ผกูพันหรอืโครงการจัดการกองทนุรวมขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑ์
ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งดังกล่าว หากบรษัิทจัดการกองทุนไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสั่งนัน้ ใหถ้อืว่าบรษัิทจัดการกองทุนไดป้ฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามขอ้ผูกพันหรอื
โครงการจดัการกองทนุรวมแลว้ 

เงือ่นไขการเปลีย่นบรษิทัจดัการ :  

ในกรณีที่มกีารเปลีย่นบรษัิทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าสั่งของส านักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตาม
พระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 บรษัิทจัดการกองทุนรวมตอ้งด าเนินการ
ตามทีจ่ าเป็นเพือ่ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมรายใหมเ่ขา้ท าหนา้ทีต่อ่ไปได ้ซึง่รวมถงึการสง่มอบเอกสาร
หลักฐานตา่ง ๆ ใหแ้กบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมรายใหม่  

2. ผูด้แูลผลประโยชน ์

ชือ่ : ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากัด (มหาชน)   

ทีอ่ยู ่: เลขที ่1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรบัผดิชอบ : 

สทิธขิองผูด้แูลผลประโยชน ์  

(1) ไดรั้บค่าตอบแทนจากการท าหนา้ทีเ่ป็นผูดู้แลผลประโยชน์ ตามอัตราทีก่ าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้
ผูดู้แลผลประโยชน์ ทั ้งน้ี ไม่เกินอัตราที่ก าหนดไวใ้นหัวขอ้หนังสือชี้ชวนส่วนโครงการหัวขอ้ 
"คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้าย" 
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(2) บอกเลกิสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นสัญญา ทัง้น้ีโดยไดรั้บความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์  

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

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

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

(4) ตรวจตราและตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสาร หลักฐานแห่งสทิธใินทรัพยส์นิ และทรัพยส์นิตา่งๆ 
ทีก่องทุนรวมไดม้าหรอืจ าหน่ายไป ซึง่ผูดู้แลผลประโยชนม์หีนา้ทีดู่แลการเบกิจ่ายหรอืไดรั้บฝากไวต้าม
ขอ้ (2) ใหเ้ป็นไปตามค าสัง่การจัดการทรัพยส์นิของกองทนุรวม   

หากมเีหตุอันควรสงสยัในขณะรับมอบ หรอืสง่มอบเอกสาร หลักฐานแห่งสทิธใินทรัพยส์นิ และทรัพยส์นิ
ตา่ง ๆ ดังกลา่วในวรรคหนึง่ วา่ไมเ่ป็นไปตามค าสัง่การจัดการทรัพยส์นิ เป็นเอกสารหรอืหลักฐานเท็จหรอื
ปลอม ผูด้แูลผลประโยชนม์หีนา้ทีด่ าเนนิการแจง้เหตดุังกลา่วแกบ่รษัิทจัดการทันท ี  

(5) เปลีย่นแปลง จ าหน่ายและโอนหลักทรัพยต์่าง ๆ ในทรัพยส์นิของกองทุนรวมตามค าสั่งของบรษัิท
จัดการ เมือ่เห็นวา่การนัน้ถกูตอ้งตามหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของบรษัิทจัดการ   

(6) จัดท ารายงานเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกระท าการหรอืงดเวน้
กระท าการ จนกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทุนรวม หรอืไม่ไดป้ฏบิัตติามหนา้ทีข่องตนตามมาตรา 125 
แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทัง้น้ี ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผูดู้แล
ผลประโยชนข์องกองทนุรวมทราบถงึเหตกุารณ์ดังกลา่ว   

(7) จัดท ารายงานถงึผลในการด าเนนิการตามค าสั่งของบรษัิทจัดการ ตลอดจนจัดท าบัญชแีสดงการรับ
จ่ายทรัพยส์นิของกองทนุรวม และรับรองความถกูตอ้งของทรัพยส์นิของกองทนุรวมทีฝ่ากไว ้  

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

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

(ก) การใหค้วามเห็นชอบในกรณีทีบ่รษัิทจัดการเลือ่นก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ใหแ้ก ่       
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมือ่บรษัิทจัดการมเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่
สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล   

(ข) การใหค้วามเห็นชอบในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หรือ
ค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บไวแ้ลว้ หรอืหยุดรับค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน เมือ่มเีหตุ
จ าเป็น ท าใหไ้มส่ามารถ จ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทุนรวมอยา่งสมเหตุสมผล 
หรอืไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตุจ าเป็น
อืน่ใดเพือ่คุม้ครองประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ   

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

(10) แจง้ใหบ้รษัิทจัดการทราบในกรณีที่บรษัิทจัดการมไิดป้ฏบิัตติามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์รวมถงึประกาศหลักเกณฑท์ีอ่อกโดยกฎหมายดังกลา่ว   

(11) ด าเนนิการฟ้องรอ้งบังคับคดใีหบ้รษัิทจัดการปฏบิัตติามหนา้ทีข่องตนหรอืฟ้องรอ้งเรยีกค่าสนิไหม
ทดแทนความเสยีหายจากบรษัิทจัดการ ทัง้น้ี เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรอืเมือ่ไดรั้บ
ค าสั่งจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส าหรับค่าใชจ่้ายในการฟ้องรอ้งบังคับคดเีพื่อประโยชน์ของ   
ผูถ้อืหน่วยลงทนุใหถ้อืเป็นคา่ใชจ่้ายของกองทนุรวม   

(12) จัดท าความเห็นเกีย่วกับการจัดการกองทุนรวมของบรษัิทจัดการและจัดสง่ใหบ้รษัิทจัดการเพือ่ใช ้

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

(13) โอนเงนิใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ของผูช้ าระบัญชเีพือ่เฉลีย่จ่ายคนืคา่หน่วยลงทนุให ้

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

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

(15) ในกรณีทีม่กีารเลกิโครงการจัดการกองทุนรวม และกอ่นทีผู่ช้ าระบัญชจีะจดทะเบยีนเลกิกองทนุรวม
กับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผูดู้แลผลประโยชน์ยังคงตอ้งรับฝากทรัพยส์นิของกองทุนรวมจนกว่า
จะจดทะเบยีนเลกิ กองทนุรวม   

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

(17) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการประสงคท์ีจ่ะลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในตา่งประเทศ ผูด้แูล
ผลประโยชนจ์ะตอ้งจัดใหม้สีถานทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิในตา่งประเทศของกองทุนรวม เชน่ ทีศ่นูยรั์บฝาก
หลักทรัพยใ์นต่างประเทศ หรอืพจิารณาด าเนนิการแต่งตัง้ผูรั้บฝากทรัพยส์นิอืน่ เพือ่ท าหนา้ทีเ่ก็บรักษา
ทรัพยส์นิในตา่งประเทศของกองทนุรวม   

ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ปฏบิัตติามสัญญาขอ้หนึ่งขอ้ใดดว้ยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุใหเ้กดิ
ความเสยีหายแก่กองทุนรวมและ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้งชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่
กองทนุรวม และ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยสิน้เชงิภายใน 15 วันนับแตว่ันทีไ่ดพ้สิจูน์แลว้วา่เป็นความผดิ
ของผูด้แูล   

คูส่ญัญาตกลงเก็บรักษาขอ้มลูทีไ่ดล้ว่งรูม้าเป็นความลับและจะไมเ่ปิดเผยใหบ้คุคลใด ๆ ทราบ เวน้แตจ่ะ
เป็นการเปิดเผยโดยอ านาจกฎหมาย หรอืโดยความยนิยอมของคู่สัญญาอกีฝ่ายหนึง่ เพื่อประโยชน์ของ  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุ   

ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งรับผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆ ที่เกดิขึน้เพราะความประมาทเลนิเล่ออย่าง
รา้ยแรง หรอืการไมก่ระท าการตามหนา้ทีโ่ดยไมม่เีหตอุันสมควรของผูด้แูลผลประโยชน ์พนักงาน ลกูจา้ง 
บรวิาร หรอืบคุคลอืน่ใดทีท่ างานใหแ้กผู่ด้แูลผลประโยชน ์    

ผูดู้แลผลประโยชน์มีอ านาจหนา้ที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั ้งผูดู้แล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซึง่
รวมถงึหนา้ที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และเมือ่มกีารเปลี่ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน ์
ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดมิมหีนา้ที่ด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ



กองทนุเปิดไทยพาณิชยต์ราสารหนีร้ะยะส ัน้ พลสั 

6 

ปฏิบัตหินา้ที่ต่อไปได ้ซึง่การด าเนินการดังกล่าวรวมถงึการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความ
ถูกตอ้งและครบถว้นของสิง่ที่ส่งมอบใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผูดู้แล
ผลประโยชน ์  

ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรอืละเลยไม่ปฏบิัตหินา้ที ่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
กรณีใดกรณีหนึง่ดังต่อไปนี้ ทัง้น้ีบรษัิทจัดการจะกระท าไดเ้มือ่ไดรั้บอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กอ่น   

(1) เมือ่คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มคีวามประสงคจ์ะบอกเลกิ โดยบอกกลา่วใหอ้กีฝ่ายหนึง่ทราบล่วงหนา้
เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 90 วัน หรอืตามแตจ่ะตกลงกันเป็นอยา่งอืน่   

(2) ในกรณีทีคู่ส่ญัญาฝ่ายใดไมป่ฏบิัตติามหนา้ที ่และความรับผดิชอบทีไ่ดต้กลงไว ้คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่
อาจบอกเลกิสญัญาได ้โดยบอกกลา่วลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน   

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

(4) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชนข์าดคณุสมบัตขิอ้หนึง่ขอ้ใดตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ว่าดว้ยเรื่องคุณสมบัตขิองผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึง่ออกตามความในมาตรา 121 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการจะด 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
เปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ 

ในกรณีผูดู้แลผลประโยชน์กระท าการอันเป็นการขัดแยง้กับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ือหน่วย
ลงทุนที่ไม่เขา้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท าได ้หากเป็นกรณีที่มีนัยส าคัญและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป         
ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมมอี านาจบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้
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สถานทีเ่ก็บรกัษาทรพัยส์นิกองทนุรวม :   

บรษัิทจัดการจะจัดใหม้กีารฝากทรัพยส์นิของกองทนุรวมที ่  

(1) ธนาคาร กรุงศรอียธุยา จ ากัด (มหาชน)  

1222 ถนนพระรามที ่3 แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  

โทรศัพท ์02-2964763-90  

(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 : ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กบ่รษัิทจัดการ โดย
ผ่านผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บรษัิทจัดการแต่งตัง้ (ถา้มี) ทัง้น้ี ใหเ้ป็นไปตาม
หนังสอืชีช้วนส่วนโครงการ ขอ้ "การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน" ทัง้น้ี สทิธขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้
ตอ่เมือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบ้ันทกึขอ้มลูลงในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

ส าหรับหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม และชนดิเพือ่การออมผา่นชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์การขายคนืหน่วย
ลงทนุอาจสง่ผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งช าระคนืสทิธปิระโยชนท์างภาษี ดังนัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุมหีนา้ที่
ตอ้งศกึษาและปฏบิัตติามขอ้ก าหนดของกฎหมายภาษีอากร 

สทิธใินการรบัเงนิปนัผล : - 

สทิธใินการโอนหน่วยลงทุน : ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได ้ตามที่ระบุไวใ้นหัวขอ้ 
“เงือ่นไขและขอ้จ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทนุ” ของโครงการจัดการกองทนุรวม  

ส าหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอเิล็กทรอนิกส ์ไม่สามารถน า
หน่วยลงทนุไปจ าหน่าย จ่ายโอน จ าน า หรอืน าไปเป็นประกันได ้

ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนไม่มสีทิธโิอนเปลีย่นมอืหน่วยลงทุนไม่ว่า
กรณีใดทัง้สิน้และไมม่สีทิธนิ าหน่วยลงทนุไปจ าน าเป็นหลักประกัน   

ขอ้จ ากดัการโอนหนว่ยลงทนุ : บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการรับลงทะเบยีนการโอนหน่วย
ลงทุนของกองทุน ตามทีร่ะบุไวใ้นหัวขอ้ “เงื่อนไขและขอ้จ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน” 
ของโครงการจัดการกองทนุรวม 

ส าหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอเิล็กทรอนิกส ์ไม่สามารถน า
หน่วยลงทนุไปจ าหน่าย จ่ายโอน จ าน า หรอืน าไปเป็นประกันได ้

ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนไม่มสีทิธโิอนเปลีย่นมอืหน่วยลงทุนไม่ว่า
กรณีใดทัง้สิน้และไมม่สีทิธนิ าหน่วยลงทนุไปจ าน าเป็นหลักประกัน   

สทิธใินการลงมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทนุหรอืแกไ้ขวธิจีดัการ : ผูถ้อืหน่วยลงทุน
มสีทิธลิงมตเิพือ่ใหบ้รษัิทจัดการท าการแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการได ้ทัง้น้ี 
บรษัิทจัดการจะกระท าการตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารตามที่ระบุไวใ้นขอ้ "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
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สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนหรอืโอนเงนิลงทนุดังกลา่วเสร็จสิน้ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันทีบ่รษัิทจัดการตน้
ทางไดรั้บค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

บรษัิทจัดการจะโอนเงนิลงทนุในหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางสว่นตามค าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทุนของผู ้
ถอืหน่วยลงทุนพรอ้มดว้ยผลประโยชนท์ัง้หมดทีเ่กดิขึน้ภายใน 5 วันท าการนับแตว่ันทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บ
ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

- การสับเปลีย่นหน่วยลงทนุหรอืโอนการลงทุนในหน่วยลงทนุในกรณีทีก่องทุนรวมเพือ่การออม/กองทุน
รวมของหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมมเีหตใุหเ้ลกิกองทนุจะด าเนนิการดังน้ี 

กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแสดงเจตนาโอนยา้ยการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพือ่การออม/หน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออมอื่น บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการตัดสนิใจเลือกกองทุนปลายทางโดยจะด าเนินการ
สับเปลีย่นหน่วยลงทุนไปยังหน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออมอืน่ภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ (ถา้ม)ี 
หากไม่สามารถสับเปลีย่นหน่วยลงทุนไดจ้ะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมของ
บรษัิทจัดการอืน่ทีม่นีโยบายการลงทุนและคา่ธรรมเนียมการจัดการตามทีเ่ห็นสมควรโดยถอืวา่ผูถ้อืหน่วย
ลงทนุมคีวามประสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทัง้หมดในบัญชขีองผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

บรษัิทจัดการจะโอนเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนทัง้หมดของกองทุนรวมเพือ่การออม/หน่วยลงทุนชนดิเพือ่
การออมเดมิไปยังกองทุนรวมเพือ่การออม/หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมอืน่ภายใน 5 วันท าการเมือ่เกดิ
เหตตุามขอ้ 19 ตามทีเ่ห็นสมควร เวน้แตก่ฎหมายก าหนดใหเ้ป็นอยา่งอืน่ 

ทัง้น้ี การสับเปลีย่นหรอืโอนหน่วยลงทุนขา้งตน้บรษัิทจัดการจะจัดท าเอกสารหลักฐานการโอนส่งมอบ
ใหแ้กก่องทนุรวมเพือ่การออม/หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมทีรั่บโอนเก็บไวเ้ป็นหลักฐานเพือ่ใหส้ามารถ
ตรวจสอบได ้

กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไมต่อ้งการโอนยา้ยการลงทนุไปยังกองทนุรวมเพือ่การออม/หน่วยลงทนุชนดิเพือ่
การออมอืน่บรษัิทจัดการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดในบัญชี

ของผูถ้ือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจ านวนเงนิที่รวบรวมไดจ้ากการจ าหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิที่
เหลอือยูข่องกองทนุรวมหลังจากการช าระบัญชเีสร็จสิน้ 

กรณีทีม่เีหตเุลกิกองทุนตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต.จะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีวามประสงคใ์หบ้รษัิท
จัดการด าเนนิการตามการแสดงเจตนาครัง้แรกของผูถ้อืหน่วยลงทนุเท่านัน้เวน้แตม่กีารขอแกไ้ขเพิม่เติม
ภายหลังตามหลักเกณฑท์ีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคีวามรับผดิจ ากัดเพยีงไมเ่กนิคา่หน่วยลงทนุทีย่งัสง่ใชแ้กบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมไมค่รบ  

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี ไมว่่า
ในทอดใด ๆ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ะผูกพันตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพันซึง่ลงนาม
โดยผูด้แูลผลประโยชนท์ีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้จากบรษัิทจัดการกองทนุรวมโดยชอบ  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธเิรยีกใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทุนไดไ้ม่
เกนิไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถอื ทัง้น้ี ในกรณีทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สทิธใิน
การไดรั้บประโยชนต์อบแทนหรอืการคนืเงนิทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนด
ของหน่วยลงทนุชนดินัน้ ๆ ดว้ย  

14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ 

รปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ :   

- ใบหน่วยลงทนุ  

- ระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ  

- สมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ  

- หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ  

- อืน่ๆ  
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เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : กองทุนจะใช ้

ระบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบรษัิทจัดการจะพจิารณาออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่เป็นเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละราย เวน้แต่ผู ้
ถอืหน่วยลงทนุรอ้งขอ และ/หรอื บรษัิทจัดการเห็นสมควรใหม้กีารออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน
รูปแบบอืน่เพิม่เตมิได ้  

หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ   

(1) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะด าเนนิการบันทกึชือ่ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยลงทนุ และในหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ   

(2) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนจะออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทุนทุก
ครัง้ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมกีารท ารายการซือ้หรอืขายคนืหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทุน เพือ่เป็นการยนืยันการ
ท ารายการซือ้หรอืขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ   

(3) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนภายใน 7 วันท า
การนับแต่วันจดทะเบยีนกองทุน ในกรณีทีเ่ป็นการสั่งซือ้ในระหว่างชว่งการเสนอขายครัง้แรก และ/หรอื
ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทุนของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน ทัง้น้ี นายทะเบยีนหน่วยลงทุนและ/หรือผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนซึง่ไดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการจะจัดส่งหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วย
ลงทนุใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทางไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์(E-Mail)  (ถา้ม)ี หรอืโดยทางไปรษณียใ์นกรณีที่
ไม่ระบุทีอ่ยู่ไปรษณียอ์เิล็กทรอนิกส ์(E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไวใ้นใบค าขอใชบ้รกิารกองทุน
หรอืโดยวธิอีืน่ใดตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเพิม่เตมิตามวธิกีารทีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วน   

(4) บรษัิทจัดการจะถอืเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนและใน
หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนที่ส่งใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและ
ถกูตอ้ง   

สมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ   

(1) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะด าเนนิการบันทกึชือ่ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยลงทนุ และในสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ   

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากัด (มหาชน)) จะออกสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หรอื 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐานเพือ่ยนืยันการท ารายการซือ้หรอืขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะถอืเป็นเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนได ้ต่อเมือ่นายทะเบยีนไดด้ าเนินการ
จัดสรรหน่วยลงทนุเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้   

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากัด (มหาชน)) จะด าเนนิการออกสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อื
หน่วยลงทุนภายในวันที่บรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนไดท้ ารายการ
สัง่ซือ้หรอืขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรอืภายในวันท าการทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุก าหนด โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุมหีนา้ทีใ่นการมารับสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วย
ลงทุนดว้ยตนเอง ณ ทีท่ าการของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน(ธนาคารไทยพาณิชย ์
จ ากัด (มหาชน)) ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเปิดบัญชหีรอืแจง้รอ้งขอรับสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุไว ้  

(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรอืขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทุน
มหีนา้ทีใ่นการน าสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมาบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจุบันเสมอ ได ้ณ ทีท่ า
การของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน)) หรอื ณ ที่
ท าการทีไ่ดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนตัง้แตว่ันท าการถัดจากวันท าการ
ซือ้หรอืขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ   

(5) บรษัิทจัดการจะถอืเอายอดคงเหลอืของหน่วยลงทนุทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุและในสมุด
บัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุทีม่กีารปรับรายการใหเ้ป็นปัจจุบันครัง้ล่าสดุ เป็นรายการทีเ่ป็นปัจจุบันและ
ถกูตอ้ง   
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(6) ผูส้ั่งซื้อหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนที่รอ้งขอออกสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจะตอ้งปฏบิัตติาม
ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกีย่วขอ้งกับสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ตามที่บรษัิทจัดการ
ก าหนด   

ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจมอบหมายใหบุ้คคลธรรมดาหรือนิตบิุคคลหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุรายอืน่ สามารถออกสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้ก ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้ซึง่บรษัิท
จัดการจะปิดประกาศไวท้ีส่ านักงานของบรษัิทจัดการล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันท าการ โดยไม่ถอืว่าเป็น
การด าเนนิการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ   

ใบหน่วยลงทนุ   

บรษัิทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะด าเนินการออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ใหก้ับผูถ้อืหน่วย
ลงทุนเฉพาะในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนรอ้งขอใหบ้รษัิทจัดการออกใบหน่วยลงทุนเพื่อน าไปใชเ้ป็น
หลักประกันในการขอสนิเชือ่จากสถาบันการเงนิหรอืกรณีพเิศษอืน่ๆ ทัง้น้ี ในการออกใบหน่วยลงทุนทุก
กรณีจะกระท าเมือ่บรษัิทจัดการเห็นสมควรเทา่นัน้ โดยมขัีน้ตอนดังน้ี   

(1) ผูถ้อืหน่วยลงทนุกรอกใบค าขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุ ซึง่ขอรับไดจ้ากนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ   

(2) ยืน่ใบค าขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุพรอ้มช าระคา่ธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทนุตอ่นายทะเบยีน
หน่วยลงทนุ   

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยไดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการจะด าเนินการออกใบหน่วยลงทุน
ใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทุนตามจ านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนกรอกในใบค าขอ ส าหรับกรณีที่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนกรอกจ านวนหน่วยลงทุนในใบค าขอมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่
บันทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงคจ์ะใหอ้อกใบหน่วย
ลงทนุส าหรับหน่วยลงทนุจ านวนเทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบ่ันทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้   

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

เครือ่งจักรประทับ หรอืโดยวธิอีืน่ใดตามทีก่ฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยจ์ะอนุญาตให ้
ท าได ้จงึจะถอืวา่ใบหน่วยลงทนุถูกตอ้งและมผีลสมบรูณ์ตามกฎหมาย   

(5) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ใีบหน่วยลงทุน หากจะขายคนืหน่วยลงทุนจ านวนดังกล่าว จะตอ้งน าใบหน่วย
ลงทุนมาสง่มอบคนืแกบ่รษัิทจัดการ หรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุน เพือ่โอนหน่วยลงทุนนัน้ เขา้ระบบไร ้
ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) กอ่น จงึจะขายคนืหน่วยลงทนุดังกลา่วได ้  

ทัง้น้ี บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งใหก้ับผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานการยนืยันการท ารายการซือ้หรอืขายคนืหรือ
สับเปลีย่นหน่วยลงทุนของผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เช่น หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน และ/
หรอืสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน เป็นตน้ นอกจากน้ีบรษัิทจัดการอาจพจิารณาออกเอกสารแสดง
สทิธใินหน่วยลงทุนในรูปแบบอืน่นอกเหนือจากรูปแบบดังกล่าวขา้งตน้ เชน่ เอกสารแสดงสทิธใินหน่วย
ลงทุนทางอเิล็กทรอนิกส ์และ/หรือรูปแบบที่จะมีการเปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืเพิม่เตมิในอนาคต ตาม
หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารตามทีบ่รษัิทจัดการจะก าหนดเพิม่เตมิ เป็นตน้ และบรษัิทจัดการขอสงวน
สทิธใินการเปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิเงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ และระยะเวลา
การสง่มอบได ้โดยไมถ่อืวา่เป็นการด าเนนิการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการเดมิ   

บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะจัดท าหลักฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน เพือ่ใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทนุสามารถใชอ้า้งองิตอ่บรษัิทจัดการกองทนุรวมและบคุคลอืน่ได ้ 

ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการกองทุนรวมตอ้งจัดท าใบหน่วย
ลงทนุมอบใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ  

15. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจา่ยเงนิปนัผลแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ : -  

16. วธิกีารช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอืน่ 

วธิกีารช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ : 
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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 าหนดในโครงการจดัการกองทนุรวม เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบันหรือผูล้งทุนรายใหญ่
พเิศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะท าใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบันหรือผูล้งทุนรายใหญ่
พเิศษ ตามทีก่ าหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทนุ ดังน้ี 

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

2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี 

3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุน
ของกองทนุ 

ขอ้จ ากดัการถอืหน่วย และขอ้จ ากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง (ถา้ม)ี : หากผูถ้อืหน่วยลงทุนถือ
หน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม บรษัิท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิดังกล่าว  เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิด
หน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีว จะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อื
หน่วยลงทนุดังกลา่วไดเ้ต็มตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุ : 

การด าเนนิการใดทีโ่ครงการจัดการกองทนุรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 
หากบรษัิทจัดการกองทนุรวมไดด้ าเนนิการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อื
วา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบใหด้ าเนนิการดังกลา่วและมผีลผกูพันตามมต ิ

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีใ่หด้ าเนนิการใดอันเป็นการขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมาย ให ้
ถอืวา่มตนัิน้เสยีไป 

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพือ่แกไ้ขขอ้ผกูพันในเรือ่งทีก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ 
ตอ้งไดรั้บมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทนุ(มตขิอง ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้มน่อ้ยกวา่สามในสี่

ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่เขา้ร่วมประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนหรอื
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ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่สง่หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน)
เวน้แตก่รณีทีก่องทุนรวมมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุนอกจากจะตอ้งปฏบิัตใิห ้
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) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิใดชนดิหนึ่งตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมาก
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) ผูดู้แลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันนัน้เหมาะสม มีความจ าเป็นหรือ
สมควร และไมก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพันไมว่า่กรณีใด 

ตอ้งกระท าเป็นหนังสอืลงลายมือชือ่โดยบุคคลผูม้ีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและ
ผูดู้แลผลประโยชน์ พรอ้มทัง้ประทับตราบรษัิท (ถา้มี) บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหม้ีขอ้ผูกพัน
เปิดเผยไว ้ณ ทีท่ าการและเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการกองทุนรวมเพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดู
ได ้รวมทัง้จัดสง่สรุปการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันพรอ้มทัง้เหตุผลและความจ าเป็นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
พรอ้มกับการสง่รายงานประจ าปีของกองทนุรวม 

18. การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ : ม ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิัตติามหลักเกณฑเ์กีย่วกับ
การอนุมัตใิหจ้ัดตัง้กองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏบิัตนัิน้ก่อใหเ้กดิความ
เสยีหายแกก่องทนุรวมหรอื ผูล้งทนุ บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะแกไ้ขเยยีวยาความเสยีหายโดยไมช่กัชา้ 



กองทนุเปิดไทยพาณิชยต์ราสารหนีร้ะยะส ัน้ พลสั 

14 

โดยในกรณีทีเ่กดิขอ้พพิาทระหวา่งบรษัิทจัดการกองทนุรวมและผูล้งทนุ บรษัิทจัดการกองทนุรวมยนิยอม
ใหน้ าขอ้พพิาทเขา้สูก่ารพจิารณาของอนุญาโตตลุาการ 

19. การเลกิกองทนุรวม  

เงือ่นไขในการเลกิกองทนุ :  

กองทนุจะเลกิเมือ่ครบก าหนดอาย ุหรอืกรณีใดกรณีหนึง่ดังตอ่ไปน้ี  

1. หากปรากฏวา่กองทนุเปิดใดมมีลูคา่หน่วยลงทนุหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นจ านวนดังน้ี 

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

(2)  จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทนุลดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 35 ราย ในวันท าการใด  

(3)  มกีารขายคนืหน่วยลงทนุในลักษณะใดลักษณะหนึง่ดังน้ี 

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

(ข)  มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทนุสทุธใินชว่งระยะเวลา 5 วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนใดตดิตอ่กัน
คดิเป็นจ านวนเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้น้ี ในกรณีที่เป็น
กองทุนรวมที่มีก าหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณา
ระยะเวลาการขายคนืหน่วยลงทุน ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในชว่งระยะเวลาเดยีวกัน ซึง่กองทนุรวมเปิดให ้
รับซือ้คนืหน่วยลงทนุเทา่นัน้ 

ความใน (3) วรรคหนึง่ มใิหน้ ามาใชบ้ังคับกับกองทนุรวมทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมพจิารณาแลว้ มคีวาม
เชือ่โดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าการเลกิกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู ่
เน่ืองจากกองทนุรวมยังคงมทีรัพยส์นิคงเหลอืทีม่คีณุภาพและมสีภาพคลอ่งอยา่งเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วย
ลงทนุทีเ่หลอือยูจ่ะไมไ่ดรั้บผลกระทบจากการขายคนืนัน้ 

(4) กรณีที่ปรากฏขอ้เท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว้มีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนืหน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึง่ และการเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์
ตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม 

ความในวรรคหนึง่ (3) และ (4) มใิหน้ ามาใชบ้ังคับกับกองทนุรวมดังน้ี 

(ก)  กองทนุรวมตลาดเงนิ 

(ข)  กองทนุรวมดัชนี  

(ค)  กองทนุรวมอทีเีอฟ 

(ง)  กองทนุรวมหน่วยลงทนุ 

(จ)  กองทนุรวมฟีดเดอร ์

2. เมือ่ไดรั้บความเห็นชอบตามมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุรวมกันเกนิกึง่หนึง่ของจ านวนหน่วย
ลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจัดการ 

3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะพจิารณาเลกิโครงการ หรือด าเนินการอื่นใด ในกรณีที่มูลค่าหน่วย
ลงทนุทีจ่ าหน่ายไดค้รัง้แรกของกองทนุไม่เพยีงพอตอ่การบรหิารจัดการลงทนุ โดยเป็นไปตามดุลยพนิจิ
ของบรษัิทจัดการ เพือ่ประโยชนส์งูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

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

(1)  มีการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทุนรวมหรือขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบรษัิท
จัดการกองทนุรวมทีขั่ดหรอืแยง้กับกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ 
หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว 

(2)  มีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบรษัิทจัดการกองทุนรวมมไิดป้ฏบิัตหิรือดูแลใหม้ีการปฏิบัตติาม
หลักเกณฑเ์กีย่วกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไปตามทีก่ าหนดในประกาศ



กองทนุเปิดไทยพาณิชยต์ราสารหนีร้ะยะส ัน้ พลสั 

15 

คณะกรรมการก ากับตลาดทนุว่าดว้ยหลักเกณฑใ์นการจัดสง่หรอืแจกจ่ายหนังสอืชีช้วนและการเสนอขาย
หน่วยลงทนุ  

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

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

7. ในกรณีทีม่เีหตุจ าเป็นและสมควร บรษัิทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันเหตุของการสิน้สุดลงของ
การอนุมัตใิหจั้ดตัง้และจัดการกองทนุรวมหรอืด าเนนิการคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ล้งทนุ 

การด าเนนิการของบรษิทัจดัการ เมือ่เลกิกองทนุรวม :  

1. เมือ่ปรากฏกรณีตามหัวขอ้เงือ่นไขในการเลกิกองทนุขอ้ 1. บรษัิทจัดการจะด าเนนิการเพือ่เลกิกองทุน
รวม ดังตอ่ไปน้ี 

(1)  ยตุกิารรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุตัง้แตว่ันทีเ่กดิเหตกุารณ์ใหเ้ลกิกองทนุ 

(2) แจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบภายใน 3 วันท าการนับแตว่ันทีเ่กดิเหตใุหเ้ลกิกองทนุ โดยวธิกีารดังน้ี 

       1. แจง้ผูถ้อืหน่วยทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยโดยชอ่งทางใด ๆ ทีม่หีลักฐานว่าสามารถตดิตอ่ผู ้
ถอืหน่วยได ้

       2. แจง้เป็นหนังสอืถงึผูด้แูลผลประโยชน ์

       3. แจง้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบทีจั่ดไวบ้นเว็บไซตข์องส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

(3)  จ าหน่ายทรัพย์สนิที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันท าการ นับแต่วันที่เกิด
เหตุการณ์ใหเ้ลกิกองทุน เพือ่รวบรวมเงนิเท่าทีส่ามารถกระท าไดเ้พือ่ช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทนุโดยอัตโนมัต ิ

(4)  ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามสัดสว่นจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้าม (3) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 
10 วันท าการนับแต่วันทีเ่กดิเหตุการณ์ใหเ้ลกิกองทุน และเมือ่ไดด้ าเนนิการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน
แลว้ใหถ้อืวา่เป็นการเลกิกองทนุรวมเปิดนัน้ 

ส าหรับหน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออม และชนดิเพือ่การออมผ่านชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์บรษัิทจัดการจะ
ด าเนนิการดังตอ่ไปน้ี 

การด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนนิการ 

1. ยตุกิารรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคนืหน่วย ตัง้แตว่ันทีเ่กดิเหตใุหเ้ลกิกองทนุ 

2.  แจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบ 

          2.1  ขอ้มูลที่แจง้ใหท้ราบ ตอ้งมีสาระส าคัญอย่าง
นอ้ยดังน้ี 

            (1)  บรษัิทจัดการจะด าเนนิการโอนยา้ยการลงทนุของผู ้
ถอืหน่วยไปยัง SSF อืน่ตามแนวทางทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผูกพัน
โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยจากผูถ้ือ

ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่เกิด
เหตใุหเ้ลกิกองทนุ 
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การด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนนิการ 

หน่วย 

           (2)  ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยประสงคจ์ะโอนยา้ยการลงทุน 
ไปยัง SSF อืน่อกีทอดหนึ่ง ผูถ้อืหน่วยสามารถแจง้ต่อบรษัิท
จัดการเพื่อโอนยา้ยการลงทุนไปยัง SSF อืน่ทีผู่ถ้อืหน่วย
ก าหนด และผูถ้อืหน่วยจะไดรั้บยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขาย
หรอืรับซือ้คนืหน่วยเมือ่เป็นไปตามเงือ่นไขโดยครบถว้นดังน้ี 

          (2.1)  เป็นการโอนยา้ยตามค าสั่งของผูถ้ือหน่วยเป็น 
ครัง้แรกโดยโอนยา้ยไปยัง SSF อื่นที่อยู่ภายใตก้ารจัดการ
ของบรษัิทจัดการเดยีวกนั  

          (2.2)  เป็นการโอนยา้ยการลงทุนภายในระยะเวลาที่
บรษัิทจัดการก าหนด  ทัง้น้ี ในการก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 
บรษัิทจัดการตอ้งค านึงถงึระยะเวลาที่ผูถ้ือหน่วยจะสามารถ
ด าเนนิการเพือ่แจง้โอนยา้ยการลงทนุไดอ้ยา่งเหมาะสม 

          2.2  แจง้โดยวธิกีารดังน้ี 

           (1)  แจง้ผูถ้ือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วย
ผา่นชอ่งทางใด ๆ ทีม่หีลักฐานวา่สามารถตดิตอ่ผูถ้อืหน่วยได ้

           (2)  แจง้เป็นหนังสอืถงึผูด้แูลผลประโยชน ์

           (3)  แจง้ส านักงานผ่านระบบทีจั่ดไวบ้นเว็บไซตข์อง
ส านักงาน 

3.  จ าหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพยส์นิที่เหลอือยู่ของกองทุน
ดังกลา่ว 

ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่เกิด
เหตใุหเ้ลกิกองทนุ 

4.  รวบรวมเงนิทีไ่ดจ้ากการด าเนนิการตาม 3. ภายใน 10 วันท าการนับแต่วันที่เกดิ
เหตใุหเ้ลกิกองทนุ 

5.  ด าเนินการโอนยา้ยการลงทุนไปยัง SSF อืน่ตามแนวทาง
ทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพัน 

โดยไมช่กัชา้ 

 

2. กรณีการเลกิกองทุนรวม เพราะเหตุครบก าหนดอายุโครงการหรือเหตุอื่นที่ทราบก าหนดการเลิก
กองทนุรวมลว่งหนา้ 

บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังตอ่ไปน้ี  

การด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนนิการ 

1  แจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบ 

       1.1  แจง้เป็นหนังสอืถงึผูด้แูลผลประโยชน ์

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

       1.3  แจง้ตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยของกองทุนนั้นเป็น
หลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย ์

≥  5 วันท าการ 
กอ่นวันเลกิกองทนุ 

2  ด าเนนิการดว้ยวธิกีารใด ๆ ใหผู้ถ้อืหน่วยและผูล้งทนุทั่วไปทราบเรือ่ง
ดังกลา่ว  

≥  5 วันท าการ 
กอ่นวันเลกิกองทนุ 

3  จ าหน่ายทรัพยส์นิทีเ่หลอือยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงนิสด เงนิ
ฝากประเภทกระแสรายวัน เงนิฝากประเภทออมทรัพย ์และตั๋วสัญญาใช ้

ใหเ้สร็จสิน้กอ่นวันเลกิ
กองทนุ 
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การด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนนิการ 

เงนิทีม่กี าหนดระยะเวลาใชเ้งนิคนืเมือ่ทวงถาม 

20. การช าระบญัชเีมือ่เลกิกองทนุ   

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

ส าหรับค่าใชจ่้ายและเงนิค่าตอบแทนในการช าระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สนิของ
กองทุนรวม และผูช้ าระบัญชจีะด าเนินการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพยส์นิสุทธิ
เทา่ทีค่งเหลอือยูต่ามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยถอือยูต่ามหลักฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยลงทนุ ณ วันเลกิโครงการ   

เมื่อไดช้ าระบัญชีเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ผูช้ าระบัญชีจะท าการจดทะเบียนเลกิกองทุนรวมกับส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมแลว้หากปรากฏว่ายังมทีรัพยส์นิคง
คา้งอยู่ใหผู้ช้ าระบัญชจัีดการโอนทรัพย์สนิดังกล่าวใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมัตจิากส านักงาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 
แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพันระหว่างผูถ้อืหน่วย
ลงทุนกับบรษัิทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบรษัิท
จัดการกองทนุรวม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ช้ัน 7 – 8 
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0-2949-1500 โทรสาร 0-2949-1501 
www.scbam.com   
 


	POK_SCBSFFPLUS
	SCBSFFPLUS_ส่วนข้อมูลกองทุนรวม
	POK_SCBSFFPLUS
	โครงการ SCBSFFPLUS
	POK_SCBSFFPLUS
	ข้อผูกพัน SCBSFFPLUS
	POK_SCBSFFPLUS

