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ก������!Aก'�ก�&JWกA�ก�&�O#O����#$!���� I���ก�W�A#��O#O����#$!�����A���'��ก
�&��!) 10 %��'�!�#��&A���
����Y
%��ก������!Aก 
ก������!Aก��J�
J�&��&AH�W�A#��O#O����#$!�����A�ก!#�$(�'�A��#$���P#��'#"���ก
�&��!) 10 %��'�!�#��&A���
����Y
%��ก������!Aก 
�A��A�� Q��OP���#$!������J�'#���&AHก�&JA��&&��#$!�����!)'�!�#���#$!����"�$A���#�#��W�A#�%��P��&P��W�A#�ก�&�AH�	!�#���#$!�����A�� 
&$'OV���J�'#���&AH��
��#�%��P��&P��AH�	!�#���#$!����K�"�&))�$!���#กW����$� 
ก�����'� net exposure "���#$!����%��ก�����&$'(#��	&)��*�A�ก!#�$I��f!�#"�&�H	�HAX���'#���ก$#�&��!) 80 %��'�!�#��&A���
�
���Y
%��ก����� �!)'�ก�&!������#�#�Q!"��'� net exposure ��#�ก�#$%���กAH�$�'���#�(#��	&)��*I��f!�#"�&�H	�HAX���'#���ก$#�&��!) 80 
%��'�!�#��&A���
����Y
%��ก�����  

� "�ก&����#H&
RA�JA�ก�&'��A�Y�AXX� �&P�%��(ก!�กAH&AF(#��	&)��* �&P���#$���%��&AF(#��	&)��* �&P�'��$�'JW�	S�J)(���
	^
HA(
(�'กL�'�%��&AF(#��	&)��* �'#$#���#�ก
�%V���!�$"�%�)����&P�J)�ก
�%V��"�����( ��#� �W��
�ก�&(�' Foreign Account 
Tax Compliance Act (FATCA) %��	&)��*��&AF��'&
ก� �	S�(�� Q��OP���#$!�������&AH�&�H�!)(ก!�
��'"���
�Y
�ก#
H&
RA�JA�ก�&��#J)	^
HA(
ก�&�!)�W��
�ก�&(#��p ��P#�"���	S��	(�'�A�Y�AXX� �&P�%��(ก!� �&P�กL�'�%��&AF(#��	&)��*
�A�� MV#�&$'OV�ก�&�	
��Q%��'�!(#��p %��Q��OP���#$!���� ก�&�AกK�R� � ��#J#�J�ก��
����%��Q��OP���#$!���� (!��J�'��
�Y

�W��
�ก�&�P#�"���#���#JW�	S��W�&AHก�&	^
HA(
(�'�A�Y�AXX� �&P�%��(ก!��&P�กL�'�%��&AF(#��	&)��* 

�B���<�	<�9�9���<�C
������ 3 ������������ 31 D���"� 2566 
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�#$���#��!P� H&
RA�JA�ก�&��J!����"��&P�'��$�MV#� (&���&��� (&���&���� (&���&กV#�����กV#���� �!)/�&P���
�Z�ก �!)/�&P�HA(&��
�Z�ก�A��"�
	&)��*�!)/�&P�(#��	&)��* &$'OV���J'��$�MV#��!Aก�&A���P#��&P��&A���
��P#� �!)/�&P�����กQ!I�$
Y�ก�&�P#��#��"��#����V#��&P��!�
�#�� (�'��#��)ก&&'ก�& ก.!.(. �&P��W�Aก�����)ก&&'ก�& ก.!.(. 	&)ก�*กW��� �&P���S���H"��ก�����!�������  
ก�������J!����"��AXX�MP��%�!#$����� (Derivatives) ��P#���
#'	&)�
�Y
K��ก�&H&
��&ก�&!���� (Efficient portfolio management) �!)/
�&P�ก�&H&
��&�$�'���#� ��P#�"����'�&O�&���Q!(�H���J�กก�&!���������
#'%V�� �!)/�&P�!��#�"��J#�%��ก����� &$'�A����J!����"�
�AXX�MP��%�!#$�������P#�	���กA��$�'���#�J�กก�&!���� ��#� ก�&�W�AXX��$�	�!)/�&P��AXX���&��$
&����#�����
�กAH�A(&��!ก�	!�#� 
(�'��#�W�Aก�����)ก&&'ก�& ก.!.(. 	&)ก�*กW����&P�"���$�'��S���H  
ก�������J!����"��AXX�MP��%�!#$����� (Derivatives) ��P#�	���กA��$�'���#�J�ก�A(&��!ก�	!�#� (Hedging) (�'�$�'��'�)�'�W�&AH
�K�$ก�&��"��(#!)%�) MV#�%V����#กAH��!�
�
J%��Q��JA�ก�&ก����� I�Q��JA�ก�&ก�����J)�
J�&��J�ก	AJJA��#�ก�#$%��� ��#� 	AJJA���
�*&RFก
J ก�&��
� ก�&�!A� �	S�(�� ��P#����ก�&���
*����A(&��!ก�	!�#�  
��กJ�ก��� ก�������J!�����&P�'��$�MV#�(&���&��#'��AXX�MP��%�!#$������Z� (Structured Note) �!)(&���&������#'��A��AH�$�'�#���P#�OP�(#W
ก$#���#��'�&O!������� (Non-investment grade) �!)(&���&������#�'#���&AHก�&JA��A��AH�$�'�#���P#�OP� (Unrated) &$'�A��(&���&�����#�'#���
J��)�H��"�(!���!Aก�&A�� (Unlisted) &$'OV���J�WY�&ก&&'ก�&"��P'�!Aก�&A�� �&P�Y�&ก&&'ก�&MP��I�'��AXX�%��P� (Reverse Repo) 
I��	S��	(�'�!Aก�ก�s���#�W�Aก�����)ก&&'ก�& ก.!.(. กW���  
�A����� "�ก�&�W�$��A��#$�ก�&!����%��ก�����(�'ก�&JA��H#�	&)�K�%��ก����� H&
RA�JA�ก�&��J�'#�AH�#$�&))�$!��A����&$'��$กS��� 
I�(����W�V�OV�	&)I���%��Q��!�����	S��W�AX  
1. 30 $A��AH�(#$A���#J��)�H��  
2. 30 $A�ก#���&H���I�&�ก�&�&P�ก#���!
กก�����&$'  
3. �#$�&))�$!���#(���"��"�ก�&JW��#��&A���
�%��ก�������P#��J�ก���&AH�W�A#�%��P��&P��AH�	!�#���#$!���� �&P�'�ก�&I����ก�����
JW�$�'�ก �&P���P#�&�ก�&!���� �A����� (����'#�ก
�ก$#� 10 $A��Wก�&  
ก�������J!����"���#$!����%��ก�����&$' �&P�ก�����&$'��A���&
'�&A�� (ก��1) �&P��&A�(���P#�ก�&!����"���A���&
'�&A�� (REITs) 
�&P�ก�����&$'I�&��&����P��F�� (infra) MV#���#K�"(�ก�&JA�ก�&%��H&
RA�JA�ก�&"��A��#$��'#�ก
�&��!) 100 %��'�!�#��&A���
����Y
%��
ก����� ก�$��ก&����#ก�����	!�����	S�ก�����&$'��A���&
'�&A�� (ก��1) �!)ก�����&$'I�&��&����P��F�� (infra) !��������������'#�ก
� 1 
"� 3 %��JW�$���#$!�����A���'�%��ก�����	!���� I�ก�&!����"���#$!�����A�ก!#�$(�����#K�"(�ก&�H�IH�ก�&!����%��
ก�����MV#��	S��	(�'�!Aก�ก�s���P#���%��#�W�Aก�����)ก&&'ก�& ก.!.(.กW��� �A����� ก�����	!�����'#��'�&O!�������ก!AH"�ก�����
(����� (circle investment) �!)ก�����	!�����'#��'�&O!����(#�"�ก������P#�K�"(�H&
RA�JA�ก�&���$กA���ก (cascade investment)  
��V#� ��ก"�ก&����#ก�&!����"�ก������!Aก����'#��'�)�'��ก(#��	 I���J�PH��P#��J�กก�&���&AHQ!ก&)�HJ�ก��(�ก�&��(#�� p �&P�'�ก�&
�	!�#��	!���P#���%�P#�p %��ก������!Aก��� ��#� ก�&�	!�#��	!��IH�ก�&!���� !AกR�)ก����� �A(&��#�Y&&'���' ก�&!�����&P�'��$�MV#�
�&A���
��P#�"���#%A�(#��!Aก�ก�s���#�W�Aก�����)ก&&'ก�& ก.!.(. กW��� �&P�Q!(�H���/Q!ก�&�W��
����%��ก�����(#��	&)��*(#Wก$#�
Q!(�H���/Q!ก�&�W��
����%��ก������P#� p ��#'��IH�ก�&!����"ก!�����กA� �&P�(
�(#�กA��	S�&))�$!���� �&P�%���%��ก�����
(#��	&)��*!�!� J���J'�Q!ก&)�H(#�ก����� �&P�ก�&!����%��ก�����(#��	&)��*�'#�	S��	(�'��A��P�����$��&P�I�&�ก�& �&P��'P#�ก�����
(#��	&)��*ก&)�W�$�'Q
�(�'�$�'��S�%����#$�����#กWกAH���!ก�����(#��	&)��* �&P��'P#�'�ก�&�	!�#��	!�กL&)�H�H�&P��
#��P#�"���#
�#�Q!(#�ก�&�W��
����%��ก�����"�F��)Q��!���� �&P�ก�&�	!�#��	!��P#�"���#��J�#�Q!ก&)�H�&P���Jก#�"���ก
��$�'�����(#�ก����� 
ก!#�$�P� "�ก&����#�ก
�ก�&�	!�#��	!�MV#���J'�Q!(#�ก������!Aก �!)/�&P�H&
RA�JA�ก�& �&P�"�ก&����#'�ก������P#���#'��IH�"ก!�����กA� 
�!)H&
RA���S�$#�ก�&���	!����"�ก������A�ก!#�$�	S�Q!��(#�Q!ก�&�W��
����I�&$'%��ก������&P���P��	&)I���(#�ก�&!����"�
(#��	&)��*%��ก����� �!)�	S�Q!	&)I���%��Q��OP���#$!���� H&
RA�JA�ก�&%���$��
�Y
��#J)�
J�&���	!�#��	!�ก�����&$'(#��	&)��*
�&P�ก������!Aก�	S�ก�����(#��	&)��*�P#���� (�'��!�
�
J%��H&
RA�JA�ก�& MV#�ก�&�W��
�ก�&�A�ก!#�$J)�'#%A�กAH$A(O�	&)�����!)�IH�
ก�&!����%��ก����� �&P�%���$��
�Y
��#J)ก�!
กก����� ��ก�A��H&
RA�JA�ก�&%���$��
�Y
"�ก�&�
J�&���	!�#��	!���
�%����#$!���� 
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(class) &$'OV��	!�#��	!��ก�!��
�!�����	S��ก�!��
��P#�"���ก���P�J�ก�ก�!��
���!!�&���&AF �&P��	!�#��	!�ก�&MP��%�"�	&)��*�P#�"�
��ก���P�J�ก	&)��*!Aก�M'�H
&�ก (�'��!�
�
J%��H&
RA�JA�ก�&"�K��!A���� I�OP�$#����&AH�$�'��S���HJ�กQ��OP���#$�!�$ MV#�H&
RA�
JA�ก�&J)�W�V�OV�Q!	&)I���%��Q��OP���#$!�����	S��W�AX �A����� H&
RA�JA�ก�&J)�J��ก�&�	!�#��	!��!)&�!)������#�ก�#$%���"��Q��OP�
��#$!�����&�H!#$�����ก#���W��
�ก�&�	!�#��	!��&P�ก#���Wก�&!�����A�ก!#�$  
"�ก&����#ก�����'�ก�&!����"�ก�����	!�����'#���ก$#�&��!) 5 %��'�!�#��&A���
����Y
%��ก�����	!������ก	&�ก^$#�'�!�#�
�&A���
����Y
%��ก�����	!������#ก�����&$'�	!����'�'�!�#��&A���
����Y
!�!�"�!AกR�)"�!AกR�)��V#��A�(#��	��� H&
RA�JA�ก�&J)
�W��
�ก�&(�'�!Aก�ก�s� �!)$
Y�ก�&��#�W�Aก�����)ก&&'ก�& ก.!.(. กW��� I�ก�����	!�����A�ก!#�$�	S�ก�����(#��	&)��*��#�'#'�
$A(O�	&)����ก�&!����"��W������$กAHก�����&$'�A����&P�ก�����&$'�������  
(1) '�!�#��&A���
����Y
 � $A�"�$A���V#�!�!��ก
�ก$#� 2 "� 3 %��'�!�#��&A���
����Y
%��ก�����	!�����A�ก!#�$  
(2) ��&$'%��'�!�#��&A���
����Y
%��ก�����	!�����A�ก!#�$!�!�"��#$�&))�$!� 5 $A��Wก�&"�(
�(#�กA��
��	S�JW�$��ก
�ก$#� 2 "� 3 
%��'�!�#��&A���
����Y
%��ก�����	!�����A��  
"�ก&����#'�!�#��&A���
����Y
%��ก�����	!������#ก������	!����!�!�"�!AกR�)�A�ก!#�$ H&
RA�JA�ก�&J)�W��
�ก�&�A�(#��	���  
(1) �J����(���#ก�����	!����'�'�!�#��&A���
�!�!��&��'��$���ก�&�W��
�ก�&I��W�V�OV�	&)I�����#����#���%��Q��OP���#$!����I�&$' 
"���W�Aก�����)ก&&'ก�& ก.!.(. �!)Q��OP���#$!�����&�HK�"� 3 $A��Wก�&�AH�(#$A���#'�ก�&�	
��Q%��'�!%��ก�����	!������#	&�ก^
��(�  
(2) 	^
HA(
(�'��$���ก�&�W��
�ก�&(�' (1) "���!�$��&SJK�"� 60 $A��AH�(#$A���#'�ก�&�	
��Q%��'�!%��ก�����	!������#	&�ก^��(�  
(3) &����Q!ก�&�W��
�ก�&"���W�Aก�����)ก&&'ก�& ก.!.(. �&�HK�"� 3 $A��Wก�&�AH�(#$A���#�W��
�ก�&�!�$��&SJ  
(4) �	
��Q%��'�!�ก�#$กAHก�&�W��
�ก�&%��ก�����(�' (1) (#�Q����#��"JJ)!������P#�"��Q����#��"JJ)!����&AH&���!)�%��"J�ก�#$กAH�O��)%��
ก����� �A����� H&
RA�JA�ก�&J)�W��
�ก�&"��H��!�ก&��#�ก�#$%����	
��Q%��'�!�ก�#$กAHก�&�W��
�ก�&�A�ก!#�$��$  
&))�$!�"�ก�&�W��
�ก�&(�'%�� (2) H&
RA�JA�ก�&��'�&O%�Q#��QA�(#��W�Aก�����)ก&&'ก�& ก.!.(.  
"�ก�&I�����&P��AH�	!�#���#$!�����	A�ก�����(#��	&)��*�P#�%���(�� H&
RA�JA�ก�&%���$��
�Y
"�ก�&�
J�&���W��
�ก�&�&A�����$�&P�
�!��&A��กS��� I�ก�&��I������
�!������J�#�Q!"���#$�&))�$!��A�ก!#�$ ก�������J!�����&P�'��$�MV#���#$!����%��ก�����&$'
(#��	&)��*'�กก$#� 1 ก����� (�'��#&)H��$�"�I�&�ก�&%���(�� �#���&กS(�'��กH&
RA�JA�ก�&�'#��'�&O!����"�ก������P#�"���#'��IH�
����!���กAH$A(O�	&)����%��I�&�ก�& H&
RA�JA�ก�&��J�
J�&���W��
�ก�&%�'(
Q��OP���#$!������P#��	!�#��	!��IH�ก�&!���� �&P�
�W��
�ก�&ก�!
กI�&�ก�&JA�ก�&ก�����&$'���  
H&
RA�JA�ก�&%���$��
�Y
�	!�#��	!�	&)�K��!)!AกR�)�
�*R%��ก�����&$'"�����(�	S�ก�����&$'��#$!���� (Fund of Funds) �&P�
ก�����&$'��#'�ก�&!����I�(&�"�(&���& �!)/�&P��!Aก�&A��(#��	&)��* �&P���'�&Oก!AH'��	S�ก�����&$'������&� (Feeder Fund) ��� 
I��'#�W"��&)�AH�$�'���#�%��ก�&!���� (risk spectrum) ��
#'%V�� �A����� "���	S��	(�'��!�
�
J%��Q��JA�ก�&ก�����MV#�%V����#กAH�O��ก�&��
(!�� I��	S��	��P#�	&)I���������%��Q��OP���#$!���� ��V#� H&
RA�JA�ก�&J)�W��
�ก�&�J��"��Q��OP���#$!�����&�H!#$������#����� 30 
$A� ก#���W��
�ก�&�	!�#��	!�	&)�K�ก������A�ก!#�$ I�	&)ก�*Q#������$SH�M(�%��H&
RA�JA�ก�& �!)�$SH�M(�%��Q����AH����ก�&%��&P�
&AHMP���P���#$!���� (O��'�)  

�:�<��ก��ก����� : 

H&
RA�JA�ก�&��Jก��P'��
��&P��WY�&ก&&'ก�&%�I�'��AXX�MP���P�"���'ก�����&$'���(�' �!Aก�ก�s� ��P#���% �!)$
Y�ก�&��#�W�Aก���
��)ก&&'ก�& ก.!.(. 	&)ก�*กW��� 
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��
��
����/	���	�� (Benchmark) : 
Q!ก�&�W��
����%��ก�����&$'�!Aก �A��#$� (%):100.00 
	&AH��$(�����ก�&	���กA��$�'���#��A(&��!ก�	!�#���P#��W�$�Q!(�H����	S��ก�!��
�H�� � $A���#!���� ("��A(&��#$� 70%) �!)	&AH
��$�A(&��!ก�	!�#���P#����HกAH�#��ก�!��
�H�� � $A���#�W�$�Q!(�H��� ("��A(&��#$� 30%) 

�'���(� : 

H&
RA�JA�ก�&%���$��
�Y
��#J)�	!�#��	!�(A$���$A�"�ก�&�	&�H���H(�'��#H&
RA�JA�ก�&��S��$&�!)��'�)�' MV#���#K�"(�ก&�H�IH�ก�&
!������#กW��� I�H&
RA�JA�ก�&J)�	
��Q%��'�!�!)�J��"�� Q��!�����&�H!#$������#���A��J�OV�$A���#'�ก�&�	!�#�(A$���$A� �W�Y
H��ก�#$กAH
(A$���$A� �!)��(�Q!"�ก�&�	!�#�(A$���$A��A�ก!#�$Q#��ก�&!�	&)ก�*"��$SH�M(�%��H&
RA�JA�ก�& K�"��$!���#Q��!������'�&O"��	&)I���J�ก
%��'�!"�ก�&(A��
�"J!�������  

�#���&กS(�' "�ก&��ก�&�	!�#��	!�(A$���$A���P#�"���	S��	(�'	&)ก�* ��P#���%�!)%��กW���%���'��'H&
RA�JA�ก�&!���� �!)/�&P� 
	&)ก�* %��กW���%���W�Aก�����)ก&&'ก�& ก.!.(. �ก�#$กAH'�(&F��ก�&$A�Q!ก�&�W��
����%��ก�����&$' �!)/�&P� ก�&�	!�#��	!�
(A$���$A�"�ก�&"���	&�H���H"�ก&����# Q����ก(A$�A���%��(A$���$A��'#���JA��W�&P��	
��Q%��'�!/�A(&��A�ก!#�$��ก(#��	 I�H&
RA�JA�ก�&J)�J��
ก�&�	!�#��	!��A�ก!#�$"��Q��OP���#$!�����&�H!#$�����Q#��ก�&	&)ก�*"��$SH�M(�%��H&
RA�JA�ก�& K�"��$!���#Q��!������'�&O"��
	&)I���J�ก%��'�!ก�&(A��
�"J!������� 

M�=	<!�����M�������?9���?�ก��������� 
� Q��!����'�I�ก����#J)���&AHกW�&J�ก'�!�#���#$!������#��
#'%V�� J�ก��ก�H���&P��#$�(#��%��&����!Aก�&A����#ก������%��!���� �A�����  �W�&AH

Q��!������#�	S�H���!Y&&'����
�กW�&J�ก'�!�#���#$!������#��
#'%V���A�ก!#�$J)���&AHก�$���'#(������K�R���
����H���!Y&&'�� 

� Q��!����'�I�ก�����&AHQ!(�H���J�กก�&&AHMP���P���#$!�����A(I�'A(
 (�f��)��
�&AHMP���P��A(I�'A(
) 

� Q��!����'�I�ก�����&AHQ!(�H���J�ก��
�	A�Q! (�f��)��
�J#���
�	A�Q! ��
���P#�ก�&��' �!)��
���P#�ก�&��'Q#���#�����
�
�!Sก�&��
ก��) 

� ��
�!����"���#$!������
���P#�ก�&��' �!)��
���P#�ก�&��'Q#���#������
�!Sก�&��
ก����'�&O�W�	!��#��K�R���� I�Q��!����(���
	^
HA(
(�'�!Aก�ก�s� $
Y�ก�& �!)��P#���%��#ก&'�&&�ก&�!)/�&P���#$���%�����ก�&	&)ก�*กW��� 

� Q��!����"���#$!������
��$H	&)กA�J)���&AHก�&���'�&��J�กH&
RA�	&)กA� 

�9��<"���������	�ก	���� 

 

!����"�(&���&����	S��!Aก I��f!�#"�&�H	��'#���ก$#� 80% %�� NAV 
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��กO�9����B"�C�	�ก	������ 

Q: ก	�����������Q�ก	�����������ก��กB�����9�A��	�M������� ���	��ก��!<��
����	�������������	���	������  
A: ก���������	S�ก�����&$'�W�&AHQ��!�����A#$�	�!)'�ก�&�H#���
�%����#$!���� �A���� 
 ก�����&$''�ก�&�H#���
�%����#$!�����	S� 8 ��
� ����ก# 

1) ��
��)�''�!�#� (SCBUSAA): (�	
�"��H&
ก�&) 
��'�)�W�&AHQ��!������#(���ก�&Q!(�H���Q#��ก�&��
#''�!�#�%����#$!�����	S��!Aก (Total return) 

2) ��
�&AHMP���P��A(I�'A(
 (SCBUSAR): (A��'#�	
�"��H&
ก�&) 
��'�)�W�&AHQ��!������#(���ก�&&AHQ!(�H���J�กก�&%��P���#$!����I��A(I�'A(
 I�ก�����'�#��$A���#J)"��Q��!����&AH&����
�'#W��'�J�กก�&%��P���#$!����I��A(I�'A(
 

3) ��
�J#���
�	A�Q! (SCBUSAD): (A��'#�	
�"��H&
ก�&) 
��'�)�W�&AHQ��!������#(���ก�&&AHQ!(�H���J�ก��
�	A�Q!  

4) ��
�Q��!����ก!�#'/H���! (SCBUSAP): (�	
�"��H&
ก�&) 
��'�)�W�&AHQ��!����	&)�K�H���! ก!�#'H���! �
(
H���! �O�HA���#H&
RA�JA�ก�&กW�����#(���ก�&�)�'Q!	&)I���J�กก�&!���� 
(Total return) I�"��HP���(��H&
RA�JA�ก�&กW���"��H&
ก�&�f��)Q��!����ก������W&���!�������!)/�&P� ก������#$�H���! K�"(�
ก�&H&
��&%��H&
RA�JA�ก�&��#��A�� 

5)  ��
�%#������
�!Sก�&��
ก�� (SCBUSA(E)): (�	
�"��H&
ก�&) 
��'�)�W�&AHQ��!������#�W&�ก�&Q#���#������
�!Sก�&��
ก��  ��#� SCBAM Fund Click �	S�(�� �!)�#������
�!Sก�&��
ก��                   
�P#�"���#H&
RA�JA�ก�&กW�����
#'�(
' 

6)  ��
���P#�ก�&��' (SCBUSA(SSF)): (�	
�"��H&
ก�&) 
��'�)�W�&AHQ��!������#(���ก�&��'��
�&))�$�!)���&AH�
�Y
	&)I������K�R� I���
�!����"���
���#$!���������'�&O�W�	
!��#��K�R���
����H���!Y&&'����� �A����� Q��!����(���	^
HA(
(�'�!Aก�ก�s� $
Y�ก�& �!)��P#���%��#ก&'�&&��ก&�!)/�&P���#$���
%�����ก�&	&)ก�*กW��� 

7)   ��
���P#�ก�&��'Qw���w������
�!Sก�&��
ก�� (SCBUSA(SSFE)) : (�	
�"��H&
ก�&)  
��'�)�W�&AHQ��!������#(���ก�&��'��
�&))�$�!)���&AH�
�Y
	&)I������K�R� I���
�!����"���
���#$!���������'�&O�W�	
!��#��K�R���
����H���!Y&&'���!)�	S�Q��!������#�W&�ก�&Q#���#������
�!Sก�&��
ก�� ��#� SCBAM Fund Click �	S�(�� �!)
�#������
�!Sก�&��
ก���P#�"���#H&
RA�JA�ก�&กW�����
#'�(
' 

8)  ��
��$H	&)กA� (SCBUSA(IN)) : (A��'#�	
�"��H&
ก�&) 
 ��'�)�W�&AHQ��!������#(���ก�&���&AH�$�'���'�&��J�กH&
RA�	&)กA� 

H&
RA�JA�ก�&%���$��
�Y
��
#'�(
' �&P��	!�#��	!���
���#$!����%���(��"�K��!A���� I�J)�W�V�OV�Q!	&)I���%��Q��OP���#$
!�����	S��W�AX MV#�H&
RA�JA�ก�&J)�J��"��Q��OP���#$!�����&�HOV�ก�&�	!�#��	!��A�ก!#�$!#$������#����� 1 $A�ก#��ก�&
�	!�#��	!� I�J)	&)ก�*Q#������$SH�M(�%��H&
RA�JA�ก�&�!)�$SH�M(�%��Q����AH����ก�&%��&P�&AHMP���P���#$!���� (O��'�) MV#�ก�&
�W��
�ก�&�A�ก!#�$%���(�� H&
RA�JA�ก�&J)�W�V�OV�	&)I���%��ก������!)Q��OP���#$!�����	S��W�AX 

�A����� ก�����'�ก�&�H#���
�%����#$!����(�'��
� �A��A�� '�!�#���#$!�����(#!)��
���J'�'�!�#��'#��#�กA� '�!�#��&A���
����Y
%���(#
!)��
���#$!����&$'กA�J)��#�กAH'�!�#��&A���
����Y
%��ก�����&$' MV#�Q!	&)I�����#�ก
�J�กก�&!����J)OP��	S�	&)I���%��ก�����
&$' �!)J)O�ก	A��#$�(�'�A��#$�'�!�#��&A���
����Y
%����#$!�����(#!)��
� 

Q��!������'�&O��&�!)����$
Y�ก�&�W�$�'�!�#��&A���
����Y
�ก(�'&���
�%����#$!���������# www.scbam.com 
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Q: ก	�����������?B���������:"��ก������������>� 
A: 10,000 !���H��  

Q: ก	�������������9�����?9��Q�������	ก�B���<�����������กO�9>� !�9M�������"������ >��9�9�������>� 
A: ��'�)�'กAH��
�!����%��Q��!������#(���ก�&ก&)J�ก�&!�����	A��!Aก�&A��"�(#��	&)��* I���'�&O&AH�$�'���#���#�ก�#$%���กAHก�&

!����"�(#��	&)��*��� &$'OV���'�&O�'&AH�$�'QA�Q$�%��'�!�#���#$!�����!)Q!(�H������"�H���#$�%��ก�&!���� 
 �W�&AH��#$!������
���P#�ก�&��' �!)��
���P#�ก�&��'Q#���#������
�!Sก�&��
ก����'�)�'กAHQ��!������#(���ก�&!������P#��W�	

!��#��K�R���
����H���!Y&&'�� �A����� Q��!����(���OP��&����#$!�����'#���ก$#� 10 	�(A���(#$A�MP����#$!���� ��P#�"�����&AH�
�Y

	&)I������K�R� 

Q: ��??��>������M�ก�9�<	����������B"�C=�	����������	�M�������  
A:  	AJJA��#'�Q!ก&)�H��#�W�AX ����ก# 
 1. ก�����'��IH�����!������#$!����%��ก�����&$'(#��	&)��* I�ก�����&$'(#��	&)��*��#ก������
J�&��!�����A����J!����

"��!Aก�&A���&P��&A���
���#'��$�'���#���� �&P�'�I�ก����#J)'��$�'QA�Q$���� �A��A�� ก�&�	!�#��	!�	&AH(A$��
#'%V���&P�!�!�%��&���
�!Aก�&A���&P��&A���
�กSJ)�#�Q!"��&�����#$!����%��ก�����	&AH(A$��
#'%V���&P�!�!������#�กA�   

 2. ก�����&$'(#��	&)��*��#ก�����J)�	!�����A�� J��)�H��JA�(A��%V��"�(#��	&)��* JV�(���	^
HA(
(�'�!Aก�ก�s��!)กL�'���#
�ก�#$%���%��	&)��*�A��p MV#���J�(ก(#���	J�ก�!Aก�ก�s��!)กL�'���#�ก�#$%���"�ก�&JA�(A��ก�����&$'%��	&)��*��  

 3.  �$�'QA�Q$�%���A(&��!ก�	!�#���
�(&�(#��	&)��* ��J�#�Q!"��'�!�#���#$!����%��ก������	!�#��	!�  MV#���J�W"����
�(���!)
Q!(�H���"�&�	��
�H��QA�Q$�(�'�	��$ 

Q: ก	�����������Q�ก	�����������M����9ก��������������	��Q�ก	�����������������?9"���"�	�����=�����	��� 	������  
A:  ก�����&$'����'#'�ก�&	&)กA���
�!�����!)�'#���'�&����
�(�� 

Q: ก	������������	<�9�9���<�C
�	������ 
A: $A���#�
�����&�HHAX�� : ��P��YA�$��' 

Q: ���������ST��	ก	�������"<ก�<ก��D��� ��9ก��
��= (Unit-Link) ������	��� 
A: "��#$��&กH&
RA�JA�ก�&A��'#�	
�"��H&
ก�&MP����#$!�����$Hก&'Y&&'�	&)กA���$
(��� �A����� ��กH&
RA�JA�ก�&J)�	
�"��H&
ก�&H&
RA�

JA�ก�&J)�J��"��Q��!�����&�H!#$�����I�	&)ก�*Q#������$SH�M(�%��H&
RA�JA�ก�& 

Q: ก�������>����!<<ก��T��	���������"<ก��D��� ��9ก��
��= (Unit-Link) "�		9�� 
A: ก�&!����"�&�	�HHก�&MP����#$!�����$Hก&'Y&&'�	&)กA���$
( �P� ก�&��#Q��!����%��W	&)กA���$
(กAHH&
RA�	&)กA���$
( �!)H&
RA�

	&)กA���$
(J)�W��
��#��H��	&)กA��#$���V#��&P��A���'��	!����"�ก�����&$'(�'��#Q��!�����!P�กJ�ก&��P#�ก�����&$'��#H&
RA�	&)กA�
��$
(กW����$� I��A��#$�%����
��#��H��	&)กA���$
(��#J)�W�	!����"�ก�����&$'J)�	S���#�"�%V����#กAH�!Aก�ก�s��!)��P#���%��#กW���
�$�"�ก&'Y&&'� �A����� ��
��#��H��	&)กA���$
(��#�W�	!����"�ก�����&$'��J�	!�#��	!���
#'%V���&P�!�!����(!���$!�(�'Q!	&)ก�Hก�&
%��ก�����&$'��#Q��!�����!P�ก�$� 

 Q:  ก	������กB���	�=�����ก�������>���CC�T��	���������������������=S���9��" ����	��"�����������	=����������
��กO�9�	���CC�T��	����������!W���	������ 

 A:    ก�����&$'!�����&P�'��$�MV#��AXX�MP��%�!#$�������#'
���'�$A(O�	&)������P#�!��$�'���#�I�JWกA� net exposure ��#�ก
�J�กก�&!����"� 
derivatives �'#�ก
� 100% %��'�!�#��&A���
����Y
%��ก����� �!)!�����&P�'��$�MV#�(&���&��#'�!AกR�)%���AXX�MP��%�!#$������Z�"�
�A(&��#$��'#�ก
�(�'��#	&)ก�*�W�Aก�����)ก&&'ก�& ก.!.(. กW��� 



 

                                                                                         9                     ก������	
������
�� �������� ������:  SCBUSA 

                                                                                                                                                                                             
                     

Q:    M�ก�9�<����<�����ก������?�กก�������>���CC�T��	���������������������=S���9��" ����	��"�����������	=����������
��กO�9�	���CC�T��	����������!W�=�	����������	�ก	��������Q�	������ 

A:   ก�&!�����&P�'��$�MV#��AXX�MP��%�!#$�������#'
���'�$A(O�	&)������P#�!��$�'���#��&P�(&���&��#'�!AกR�)%���AXX�MP��%�!#$������Z� 
��ก&����!Aก�&A�������
�'��$�'QA�Q$�'�ก ก�&%�����J)�'#�ก
�'�!�#��&A���
����Y
�A���'�%��ก�����I��!���!V�กAHก�&!����"�
�!Aก�&A��J&
� 

Q:   ก	�������ก���:�<��ก������� !�9M�ก���B�������	������ 
A: ก������!Aก��#ก�����!���� ����ก# Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund (ก������!Aก) ��
���#$!���� (share 

class) Z Accumulation �ก�!��
���!!�&���&AF (USD) 

 �:�<��ก�������  

       ก������!Aก'�$A(O�	&)���� �P� �&���Q!(�H���&))�$J�กก�&�(
HI(%����
�(��"��ก�!��
���!!�&���&AF I��!AกJ)!����"�
�!Aก�&A��	&)�K�(&���&���%��H&
RA�"�	&)��*��&AF��'&
ก���#'�#�����ก�&�(
HI(�#��'����K�� �!)��J'�ก�&!������&
'"��!Aก�&A��
��ก	&)��*��&AF��'&
ก� 

        "���������	�ก	�������ก  

- Equity Risk [ �$�'���#�J�ก�$�'QA�Q$�%��'�!�#�(&���&��� '�!�#�(&���&�����J���&AHQ!ก&)�HJ�กก�&�	!�#��	!�%���K��
�*&RFก
J ก�&�'P�� �K��(!����� ก�&�W��
�Y�&ก
J%��H&
RA� �A(&���ก�H���IH� �A(&���
����� �Hก�&��
� ก�&�	!�#��	!�
I�&��&���	&)��ก& �!)KA�
HA(
 �	S�(�� ��กJ�ก���Q!ก&)�HJ�กก�&�	!�#��	!��A�ก!#�$��J�#�Q!ก&)�H(#��(#!)ก!�#'Y�&ก
J �!)
(!���(ก��#(#��กA���ก�	 

- Financial Derivatives Instrument Risk [ �$�'���#�J�กก�&!����"��AXX�MP��%�!#$����� �AXX�MP��%�!#$�������J'��$�'QA�
Q$���� I���J�ก
�J�ก�!�ก�!�	AJJA ��#� �A(&���ก�H�� �A(&��!ก�	!�#� ก�&H&
��&JA�ก�& ��#��� �K���!#�� ก�&	&)�'
�&��� 
�A(&�ก�&��!P#����$(�'�
��&A�������
� �&P�	AJJA����*&RFก
J��#�ก�#$%��� MV#��#�Q!"��&���%���AXX�MP��%�!#$�����'�ก�&
�	!�#��	!��#��'��A�W�AX  

- Market Volatility Risk [ �$�'���#�J�ก�$�'QA�Q$�%��(!�� ��$I��'�!)�K��(!����J	&AH(A$��
#'%V���&P�!�!�(�'�$�'
�	!�#��	!�%��	AJJAK���ก ��#� �O�$)�*&RFก
Jก�&!���� 	AJJA���ก�&�'P���A��"��!)(#��	&)��*  

- Liquidity Risk [ �$�'���#������K���!#��%���!Aก�&A�� �$�'���#���#�ก
�J�กก�&!����"�(&���&��#'��K���!#��"�ก�&MP��%�(#W 
�A����� �K���!#���A�ก!#�$�ก
�J�ก��	�����!)��	��� �!)���K��%��(&���& � %�)�A�� 

- Investment Loss Risk [ �$�'���#�����ก�&!���� ก�&!����'��$�'���#� Q��!������J���&AHกW�& �!)/�&P����&AH��
��P�(#Wก$#���
�
!�����&A���&ก���  

�'���(�:  ก&����#%��'�!�$�'���#�%��ก������!Aก��#&)H�"���A��P�����$�fHAH��� '��$�'�(ก(#���&P��'#����!���กAHก������!Aก "��
OP����%��'�!(��fHAH%��ก������!Aก�	S��!Aก �!) Q��!�����$&*VกR�%��'�!�$�'���#��#��&)'A�&)$A�ก#��(A��
�"J!���� 
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M�ก���B����������M������	�ก	����  
Q!ก�&�W��
����%��ก����� Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund  (ก������!Aก) ��������A�(#��	��� 

 

�'���(� : 

(1) ��#'�: ��ก��& fact sheet %��ก������!Aก %��'�! � 31 YA�$��' 2565 
(2) Q!ก�&�W��
����"����(/Q!ก�&�	&�H���HQ!ก�&�W��
������#�ก�#$%���กAHQ!
(KA�s�"�(!����� '
����	S��
#�P�A�OV�Q!ก�&�W��
����
"�����( 
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Q :  "��M��M��	�M�ก���B��������	�ก	������=�����9��c������Q�	������ 

A:  J�กQ!ก�&�W��
����%��ก������!Aก%���(�� ��J�
J�&�����J�ก�$�'QA�Q$�/�$�'��!P#����$%��&����&P�'�!�#���#$!����"��#$�
&))�$!���#Q#��'����(�'&�	 (ก&��) �A���� 

ก��#!���"���"���	����	���"����	���"������������	�ก	���� Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund        

 
       (��#'�: Bloomberg (A���(#$A���# 31 YA�$��' 2560 y 31 YA�$��' 2565) 

ก��#!���M�=	<!����	������	�ก	���� Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund                                
�����<����<ก�< Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index 

 
      �'���(� : (1) ��#'� Bloomberg (A���(#$A���# 29 YA�$��' 2560 y 31 YA�$��' 2565 

           (2) Q!(�H���"����( / Q!ก�&�	&�H���HQ!ก�&�W��
������#�ก�#$%���กAHQ!
(KA�s�"�(!����� '
����	S��
#�P�A�OV� 
Q!(�H���"�����( 
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��	กB���>�ก��T��	���!�9:	���������� 

Q: ก	������������D�ก�����!�9��<T��	"�����������	������ 
A: ก�����	������������ 

Q��!������'�&O�A#�MP����#$!������� z��ก$A��Wก�&MP��%���#$!����*{ (A���(#�$!��	
��Wก�&J�OV��$!���#H&
RA�JA�ก�&กW��� I�'�
'�!�#�%A��(#W%��ก�&�A#�MP���&A���&ก �!)'�!�#�%A��(#W%��ก�&�A#�MP���&A��OA��	 �A���� 
'�!�#�%A��(#W%��ก�&�A#�MP���&A���&ก 


��	��	 ����9�	��� 
1. SCBUSAA 1,000.00 H�� 
2. SCBUSAR 1,000.00 H�� 
3. SCBUSAD 1,000.00 H�� 
4. SCBUSAP 1.00 H�� 
5. SCBUSA(E) 1.00 H�� 
6. SCBUSA(SSF) 1,000.00 H�� 
7. SCBUSA(SSFE) 1.00 H�� 
8. SCBUSA(IN) 50,000.00 H�� 

'�!�#�%A��(#W%��ก�&�A#�MP���&A��OA��	 

��	��	 ����9�	��� 

1. SCBUSAA 1,000.00 H�� 
2. SCBUSAR 1,000.00 H�� 
3. SCBUSAD 1,000.00 H�� 
4. SCBUSAP 1.00 H�� 
5. SCBUSA(E) 1.00 H�� 
6. SCBUSA(SSF) 1,000.00 H�� 
7. SCBUSA(SSFE) 1.00 H�� 
8. SCBUSA(IN) 1,000.00 H�� 

      "�&�����#$!���� ��#$!) 10.00 H�� I��WJW�$���
���#�A#�MP����#$!������&��$&���%���#$!���� ('�!�#���#$!���� H$ก��$
�#�Y&&'���'ก�&%���#$!���� (O��'�) �!)K�R�'�!�#���
#' �#�"��J#�"�ก�&MP���&P�%��!Aก�&A�� (O��'�)) ก(A$�#�� ��#� ��กQ��!�����A#�MP��
��#$!�����!)�#�Y&&'���'�W�&AHก�&�A#�MP����#$!������#�กAH&��!) 0.535 %��'�!�#���#$!���� (&$'K�R�'�!�#���
#') &�������%�
��#$!������#�กAH 10.0535 H��(#���#$ I���กQ��!�����A#�MP����#$!������#�กAH 1,000 H�� Q��!����J)���&AHJW�$���#$!������#�กAH 
99.4678 ��#$ (1,000/10.0535) 

�A����� �W�&AHQ����#�	
�HAX����P#�MP����#$!������
���P#�ก�&��' �!)��
���P#�ก�&��'Q#���#������
�!Sก�&��
ก���	S��&A���&ก H&
RA�JA�ก�&
J)JA�"��'���#'P�ก�&!����ก�����&$'��P#�ก�&��'"��กAHQ��OP���#$!������P#��Wก�&*VกR��!)	^
HA(
(�'��P#���%%��ก�&!����"�ก�����
&$'��P#�ก�&��'��P#����&AH�
�Y
	&)I������K�R�J�กก�&!���� 

Q��!������'�&O�A#�MP����#$!���� �����# : 

� Y����&�����
�� JWกA� ('����)  �!)�W�Aก�����%���ก��#� �$!��	
��Wก�& y 15.30 �. 
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� H&
ก�&Y����&����
��(�&���S( SCB EASY FUND K�"(� SCB EASY NET www.scbeasy.com �!)����!
���A#� SCB EASY APP 
�$!��&
#'"��H&
ก�& - 16.00 � 

� H!J. �����
�� JWกA� I�& 0-2777-7777 �$!��	
��Wก�& y 15.30 �.�!)����!
���A#� SCBAM Fund Click �$!��&
#'"��H&
ก�& - 
15.30 �. 

� Q����AH����ก�&%��&P�&AHMP���P���#���&AHก�&�(#�(A��J�กH&
RA�JA�ก�& MV#�H&
RA�JA�ก�&��J�
J�&���(#�(A��Q����AH����ก�&%��&P�&AHMP��
�P�&��P#���
#'�(
'�&P��	!�#��	!����"�K��!A� 

�A����� $
Y�ก�&����%���#$!���� �!)&���%���#$!���� �	S��	(�'�!Aก�ก�s� ��P#���% �!)$
Y�ก�& ��#H&
RA�JA�ก�&�!)Q����AH����ก�&
%��&P�&AHMP���P�กW��� 

H&
RA�JA�ก�&��J��
#'�(
'�&P��	!�#��	!��#�����ก�&"��H&
ก�&%���(��"�K��!A���� I�J)	&)ก�*Q#���$SH�M(�%��H&
RA�JA�ก�& �!) 
�$SH�M(�%��Q����AH����ก�&%��&P�&AHMP���P���#$!���� (O��'�) "��Q��!�����&�H!#$�����ก#��ก�&�&
#'"��H&
ก�& MV#�ก�&�W��
�ก�&�A�ก!#�$
H&
RA�JA�ก�&J)�W�V�OV�	&)I���%��ก������!)Q��OP���#$!�����	S��W�AX 

(�A����� *$A��Wก�&MP��%���#$!����%���(�� �'�OV� $A���#(�'	^
�
���#�	S�$A��Wก�&(�'	ก(
%��H&
RA�JA�ก�& �!)/�&P�$A��Wก�&%��
(#��	&)��*��#ก�����!���� �!)/�&P�$A��Wก�&%��ก�����(#��	&)��*��#ก�����!���� �!)/�&P�	&)��*��#�ก�#$%���กAHก�&!���� �&P�(�'��#
H&
RA�JA�ก�&	&)ก�*กW�����
#'�(
') 

�B���<
���
�	����	���Qก��	��ก�  !�9
�������	���D���9:�
� ���A�O�M���
�	����	���Qก��	��ก� * 

H&
RA�JA�ก�&%���$��
�Y
��#J)	^
��Y�W�A#�MP���!)/�&P��W�A#��AH�	!�#���#$!�����%�� ��ก'�!�#���#$!��������!P� '�!�#�ก�&�A#�MP��
��#$!�������Y
 �!)'�!�#�ก�&�AH�	!�#���#$!�����%�����Y
%���(#!)HAX��Q��OP���#$!�����!)/�&P�Q��OP���#$!�����(#!)&� "���ก
��#$!������
��#������
�!Sก�&��
ก��  �!)��ก��#$!������
���P#��
�Y
	&)I������K�R�Q#���#������
�!Sก�&��
ก�� '�'�!�#�&$'กA�
'�กก$#���V#�!���H�� ('�!�#�&$'��#��V#�) �A����� �W�&AH��#$!������
��#������
�!Sก�&��
ก��%��ก�����&$'��P#��
�Y
	&)I������K�R�** 
�!)��#$!������
���P#��
�Y
	&)I������K�R�Q#���#������
�!Sก�&��
ก�� ��JกW���'�!�#�&$'กA��'#�ก
�������H�� ('�!�#�&$'��#���) 
I�'�!�#�&$'��#�����J�AH�กJ�ก�&P�&$'��#K�"�'�!�#�&$'��#��V#�กS��� %V����#กAHH&
RA�JA�ก�&กW��� 

H&
RA�JA�ก�&%���$��
�Y
�	!�#��	!���P#���%(#��p"�$&&�%���(��(�'��!�
�
J I�J)	&)ก�*"��Q��OP���#$!�����&�H!#$�����Q#�����
�$SH�M(�%��H&
RA�JA�ก�& �!)�$SH�M(�%��Q����AH����ก�&%��&P�&AHMP���P���#$!������
���� (O��'�) 

*�'�OV� ��
���P#�ก�&��'Q#���#������
�!Sก�&��
ก�� �!)��
���P#��
�Y
	&)I������K�R�Q#���#������
�!Sก�&��
ก���P#�p��#��J'�%V��"�
����( 

**������	 ก�	����������ก�������	��� ���ก�	���������������������� ��	!�"�����#�����$��%���&����'( 

ก�&JA��&&��#$!����  

Q���A#�MP����#$!����J)���&AHก�&JA��&&��#$!����(�'��#�A#�MP���!A�J�ก��#H&
RA�JA�ก�&���&AH�W&)��
��#�MP����#$!�����(S'JW�$��!�$  

"�ก&����#ก�&�A#�MP����#$!�����A��'�Q!"��JW�$���#$!����%��ก�����&$'�ก
�ก$#�JW�$���#$!������#���&AH���'A(
"��JA�(A��I�&�ก�&
JA�ก�&ก�����&$'J�ก�W�Aก�����)ก&&'ก�& ก.!.(. H&
RA�JA�ก�&J)JA��&&��#$!����I�"���!Aกก�& "�A#�MP��ก#�� ���ก#��" "�ก&����#
�A#�MP���&��'กA��!)'���#$!�����'#������(#�ก�&JA��&& J)��#"���!�
�
J%��H&
RA�JA�ก�&��#J)JA��&&"��กAH&�"�&���V#���� �A����� 
H&
RA�JA�ก�&��$��
�Y
��#J)JA��&&�&P��'#JA��&&��#$!�����(#H���#$��&P��A���'�กS��� I��'#JW�	S�(����J��"���&�H!#$�����  

"�ก&����#H&
RA�JA�ก�&�
J�&����S�$#��	S�ก�&&AกR�Q!	&)I���%��ก����� �&P�%��Q��OP���#$!���� �&P��P#����� �$�'&AHQ
���H���
กL�'�%��H&
RA�JA�ก�& H&
RA�JA�ก�&%���$��
�Y
��#J)JA��&&�&P��'#JA��&&��#$!����H���#$��&P��A���'���� I��'#JW�	S�(����J��"��
Q���A#�MP����#$!�����&�H!#$����� 
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ก��
B�9����"��T��	��������� 

  Q��!������'�&O�W&)��
��#�MP����#$!����%��ก����� I�'�&�!)���� �A���� 

� ก&��Q��!�����W&�ก�&Q#��Y����&�����
�� JWกA� ('����) �!)�#�������#Y����&กW���  
� �W&)�	S���S� �&P��&��(�!�$A���#���$กAH$A���#�A#�MP����#$!�����!)%���&#�'�f��)�A#�J#�"���'  
zY����&�����
�� JWกA� ('����) ��P#�ก������	
�%��H&
RA��!Aก�&A��JA�ก�&ก����� �����
�� JWกA�{ 

� ก&��Q��!�����W&�ก�&Q#��H&
RA�JA�ก�& �&P�Q����AH����ก�&%��&P�&AHMP���P���#$!����&��P#���#���&AHก�&�(#�(A�� 
� �W��S��&P���
����%�� zHAX��MP��ก����� H!J.�����
�� JWกA�{ I�'�&�!)����Y����&�A�(#��	��� 

                                   D��"�� ������<�C
� 

Y����&�����
�� JWกA� ('����) 049-3-13640-2 

Y����&ก�
ก&�� JWกA� ('����) 745-1-03912-6 

Y����&ก&����� JWกA� ('����) 129-3-16151-7 

Y����&���&��Y���( JWกA� ('����) 001-1-53394-0 

Y����&ก&��*&���Y� JWกA� ('����) 777-0-05844-9 

Y����& �I�H� JWกA� ('����) 739-3-63018-7 

Y����&ก&���� JWกA� ('����) 039-6-03709-7 

Y����&M
(���H�ก� 	&)��*��  080-0-35101-4 

Y����&��'�
� 000-0-43238-5 

Y����&�
�Iก� JWกA� ('����) 0001-114-005054-9 

Y����&�ก�&(
���
� JWกA� ('����) 10-0000227-0 

Y����&�!��� ����� �~���� JWกA� ('����) 889-100822-9 

Y����&��M�H�M� (��) JWกA� ('����) 101-1-00545-8 

Y����&~#��ก��!)�M�#��~��H�ก
����&�	��&�A#� JWกA� 014-7-67600-1 

Y����& M�����S'H� �� 80-0026905-7 

▪   �W�&AH��
���P#�ก�&��' Q��OP���#$!������'�&O�W&)��
��#�MP����#$!����Q#��HA(&��&�
(%��Y����&�����
�� JWกA�         
('����) ��� 

H&
RA�JA�ก�&��J�
J�&��&AH�W&)�#�MP����#$!������$$
Y�ก�&�P#�"���#��ก���P�J�ก��#ก!#�$�$�%���(��I�H&
RA�JA�ก�&J)�J��"��Q��!����
�&�HQ#������$SH�M(��&P��#������P#���#��'�)�'  

��	������D� 

� ก&��Q��!������#�	S�H���!Y&&'���A�� Q��!��������&����$��'�&OOP���#$!��������&P�Q��!����(A���(# 2 ��%V���	�(#�'#�ก
� 4 �� กS 
��'�&OOP���#$!����&#$'กA�����(#�W�&AHก&��Q��!������#�	S��
(
H���!�A��  Q��!�����'#��'�&OOP���#$!����&#$'กAHQ���P#���� �A����� (�'
�!Aก�ก�s� ��P#���%�!)$
Y�ก�&��#H&
RA�JA�ก�&กW��� �$���(#H&
RA�JA�ก�&J)���X�(�	S��#���P#�  

H&
RA�JA�ก�&%���$��
�Y
"��H&
ก�&HAX��&#$'�f��)��#$!������
��)�''�!�#� ��
�&AHMP���P��A(I�'A(
 �!)��
�Q��!����ก!�#'/H���!
��#��A�� �W�&AHก�&�	
�"��H&
ก�&HAX��&#$'�ก#��#$!������
�J#���
�	A�Q! ��
��#������
�!Sก�&��
ก�� ��
���P#�ก�&��' ��
���P#�ก�&
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��'Q#���#������
�!Sก�&��
ก�� �!)��
��$H	&)กA� �A�� ��กH&
RA�JA�ก�&J)�	
�"��H&
ก�&J)�J��"��Q��OP���#$!�����&�H!#$����� 
I�J)	&)ก�*Q#������$SH�M(�H&
RA�JA�ก�& �!)�$SH�M(�%��Q����AH����ก�&%��&P�&AHMP���P���#$!���� (O��'�) &$'OV�H&
RA�JA�ก�&
%���$��
�Y
ก�!
ก �	!�#��	!�ก�&"��H&
ก�&HAX��&#$'�W�&AH�(#!)��
���#$!�������K��!A� I�H&
RA�JA�ก�&J)�J��"��Q��OP���#$
!�����&�H!#$����� MV#�J)	&)ก�*Q#������$SH�M(�H&
RA�JA�ก�& �!)�$SH�M(�%��Q����AH����ก�&%��&P�&AHMP���P���#$!���� (O��'�) 

� H&
RA�JA�ก�&%���$��
�Y
	^
��Y��#J)����%���#$!����%��ก�����"���ก#Q��!������#�	S�H���!Y&&'��(A���(# 2 ��%V���	�(#�'#�ก
� 4 
�� OP���#$!����&#$'กA� �!)	&�ก^$#�Q��!����H�����&P��A���'������$
( 

� Q���A#�MP����#$!������#����W&)��
��#�MP����#$!�����!�$ J)��
กO��ก�&�A#�MP����#$!���� �!)%��P���
��#�MP����#$!�����'#��� �$���(#
H&
RA�JA�ก�&J)���X�(�	S��#���P#� �A����� %V����#กAH��!�
�
J%��H&
RA�JA�ก�& 

� H&
RA�JA�ก�&%���$��
�Y
"�ก�&�	!�#��	!�$
Y�ก�&&AH�W&)��
��#�MP����#$!����"�$A�������%��ก�&����%���#$!�����&A���&ก 
(IPO) ���
 H&
RA�JA�ก�&��J�
J�&��&AH�W&)��
��#�MP����#$!����"�$A��A�ก!#�$I�ก�&&AH�W&)�	S���
��� �!)/�&P���
�I�� �!)/�&P�
������&���S� ��#��A�� �A�����%V��กAH��!�
�
J%��H&
RA�JA�ก�&MV#�ก�&�W��
�ก�&�A�ก!#�$H&
RA�JA�ก�&J)�W�V�OV�	&)I���%��ก������!) 
Q��OP���#$!�����	S��W�AX  

� ��P#�	&)I���������%��ก�&H&
��&JA�ก�&ก����� ก�&����%���#$!����%��ก�����"����#"���!�
�
J%��H&
RA�JA�ก�&�(#����Q��
���$ I�H&
RA�JA�ก�&%���$��
�Y
��#J)&AH/	^
��Y��#J)����%���#$!����%��ก�����"���ก#H���!"�กS��� I�H���!��#H&
RA�JA�ก�&'�
$A(O�	&)������#J)�'#����%���#$!����%��ก�����"���A�� &$'OV��(#�'#JWกA����� �!�'P����&AF��'&
ก� Q����#'�O
#�F����#"�
��&AF��'&
ก� H���!MV#�	ก(
'�O
#���#��#"���&AF��'&
ก� &$'OV�ก���&A���
�%��H���!�A�ก!#�$ �!)H&
RA��&P����������#$�MV#�JA�"��'�%V��
�!)�W��
�ก
Jก&&'"���&AF��'&
ก�  

� H&
RA�JA�ก�&%���$��
�Y
	^
��Y�W�A#�MP����#$!����%��Q��!���� ��กก�&�A#�MP���A�ก!#�$%A�กAH�!Aก�ก�s�%���W�Aก�����)ก&&'ก�& 
ก.!.(. �&P� '�Q!ก&)�H(#�ก�&H&
��&JA�ก�&ก����� �&P� �W"���ก
��$�'���#����กL�'��&P�(#��P#�����%��H&
RA�JA�ก�&�&P�ก����� 
I�H&
RA�JA�ก�&J)�W�V�OV�	&)I���%��Q��OP���#$!�����	S��W�AX 

� H&
RA�JA�ก�&%���$��
�Y
��#J)�	!�#��	!�$A��!)�$!��W&�ก�&�A#�MP����#$!������� ก&���	!�#��	!��$!��W&�ก�&��J�	S�
&))�$!���#'�กก$#��&P����ก$#��$!���#&)H��$�"���A��P�����$� �(#�A�����J)�'#���ก$#��$!� 12.00 �. MV#�H&
RA�JA�ก�&J)�J��"��Q��OP�
��#$!�����!)Q��!�����A#$�	�&�HOV�ก�&�	!�#��	!��A�ก!#�$!#$�����ก#��ก�&�	!�#��	!� I�J)	&)ก�*Q#������$SH�M(�%��H&
RA�
JA�ก�& �!)�$SH�M(�%��Q����AH����ก�&%��&P�&AHMP���P���#$!���� (O��'�) MV#�ก�&�W��
�ก�&�A�ก!#�$H&
RA�JA�ก�&J)�W�V�OV�	&)I���
%��ก������!)Q��OP���#$!�����	S��W�AX 

� H&
RA�JA�ก�&%���$��
�Y
��#J)	
�&AH�W�A#�MP����#$!�����A#$�&�$/O�$&(�'��#H&
RA�JA�ก�&��S��'�$& �A����� H&
RA�JA�ก�&J)�J��"��       Q��
!�����&�H!#$������'#���ก$#� 3 $A��Wก�&ก#��ก�&"���
�Y
	
�&AH�W�A#�MP����#$!���� I�J)	&)ก�*Q#������$SH�M(�%��H&
RA�JA�ก�&
�!)�$SH�M(�%��Q����AH����ก�&%��&P�&AHMP���P���#$!���� (O��'�)  

�D�ก����<T��	"�� 

ก���ก����<T��	"�����������:��	�=:���=� (�m��9���������
�����<T��	"��	�=:���=�) 
(1) H&
RA�JA�ก�&J)�W��
�ก�&&AHMP���P���#$!����I��A(I�'A(
"���ก#Q��OP���#$!�����'#�ก
�	�!) 12 �&A�� I�OP�$#�H&
RA�JA�ก�&���&AH

�$�'��S���HJ�กQ��OP���#$!����"���A#�%��P���#$!�����!)'�H�'�"��H&
RA�JA�ก�&�W��
�ก�&&AHMP���P���#$!����I�
�A(I�'A(
�!�$ �A����� ก�&&AHMP���P���#$!����I��A(I�'A(
�A�ก!#�$J)�W"��JW�$���#$!����%��Q��OP���#$!�����(#!)&�!�!� 

(2) ก�&�
J�&��JW�$���
��!)ก�&J#���
��#�&AHMP���P���#$!����I��A(I�'A(
J)%V����#กAH��!�
�
J%��H&
RA�JA�ก�& MV#�H&
RA�JA�ก�&
J)�W��
�ก�&&AHMP���P���#$!����I��A(I�'A(
 J�กQ!(�H���J�กก�&!���� �!)/�&P���
�(�� 
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(3) H&
RA�JA�ก�&J)&AHMP���P���#$!����(�' (1) %���(��I��W��
�%��Q��OP���#$!������ก&��	!����(#�A�ก������	
������
��
(&���&����&))�A�� (SCBSFF) �&P� ก�����&$'(&���&����/ก�����&$'(!����
���#H&
RA�JA�ก�&กW���  �&P�ก�����&$'�P#�(�'
�$�'	&)����%��Q��OP���#$!����  I�ก�������#&��&AHJ)�	S��	(�'��#H&
RA�JA�ก�&กW��� 

(4) H&
RA�JA�ก�&%���$��
�Y
"�ก�&�W��
�ก�&&AHMP���P���#$!����I��A(I�'A(
"��Q��OP���#$!������#'�&��P#�(�'�!AกF����#	&�กL��#
"��)�H��Q��OP���#$!����I�%V����#กAH��!�
�
J%��H&
RA�JA�ก�& 

(5) H&
RA�JA�ก�&J)"��'�!�#���#$!������#�W�$���� � �
��$A��Wก�&&AHMP���P���#$!�����A(I�'A(
 �	S��ก�s�"�ก�&�W�$� &���&AH
MP���P���#$!����  

"�ก&����#Q��OP���#$!�����#��W�A#�%��P�/�AH�	!�#���ก��#$!����"�$A��W&�ก�&&AHMP���P��A(I�'A(
 J��W"����#$!������# ��!P���#
�'#������(#�ก�&�W&�ก�&&AHMP���P��A(I�'A(
 H&
RA�JA�ก�&%���$��
�Y
��#J)�W&�ก�&&AHMP���P��A(I�'A(
��#$!��������!P��A���'� 
I�OP�$#����&AH�$�'
��'J�กQ��OP���#$!�����!�$ 
�A����� H&
RA�JA�ก�&%���$��
�Y
��#J)�'#�W��
�ก�&&AHMP���P���#$!����I��A(I�'A(
"�ก&����#�ก
���(�ก�&���#��"��#����V#��&P��!�
�#���A���� 
(ก) ก&����#Q��OP���#$!����O�ก�W�A#�V��&P���A���#$!����I�Q����#'��W��J(�'กL�'� H&
RA�JA�ก�&J)�'#�W��
�ก�&&AHMP���P���#$

!����I��A(I�'A(
 �A������f��)��#$!����"��#$���#O�ก�W�A#�V��&P���A��A�ก!#�$��#��A�� 
(%) ก&����#��#$!����%��Q��OP���#$!����(
�K�&)JW�W��# H&
RA�JA�ก�&J)�'#�W��
�ก�&&AHMP���P���#$!����I��A(I�'A(
 �A������f��)

��#$!����"��#$���#(
�K�&)JW�W�A�ก!#�$��#��A�� 
(�) ก&����#H&
RA�JA�ก�&�
J�&����S�$#�ก�&�'#&AHMP���P���#$!����I��A(I�'A(
�&A���A��p �	S�	&)I���(#�Q��OP���#$!���� 

Q��OP���#$!�����'#��'�&Oก�!
ก�$�'��S���H"���A#�%��P���#$!����(�' (1) %���(����� �$���(#H&
RA�JA�ก�&��S�$#���'�)�'�!)
���X�(�	S�ก&���
�*R�W�&AHQ��OP���#$!������ก&� 

"�ก&��$A���#กW���&AHMP���P���#$!�����A��(&�กAH$A�����Wก�&%��H&
RA�JA�ก�& �!)/�&P�(&�กAH$A����%��	&)��*��#ก�����!���� 
(ก&����#'�ก�&!����"�(#��	&)��*) �&P��	S�$A���#�W�Aก�����)ก&&'ก�& ก.!.(. '��W�A#�"��H&
RA�JA�ก�&���&AH�W�A#�MP���&P��W�A#�%�
�P���#$!����%��ก������	
� H&
RA�JA�ก�&J)�W��
�ก�&&AHMP���P���#$!����"�$A��Wก�&OA��	 

ก�����<T��	"�����������!<<��������?�	�M������� 

H&
RA�JA�ก�&�	
�&AH�W�A#�%��P���#$!������ก$A��Wก�&MP��%���#$!����* (A���(#�$!��	
��Wก�&J�OV��$!���#H&
RA�JA�ก�&กW��� 

ก�$����
��$H	&)กA�J)�	
�&AH�W�A#�%��P���#$!������ก$A���# 25 %����ก��P�� (��ก(&�กAH$A�����Wก�&"���!P#���	S�$A��Wก�&OA��	)
Q��OP���#$!������'�&O�Wก�&%��P� I�'�'�!�#�%A��(#W%��ก�&�A#�%��P� �!)'�!�#���#$!��������!P�"�HAX��%A��(#W �A���� 
'�!�#�%A��(#W%��ก�&�A#�%��P� 


��	��	 ����9�	��� 
1. SCBUSAA 1,000.00 H�� 
2. SCBUSAR 1,000.00 H�� 
3. SCBUSAD 1,000.00 H�� 
4. SCBUSAP 1.00 H�� 
5. SCBUSA(E) 1.00 H�� 
6. SCBUSA(SSF) �'#กW��� 
7. SCBUSA(SSFE) �'#กW��� 
8. SCBUSA(IN) 1,000.00 H�� 
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'�!�#���#$!��������!P�"�HAX��%A��(#W 

��	��	 ����9�	��� 

1. SCBUSAA 1,000.00 H�� 
2. SCBUSAR 1,000.00 H�� 
3. SCBUSAD 1,000.00 H�� 
4. SCBUSAP 1.00 H�� 
5. SCBUSA(E) 1.00 H�� 
6. SCBUSA(SSF) �'#กW��� 
7. SCBUSA(SSFE) �'#กW��� 
8. SCBUSA(IN) 50,000.00 H�� 

�A����� H&
RA�JA�ก�&J)�W&)��
��#�%��P���#$!����K�"� 5 $A��Wก�&�AH�(#$A��W�$�'�!�#��&A���
� '�!�#���#$!���� &���%��!)
&���&AHMP���P���#$!����%��$A��Wก�&&AHMP���P���#$!���� I�'
"���AH&$'$A�����Wก�&%��Q��	&)ก�HY�&ก
Jก�&JA�ก�&ก�����
(#��	&)��*��#'�!AกR�)"��W������$กAHY�&ก
Jก�&JA�ก�&ก�����(#��	&)��* �!)Q��	&)ก�HY�&ก
J��#�ก�#$%���"�(#��	&)��*MV#�J)�#�Q!
	&)�H(#�ก�&�W&)&��� MV#�H&
RA�JA�ก�&J)	&)ก�*$A�����Wก�&"�(#��	&)��*Q#������$SH�M(�H&
RA�JA�ก�& �!)�$SH�M(�%��
Q����AH����ก�&%��&P�&AHMP���P���#$!���� (O��'�) I�ก�&I����
��%��HAX����
�Z�ก%��Q��OP���#$!������#�	
��$�กAHY����&�����
�� 
JWกA� ('����) �&P�Y����&���
���P#� (�'�!%��#HAX����#Q��OP���#$!�����J���$�"�"H�W%�"��H&
ก�&ก������&P�JA��#��	S���S�%���&#�'
�f��)�A#�J#�"���'Q��OP���#$!��������	&R���!��)�H�� 

�W�&AH��
���P#�ก�&��' �!)��
���P#�ก�&��'Q#���#������
�!Sก�&��
ก�� Q��OP���#$!�����(#!)&���'�&O�W&�ก�&%��P���#$
!���������ก$A��Wก�& I�"�ก�&%��P���#$!����"��(#!)&�ก�&H&
RA�JA�ก�&J)�Aก��
�!����"��(#!)&�ก�&%��Q��OP���#$!���� 
(�'$
Y��%��ก#����กก#�� (FIFO) I��&��!W�AH&�ก�& (�'$A��!)�$!���#	&�ก^"�&)HH���)�H�� �A����� ก�&%��P���#$!���� ��J
�#�Q!"��Q��OP���#$!����(����W&)�P��
�Y
	&)I������K�R� �A��A�� Q��OP���#$!����'�������#(���*VกR� �!)	^
HA(
(�'%��กW���"�
กL�'�K�R���ก&  

�W�&AHQ��OP���#$!������#J)���&AH�
�Y
	&)I������K�R� J)(���OP���#$!�����&H(�'&))�$!���#กL�'�K�R���ก&กW��� � $A���#
%���#$!���� 

        Q��!������'�&O�A#�%���#$!���������# 
� Y����&�����
�� JWกA� ('����)  �!)�f��)�#�������#Y����&กW��� �$!��	
��Wก�& - 15.30 �. 
� H&
ก�&Y����&����
��(�&���S( SCB EASY FUND K�"(� SCB EASY NET www.scbeasy.com �!)����!
���A#� SCB EASY 

APP �$!��&
#'"��H&
ก�& - 16.00 � 
� H!J. �����
�� JWกA� I�&. 0-2777-7777 �$!��	
��Wก�& - 15.30 �.�!)����!
���A#� SCBAM Fund Click �$!��&
#'"��H&
ก�& y 

15.30 �. 
� Q����AH����ก�&%��&P�&AHMP���P���#���&AHก�&�(#�(A��J�กH&
RA�JA�ก�& 

�A����� $
Y�ก�&&AHMP���P���#$!���� �!)&���&AHMP���P���#$!���� �	S��	(�'�!Aก�ก�s� ��P#���% �!)$
Y�ก�& ��#H&
RA�JA�ก�&�!)
Q����AH����ก�&%��&P�&AHMP���P�กW���  

(�A����� * $A��Wก�&MP��%���#$!����%���(�� �'�OV� $A���#(�'	^
�
���#�	S�$A��Wก�&(�'	ก(
%��H&
RA�JA�ก�& �!)/�&P�$A��Wก�&
%��(#��	&)��*��#ก�����!���� �!)/�&P�$A��Wก�&%��ก�����(#��	&)��*��#ก�����!���� �!)/�&P�	&)��*��#�ก�#$%���กAHก�&!���� 
�&P�(�'��#H&
RA�JA�ก�&	&)ก�*กW�����
#'�(
') 
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ก�&%��P���#$!������
���P#�ก�&��' �!)��
���P#�ก�&��'Q#���#������
�!Sก�&��
ก�� ��J�#�Q!"��Q��OP���#$!����(����W&)�P�
�
�Y
	&)I������K�R� �A��A�� Q��OP���#$!����'�������#(���*VกR��!)	^
HA(
(�'%��กW���"�กL�'�K�R���ก& �W�&AHQ��OP���#$
!������#J)���&AH�
�Y
	&)I������K�R� J)(���OP���#$!�����&H(�'&))�$!���#กL�'�K�R���ก&กW��� � $A���#%���#$!���� 

�W�&AHก�&�W&�ก�&Q#��H&
ก�&Y����&����
��(�&���S( H&
RA�JA�ก�&J)OP��!AกF��"�ก�&�W&�ก�&��#	&�ก^��#กAHY����&��
���
�� JWกA� ('����) �	S��!AกF��"�ก�&�W&�ก�&��#�'H�&�� �!)"�������
���� Q��OP���#$!����J)��
กO��&�ก�&�A#�%��P���#$
!����Q#��H&
ก�&Y����&����
��(�&���S(�'#��� ��ก����W&�ก�&J���&SJ�'H�&���!�$�'#$#�ก&��"� p �A���
�� ก�$��ก&����#�
��J�����$#�
�	S��$�'Q
��!����#�ก
�J�ก&)HH�����#"��H&
ก�&"��&P#���A�ก!#�$ I����H&
RA�JA�ก�&J)�W��
�ก�&��H�$�%��Q
��!���!)�ก��%"��
��&SJ�
��K�"� 30 $A� �AH�(#$A���#���&AH�J��J�กQ��OP���#$!���� (�'��$�����#Y����&��#�	&)��*��กW��� �$���(#H&
RA�JA�ก�&J)
�
J�&��Q#��QA���� 

ก�&กW����$!� �!)&���&AHMP���P���#$!����  

ก�&�W&�ก�&�A#�%��P���#$!����K�"�$A��!)�$!��W&�ก�&MP��%���#$!����(�'��#H&
RA�JA�ก�&กW��� "��OP�$#��	S�&�ก�&
�A#�%��P���#$!����%��$A��Wก�&MP��%���#$!����(�'��#H&
RA�JA�ก�&กW��� "�&���&AHMP���P���#$!������#�W�$���� � �
��$A�
�Wก�&MP��%���#$!���� MV#��	S�&�����#&AH&��I�Q�����!Q!	&)I����!�$ 

ก�&�W&�ก�&�A#�%��P���#$!����"�$A��W&�ก�&MP��%���#$!������#H&
RA�JA�ก�&กW��� �(#�	S�&�ก�&��ก���P�J�ก�#$��$!���#
H&
RA�JA�ก�&กW��� �&P�ก�&�W&�ก�&"�$A�����Wก�& �&P�$A��Wก�&��#H&
RA�JA�ก�&�'#���กW���"���	S�$A��W&�ก�&MP��%���#$
!����"��OP��	S�&�ก�&�A#�%��P���#$!����%��$A��Wก�&MP��%���#$!�����&A��OA��	 "�&���&AHMP���P���#$!������#�W�$���� � 
�
��$A��Wก�&MP��%���#$!�����&A��OA��	�A�� 

H&
RA�JA�ก�&%���$��
�Y
��#J)�	!�#��	!�$A��!)�$!��W&�ก�&%��P���#$!������� �(#J)�'#���ก$#��$!� 12.00 �. MV#�H&
RA�
JA�ก�&J)�J��"��Q��OP���#$!�����!)Q��!�����A#$�	�&�HOV�ก�&�	!�#��	!��A�ก!#�$!#$�����ก#��ก�&�	!�#��	!� I�J)	&)ก�*Q#��
����$SH�M(�%��H&
RA�JA�ก�& �!)�$SH�M(�%��Q����AH����ก�&%��&P�&AHMP���P���#$!���� (O��'�) MV#�ก�&�W��
�ก�&�A�ก!#�$H&
RA�
JA�ก�&J)�W�V�OV�	&)I���%��ก������!)Q��OP���#$!�����	S��W�AX 

H&
RA�JA�ก�&��J��
#'�(
' ก�!
ก �	!�#��	!�$
Y�ก�&�&P���P#���%ก�&&AHMP���P���#$!�����!)/�&P��$�'O�#"�ก�&&AHMP���P���#$!����
K��!A���� (�'�!Aก�ก�s� ��P#���%�!)$
Y�ก�&��#H&
RA�JA�ก�&กW��� I�OP�$#����&AH�$�'��S���HJ�กQ��OP���#$�!�$ �A����� H&
RA�
JA�ก�&J)	&)ก�*Q#������$SH�M(�%��H&
RA�JA�ก�& �!)�$SH�M(�%��Q����AH����ก�&%��&P�&AHMP���P���#$!���� (O��'�) "��Q��OP���#$
!�����&�H!#$������#����� 1 $A�ก#��ก�&�	!�#��	!� MV#�ก�&�W��
�ก�&�A�ก!#�$H&
RA�JA�ก�&J)�W�V�OV�	&)I���%��ก������!)Q��
OP���#$!�����	S��W�AX 

Q: ก���>����<��O��?��ก��ก	������������D���������������� 
A: H&
RA�JA�ก�& �!)/�&P� Q����#���&AH'�H�'�J�กH&
RA�JA�ก�& '��
�Y
	^
��Y �!)/�&P� &)�AH �!)/�&P� ก�!
กก�&�WY�&ก&&'%��Q��OP�

��#$!�����A���'��&P�H���#$����(�'��#��S��'�$& I��'#JW(����J��"�� Q��OP���#$!�����&�H!#$����� "�ก&����#�ก
���(�ก�&��"�
��(�ก�&����V#��&P��!���(�ก�&���A�(#��	���  

(ก)  Q���A#�MP����#$!����ก&�ก&�!)����"�"H�W%�"��H&
ก�&ก����� �!)/�&P� "H�A#�MP����#$!���� �!)/�&P� �HH��&�'����(�%��Q��
�A#�MP����#$!���� �!)/�&P� ��ก��&�P#�"�(�'��#H&
RA�JA�ก�&กW��� �'#�&HO�$��������W�&AHก�&	^
HA(
(�'กL�'�$#���$ก�&
	���กA��!)	&�H	&�'ก�&��ก��
� �!)/�&P� Q���A#�MP����#$!�����'#P#���ก��&�&P��!AกF��"� p MV#�'�&�!)����(�'��#H&
RA�JA�ก�&
กW���  
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(%)  H&
RA�JA�ก�&��S�$#�ก�&�A#�MP����#$!�����A�ก!#�$��J'�!AกR�)�	S�ก�&ก&)�W�$�'Q
�(�'กL�'�$#���$ก�&	���กA��!)
	&�H	&�'ก�&��ก��
� �!)/�&P� "���	S��#�����"�ก�&��ก��
� �!)/�&P� "���	S��#�����"�ก�&��AH�������ก�&��
��ก#ก�&ก#�ก�&
&��(�'กL�'�$#���$ก�&	���กA��!)	&�H	&�'ก�&��ก��
� �&P���J'�!AกR�)�	S�ก�&�!�ก�!�#�กL�'��&P�%A����(#�
กL�'�(#�� p  

(�)  H&
RA�JA�ก�&��S�$#� ก�&�A#�MP����#$!�����A�ก!#�$��J'�Q!ก&)�H(#�ก�&!����%��ก�����&$' Q���A#�MP����#$!����&��P#� �&P��$�'
�#���P#�OP��&P�K��!AกR��%��Y�&ก
JJA�ก�&!���� �&P��P#�����%��H&
RA�JA�ก�&  

(�) H&
RA�JA�ก�&%���$��
�Y
	^
��Y��#J)����%���#$!����%��ก�����"���ก#Q��!������#�	S�H���!Y&&'��(A���(# 2 ��%V���	�(#�'#�ก
�  4 
��OP���#$!����&#$'กA� �!)	&�ก^$#�Q��!����H�����&P��A���'������$
( 

(J) ��P#�	&)I���������%��ก�&H&
��&JA�ก�&ก�����ก�&����%���#$!����%��ก������&P�ก�&�AH�	!�#���#$!����%��ก�����"����#"�
��!�
�
J%��H&
RA�JA�ก�&�(#����Q�����$ I�H&
RA�JA�ก�&%���$��
�Y
��#J)&AH�&P�	^
��Y��#J)����%���#$!����%��ก������&P�
ก�&�AH�	!�#���#$!����%��ก�����"���ก#H���!"�กS��� I�H���!��#H&
RA�JA�ก�&'�$A(O�	&)������#J)�'#����%���#$!����%��
ก������&P��'#�AH�	!�#���#$!����%��ก�����"���A�� &$'OV��(#�'#JWกA����� �!�'P����&AF��'&
ก� Q����#'�O
#�F����#"���&AF��'&
ก� 
H���!MV#�	ก(
'�O
#���#��#"���&AF��'&
ก� &$'OV�ก���&A���
�%��H���!�A�ก!#�$ �!)H&
RA��&P����������#$�MV#�JA�"��'�%V���!)�W��
�
ก
Jก&&'"���&AF��'&
ก� 

(f) H&
RA�JA�ก�&%���$��
�Y
	^
��Y�W�A#�MP����#$!����%��Q��!���� ��กก�&�A#�MP���A�ก!#�$%A�กAH�!Aก�ก�s�%���W�Aก���
��)ก&&'ก�& ก.!.(. �&P� '�Q!ก&)�H(#�ก�&H&
��&JA�ก�&ก����� �&P��W"���ก
��$�'���#����กL�'��&P�(#��P#�����%��H&
RA�
JA�ก�&�&P�ก����� I�H&
RA�JA�ก�&J)�W�V�OV�	&)I���%��Q��OP���#$!�����	S��W�AX 

Q: ก	�������������	กB����ก���ก�<ก������	�กB������
B�9"�����"����������� ก�����������	�����< T��	"�����������
=��"B���������<��!�� !�9ก��������<"B����T��	���	���"����������� ��	������ 

A: ก������	�กB���ก��
B�9����"�����"�����������"��!ก�M��S�	��������� 

H&
RA�JA�ก�&J)�!P#��กW���ก�&�W&)��
��#�%��P���#$!�����ก#Q��OP���#$!������#'��W�A#�%��P���#$!����%��ก������	
��$��!�$��� 
�f��)"�ก&����#กW����$� MV#�(����'#�ก
�ก$#�ก&���A�(#��	���  

(1) H&
RA�JA�ก�&�
J�&���!�$ '��$�'��P#�I���J&
(�!)�'��(��'Q!$#��	S�ก&����#�%����(�"���(���V#��A���� I����&AH�$�'��S���H%��
Q�����!Q!	&)I����!�$  

(ก) '���(�JW�	S��W"���'#��'�&OJW��#� J#�I�� �!Aก�&A���&P��&A���
�%��ก�����&$'�	
�����#���'��(��'Q!  

(%) '���(���#�W"��ก�����&$'�'#���&AH�W&)��
�J�ก�!Aก�&A���&P��&A���
���#!�����$�(�'กW����$!�	ก(
 MV#���(��A�ก!#�$��#��ก���P�ก�&
�$H��'%��H&
RA�JA�ก�&  

(2) Q��OP���#$!����'��W�A#�%��P���#$!����ก#���&P�"��#$�&))�$!���#H&
RA�JA�ก�&�H$#�&���&AHMP���P���#$!����%��ก�����&$'
�	
��'#O�ก(���I�'�'�!�#�(A���(# 1 �(����%V���	 �!)�
��	S��A(&�(A���(#&��!) 0.5 %��'�!�#��&P�&�����#O�ก(��� �!)Q�����!Q!	&)I���A�
�'#���&AH&��%��'�!"�&����ก�&�ก��%&�������!A��!)&����ก�&����&��� 

�A����� ก�&�!P#��กW����W&)��
��#�%��P�%���(�� H&
RA�JA�ก�&J)�W��
�ก�&(�'��#&)H�"�&�!)����I�&�ก�&�!)�!Aก�ก�s���#�W�Aก���
��)ก&&'ก�& ก.!.(. กW��� 

ก�����������	�����<T��	"�����	�����<����������������=������ 

- ก	�������"���	���	<�����"���������A��"��	��	�ก	������ ������ 
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�"���	���	ก��กB���>��M���������Q�M����<A��9"��>
�?��� 

- "��D��������ก�����"����������Q���=�����������	�9�9������กB��� (liquidity fee) : 
ก	������ feeder fund !�9 fund of funds �'P#�ก�����	!����'�ก�&"�� liquidity fee H&
RA�JA�ก�&J)�
J�&���W��
�ก�&"��
����!���กAHก�����	!���� 
&�!)������
#'�(
' : 
ก�����	!������'�&O�&�ก�กSH�#�Y&&'���'ก�&%��P���#�'#�	S��	(�'	&
'���&P�&))�$!���#กW��� (liquidity fee) ��� (O��'�) 
Q��!������'�&O*VกR�&�!)������
#'�(
'���J�ก��A��P�����$�%��ก�����	!���� 
"�ก&����#ก�����	!����'�ก�&�	!�#��	!��&P���
#'�(
'��&P#��'P�H&
��&�$�'���#��K���!#��%���(�� �&P�'�ก�&�	!�#��	!�ก�����
	!����"�'# H&
RA�JA�ก�&%��
J�&��"����&P#��'P��A�ก!#�$(�'��#ก�����	!����กW��� �A����� H&
RA�JA�ก�&��JกW�����P#���%�&P�
�!Aก�ก�s�"�ก�&"����&P#��'P���#�(ก(#���	J�ก��&P#��'P�%��ก�����	!����&$'OV���J�
J�&���	!�#��	!��&P���
#'�(
'��&P#��'P�
H&
��&�$�'���#��K���!#�����(�'��!�
�
J%��H&
RA�JA�ก�&�!)��J�
J�&��"����&P#��'P�H&
��&�$�'���#��K���!#��'�กก$#���V#�
��&P#��'P���P#�"������!���(�'�$�'��'�)�'%���O��ก�&�� MV#�J)��#K�"(��!Aก�ก�s���#�W�Aก��� ก.!.(. �!)�&P��'��'H&
RA�
JA�ก�&!���� �!)�&P���#$�����#'��W��J�P#�กW��� 

- ก�����<���"������� ������D������=�ก��"B������9��	�=�����>�ก��T��	�������� ����	�ก	������ (swing pricing) : 
ก	����������� 
	�=������������ก����	��9 : 2.00 �	����"����������� 
����D��q�<�=� : Partial swing pricing   
&�!)������
#'�(
' :  
�!Aก�ก�s��!)��P#���% 
1. swing factor '��!Aกก�&"�ก�&�
J�&���	S��	(�'�IH��!)��$�����#H&
RA�JA�ก�&กW��� I��
J�&��	AJJA(#��p��#�ก�#$%��� 
����ก# 
1) '��$�'QA�Q$�"�(!��MP��%��&A���
� 
2) �K���!#��%��(!���&A���
�!�!�J�กK�$)	ก(
 
3) �K���!#��%��ก�����&$'Q
�	ก(
 
4) �&P�	&)�'
�$#��K���!#��%��ก�����&$'J)�'#����!���กAH	&
'��ก�&�O#O��%��ก�����&$' 
5) �&P�	AJJA�P#� p ��#��ก���P�ก�&�$H��'%��H&
RA�JA�ก�& ��#� (!��MP��%��&A���
���#�ก�#$%���กAHก�&!����ก�����MV#�H&
RA�JA�ก�&
��J�
J�&��"��%��'�!	&)'��ก�&K�"(�%����SJJ&
���#'���#�!)�&P��''(
F���!)�&P�ก�&	&)�'
�J�ก	AJJA��#�ก�#$%�����#���#��'�&O�W
�����P#�"����'�&O�W��
�ก�&���K�"��$!��!)��P#���% � %�)�A�� p 
2. ก�&กW��� Swing Thresholds '��!Aกก�&"�ก�&�
J�&���	S��	(�'�IH��!)��$�����#H&
RA�JA�ก�&กW��� I��
J�&��	AJJA
(#��p��#�ก�#$%��� ����ก# 
1) '��$�'QA�Q$�"�(!��MP��%��&A���
� 
2) �K���!#��%��(!���&A���
�!�!�J�กK�$)	ก(
 
3) �K���!#��%��ก�����&$'Q
�	ก(
 
4) �&P�	&)�'
�$#��K���!#��%��ก�����&$'J)�'#����!���กAH	&
'��ก�&�O#O��%��ก�����&$' 
5) �&P�	AJJA�P#� p ��#��ก���P�ก�&�$H��'%��H&
RA�JA�ก�& ��#� (!��MP��%��&A���
���#�ก�#$%���กAHก�&!����ก�����MV#�H&
RA�JA�ก�&
��J�
J�&��"��%��'�!	&)'��ก�&K�"(�%����SJJ&
���#'���#�!)�&P��''(
F���!)�&P�ก�&	&)�'
�J�ก	AJJA��#�ก�#$%�����#���#��'�&O�W
�����P#�"����'�&O�W��
�ก�&���K�"��$!��!)��P#���% � %�)�A�� p 
3. � %�)"�%�)��V#� H&
RA�JA�ก�& J)�'#"�� Swing Pricing �&��'กAH Anti-dilution levies y ADL �(# 
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��'�&O"��&#$'กAH��&P#��'P�"�ก�&H&
��&�$�'���#��K���!#���P#���� 
4. "�ก&����#�	S�&�ก�&"�&�	�HH omnibus account H&
RA�J)�W��
�ก�&(�'%��'�!��#���&AHJ�กQ����AH����ก�&%��!)&AHMP���P���#���#
��'�&O�W��� (best effort) K�"(��O��ก�&���!)%��JWกA�"�%�)�A��  
ก�&�
J�&��"����&P#��'P� 
1. H&
RA�JA�ก�&��J"�� Swing Pricing ��#�(ก(#��กA����"��(#!)$A��Wก�&��#'�ก�&"����&P#��'P���� 
2. "�ก&����#H&
RA�JA�ก�&�
J�&��"�� partial swing pricing J)�	S�ก�&"���f��)$A��Wก�&MP��%�"���#�A��#$�%��'�!�#�MP��%���#$
!�������Y
%��ก����� ���HกAH'�!�#��&A���
����Y
�A���'�%��ก����� '��#��ก
�ก$#� swing threshold ��#H&
RA�JA�ก�&กW��� I���#'�!�#�
MP��%���#$!�������Y
%��ก����� �W�$�J�ก'�!�#�ก�&MP����#$!���� (subscription) H$ก'�!�#�ก�&�AH�	!�#���#$!�����%�� 
(switch in) �Aก��$'�!�#�ก�&%��P���#$!���� (redemption) �!)�Aก��$'�!�#�ก�&�AH�	!�#���#$!������ก (switch out) �A����� 
&�!)����$
Y�ก�&�W�$��	S��	(�'$
Y���#H&
RA�JA�ก�&กW��� 
%����$��
�Y
 
1. "�ก&����#ก�����'�ก�&�H#���
���#$!���� H&
RA�JA�ก�&%���$��
�Y
��#J)�W%��'�!%����#$!������ก��
�'�"��"�ก�&�
J�&���!)
�&P�(A��
�"J�&P#��(#�� p ��#�ก�#$%���กAHก�&"����&P#��'P� Swing Pricing "�$A��Wก�&�A�� 
2. H&
RA�JA�ก�&%���$��
�Y
��#J)	&AH��
#'�&P�!��A(&� swing factor ��#�กSHJ&
� ���(�'��#H&
RA�JA�ก�&��S��'�$& MV#�J)	&AH��
#'�'#�ก
�
�A(&���������#&)H��$�"�I�&�ก�& 
3. H&
RA�JA�ก�&%���$��
�Y
��#J)�W�#�MP����#$!������#�W&)��
���$��S� &$'�%���	S���MP����#$!����"�$A��Wก�&��#'�ก�&"����&P#��'P� 
swing pricing �!)H&
RA�JA�ก�&J)�W��MP����#$!�����A�ก!#�$�	"��"�ก�&�
J�&���!)�&P�(A��
�"J�&P#��(#�� p ��#�ก�#$%���กAHก�&"��
��&P#��'P� swing pricing "�$A��Wก�&�A�� �A�����H&
RA�JA�ก�&%���$��
�Y
��#J)�'#�	!�#��	!�ก�&�W��
�ก�&"� p ��#����W��
�ก�&�&P�
(A��
�"J�	�!�$��#�ก�#$%���กAHก�&"����&P#��'P� swing pricing "�$A��Wก�&�A�� �'���กK��!A�	&�ก^$#���S��#�MP����#$!�����A���'�
�&P�H���#$�%��$A��Wก�&�A���'#��'�&O�&�ก�กSH��
�����!)&�ก�&MP����#$!������#�W&)��$��S���#�&�ก�กSH�'#����A�� �'#���&AHก�&JA��&&
��#$!���� 
4. H&
RA�JA�ก�&%���$��
�Y
��#J)�	!�#��	!���$����W��
�ก�&&)�$#��ก�&"����&P#��'P� ��#� ก�&ก�!
กก#��&))�$!���#กW��� ก�&
	&)ก�*"����&P#��'P��P#�����!)�&P���
#'�(
' �	S�(�� MV#�J)��#K�"(��!Aก�ก�s���#�W�Aก��� ก.!.(. �!)�&P��'��'H&
RA�JA�ก�&!���� 
�!)�&P���#$�����#'��W��J�P#�กW��� 

ก	������ feeder fund !�9 fund of funds �'P#�ก�����	!����'�ก�&"�� swing pricing H&
RA�JA�ก�&J)�
J�&���W��
�ก�&"��
����!���กAHก�����	!���� 
&�!)������
#'�(
' : 
ก�����	!������'�&O	&AH'�!�#��&A���
����Y
��$��(&ก�&�W�$���#�)����(�����"�ก�&MP��%��&A���
�%��ก�����&$' (swing 
pricing) ��� (O��'�) 
Q��!������'�&O*VกR�&�!)������
#'�(
'���J�ก��A��P�����$�%��ก�����	!���� 
"�ก&����#ก�����	!����'�ก�&�	!�#��	!��&P���
#'�(
'��&P#��'P�H&
��&�$�'���#��K���!#��%���(�� �&P�'�ก�&�	!�#��	!�ก�����
	!����"�'# H&
RA�JA�ก�&%��
J�&��"����&P#��'P��A�ก!#�$(�'��#ก�����	!����กW��� �A����� H&
RA�JA�ก�&��JกW�����P#���%�&P�
�!Aก�ก�s�"�ก�&"����&P#��'P���#�(ก(#���	J�ก��&P#��'P�%��ก�����	!����&$'OV���J�
J�&���	!�#��	!��&P���
#'�(
'��&P#��'P�
H&
��&�$�'���#��K���!#�����(�'��!�
�
J%��H&
RA�JA�ก�&�!)��J�
J�&��"����&P#��'P�H&
��&�$�'���#��K���!#��'�กก$#���V#�
��&P#��'P���P#�"������!���(�'�$�'��'�)�'%���O��ก�&�� MV#�J)��#K�"(��!Aก�ก�s���#�W�Aก��� ก.!.(. �!)�&P��'��'H&
RA�
JA�ก�&!���� �!)�&P���#$�����#'��W��J�P#�กW��� 

- "��D��������ก��T��	����������������9��	�=�����>�ก��T��	�������� ����	�ก	������ (Anti-Dilution Levies [ ADLs) : 
ก	����������� 
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	�=������������ก����	��9 : 2.00 �	����"����������� 
����9�	���������=�� : 
�!Aก�ก�s��!)��P#���% 
1. H&
RA�JA�ก�&J)�
J�&���&�ก�กSH ADLs I�'��!Aกก�&"�ก�&�
J�&���	S��	(�'�IH��!)��$�����#H&
RA�JA�ก�&กW��� MV#�J)
��#K�"(�กL&)�H�H�!)�&P�	&)ก�*�!)�&P���$���	^
HA(
%���W�Aก��� ก.!.(. �!)�&P��'��'H&
RA�JA�ก�&!�����!)�&P�
��#$�����#'��W��J�P#� �A����� ก�&กW��� ADLs factor J)�W�V�OV�	AJJA��#�ก�#$%���I��
J�&��	AJJA(#��p��#�ก�#$%��� ����ก# 
1) '��$�'QA�Q$�"�(!��MP��%��&A���
� 
2) �K���!#��%��(!���&A���
�!�!�J�กK�$)	ก(
 
3) �K���!#��%��ก�����&$'Q
�	ก(
 
4) �&P�	&)�'
�$#��K���!#��%��ก�����&$'J)�'#����!���กAH	&
'��ก�&�O#O��%��ก�����&$' 
5) �&P�	AJJA�P#� p ��#��ก���P�ก�&�$H��'%��H&
RA�JA�ก�& ��#� (!��MP��%��&A���
���#�ก�#$%���กAHก�&!����ก�����MV#�H&
RA�JA�ก�&
��J�
J�&��"��%��'�!	&)'��ก�&K�"(�%����SJJ&
���#'���#�!)�&P��''(
F���!)�&P�ก�&	&)�'
�J�ก	AJJA��#�ก�#$%�����#���#��'�&O�W
�����P#�"����'�&O�W��
�ก�&���K�"��$!��!)��P#���% � %�)�A�� p 
2. ก�&กW��� ADLs threshold '��!Aกก�&"�ก�&�
J�&���	S��	(�'�IH��!)��$�����#H&
RA�JA�ก�&กW��� MV#�H&
RA�JA�ก�&J)
�W�V�OV�	AJJA��#�ก�#$%���กAH�K���!#��%��ก����� I��
J�&��	AJJA(#��p��#�ก�#$%��� ����ก# 
1) '��$�'QA�Q$�"�(!��MP��%��&A���
� 
2) �K���!#��%��(!���&A���
�!�!�J�กK�$)	ก(
 
3) �K���!#��%��ก�����&$'Q
�	ก(
 
4) �&P�	&)�'
�$#��K���!#��%��ก�����&$'J)�'#����!���กAH	&
'��ก�&�O#O��%��ก�����&$' 
5) �&P�	AJJA�P#� p ��#��ก���P�ก�&�$H��'%��H&
RA�JA�ก�& ��#� (!��MP��%��&A���
���#�ก�#$%���กAHก�&!����ก�����MV#�H&
RA�JA�ก�&
��J�
J�&��"��%��'�!	&)'��ก�&K�"(�%����SJJ&
���#'���#�!)�&P��''(
F���!)�&P�ก�&	&)�'
�J�ก	AJJA��#�ก�#$%�����#���#��'�&O�W
�����P#�"����'�&O�W��
�ก�&���K�"��$!��!)��P#���% � %�)�A�� p 
3. � %�)"�%�)��V#� H&
RA�JA�ก�& J)�'#"�� ADLs �&��'กAH Swing Pricing �(#��'�&O"��&#$'กAH��&P#��'P�"�ก�&H&
��&�$�'���#�
�K���!#���P#���� 
4. "�ก&����#�	S�&�ก�&"�&�	�HH omnibus account H&
RA�J)�W��
�ก�&(�'%��'�!��#���&AHJ�กQ����AH����ก�&%��!)&AHMP���P���#���#
��'�&O�W��� (best effort) K�"(��O��ก�&���!)%��JWกA�"�%�)�A�� 
ก�&�
J�&��"����&P#��'P� 
1. H&
RA�JA�ก�&��J�&�ก�กSH ADLs ��#�(ก(#��กA�"��(#!)$A��Wก�&��#'�ก�&"����&P#��'P���� 
2. H&
RA�JA�ก�&��J�
J�&���&�ก�กSH ADLs I�J)�	S�ก�&"���f��)$A��Wก�&MP��%�"���#�A��#$�%��'�!�#�MP��%���#$!�������Y
%��
ก����� ���HกAH'�!�#��&A���
����Y
�A���'�%��ก����� '��#��ก
�ก$#� ADLs threshold ��#H&
RA�JA�ก�&กW��� I���#'�!�#�MP��%���#$
!�������Y
%��ก����� �W�$�J�ก'�!�#�ก�&MP����#$!���� (subscription) H$ก'�!�#�ก�&�AH�	!�#���#$!�����%�� (switch in) �Aก��$
'�!�#�ก�&%��P���#$!���� (redemption) �!)�Aก��$'�!�#�ก�&�AH�	!�#���#$!������ก (switch out) �A����� &�!)����$
Y�ก�&
�W�$��	S��	(�'$
Y���#H&
RA�JA�ก�&กW��� 
3. H&
RA�JA�ก�&กW��� ADLs Threshold I�"��%��'�!�A�(#��	��� 
(1) '�!�#�ก�&MP����#$!�����!)�AH�	!�#��%�� '�กก$#�'�!�#�ก�&%��P���#$!�����!)�AH�	!�#���ก 
(2) '�!�#�ก�&MP����#$!�����!)�AH�	!�#��%�� ���ก$#�'�!�#�ก�&%��P���#$!�����!)�AH�	!�#���ก 
MV#�H&
RA�JA�ก�&��J�
J�&��กW��� (1) �!) (2) "�&)�AH��#(#��กA� 
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4. "�ก&����#'�ก�&"����&P#��'P� ADLs ��� ADLs ��#�&�ก�กSH���J)�Wก!AH�%��ก����� �#���&กS(�'ก�&"����&P#��'P����'�$A(O�	&)������P#�
H&&���Q!ก&)�H���!H��#��J�ก
�%V��กAHQ��OP���#$��#A���!����"�ก�����(#��	 ��&P#��'P�����'#���'�$A(O�	&)������P#��&���Q!(�H���"��
ก������(#�#��"� 
%����$��
�Y
 
1. "�ก&����#ก�����'�ก�&�H#���
���#$!���� H&
RA�JA�ก�&%���$��
�Y
��#J)�W%��'�!%����#$!������ก��
�'�"��"�ก�&�
J�&���!)
�&P�(A��
�"J�&P#��(#�� p ��#�ก�#$%���กAHก�&"����&P#��'P� ADLs "�$A��Wก�&�A�� 
2. H&
RA�JA�ก�&%���$��
�Y
��#J)�W�#�MP����#$!������#�W&)��
���$��S� &$'�%���	S���MP����#$!����"�$A��Wก�&��#'�ก�&"����&P#��'P� 
ADLs �!)H&
RA�JA�ก�&J)�W��MP����#$!�����A�ก!#�$�	"��"�ก�&�
J�&���!)�&P�(A��
�"J�&P#��(#�� p ��#�ก�#$%���กAHก�&"����&P#��'P� 
ADLs "�$A��Wก�&�A�� �A�����H&
RA�JA�ก�&%���$��
�Y
��#J)�'#�	!�#��	!�ก�&�W��
�ก�&"� p ��#����W��
�ก�&�&P�(A��
�"J�	�!�$��#
�ก�#$%���กAHก�&"����&P#��'P� ADLs "�$A��Wก�&�A�� �'���กK��!A�	&�ก^$#���S��#�MP����#$!�����A���'��&P�H���#$�%��$A��Wก�&�A��
�'#��'�&O�&�ก�กSH��
�����!)&�ก�&MP����#$!������#�W&)��$��S���#�&�ก�กSH�'#����A�� �'#���&AHก�&JA��&&��#$!���� 
3. H&
RA�JA�ก�&%���$��
�Y
��#J)�&�ก�กSH Anti-dilution levies y ADLs J�กQ����#�W&�ก�&MP����#$!�����!)�AH�	!�#���#$!�����%�� 
�&P�%��P���#$!�����!)�AH�	!�#���#$!������ก ����ZA#�"�ZA#���V#���#�ก
� ADLs threshold ��#H&
RA�กW����$� &$'OV�H&
RA�JA�ก�&
%���$��
�Y
��#J)�
J�&��กW����A(&�ก�&�&�ก�กSH ADLs ��#�(ก(#��กA���� �!)%���$��
�Y
��#J)'�%��กW�����
#'�(
'"�ก�&�&�ก�กSH
�f��)&���#�W&�ก�&MP����#$!�����!)�AH�	!�#���#$!�����%�� �&P�%��P���#$!�����!)�AH�	!�#���#$!������ก"�	&
'��
'�ก(�'��$�����#H&
RA�JA�ก�&J)กW������ 
4. H&
RA�JA�ก�&%���$��
�Y
��#J)	&AH��
#'�&P�!��A(&� ADLs ��#�&�ก�กSH MV#�J)	&AH��
#'�'#�ก
��A(&���������#&)H��$�"�I�&�ก�& I�H&
RA�
JA�ก�&J)�	
��Q����$SH�M��%��H&
RA�JA�ก�&�!)"���A��P�����$��#$�%��'�!ก�����&$'�&P�Q#������#������P#���#H&
RA�JA�ก�&กW��� 
5. H&
RA�JA�ก�&%���$��
�Y
��#J)�	!�#��	!���$����W��
�ก�&&)�$#��ก�&"����&P#��'P� ��#� ก�&ก�!
กก#��&))�$!���#กW��� ก�&
	&)ก�*"����&P#��'P��P#�����!)�&P���
#'�(
' �	S�(�� MV#�J)��#K�"(��!Aก�ก�s���#�W�Aก��� ก.!.(. �!)�&P��'��'H&
RA�JA�ก�&!���� 
�!)�&P���#$�����#'��W��J�P#�กW��� 
ก	������ feeder fund !�9 fund of funds �'P#�ก�����	!����'�ก�&"�� ADLs H&
RA�JA�ก�&J)�
J�&���W��
�ก�&"������!���กAH
ก�����	!���� 
&�!)������
#'�(
' : 
ก�����	!������J�&�ก�กSH�#�Y&&'���'ก�&MP��%���#$!������#�)����(�����"�ก�&MP��%��&A���
�%��ก�����&$' (Anti-Dilution 
Levies - ADLs) ��� (O��'�) 
Q��!������'�&O*VกR�&�!)������
#'�(
'���J�ก��A��P�����$�%��ก�����	!���� 
"�ก&����#ก�����	!����'�ก�&�	!�#��	!��&P���
#'�(
'��&P#��'P�H&
��&�$�'���#��K���!#��%���(�� �&P�'�ก�&�	!�#��	!�ก�����
	!����"�'# H&
RA�JA�ก�&%��
J�&��"����&P#��'P��A�ก!#�$(�'��#ก�����	!����กW��� �A����� H&
RA�JA�ก�&��JกW�����P#���%�&P�
�!Aก�ก�s�"�ก�&"����&P#��'P���#�(ก(#���	J�ก��&P#��'P�%��ก�����	!����&$'OV���J�
J�&���	!�#��	!��&P���
#'�(
'��&P#��'P�
H&
��&�$�'���#��K���!#�����(�'��!�
�
J%��H&
RA�JA�ก�&�!)��J�
J�&��"����&P#��'P�H&
��&�$�'���#��K���!#��'�กก$#���V#�
��&P#��'P���P#�"������!���(�'�$�'��'�)�'%���O��ก�&�� MV#�J)��#K�"(��!Aก�ก�s���#�W�Aก��� ก.!.(. �!)�&P��'��'H&
RA�
JA�ก�&!���� �!)�&P���#$�����#'��W��J�P#�กW��� 

ก��กB�������	������	��	?Bก��>�ก����<"B�������"����������� 

- �9�9������=�	�!?���������ก�	�ก�����"����������� (notice period) : 
ก	������ feeder fund !�9 fund of funds �'P#�ก�����	!����'�ก�&"�� notice period H&
RA�JA�ก�&J)�
J�&���W��
�ก�&"��
����!���กAHก�����	!���� 
&�!)������
#'�(
' : 
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ก�����	!������'�&OกW�����P#���%&))�$!���#(����J��!#$�����ก#��ก�&%��P���#$!���� (notice period) ��� (O��'�) 
Q��!������'�&O*VกR�&�!)������
#'�(
'���J�ก��A��P�����$�%��ก�����	!���� 
"�ก&����#ก�����	!����'�ก�&�	!�#��	!��&P���
#'�(
'��&P#��'P�H&
��&�$�'���#��K���!#��%���(�� �&P�'�ก�&�	!�#��	!�ก�����
	!����"�'# H&
RA�JA�ก�&%��
J�&��"����&P#��'P��A�ก!#�$(�'��#ก�����	!����กW��� �A����� H&
RA�JA�ก�&��JกW�����P#���%�&P�
�!Aก�ก�s�"�ก�&"����&P#��'P���#�(ก(#���	J�ก��&P#��'P�%��ก�����	!����&$'OV���J�
J�&���	!�#��	!��&P���
#'�(
'��&P#��'P�
H&
��&�$�'���#��K���!#�����(�'��!�
�
J%��H&
RA�JA�ก�&�!)��J�
J�&��"����&P#��'P�H&
��&�$�'���#��K���!#��'�กก$#���V#�
��&P#��'P���P#�"������!���(�'�$�'��'�)�'%���O��ก�&�� MV#�J)��#K�"(��!Aก�ก�s���#�W�Aก��� ก.!.(. �!)�&P��'��'H&
RA�
JA�ก�&!���� �!)�&P���#$�����#'��W��J�P#�กW��� 

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

ก	����������� 

�����ก�����"��������������=s��ก����	��9 : 5.00 �	����"������� ������D��	�ก	������ 

:��<��O��?��ก��?9>
������ก�����"���������������ก�� : 7 ���Bก�� 

>���ก�	<��� : 30 �� 

����9�	���������=�� 

�!Aก�ก�s��!)��P#���% 

1. H&
RA�JA�ก�&J)กW��� Gate period (�'&�!)����$
Y�ก�&�W�$���#H&
RA�JA�ก�&กW��� �!)/�&P� �'P#�H&
RA�JA�ก�&ก�����
�
J�&����S��'�$& 

2. "�ก&����#H&
RA�JA�ก�&กW�����P#���%��P#�H#�����O��ก�&����#�'#	ก(
��$ Gate threshold  "�ก&���A�ก!#�$ Redemption Gate J)"��
�f��)$A��Wก�&MP��%�"���# �A��#$�%��'�!�#�MP��%���#$!�������Y
%��ก����� ���HกAH '�!�#��&A���
����Y
�A���'�%��ก����� '��#�
��#�กAH�&P�'�กก$#� Gate threshold ��#H&
RA�JA�ก�&กW��� I���# '�!�#�MP��%���#$!�������Y
%��ก����� �W�$�J�ก '�!�#�ก�&MP��
��#$!���� (subscription) H$ก '�!�#�ก�&�AH�	!�#���#$!�����%�� (switch in) �Aก��$'�!�#�ก�&%��P���#$!���� (redemption) 
�!)�Aก��$'�!�#�ก�&�AH�	!�#���#$!������ก (switch out) 

3. H&
RA�JA�ก�&J)�
J�&��กW���$
Y�ก�&&AHMP���P���#$!����(�' Redemption Gate I�ก�&�f!�#(�'�A��#$� (pro-rata basis) %��
�W�A#�&AHMP���P���#$!�����!)�AH�	!�#���ก � $A���#"�� Redemption Gate  

�W�&AH�W�A#�&AHMP���P���#$!�����!)�AH�	!�#���ก�#$���#��!P� H&
RA�JA�ก�&J)�W�	�W&�ก�&"�$A��Wก�&&AHMP���P���#$!����OA��	 
&$'กAH�W�A#�&AHMP���P���#$!�����!)�AH�	!�#���ก"�'#(�'�A��#$� (pro-rata basis) I��'#'�ก�&JA�!W�AHก#��-�!A�%���W�A#�&AHMP���P�
��#$!���� 

4. H&
RA�JA�ก�&��J�
J�&��กW��� Redemption Gate �!) gate period "��(#!)�&A���(ก(#��กA���� �(# Redemption Gate J)�'#(#W
ก$#� Redemption Gate %A��(#W �!)  gate period J)�'#'�กก$#�&)�AH�������#&)H��$�"�I�&�ก�& 

5. H&
RA�JA�ก�&J)�Wก�&&AHMP���P���#$!�����!)�AH�	!�#���ก �'#�ก
� Redemption Gate (�'&���&AHMP���P���#$!���� � $A��W
ก�&&AHMP���P���#$!���� �A����� �$���(#ก&����#ก�����'��K���!#�������� H&
RA�JA�ก�&%���$��
�Y
��#J)&AHMP���P���#$!�����&P�
�AH�	!�#���#$!�����ก
�ก$#� Redemption Gate ��#	&)ก�*"�� 

6. H&
RA�JA�ก�&J)�J��"��Q��OP���#$!�����&�H�'P#�'�ก�&"�� Redemption gate I��'#�Aก���  

7. "�ก&����#'�ก�&"����&P#��'P� Redemption Gate ��� H&
RA�JA�ก�&��J"��&#$'กAH��&P#��'P�"�ก�&H&
��&�$�'���#��K���!#���P#���� 

8. "�ก&����#�	S�&�ก�&"�&�	�HH omnibus account H&
RA�J)�W��
�ก�&(�'%��'�!��#���&AHJ�กQ����AH����ก�&%��!)&AHMP���P���#���#
��'�&O�W��� (best effort) K�"(��O��ก�&���!)%��JWกA�"�%�)�A�� 
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ก�&�
J�&��"����&P#��'P� 

1. Redemption Gate ��#�(ก(#��กA�"��(#!)$A��Wก�&��#'�ก�&"����&P#��'P����   

2. H&
RA�JA�ก�&��J�
J�&��"�� Redemption Gate �f��)ก&����#�ก
��O��ก�&���'#	ก(
 �&P�	&)�'
�$#��O��ก�&����JJ)�'#	ก(
 I�
H&
RA�JA�ก�&��JกW�����P#���%��P#�H#�����O��ก�&����#�'#	ก(
��$ Gate threshold ��� I��
J�&��	AJJA(#�� p �A�(#��	��� 

1) '��$�'QA�Q$�"�(!��MP��%��&A���
� 

2) �K���!#��%��(!���&A���
�!�!�J�กK�$)	ก(
 

3) �K���!#��%��ก�����&$'Q
�	ก(
 �&P�	&)�'
�$#��K���!#��%��ก�����&$'J)�'#����!���กAH	&
'��ก�&�O#O��%��ก�����&$' 

4) �ก
�ก�&�O#O��Q
�	ก(
 

5) �ก
�ก�&�O#O��'�กก$#� Redemption Gate ��#กW����$�  

6) �&P�	AJJA�P#� p ��#��ก���P�ก�&�$H��'%��H&
RA�JA�ก�& ��#� (!��MP��%��&A���
���#�ก�#$%���กAHก�&!����ก����� 

%����$��
�Y
 

1. H&
RA�JA�ก�&%���$��
�Y
��#J)	&AH��
#'�&P�!��A(&� Gate threshold (�'��#H&
RA�JA�ก�&��S��'�$& I�J)	&AH!��'#(#Wก$#� 
Redemption Gate %A��(#W��#&)H�"�I�&�ก�& �A����� &�!)����$
Y�ก�&�W�$��	S��	(�'$
Y���#H&
RA�JA�ก�&กW��� 

2. H&
RA�JA�ก�&%���$��
�Y
��#J)&AHMP���P���#$!�����&P��AH�	!�#���#$!�����ก
�ก$#� Redemption Gate ��#	&)ก�*"��  

3. H&
RA�JA�ก�&%���$��
�Y
��#J)�	!�#��	!���$����W��
�ก�&&)�$#��ก�&�W Redemption Gate ����ก# ก�&ก�!
ก Redemption 
Gate ก#��&))�$!���#กW��� ก�&"����&P#��'P��P#���� Redemption Gate �	S�(�� (O��'�) �A����� "�ก&����#�'#��'�&O�W&)�#�%��P���#$
!����"��#$���#��!P���� H&
RA�JA�ก�&��J�
J�&��ก�!
ก�W�A#�%��P���#$!�����A���'���#������#"�&�ก�& �!)�J��Q��OP���#$!������#
O�กก�!
ก�W�A#�I��'#�Aก���  

4. "�ก&����#ก�����'�ก�&�H#���
���#$!���� H&
RA�JA�ก�&%���$��
�Y
��#J)�W%��'�!%����#$!������ก��
�'�"��"�ก�&�
J�&���!)
�&P�(A��
�"J�&P#��(#�� p ��#�ก�#$%���กAHก�&"����&P#��'P� Redemption Gate "�$A��Wก�&�A��  

5. ก�&%��P���#$!���� �'P#�ก�����'�ก�&กW��� Redemption Gate ��
�!����"��#$���#&�ก�&JA��&&"�'# ��J�ก
�ก&����#'�!�#���#$
!����!�(#W!� J��W"����
�!������#��!P���#"�ก�����(#Wก$#�'�!�#�����!P�%A��(#W%��ก����� ��J�W"��JW�$���
�!��������!P��A�ก!#�$
O�ก%��P���ก'���$ 

6. ก�&�AH�	!�#���#$!����J�กก�����(������	A�ก�����	!���� �'P#�ก�����'�ก�&กW��� Redemption Gate ��J�ก
�ก&���A����   

- ��ก�ก
�ก&����
�!����J�กก�����(�����O�ก Redemption Gate J�!�(#W!�ก$#�'�!�#�%A��(#Wก�&MP����#$!����%��ก�����	!���� 
��J�W"��Q��OP���#$!�����'#��'�&O!����"�ก�����	!������� 

- ��กก�����	!�����	S�ก�������#����%��#$� IPO ��
�!����J�กก�����(�������#O�ก Redemption Gate ��J'�'�!�#�(#Wก$#�'�!�#�%A��
(#Wก�&MP����#$!����%��ก�����	!���� �&P���JO�ก�!P#���	J��
������#$��$!� IPO MV#���J�W"��Q��OP���#$!�����'#��'�&O!����"�
ก�����	!������� 

- "�ก&����#�	S�$A�����Wก�&%��ก�����	!���� ��
�!����"��#$���#JA��&&"�'#��J�'#��'�&O�AH�	!�#��%��ก�����	!������� 

�A����� "�ก&����#�'#��'�&O�AH�	!�#��%��ก�����	!������� H&
RA�JA�ก�&%���$��
�Y
ก�!
ก&�ก�&�&P��W��
�!�����A�ก!#�$�W&)�P�"��
Q��OP���#$!����I�ก�&I���%��HAX��Y����& �&P���ก�	S���S�%���&#�'�A#�J#��P#�Q��OP���#$!����(�'��#Q��OP���#$!��������J���$�'
	&)�����$�   

H&
RA�JA�ก�&%���$��
�Y
"��Q��OP���#$!������'�&Oก�!
ก�W�A#�%��P���#$!�����#$���#��!P����(�'��!�
�
J%��H&
RA�JA�ก�&  



 

                                                                                         26                     ก������	
������
�� �������� ������:  SCBUSA 

                                                                                                                                                                                             
                     

H&
RA�JA�ก�&%���$��
�Y
กW���'�!�#�%A��(#W"�ก�&�A#�MP���&P�%��P���#$!���� �&P�'�!�#���#$!��������!P�"�HAX��%A��(#W���ก$#���#
&)H��$�"���A��P�����$���� ��P#�&��&AHก�&กW��������ก�&%��P���#$!���� (Redemption Gate) I�%V����#กAH��!�
�
J%��H&
RA�
JA�ก�& 
ก	������ feeder fund !�9 fund of funds �'P#�ก�����	!����'�ก�&"�� redemption gate H&
RA�JA�ก�&J)�
J�&���W��
�ก�&"��
����!���กAHก�����	!���� 
&�!)������
#'�(
' : 
ก�����	!����*��'�&OกW���%��JWกA������ก�&%��P���#$!���� (redemption gate) ��� (O��'�) 
Q��!������'�&O*VกR�&�!)������
#'�(
'���J�ก��A��P�����$�%��ก�����	!���� 

"�ก&����#ก�����	!����'�ก�&�	!�#��	!��&P���
#'�(
'��&P#��'P�H&
��&�$�'���#��K���!#��%���(�� �&P�'�ก�&�	!�#��	!�ก�����
	!����"�'# H&
RA�JA�ก�&%��
J�&��"����&P#��'P��A�ก!#�$(�'��#ก�����	!����กW��� �A����� H&
RA�JA�ก�&��JกW�����P#���%�&P�
�!Aก�ก�s�"�ก�&"����&P#��'P���#�(ก(#���	J�ก��&P#��'P�%��ก�����	!����&$'OV���J�
J�&���	!�#��	!��&P���
#'�(
'��&P#��'P�
H&
��&�$�'���#��K���!#�����(�'��!�
�
J%��H&
RA�JA�ก�&�!)��J�
J�&��"����&P#��'P�H&
��&�$�'���#��K���!#��'�กก$#���V#�
��&P#��'P���P#�"������!���(�'�$�'��'�)�'%���O��ก�&�� MV#�J)��#K�"(��!Aก�ก�s���#�W�Aก��� ก.!.(. �!)�&P��'��'H&
RA�
JA�ก�&!���� �!)�&P���#$�����#'��W��J�P#�กW��� 

ก�����������	�����<T��	"�����������=��"B���������<�����	?9������<"B����T��	���	"B�������"����������� (suspension of 
dealings) 
<��O��?��ก��ก	�����������S�B����ก���������������ก��: 1 $A��Wก�& 
�$���(#J)���&AHก�&Q#��QA��$!��A�ก!#�$J�ก�W�Aก��� ก.!.(. I�H&
RA�JA�ก�&ก�����&$'�
J�&���!�$ '��$�'��P#�I���J&
(�!)
�'��(��'Q!$#� JW�	S�(���&)�AHก�&MP��%���#$!����I����&AH�$�'��S���HJ�กQ�����!Q!	&)I��� ก&���ก
���(�(�'	&)ก�*
��)ก&&'ก�&กWกAH�!Aก�&A�� �!)(!���!Aก�&A��กW��� 
H&
RA�JA�ก�&ก�����&$'J)�'#%��&P��'#&AHMP���P���#$!����(�'�W�A#���#&AH�$��!�$�&P�J)���&AH�W�A#�MP���&P��W�A#�%��P���#$!���� 
(suspension of dealings) �����$��(��P#�"��A�(#��	��� MV#��'#�ก
�ก$#�ก&����#	&)ก�*��)ก&&'ก�&กWกAH�!Aก�&A���!)(!���!Aก�&A��
กW��� 
1. �	S�ก�&�'#%���#$!����(�'�W�A#�MP����#$!������#&AH�$��!�$ �&P��	S�ก�&���&AH�W�A#�MP����#$!�����ก#Q��!�����f��)&� 
��P#��J�ก	&�ก^%����SJJ&
��A���� 
(ก) H&
RA�JA�ก�&ก�����&$''���(��A��$&���A$#�Q��!����&��A�� p '��#$��ก�#$%���กAHก�&ก&)�W�#��"��#����V#��A���� 
(1) ก�&ก&)�W��#�	S��$�'Q
�'�!F���&P��$�'Q
�F����ก��
�(�'กL�'��ก�#$กAHก�&	���กA��!)	&�H	&�'ก�&��ก��
��'#$#�J)�	S�
กL�'��� �&P�กL�'�(#��	&)��* 
(2) ก�&"��ก�&��AH�������ก�&��
��ก#ก�&ก#�ก�&&�� 
(3) ก�&ก&)�W��#�	S�ก�&	^
HA(
(�'�W�A#��ก�#$กAHก�&V��&P���A��&A���
�I�H���!Q��'��W��J(�'กL�'� 
(%) H&
RA�JA�ก�&ก�����&$'�'#��'�&O�W��
�ก�&&��JAก!�ก��� �!)(&$J��H��P#��&�H%����SJJ&
��ก�#$กAH!�ก������"���&)�W�AX 
2.��#"�&)�$#���W��
�ก�&�	!�#�"��H&
RA�JA�ก�&ก�����&$'&��P#��%��H&
��&JA�ก�&ก�����&$'K�"(�ก�&JA�ก�&%��(��A���P#��'�J�ก 
ก�&��#H&
RA�JA�ก�&ก�����&$'&���
'�'#��'�&O�W&��$�'������%����
�ก��������(�'	&)ก�*��)ก&&'ก�&กWกAH�!Aก�&A���!)
(!���!Aก�&A�� $#���$ก�&�W&���
�ก�����%��Q��	&)ก�HY�&ก
Jก�&JA�ก�&ก�����&$' ก�&JA�ก�&ก������#$�H���! ก�&�	S�������MP��
%��!Aก�&A���!)ก�&����!Aก�&A�� �!)ก�&JA�JW��#��!Aก�&A����#�	S���#$!���� �!)ก�&�	S�Q��JA�ก�&��
�����AXX�MP��%�!#$����� 
MV#�"��ก&)�W����'#�ก
� 3 $A��Wก�& 

ก�&�'#%��'#&AHMP���P��'#�AH�	!�#���#$!����(�'�A#� H&
RA�JA�ก�&J)	^
HA(
(�'	&)ก�*�W�Aก�����)ก&&'ก�&กWกAH�!Aก�&A���!)
(!���!Aก�&A�� ��# ��. 9/2564 �&P#�� �!Aก�ก�s� ��P#���% �!)$
Y�ก�&JA�ก�&ก�����&$'��P#�Q��!�����A#$�	 ก�����&$'��P#�Q��!������#'
"�#&�
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#� �!)ก�����&$'��P#�Q��!����	&)�K��O�HA� �!)	&)ก�*��)ก&&'ก�&กWกAH(!�������# ��. 11/2564 �&P#�� �!Aก�ก�s�ก�&JA�ก�&
ก�����&$'��P#�Q��!�����A#$�	 ก�����&$'��P#�Q��!������#'
"�#&�#� ก�����&$'��P#�Q��!����	&)�K��O�HA� �!)ก������#$�H���! 

ก��������<"B����T��	���	���"����������� 

��P#����'�&��	&)I���%��Q��OP���#$!���� �&P�"�ก&����#'��$�'JW�	S���P#�&AกR���O�&K������*&RFก
J�!)ก�&��
�%��	&)��* �&P�
��P#�&AกR���O�&K��"�&)HH(!��ก�&��
� H&
RA�JA�ก�&J)���&AH�W�A#�MP���&P� �W�A#�%��P���#$!����%��ก������	
�����	S�ก�&
�A#$�&�$ (�'&))�$!���#�W�Aก�����)ก&&'ก�& ก.!.(. 	&)ก�* �A����� �'#�ก
� 20 $A��Wก�&(
�(#�กA� �$���(#J)���&AH�$�'��S���HJ�ก
��)ก&&'ก�& ก.!.(. "��%�&))�$!����&AH�W�A#�MP���&P��W�A#�%��P���#$!������ก�	���  

Q: �D�ก����<������������������Q�	������ 
A: �W�&AH��#$!������
���P#�ก�&��' MV#��'�OV� ��#$!������
���P#�ก�&��' �!)��#$!������
���P#�ก�&��'Q#���#�����

�
�!Sก�&��
ก��  
� H&
RA�JA�ก�&J)�W��
�ก�&�W��
��#�%��P���#$!����%��ก�����(�����/��
���#$!����(����� �!�$�W�	�W&)��
��#�MP����#$

!����%��ก�����	!����/��
���#$!����	!����I�H&
RA�JA�ก�&J)�Aก��
�!����"��(#!)&�ก�&%��Q��OP���#$!���� (�'$
Y�
�%��ก#����กก#�� (FIFO) I��&��!W�AH&�ก�& (�'$A��!)�$!���#	&�ก^"�&)HH���)�H�� ก�&�AH�	!�#���#$!������
���P#�
ก�&��'��ก ��J�	S�Q!"��Q��OP���#$!����(����W&)�P��
�Y
	&)I������K�R� �A��A�� Q��OP���#$!����'�������#(���*VกR��!)	^
HA(

(�'%��กW���%��กL�'�K�R���ก& 

� ก�&�W&�ก�&�AH�	!�#���#$!�����%�� H&
RA�JA�ก�&%���$��
�Y
�f��)ก�&�W&�ก�&�AH�	!�#�J�กก�����&$'��P#�ก�&��'�P#�/
��#$!������
���P#�ก�&��'�P#� �!)ก�����&$'�P#�K�"(�ก�&H&
��&JA�ก�&%��H&
RA�JA�ก�&�%��'�A���#$!������
���P#�ก�&��' 
(�'#&$'OV�ก�����&$'��#���&AH�
�Y
	&)I������K�R��P#�K�"(�ก�&H&
��&JA�ก�&%��H&
RA�JA�ก�&) 

� ก�&�W&�ก�&�AH�	!�#���#$!������ก H&
RA�JA�ก�&%���$��
�Y
"����'�&O�W&�ก�&�AH�	!�#�����f��)&)�$#��ก�����&$'��P#�
ก�&��'/��#$!������
���P#�ก�&��' K�"(�ก�&H&
��&JA�ก�&%��H&
RA�JA�ก�&��#��A�� 

� ก�&!�JW�$���#$!����%��ก�����(�������#�AH�	!�#���#$!�����!)ก�&��
#'JW�$���#$!����%��ก�����	!���� J)�W
K�"� 4 $A��Wก�&�AH�(#$A���#���&AH�W�A#�J�กQ��OP���#$!���� 

� "��#$��&กH&
RA�JA�ก�&A��'#�	
�"���AH�	!�#�&)�$#��ก�����&$'��P#�ก�&��'/��#$!������
���P#�ก�&��'K�"(�ก�&H&
��&%��
H&
RA�JA�ก�&กAHก�����&$'��P#�ก�&��'K�"(�ก�&H&
��&%��H&
RA�JA�ก�&�P#� ��กH&
RA�JA�ก�&�	
�"��H&
ก�&�A�ก!#�$J)�J��"��
�&�H!#$�����Q#���$SH�M(�H&
RA�JA�ก�& �!)�$SH�M(�%��Q����AH����ก�&%��&P�&AHMP���P���#$!���� (O��'�) 

� ก&����#H&
RA�JA�ก�&�	
�"���AH�	!�#���#$!����&)�$#����#$!������
���P#�ก�&��'K�"(�ก�&H&
��&%��H&
RA�JA�ก�&กAHก�����
&$'��P#�ก�&��'K�"(�ก�&H&
��&%��H&
RA�JA�ก�&�P#� J)�	S��	(�'$
Y�ก�&�A���� 
ก&���AH�	!�#���#$!�����%��H&
RA�JA�ก�& (SWITCHING IN)  
Q��OP���#$!������#	&)����J)�AH�	!�#���#$!�����%��'�A���#$!������
���P#�ก�&��'K�"(�ก�&H&
��&%��H&
RA�JA�ก�& 
(ก�����	!����) ��'�&O%�&AH��A��P�����$� ��#'P�ก�&!���� ��ก��&ก�&�	
�HAX��Q��OP���#$!���� "H�W�A#��AH�	!�#���#$!����
�����#H&
RA�JA�ก�&�&P�Q����AH����ก�&%��&P�&AHMP���P���#$!���������ก$A��Wก�&MP��%���#$!���� �!)�����$�'JW��"�ก�&
�AH�	!�#���#$!�����%��ก�����/��
���#$!������������$(������#H&
RA�JA�ก�&�&P�Q����AH����ก�&%��&P�&AHMP���P���#$!����I�
ก&�ก&�!)�����!)%��'�!(#��p"�"H�W�A#��AH�	!�#���#$!����  
ก&���AH�	!�#���#$!������กJ�กH&
RA�JA�ก�& (SWITCHING OUT)  
Q��OP���#$!������#	&)����J)�AH�	!�#���#$!����%����#$!������
���P#�ก�&��'��� (ก�����(�����) �	A�ก�����&$'��P#�ก�&
��'K�"(�ก�&H&
��&%��H&
RA�JA�ก�&�P#� (ก�����	!����) ��'�&O�W���I�ก&�ก&�!)����"�"H�W�A#��AH�	!�#���#$!���� 
I�&)H�JW�$���
��&P�JW�$���#$!������#(���ก�&��กJ�กก�����(����� �!)&)H��P#�ก�����	!�����&��'��ก��&�!AกF���P#�
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"���#H&
RA�JA�ก�&กW�����P#�	&)ก�Hก�&�AH�	!�#���#$!���� �!�$�W�	P#���#H&
RA�JA�ก�&�&P�Q����AH����ก�&%��&P�&AHMP���P�
��#$!���� (ก�����	!����)  
H&
RA�JA�ก�&J)�&�ก�กSH�#�Y&&'���'ก�&�AH�	!�#���#$!������ก�	A�ก�����&$'��P#�ก�&��'%��H&
RA�JA�ก�&�P#��	S���
���
�ก(#����กJ�กJW�$���
�!������#Q��OP���#$(���ก�&I����ก I��#�Y&&'���'ก�&�AH�	!�#�J)�W�$�J�ก'�!�#���#$!����%��
$A��Wก�&!#����ก#��$A��W&�ก�&�AH�	!�#���#$!���� 

� ก&����#Q��OP���#$!����'��W�A#�"��H&
RA�JA�ก�&�AH�	!�#� (I����ก�&!����) ��#$!������
���P#�ก�&��'�	A�ก�����&$'��P#�ก�&
��'/��#$!������
���P#�ก�&��'�P#� H&
RA�JA�ก�&J)�W��
�ก�&I����
�!����"���#$!�����&��'��$Q!	&)I����A���'�K�"� 5 
$A��Wก�&�AH�(#$A���#���&AH�W�A#�J�กQ��OP���#$!���� �$���(#"�ก&����#��)ก&&'ก�& ก.!.(.�&P��W�Aก�����)ก&&'ก�& ก.!.(. "��
�$�'��S���H�&P�'�	&)ก�*กW����	S��#���P#�  

� ก&��ก�&�AH�	!�#���#$!�����'P#��ก
���(�ก�&�� z�!
กก�����&$'{ (I����ก�&!����) (�'��P#���%"�ก�&�!
กก�����&$' (�#$�%��
Q�ก�A�) H&
RA�JA�ก�&ก�����&$'J)�W��
�ก�&I����ก�&!����%��Q��OP���#$!�����	A�ก�����&$'��P#�ก�&��'/��#$!������
�
��P#�ก�&��'�P#� ��#'��IH�ก�&!�����&P��$�'���#���#"ก!�����ก�����&$'��
' �&P��	A�ก�����&$'��P#�ก�&��'/��#$!������
�
��P#�ก�&��'��#'��$�'���#�(#W��� �	S�(�� �A����� %V����#กAH��!�
�
J%��Q��JA�ก�&ก������!)(�'�$�'��'�)�'กAH�K�$ก�&��"��(#!)
%�) MV#�H&
RA�JA�ก�&J)�W��
�ก�&I����ก�����(�'��P#���%��#&)H��$�"��A$%�� zก�&�W��
�ก�&%��H&
RA�JA�ก�& �'P#��!
กก�����
&$'{ (�#$�%��Q�ก�A�) 

 �W�&AH��#$!������
��P#� p  
       Q��OP���#$!������'�&O�Wก�&�AH�	!�#���#$!�����%���!)��ก��� (�'�!Aก�ก�s�/��P#���%��#H&
RA�JA�ก�&กW��� �$���(#H&
RA�JA�ก�&

J)���X�(�	S��#���P#� I�Q��OP���#$��'�&O(
�(#���#H&
RA�JA�ก�&�&P�Q����AH����ก�&%��&P�&AHMP���P���#$!������#���&AHก�&�(#�(A��
J�กH&
RA�JA�ก�& (O��'�) MV#���'�&O&AH�W�A#�MP���&P�%���#$!���� �&P��	S�Q���W������#"�ก�&����%��!)&AHMP���P���#$!����%��
ก����� �&P�H&
ก�&Y����&����
��(�&���S(%��Y����& �����
�� JWกA� ('����) �&P��#�����"��H&
ก�&�P#�"���#H&
RA�JA�ก�&กW��� 
(�'กW���ก�&�!)�#�������#����!���กAHก�&�W&�ก�&�A#�MP�� �!)/�&P�%��P���#$!���� 
"�ก&����#�	S�ก�&�AH�	!�#���#$!�����	A�ก�����&$'�P#�K�"(�ก�&H&
��&%��H&
RA�JA�ก�& (O��'�) ก�&!�JW�$���#$!����%��
ก�����(����� (O��'�) ��#�AH�	!�#���#$!�����!)ก�&��
#'JW�$���#$!����%��ก�����	!���� (O��'�) J)�WK�"� 4 $A��Wก�&OA�
J�ก$A���#�Wก�&MP��%��&P��AH�	!�#���#$!����JW�$��A���&P�$A���#�W�$�&���&AHMP���P���#$!����%��$A��Wก�&&AHMP���P���#$!����
�A����� �!�$�(#ก&�� 
"�ก&����#�	S�ก�&�AH�	!�#�&)�$#����
���#$!���� (O��'�) ก�&!�JW�$���#$!����%����
���#$!����(�������#�AH�	!�#���#$!����
�!)ก�&��
#'JW�$���#$!����%����
���#$!����	!����J)�WK�"�$A��Wก�&OA�J�ก$A���#�Wก�&MP��%��&P��AH�	!�#���#$!����
JW�$��A�� 
�A����� H&
RA�JA�ก�&A��'#�	
�"��Q��OP���#$!�����W&�ก�&�AH�	!�#�&)�$#����
���#$!����K�"�ก��������$กA���� ��กH&
RA�JA�ก�&
�	
�"��H&
ก�&�A�ก!#�$ H&
RA�JA�ก�&J)�J��"��Q��OP���#$!�����&�H!#$������#����� 7 $A� I�J)	&)ก�*Q#������$SH�M(�H&
RA�JA�ก�& 
�!)�$SH�M(�%��Q����AH����ก�&%��&P�&AHMP���P���#$!���� (O��'�) 
Q��OP���#$!����J)�'#��'�&O��
กO���W�A#��AH�	!�#���#$!���� ��กH&
RA�JA�ก�&����Wก�&�AH�	!�#���#$!������&SJ�'H�&���!�$ 
�$���(#���&AH�$�'��S���HJ�กH&
RA�JA�ก�& 
&���%��!)&AHMP���P���#$!����ก&���AH�	!�#���#$!���� 
(ก) ก&��ก�����(����� ก�&�W�$�&����AH�	!�#���#$!����J)"��&���&AHMP���P���#$!���� � �
��$A��Wก�&MP��%���#H&
RA�JA�ก�&
���&AH�W�A#��AH�	!�#���#$!�����!)H&
RA�JA�ก�&����W&�ก�&�AH�	!�#���#$!�����!�$ MV#��	S�&�����#&AH&��I�Q�����!Q!	&)I���
�!�$ �Aก��$�#�Y&&'���'��#�&�ก�กSHJ�กQ��OP���#$!���� (O��'�)  
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(%) ก&��ก�����	!���� ก�&�W�$�&����AH�	!�#���#$!����J)"��&���%���#$!���� � �
��$A��Wก�&MP��%���#H&
RA�JA�ก�&
กW��� �A����� $A��Wก�&MP��%��A�ก!#�$J)�	S�$A��Wก�&ก#��$A���#ก��������&AH��
�J�กก�����(����� MV#��	S�&�����#&AH&��I�Q�����!
Q!	&)I����!�$H$ก��$�#�Y&&'���'��#�&�ก�กSHJ�กQ��OP���#$!���� (O��'�)  
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                                                                                         30                     ก������	
������
�� �������� ������:  SCBUSA 
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����Y
 '�!�#���#$!���� �!)&�����#$!���� "� Website %��H&
RA�JA�ก�&: www.scbam.com �&P��P#� p 
(O��'�) ��ก$A��Wก�&  

���D��	�M��S�	��������� 
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A:  H&
RA�JA�ก�&�&P����)�H��J)��ก��ก��&�����
�Y
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4. ���	
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K���$&&Y�� Chief Operations Officer 
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15. �����$�K�&A(�� ก�XJ��'$�*� 
16. ��	&�I'�� �!���'H�&��  
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2. ����A���'�A� �	�#'�
��'�A� 
3. ������Y
��� !
'	�A�Y� 
4. �&.���*Aก�
� I!#����& 
5. �����$'�&� O
#�Y���& 
6. ��$I&��Y
� J�&)�� 
7. �����$J�&�KA�& ���!�� 
8. ���AF��A 	&)����&�
�� 
9. ���O
(���R� JA��&J
&$�*� 
10. ����&
��� �
(���K�� 
11. �����$�K��&&� !�K$&ก
J�A  
12. ����ก!AกR�� ก&)���*�& 
13. ��$&�� H�X&W!VกO��' 
14. ��K������ J
('A#��AY&&' 
15. ���$
�! ������� 
16. �����$�
�&�� KAก���� 
17. ��	
)KA�&� KA�&K�$�! 
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18. �����$**
�
'�� �����JA��&� 
�'���(� : 

* %��'�! � $A���# 1 ก�'K��A�Y� 2566 

Q:    ���
��	M��?��ก��ก	���� ��9�=�ก��cvกO� !�9��9�<ก��� ก���B�������ก�����	�ก�<ก��<�����?��ก��ก	������ 

A: &�%P#��!)%��'�!��#�ก�#$%���กAHQ��JA�ก�&ก����� ��������A���� 

�B��< 
��	-�ก�� �������!�9"����<M��
	< �w�ก��cvกO� ��9�<ก��� �B��� 

1 ��K������ J
('A#��AY&&' H&
��&ก����� - 	&
XX�I� ��%�ก�&��
� 
J���!�ก&��'��$
��!A 

- 	&
XX�(&� ��%��*&RF*��(&�
'��$
��!AY&&'*��(&� 

- ���$��
�
�*R  CFA / FRM  

 

 

-   Director, Z#�ก�&!����Q#��ก�����
(#��	&)��* ก!�#'JA��&&�
��&A��
�!)ก�����(#��	&)��*  
H!J.�����
�� 

- Q���W�$ก�&Z#���$�I�  
Z#�ก�&!����(#��	&)��* 

    H&
RA��!Aก�&A��JA�ก�&ก����� 
�!��� ����� �~���� JWกA� 

- Q���W�$ก�&Z#���$�I�  
Z#�ก�&!���� 
H&
RA��!Aก�&A��JA�ก�&ก����� 
���&�� JWกA� 

- Q���W�$ก�&Z#� Z#�JA��&&
�
��&A���!)ก!��Y�ก�&!���� 
H&
RA��!Aก�&A��JA�ก�&ก�����  
�����
�� JWกA� 

- �A$�����#$� Q��H&
��&��� Z#�ก�&
!����"�(&���&��� 
Y����&ก&���� JWกA� ('����) 

2 �����$	�!
�� ��&P�I�K� H&
��&ก����� -   	&
XX�I� H&
��&Y�&ก
J
J���!�ก&��'��$
��!A 
(�!Aก��(&������(
) 

-   	&
XX�(&� �*&RF*��(&�
'��$
��!AY&&'*��(&� (�!Aก��(& 
������(
) 

-   ���$��
�
�*R CFA Level I 

- Senior Associate, Z#�ก�&!����
Q#��ก�����(#��	&)��* ก!�#'JA��&&
�
��&A���!)ก�����(#��	&)��* 
H!J.�����
�� 

- Q��JA�ก�&ก����� ก�����(#��	&)��*       
H!J.���&�� 

- Q���#$Q��JA�ก�&ก����� ก�����
(#��	&)��*   H!J.���&�� 

- �J��������#Z#�ก!��Y��!)$���Q�ก�&
!���� Y����&M�����S'H��� JWกA� 
('��%�) 

3 ��$
*&�( ��ก�&&���
� H&
��&ก����� -   	&
XX�(&� H&
��&Y�&ก
J J���!�ก&��
'��$
��!A 

-   ���$��
�
�*R CISA Level I, 

  IP License, Fund Manager 
License, Derivative Fund 

- Senior Associate Z#�ก�&!����Q#��
ก�����(#��	&)��* H!J.�����
�� 

- Q��JA�ก�&ก����� Z#�ก�&JA�ก�&!���� 
H!J.��SกM��	&
�  

- Q���#$Q��JA�ก�&ก����� Z#�ก�&JA�ก�&
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�B��< 
��	-�ก�� �������!�9"����<M��
	< �w�ก��cvกO� ��9�<ก��� �B��� 

Manager License !���� H!J.��SกM��	&
� 

- Q���#$Q��JA�ก�&ก����� Z#�ก�&JA�ก�&
ก������#$�H���! H!.ก&���� M�'
Iก� 

- Wealth Management Trainee Z#� 
Private Banking Y����&�����
�� 

4 �����$�&
��&� (
�&A(���ก�!�A H&
��&ก����� -   	&
XX�I� ก�&JA�ก�&ก�&!����
ICMA Centre, University of 
Reading 

-   	&
XX�(&� �*&RF*��(&� 
J���!�ก&��'��$
��!A 

-   ���$��
�
�*R CFA Level III, 

   Fund Manager License 

- Associate Director Z#�ก�&!����Q#��
ก�����(#��	&)��* H&
RA��!Aก�&A��
JA�ก�&ก����� �����
�� JWกA� 

- Manager, Z#�!���� H&
RA� ���
�AHH!
$�� 	&)กA���$
( JWกA� ('����) 

- Assistant  Manager, Z#�!����  
H&
RA� ����AHH!
$�� 	&)กA���$
( JWกA� 
('����) 

- Fund Manager, Z#�JA�ก�&!���� 
(&���&����(#��	&)��*  
H&
RA��!Aก�&A��JA�ก�&ก�����  
��S'���M� JWกA� ('����) 

- Assistant Fund Manager,  
Z#�JA�ก�&!����(&���&����(#��	&)��* 
H&
RA��!Aก�&A��JA�ก�&ก�����  
��S'���M� JWกA� ('����) 

- �Aก$
��&�)���
���P#�!�ก���H&&RA�Y�ก
J 
Y����&ก�
ก&�� 

5 �����$กA�(�&�� 	Y��&�RL&� H&
��&ก����� -   	&
XX�I� �*&RF*��(&�Y�&ก
J 
'��$
��!AY&&'*��(&� 

-   	&
XX�(&� �*&RF*��(&� 
'��$
��!AY&&'*��(&� 

-   ���$��
�
�*R CFA Level 1, CFP 
Module 1, CFP Module 2, Single 
license 

- Senior Associate Z#�ก�&!����Q#��
ก�����(#��	&)��* H!J.�����
�� 

- Q��JA�ก�&ก����� H!J.��!
� 
- Q���#$Q��JA�ก�&ก����� Z#�ก�&!����
(#��	&)��* H!J.���&�� 

- �J��������#��)�Wก�&!���� Z#�ก�&
!����(#��	&)��* H!.�
�Iก� 

�'���(� : 
* %��'�! � $A���# 13 ก�'K��A�Y� 2566 

 

 

 

 

 



 

                                                                                         35                     ก������	
������
�� �������� ������:  SCBUSA 

                                                                                                                                                                                             
                     

Q: ���
��	M�����<����ก��������	��<T��	"����������� ����9�<������������ !�9M����!�M���9:�
�  
A: M�����<����ก��������	��<T��	"����������� 

M�����<����ก��������	��<T��	"����������� �<	� :��c���  
1 Y����&�����
�� JWกA� ('����) 0-2777-7777 
2 H&
RA��!Aก�&A�� �ก�&(
���
�KA�& JWกA� ('����) 02-305-9000 
3 H&
RA��!Aก�&A�� ก&��*&� JWกA� ('����) 02-659-7000 
4 H&
RA��!Aก�&A�� I�'�&) �A���
� JWกA� ('����) 02-638-5500 
5 H&
RA��!Aก�&A�� ��J��� (	&)��*��) JWกA� ('����) 02-658-8888 
6 H&
RA��!Aก�&A�� �
�I��$��� ��กM� JWกA� 0-2949-1999 
7 H&
RA��!Aก�&A�� �
�A��M� �M&A� JWกA� ('����) 0-2646-9650 
8 H&
RA��!Aก�&A�� ��H���� $
����&�� (	&)��*��) JWกA� 0-2857-7000 
9 H&
RA��!Aก�&A�� �� $� Iก!H�! JWกA� ('����) 0-2658-5800 

10 H&
RA��!Aก�&A��JA�ก�&ก����� �'�&��A#� ��&�����&� JWกA� 0-2660-6677 
11 H&
RA��!Aก�&A�� M�J����-M�����S'H� (	&)��*��) JWกA� 0-2761-9100 
12 H&
RA��!Aก�&A�� HA$�!$� JWกA� ('����) 0-2618-1111 
13 H&
RA��!Aก�&A�� ����� �!A� JWกA� ('����) 0-2680-1234 
14 H&
RA� �&HH
� 	&)กA���$
( JWกA� ('����) 0-2648-3600 
15 H&
RA��!Aก�&A�� ��I� (	&)��*��) JWกA� ('����)  0-2648-1777 
16 H&
RA��!Aก�&A�� �I�H� ����~�� (	&)��*��) JWกA� ('����) 0-2659-8000 
17 H&
RA� ~A#$�M#��~� Iก!�� �
$�J�&�� JWกA� 0-2223-2288 
18 H&
RA��!Aก�&A�� ��&#� JWกA� ('����) 0-2080-2888 
19 H&
RA��!Aก�&A�� Iก!�H!Sก JWกA� 0-2672-5999 
20 H&
RA��!Aก�&A�� ��&����H� (	&)��*��) JWกA� ('����) 0-2088-9999 
21 H&
RA��!Aก�&A�� �$�(�� (	&)��*��) J��กA� 0-2009-8000 
22 H&
RA��!Aก�&A��������MP��%���#$!���� �$S!Y� �'J
ก JWกA� 0-2861-5508 
23 H&
RA� �!Aก�&A��JA�ก�&ก����� ����� �$!�� JWกA� 0-2207-2100 
24 H&
RA��!Aก�&A��������MP��%���#$!���� �$!�� &��AHH!
� JWกA� 0-2266-6697 
25 H&
RA��!Aก�&A�� Y���( JWกA� ('����) 0-2056-8888 
26 H&
RA��!Aก�&A�� �� JWกA� ('����) 0-2205-7000 
27 H&
RA��!Aก�&A�� H����� JWกA� ('����) 0-2820-0000 
28 H&
RA��!Aก�&A�� �
!!
	 (	&)��*��) JWกA� ('����) 0-2635-1700 
29 H&
RA��!Aก�&A�� ก&���� ��SกM��	&
� JWกA� 0-2695-5000 
30 H&
RA��!Aก�&A�� �'��H�ก� (	&)��*��) JWกA� ('����) 0-2658-6300 
31 H&
RA� �!Aก�&A��������MP��%���#$!���� �
�I�'��� JWกA� 0-2026-5100 
32 Y����&�
�Iก� JWกA� ('����) 0-2633-6000 
33 H&
RA� �!Aก�&A��������MP��%���#$!���� I&IH�$!Y� JWกA� 0-2026-6222 
34 H&
RA��!Aก�&A�����H��� �� ����!�� JWกA� 0-2018-8666 
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M�����<����ก��������	��<T��	"����������� �<	� :��c���  
35 H&
RA��!Aก�&A�� �'�&��A#� ��&�����&� JWกA� ('����) 0-2117-7878 
36 H&
RA� �'P����	&)กA���$
( JWกA� ('����) 02-274-940-0 
37 H&
RA��!Aก�&A�� ก�
ก&�� JWกA� ('����) 0-2696-0011 
38 H&
RA��!Aก�&A��������MP��%���#$!���� ����M��� �$!Y� JWกA� - 
39 Y����&�!��� ����� �~���� JWกA� ('����) 1327 �&P� 02-359-0000 
40 H&
RA��!Aก�&A�� �!��� ����� �~���� JWกA� ('����) 0-2352-5131-4 
41 H&
RA��!Aก�&A��������MP��%���#$!���� ��&���&
�(� JWกA� 0-2343-9532-33 
42 Y����&���&��Y���( JWกA� ('����) 0-2299-1111 
43 H&
RA��!Aก�&A�� ���� �$!�� IM!��A#� JWกA� 02-095-8999 
44 H&
RA��!Aก�&A�� �&��
(�� JWกA� 0-2343-9532-33 
45 H&
RA��!Aก�&A�� �������! JWกA� 0-2508-1567 
46 H&
RA��!Aก�&A�� ��'�$!Y� JWกA� 0-2430-6543 ก� 0 
47 Y����&�I�H� J �กA� ('����) 0-2343-3000 
48 H&
RA��!Aก�&A�� ������ ��'� JWกA� 081-846-3116 
49 H&
RA��!Aก�&A��JA�ก�&ก����� ��SกM��	&
�  JWกA� 0-2030-3720 

 
 H&
RA�JA�ก�&��J�
J�&���(#�(A��Q����AH����ก�&%��&P�&AHMP���P�&��P#���
#'�(
'�&P��	!�#��	!����"�K��!A� 

����9�<������������ 
Y����&�����
�� JWกA� ('����)  I�&. 0-2128-2332-7 

M����!�M���9:�
�  
Y����&ก�
ก&�� JWกA� ('����)   I�&. 0-2470-3207    
 z��กJ�ก������#(�'��#กW����$�"��AXX��(#�(A�� Q�����!Q!	&)I���A�'�������#(�'กL�'�"�ก�&&AกR�Q!	&)I���%��Q��OP���#$!���� 
��${ 

Q:  M���	<<�C
��	�ก	������ 

A:   <��O�� ��� 		��� ?Bก�� 
       �� ������� ���'A�ก&  
       �����$ �'K���� �M#�(�  

�� 	&)$
�� $
$&&�Y����(&�  
�����$ ��(
'� $�R�*&��A�Y��A  
�� ���' Y��&A(����*�  
�����$ &F�KA�& !
�'�ก�! 
���	 

<��O�� �	� �� 		��� ?Bก�� 
�����$ M�M�� ���#'$�
���  
�� ����(
 ���
���J&
X  
�����$ �P#�(� �'�'
�  
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�����$ $A��� ���#'$�
���  
�� �ก�&(
*Aก�
� $��
��������   
�����$�'&&A(�� �JP����H&
���Y
� 
H&
RA�JA�ก�&��J��
#'�(
' ก�!
ก �	!�#��	!�Q����HHAX��"�K��!A� I�Q����HHAX���A�ก!#�$(����	S�H���!��#���&AH�$�'��S���H(�'
	&)ก�*$#���$ก�&"���$�'��S���HQ����HHAX��  


�	�������M������������S���<��	���������=�� 

M������������S���<��	���������=�����?�ก 

• H&
RA��!Aก�&A��JA�ก�&ก����� �����
�� JWกA� 
 ��#��#:    �����
�� 	�&�� �!�M#� ����& 1 �A�� 7 y 8  
 �!%��# 18 O��&A���K
�Rก �%$�J(�JAก& �%(J(�JAก& ก&������ 10900 
 I�&. 0-2777-7777  
      Website: www.scbam.com 
�  Y����&�����
�� JWกA� ('����) ��ก��%� 
�  Call Center 0-2777-7777  

• Q����AH����ก�&%��&P�&AHMP���P���#$!������#���&AHก�&�(#�(A��J�กH&
RA�JA�ก�& 
�A����� H&
RA���J�
J�&����
#'�(
'/�	!�#��	!��#�����ก�&�&�H%��'�!��
#'�(
'"�K��!A���� 

��??��"��������>�ก��������	�ก	������ !�9!����ก��<���������	��"�������� 

� "��������?�ก"��M��M��	���"�=����� ( Market Risk ) : �$�'���#�J�ก�$�'QA�Q$�%��&���(&���& ��#�ก
�J�กก�&�	!�#��	!�
"��O��ก�&������*&RFก
J �A��' �!)ก�&�'P��%��	&)��* MV#��	S��$�'���#���#H&
RA�Q����ก(&���&�'#��'�&O�$H��'���  

H&
RA�JA�ก�&J)$
��&�)��	AJJA(#�� p &$'�A��(
�(�'�O��ก�&��ก�&�	!�#��	!���#��J'�Q!ก&)�H(#�&��� �!)A���'�&O	&AH�A��#$�ก�&!�������
(�'�$�'��'�)�' MV#�J)�	S�ก�&�#$!�Q!ก&)�H(#�&���'�!�#��&A���
����Y
%��ก����� 

� "��������?�กก���B��������	�M��		ก=����� (Business Risk) : �$�'���#���#�ก
�J�กQ!ก�&�W��
����%��Q����ก(&���&��#
ก������	!���� MV#��ก
�J�กก�&�	!�#��	!��$�'��'�&O"�ก�&�WกW�&%��H&
RA� I��f��)'�����(�J�กK�$ก�&���%#�%A� �$�'Q
��!��
%��Q��H&
��& �	S�(�� �W"��Q��!����"�(&���&(�����X�����
�!������� 

H&
RA�JA�ก�&$
��&�)��	AJJA(#�� p ��#'�Q!ก&)�H(#�&��� �!)�A��!P�ก(&���&��#'����K�� &$'�A����'�&O�
J�&��	&AH�A��#$�ก�&!����I�
�W�V�OV�	&)I���%��Q��!�����	S��W�AX 

� "��������?�กก������A��"��	��	�=����� (Liquidity risk) :  �$�'���#���#�ก
�J�กก�&��#ก������'#��'�&OMP��%��!Aก�&A���&P�
(&���&��#OP��&����#"�&�����#��'�)�'�!)K�"�&))�$!��A��'�$&��� ��P#��J�กI�ก��"�ก�&MP��%��!Aก�&A���&P�(&���&'�JWกA�  

Q��JA�ก�&ก�����J)�
J�&��ก�&!����"�(&���&��#'����K���!)�W�V�OV��K���!#��"�ก�&MP��%�ก#��(A��
�"J!���� 	&)ก�HกAH��$���
"�ก�&H&
��&�$�'���#�%��ก����� H&
RA�JA�ก�&���กW���"��'�ก�&%��P���#$!�������"���ก$A��Wก�&MP��%���#$!���� JV��W"���$�'
���#������K���!#��(#W    
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� "��������?�ก"�������S>�ก��
B�9�����	�M��		ก=����� (Credit Risk) : �$�'���#�J�ก(&���&������#ก�����&$'�	!������#
��JJ)'�ก�&Q
��A��W&)���� �P�H&
RA�Q����ก(&���&�����A�� p �'#��'�&O�W��
�(��/��ก�H��'�J#��'P#�OV�$A���#�&HกW�����#(���J#� I�'�
����(�'�J�กH&
RA�	&)�H�K�$)%������&P��'#'��K���!#������#J)'�J#��P� �	S�(��   

H&
RA�JA�ก�&J)$
��&�)��	AJJA(#�� p %��Q����ก(&���& �!)�A��!P�ก(&���&��#'����K�� &$'�A����'�&O�
J�&��	&AH�A��#$�ก�&!����I�
�W�V�OV�	&)I���%��Q��!�����	S��W�AX 

� "��������?�กก�������>���CC�T��	���������� (Derivatives Risk) : �$�'���#�J�กก�&��#&����!Aก�&A����#�����
���#'�&���
��!P#����$"��
*���(&�กA�%��'กAH��#���ก�&���$� I���JJ)�ก
�J�ก	AJJA(#�� p ��#� �A(&���ก�H�� �&P�	AJJA����*&RFก
J�P#� p ��#�ก�#$%��� 
MV#��#�Q!"��&���%���AXX�MP��%�!#$�����'�ก�&�	!�#��	!��#��'��A�W�AX  

H&
RA�JA�ก�&J)$
��&�)��	AJJA(#�� p &$'�A��(
�(�'�O��ก�&��ก�&�	!�#��	!���#��J'�Q!ก&)�H(#�&��� �!)'�ก�&	&AH�	!�#��O��ก�&��
!����"��AXX�MP��%�!#$�����"���A���(�ก�&�� ��P#�"����'�)�'กAH�K�$)(!��"�%�)�A��  

� "��������?�กก�������>�=������������CC�T��	����������!W�  

- "��������?�กก���������!����	���"����	���"���	�=�!��	���	�� : �A���P#��J�ก	AJJA��#'�Q!ก&)�H(#�(A$�	&�����
��	!�#��	 
��#� 	AJJA��#'�Q!ก&)�H(#��*&RFก
J ��#� �A(&���ก�H�� �A(&��!ก�	!�#� (�#���
�) 	&
'����
���!�%���&P���ก (Fund Flow) 	AJJA���
�A��' �!)	AJJA����ก�&�'P�� �	S�(�� �A��A��ก�������J'��$�'���#���#J)���&AHQ!(�H������!� �&P����I�ก��"�ก�&���&AH
Q!(�H�����#��%V�� ��ก(A$�	&�����
��A��'�ก�&�	!�#��	!��'#�	S��	(�'���ก�&���$�  �A�����ก#���
J�&��!���� ก�����J)���ก�&�� �&P�
�Wก�&*VกR��!)$
��&�)��(A$�	&�����
�%��(&���&�A�ก!#�$�#��&�H��H ��P#�"��ก�����'��$�'�	S��	�����#J)���&AHQ!(�H���(�'��P#���%��#กW���
�$�I�'�&)�AH�$�'���#� �!)Q!(�H�����#��'�)�' 

- "������������ก�������=�	 (Reinvestment Risk) : �$�'���#��'P#�ก�����(���ก�&�WQ!(�H��� ��#� ��ก�H��&AH"�&�	ก&)����
���
��#���&AHJ�ก(&���& � ��#!����"��(#!)�$�%��ก����� �	!����(#� �!�$�'#��'�&O���&AH�A(&���ก�H���&P�Q!(�H�����#��#���
'"�
�O��ก�&����#�A(&�Q!(�H���%��(!��(&���&���� '���$I��'!�!�  ��P#��J�กก&)����
�����#���&AHJ�ก��ก�H���	S��$� p J)O�ก�W�	
!����"�'#��ก�&A��"�(&���&�P#�"�&���(!��%�)�A��MV#���J'��A(&���ก�H��(#W!� I�H&
RA�JA�ก�&J)�Wก�&$
��&�)���&&��(&���&��P#�
�Wก&)����
�����#���&AHJ�ก��ก�H��"��(#!)�$��	!����(#���P#���
#'�A(&�Q!(�H��� I��W�V�OV���P#�	&)I���������%��ก�����&$'
�!)Q��OP���#$!���� "����'�)�'"��(#!)�O��ก�&�� 

- "�������������"���=�	�"����CC� (Credit Risk) : "�ก&����#��#�AXX��'#��'�&O	^
HA(
(�'%��(ก!���#&)H��$�"��AXX�MP��%�!#$����� 
�A���P#��J�กK�&)�$�'���#�J�กก�&�%���W�AXX�MP��%�!#$������Z�%����#�AXX�Z#�"�Z#���V#���
#'%V���#��'�ก J��'#��'�&O	^
HA(

(�'K�&)��#���(ก!��$�"��AXX� �(#�#���&กS�� H&
RA�JA�ก�&J)�
J�&��!����"��AXX�MP��%�!#$������Z� (structure note) ��#��#�AXX�
���&AHก�&JA��A��AH�$�'�#���P#�OP�J�ก�O�HA�JA��A��AH�$�'�#���P#�OP� "�&)�AH Investment Grade J�ก�O�HA�ก�&JA��A��AH�$�'�#���P#�OP�
��#���&AHก�&�'&AHJ�ก�W�Aก�����)ก&&'ก�& ก.!.(. 

-  "��������?�กก���S�S	�"��=�������������ก�	�"�<กB��� (Call Risk)  : "�ก&����#(&���&�A�ก!#�$'���P#���%"��'�ก�&�&�ก�O#O��
�P����ก#��กW��� Call option �$�!#$����� Q����ก(&���&'��
�Y
��#J)J#��W&)�������ก#��กW��� �#$�"�X#J)�ก
�%V���'P#��A(&���ก�H��"�
(!��!�!��&P�ก�&��#�A��AH�$�'�#���P#�OP�%��Q����(&���&��
#'%V�� �&P�Q����ก(&���&��'�&O����!#���
�����P#���#'�(�����(#Wก$#�'�J#�
�P� (Refinancing) �W"��ก�����O�กHA��AH"���O#O�� �!)���I�ก��"�ก�&���&AH�A(&�Q!(�H���"�&)�AH��
' I�(����W��
���#���&AH�P��A��
�	!����"�'#"�(&���&�P#������MV#���J'��A(&�Q!(�H���(#Wก$#��A(&���
'��#�����&AH "�ก�&���H&
RA�JA�ก�&J)�
J�&��!����(&���&��#
'����K�� (!��J��$�'��'�)�'%����P#���%ก�&�W&)��
��P�%��(&���&�A�� p �&��'�A��กW����!)�J&J���P#�"������A(&�Q!(�H�����#
��%V����P#������$�'���#��A�ก!#�$��$ 
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�  "��������?�กก�������>�=�����9��c (Country and political risk) 
�P� �$�'���#�"��&P#��%����O�&K���!)&$'OV�ก�&�	!�#��	!�����*&RFก
J  ก�&�'P��  ก�&��
�  (!��J�K�$)(!����
�  (!����� 
%��	&)��*(#�� p  ��#ก�����!���� 

ก���������!����"���#$!����%��ก�����&$'(#��	&)��* JV���J���&AHQ!ก&)�H��ก'�ก�&�	!�#��	!����ก�&�'P�� %��กW��� 
กL�ก�s��&P��IH�(#�� p %��&AFH�!"�ก�&H&
��&	&)��* ���
��#� �IH����ก�&��
��&P#��%��JWกA�%��ก�&��!P#������
�(&�
(#��	&)��*�%��-��กI���&� �!Aก�ก�s��!)กL�'���#�ก�#$%���"�ก�&JA�(A��ก�����&$'��#��J�(ก(#��J�ก�!Aก�ก�s��!)กL�'���#
�ก�#$%���"�ก�&JA�(A��ก�����&$'%��	&)��*�� �	S�(��  �A�����  "�ก�&�
J�&��!����H&
RA�JA�ก�&J)(
�(�'�O��ก�&��ก�&
�	!�#��	!����ก�&�'P�� K�$)�*&RFก
J K�$)(!����
�  (!�����  (!��J�	AJJA�P��F��(#�� p %��	&)��*��#ก�����!�����#��
"ก!��
�  ��P#�	&)�'
��$�'���#�J�กก�&!����"�	&)��*�A�� p MV#���J�#$!��$�'���#�"��#$�%��  Country risk !���� 

� "��������?�ก	�=��!�ก����������� (Exchange rate risk) 
�P� �$�'���#�J�กก�&QA�Q$�%���A(&��!ก�	!�#���
�(&�(#��	&)��* ก�&!����"��!Aก�&A��(#��	&)��*��#'��ก�!��
��(ก(#���	J�ก
�ก�!��
���#&)�'���J�กQ��OP���#$!���� �A(&�Q!(�H���J�กก�&!�����A�ก!#�$J)%V����#กAHก�&�	!�#��	!�%���A(&��!ก�	!�#�"�
�#$��$!��A�� p ��$ I��A(&��!ก�	!�#���J��
#'%V���&P�!�!��'P#��	&�H���HกAH�A(&��!ก�	!�#� � %�)��#!�����&
#'�&ก MV#���J'�Q!�W
"��(A$�!%&���� '�!�#���#$!����QA�Q$� �!)��J�ก
�กW�&�&P�%�����J�กก�&!������� 

ก���������!����"���#$!����%��ก�����&$'(#��	&)��* MV#���J�	S��ก�!��
�(#�� p ��#�(ก(#��กA��!)ก�������J�%���W�AXX�MP��%�
!#$�������P#�	���กA��$�'���#�J�ก�A(&��!ก�	!�#�(�'�$�'��'�)�'�W�&AH�K�$ก�&��"��(#!)%�) %V����#กAH��!�
�
J%��
Q��JA�ก�&ก����� �'P#�'�ก�&�	!�#��	!�%���ก�!��
�(#��	&)��*�A�� p ���HกAH�ก�!��
�H�� �W"��Q��OP���#$!����'�I�ก��%������&P�
กW�&J�ก�A(&��!ก�	!�#��f��)�#$��!Aก�&A���&P��&A���
�"��ก�!��
�(#��	&)��*��#�'#����Wก�&	���กA��$�'���#��A�ก!#�$ ��ก�A��ก�&
�WY�&ก&&'	���กA��$�'���#���J'�(����� MV#��W"��Q!(�H���%��ก�����&$'I�&$'!�!�J�ก(�������#��
#'%V�� 

� "������������ก��?�กก�������<
B�9����"�����"�����������ก	������=�����9��c���
�� 

�P� �$�'���#���#�ก
�J�ก$A�����Wก�&%��	&)��*��#ก�����!�����&P�	&)��*��#�ก�#$%���กAHก�&!������J����'#(&�กAH$A���� 
�Wก�&%��	&)��*��  �W"��ก�������J���&AH�W&)��
��#�%��P���#$!����J�กก�����&$'(#��	&)��*��#ก�����!����!#����  �!)�#�Q!
ก&)�H(#�ก�&�W&)��
��#�%��P���#$!����"��กAHQ��OP���#$!����"�	&)��* 

ก���������!����"��!Aก�&A��(#��	&)��* MV#���J�ก
�	AX���A��ก
�J�ก$A�����Wก�&%��	&)��*��#ก�����!�����&P�	&)��*��#
�ก�#$%���กAHก�&!����(O��'�) '�$A�����Wก�&�'#(&�กAH$A�����Wก�&%��	&)��*�� ก�����JV���J	&)�H	AX���$�'!#����"�ก�&
�W&)��
��#�%��P���#$!����"��กAHQ��OP���#$!���� I�H&
RA�JA�ก�&J)�W&)��
��#�%��P���#$!�����A�ก!#�$"��กAHQ��OP���#$!����
K�"� 5 $A��Wก�&�AH�(#$A��W�$�'�!�#��&A���
� '�!�#���#$!���� &���%��!)&���&AHMP���P���#$!����%��$A��Wก�&&AHMP���P�
��#$!���� I��'#�AH&$'$A�����Wก�&"�(#��	&)��* MV#�H&
RA�JA�ก�&J)	&)ก�*$A�����Wก�&"�(#��	&)��*Q#������$SH�M(�H&
RA�
JA�ก�& �!)�$SH�M(�%��Q����AH����ก�&%��&P�&AHMP���P���#$!���� (O��'�)   

� "��������?�ก��	?Bก��ก���B���������ก��<��9��c (Repatriation risk) 

�P� �$�'���#���#�ก
�J�กก�&�	!�#��	!�K�"�	&)��*��#ก������%���	!���� ��#� ก�&��ก'�(&ก�&"�K�$)��#�ก
�$
ก�(ก�&����#�'#	ก(
 �W"��
ก������'#��'�&O�W��
�!�����!)Q!(�H���ก!AH	&)��*����&HO�$�(�'��#����$� �#�Q!ก&)�H(#�ก�&���ก�&��Q!(�H���ก�&!����
%��ก����� 

H&
RA�JA�ก�&J)$
��&�)��	AJJA(#�� p ��#��J'�Q!ก&)�H(#��$�'��'�&O"�ก�&�W��
�!����ก!AH	&)��*%���Aก!����(#����(
%��
	&)��*��#ก������%��!�����#��O�#O�$�&�H��H 
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=��������	�=�����ก��������	�ก	������ 

������ 1 : �A(&��#$�ก�&!������#�W�$�(�'Q����ก�&A���
��&P���#�AXX� (single entity limit) 

��	 ��9�A������ ��� 	�=����� (% �	� NAV) 

1 (&���&K��&AF�� �'#JWกA��A(&��#$� 

2 (&���&K��&AF(#��	&)��* 
2.1 ก&��'� credit rating ��#"� 2 �A��AH�&ก%V���	 

�'#JWกA��A(&��#$� 

2.2 ก&��'� credit rating ��#"�&)�AH investment grade�(# (#W
ก$#� 2 �A��AH�&ก 

�'#�ก
� 35% 

3 ��#$ CIS (�'��#&)H�"� %�� 3.13.1 �#$���# 2 %�� 1 �&P� %�� 3.13.2 
�#$���# 2 %�� 1 

�'#JWกA��A(&��#$� 

4 ��
�Z�ก�&P�(&���&���H��#���
�Z�ก��#Q��&AHZ�ก�&P�Q����ก(&���&
'�!AกR�)�#��"��#����V#��A���� 
4.1 '� credit rating ��#"�&)�AH investment grade  
4.2 �	S�Y����&��'�
� �A����� �f��)��
�Z�ก�&P�(&���&��#&AFH�!
�	S�	&)กA�  

�'#�ก
� 20% 
�&P��'#�ก
� 10% �'P#��	S�ก�&!����"�(#��	&)��*�&P�Q��'�K�&)Q�ก�A�'�
K�'
!W�����#(#��	&)��* I��!P�ก"�� credit rating �HH national 
scale MV#��	S��	(�'�ก�s���#�W�Aก�����)ก&&'ก�& ก.!.(. 	&)ก�*
กW��� 

5 (&���&��#'�!AกR�)�&HO�$��A���� 
5.1 �	S�(&���&���� (&���&กV#�����กV#���� SN �&P� *�ก�ก ��#Q����ก
JA�(A��%V��(�'กL�'��� �&P���%�%�� Y�. (#��	&)��*��#���&AH
���X�("��	&)ก�HY�&ก
J Y�. "�	&)��*�� 
5.2 �	S�(&���&��#'�!AกR�)�#��"��#����V#��A���� 
5.2.1 Q����ก�	S�H&
RA�J��)�H�� 
5.2.2 Q����ก'�ก�&�	
��Q%��'�!�	S�ก�&�A#$�	I�'�&�!)����
(�' filing 
5.2.3 "�ก&����#�	S�(&���&��#'�กW���$A��W&)���� < 397 $A� �AH�(#
$A���#!���� �!)�'#���'�!AกR�)(�' 5.2.1 �&P� 5.2.2 Q��'�K�&)Q�ก�A�
(�'(&���&�A�ก!#�$(����	S�H���!�A���� 
5.2.3.1 Y�. H�. �&P� H�. (�'กL�'�$#���$Y�&ก
J�O�HA�
ก�&��
�  
5.2.3.2 Y����&��'�
�  
5.2.3.3 Y����&����&����&�)��  
5.2.3.4 Y����&��P#�ก�&�กR(&�!)��ก&��ก�&�กR(&  
5.2.3.5 H&&RA�(!��&���
���P#���#��#��*A  
5.2.3.6 Y����&�A���$
���ก
J%���ก!���!)%���#�'��#�
	&)��*��  
5.2.3.7 Y����&��P#�ก�&�#���ก�!)�W�%����#�	&)��*��  
5.2.3.8 Y����&�
�!�'��#�	&)��*�� 
5.2.3.9 H!. 
5.3 ����%�"�	&)��*��  
5.4 '� credit rating ��#"�&)�AH investment grade 

�'#�ก
��A(&��A���� �!�$�(#�A(&�"�J)���ก$#� 
(1) 10% �&P� 
(2) ��W��Aก%��(&���&��#!����"� benchmark + 5% 
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��	 ��9�A������ ��� 	�=����� (% �	� NAV) 

5.5 "�ก&����#�	S�(&���&��#'�กW���$A��W&)���� > 397 $A� �AH
�(#$A���#!���� (���%V���)�H���&P���#"�&)HH%�� regulated 
market 

6 �&A���
��A����  
6.1 (&���&�����#J��)�H��MP��%�"�ก&)���MP��%��!Aก�&A��
�W�&AHQ��!�����A#$�	%�� SET �&P�%��(!��MP��%��!Aก�&A��
(#��	&)��* (�(#�'#&$'OV�(&���&�����#Q����ก(&���&��#&)�$#��
�W��
�ก�&�ก��%��(���#��J�W"��'�ก�&��
กO��ก�&�	S��!Aก�&A��
MP��%�"� SET �&P�"�(!��MP��%��!Aก�&A��(#��	&)��*)  
6.2 (&���&�����#��กI�H&
RA���#JA�(A��%V���'#$#�(�'กL�'���
�&P�กL�'�(#��	&)��* MV#�����%��H&
RA��A�ก!#�$MP��%�"�
ก&)���MP��%��!Aก�&A���W�&AHQ��!�����A#$�	%�� SET �&P�%��
(!��MP��%��!Aก�&A��(#��	&)��* (�(#�'#&$'OV�H&
RA���#��#
&)�$#���W��
�ก�&�ก��%��(���#��J�W"��'�ก�&��
กO��������กJ�ก
ก�&MP��%�"� SET �&P�"�(!��MP��%��!Aก�&A��(#��	&)��*) 
6.3 ������#��#"�&)�$#�� IPO ��P#�ก�&J��)�H��MP��%�(�' 6.1 
6.4 (&���&��#'�!AกR�)�&HO�$��A����  
6.4.1 �	S�(&���&���� (&���&กV#�����กV#���� SN �&P�*�ก�ก��#Q����ก
JA�(A��%V��(�'กL�'��� �!)����%�(&���&�A��"�
(#��	&)��* �&P�Q����กJA�(A��%V��(�'กL�'�(#��	&)��* (�(#�'#
&$'��%�%�� Y�.(#��	&)��*��#���&AH���X�("��	&)ก�HY�&ก
J 
Y�. "�	&)��*��) �&P��	S�(&���& Basel III 
6.4.2 '� credit rating ��#"�&)�AH investment grade 
(ก&���	S�ก�&!����"�(#��	&)��*�&P�Q��'�K�&)Q�ก�A�'�K�'
!W�����#
(#��	&)��* ��'�&O�!P�ก"�� credit rating �HH national scale MV#�
�	S��	(�'�ก�s���#�W�Aก�����)ก&&'ก�& ก.!.(. 	&)ก�*กW���) 
6.4.3 �	S�(&���&��#'�!AกR�)�#��"��#����V#� �A���� 
6.4.3.1 Q����ก�	S�H&
RA�J��)�H��"� SET �&P�"�(!��MP��%�
�!Aก�&A��(#��	&)��* 
6.4.3.2 Q����ก'�ก�&�	
��Q%��'�!�	S�ก�&�A#$�	I�'�&�!)����(�'
�HH filing 
6.4.3.3 "�ก&����#�	S�(&���&��#'�กW���$A��W&)���� < 397 $A� �AH
�(#$A���#!���� �!)�'#���'�!AกR�)(�' 6.4.3.1 �&P� 6.4.3.2 Q��'�
K�&)Q�ก�A�(�'(&���&�A�ก!#�$(����	S�H���!�A���� 
6.4.3.3.1 H���!(�'%�� 5.2.3.1 y 5.2.3.9 
6.4.3.3.2 �O�HA�ก�&��
�&)�$#��	&)��*��#	&)��*���	S�
�'��
ก 
6.4.4.3.3 �O�HA�ก�&��
�(#��	&)��*��#'�!AกR�)�W������$กAH
H���!(�'%�� 6.4.3.3.1 y 6.4.3.3.2 
6.4.4 "�ก&����#�	S�(&���&��#'�กW���$A��W&)���� > 397 $A� �AH�(#

&$'กA��'#�ก
��A(&��A���� �!�$�(#�A(&�"�J)���ก$#� 
(1) 10% �&P� 
(2) ��W��Aก%���&A���
���#!����"� benchmark + 5% 



 

                                                                                         42                     ก������	
������
�� �������� ������:  SCBUSA 

                                                                                                                                                                                             
                     

��	 ��9�A������ ��� 	�=����� (% �	� NAV) 

$A���#!���� (���%V���)�H���&P���#"�&)HH%�� regulated market 
6.5 DW ��#'� issuer rating ��#"�&)�AH investment grade 
6.6 Y�&ก&&'�A���� ��#��#�AXX�'� credit rating ��#"�&)�AH 
investment grade 
(ก&���	S�ก�&!����"�(#��	&)��*��#��#�AXX�"�F��)Q��'�K�&)
Q�ก�A�'�K�'
!W�����#(#��	&)��* ��'�&O�!P�ก"�� credit rating 
�HH national scale MV#��	S��	(�'�ก�s���#�W�Aก���
��)ก&&'ก�& ก.!.(. 	&)ก�*กW���) 
6.6.1 reverse repo 
6.6.2 OTC derivatives 
6.7 ��#$ infra �&P���#$ property ��#'�!AกR�)�&HO�$� �A���� 
6.7.1 J��)�H��MP��%��&P���#"�&)�$#�� IPO ��P#�ก�&J�
�)�H��MP��%�"�ก&)���MP��%��!Aก�&A���W�&AHQ��!�����A#$�	
%�� SET �&P�%��(!��MP��%��!Aก�&A��(#��	&)��* (�(#�'#
&$'OV���#$�A�ก!#�$��#��#&)�$#���W��
�ก�&�ก��%��(���#��J�W"��
'�ก�&��
กO����#$�A�ก!#�$��กJ�กก�&MP��%�"� SET �&P�"�
(!��MP��%��!Aก�&A��(#��	&)��*) 
6.7.2 �	S���#$%��ก�������#�'#���'�!AกR�)ก&)J�ก�&!����"�
ก
Jก�&I�&��&����P��F�� ��A���&
'�&A�� �&P��
�Y
ก�&��#� 
�!�$�(#ก&�� (diversified fund) (�'��$�����#�W�Aก���
��)ก&&'ก�& ก.!.(. กW��� 
6.8 ��#$ private equity ��#J��)�H��MP��%��&P���#"�&)�$#�� 
IPO ��P#�ก�&J��)�H��MP��%�"�ก&)���MP��%��!Aก�&A��
�W�&AHQ��!�����A#$�	%�� SET �&P�%��(!��MP��%��!Aก�&A��
(#��	&)��* (�(#�'#&$'OV���#$ private equity ��#��#&)�$#��
�W��
�ก�&�ก��%��(���#��J�W"��'�ก�&��
กO����#$�A�ก!#�$��ก
J�กก�&MP��%�"� SET �&P�"�(!��MP��%��!Aก�&A��
(#��	&)��*)  
6.9 ��#$ CIS (�'��#&)H�"�%�� 3.13.1 �#$���# 2 %�� 2 �&P� %�� 
3.13.2 �#$���# 2 %�� 2 ��#J��)�H��MP��%��&P���#"�&)�$#�� IPO 
��P#�ก�&J��)�H��MP��%�"�ก&)���MP��%��!Aก�&A�� �W�&AHQ��
!�����A#$�	%�� SET �&P�%��(!��MP��%��!Aก�&A��(#��	&)��* 
(�(#�'#&$'OV���#$�A�ก!#�$��#��#&)�$#���W��
�ก�&�ก��%��(���#��J
�W"��'�ก�&��
กO����#$�A�ก!#�$��กJ�กก�&MP��%�"� SET �&P�
"�(!��MP��%��!Aก�&A��(#��	&)��*) 

7 ��#$ infra �&P���#$ property %��ก�������#'�!AกR�)ก&)J�
ก�&!����"�ก
Jก�&I�&��&����P��F�� ��A���&
'�&A�� �&P��
�Y

ก�&��#� �!�$�(#ก&�� (diversified fund) (�'��$�����#�W�Aก���
��)ก&&'ก�& ก.!.(.กW��� �!)'�!AกR�)(�' 6.7.1 
  

�'#JWกA��A(&��#$�  
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��	 ��9�A������ ��� 	�=����� (% �	� NAV) 

8 �&A���
��P#���ก���P�J�ก��#&)H�"�%�� 1 - %�� 7 (SIP) - SCBUSA 
&$'กA��'#�ก
� 5% 

- Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund  
(ก������!Aก) 
�'#'�&)H�  

�'���(�  :"�ก&���	S��&A���
��A���� �'#'�%��กW����ก�#$กAH single entity limit %��Q��&AHZ�ก Q����ก(&���&�&P���#�AXX� �!�$�(#ก&�� 
1. ��
�Z�ก�&P�(&���&���H��#���
�Z�ก��P#�ก�&�W��
����%�� MF 
2. derivatives on organized exchange 
 ������ 2 : �A(&��#$�ก�&!������#�W�$�(�'ก!�#'ก
Jก�& (group limit)*  

��	 ��9�A������ ��� 	�=����� (% �	� NAV) 

1 ก�&!����"��&A���
�%��H&
RA���กH&
RA���#��#"�ก!�#'ก
Jก�&
���$กA��&P�ก�&�%���	S���#�AXX�"�Y�&ก&&'���ก�&��
�กAHH&
RA�
�A�ก!#�$  

�'#�ก
��A(&�"��A(&���V#� �A���� �!�$�(#�A(&�"�J)���ก$#� 
(1) 25% �&P� 
(2) ��W��Aก%���&A���
���#!����"� benchmark + 10% 

*�'���(�   :  "�ก&���	S��&A���
��A���� �'#'�%��กW����ก�#$กAH group limit  
1. ��
�Z�ก�&P�(&���&���H��#���
�Z�ก��P#�ก�&�W��
����%�� MF 
2. derivatives on organized exchange 
������ 3 : �A(&��#$�ก�&!������#�W�$�(�'	&)�K��&A���
� (product limit)** 

��	 ��9�A������ ��� 	�=����� (% �	� NAV) 

1 ��
�Z�ก�&P�(&���&���H��#���
�Z�ก B/E �&P� P/N ��#�
(
H���!
(�'กL�'��� (�'#&$'OV���%�"�(#��	&)��*%���
(
H���!
�A�ก!#�$) �	S�Q����ก Q���A#�J#� �&P���#�AXX� �A���� 
1.1 Y����&�&P��O�HA�ก�&��
���#'�กL�'��f��)JA�(A��%V�� 
1.2 Y�. 
1.3 H�. 
1.4 H�. 
1.5 H&&RA�(!��&���
���P#���#��#��*A 
(�'#&$'OV��&A���
���# MF���&AHI��ก&&'�
�Y
�'�J�ก��#�AXX�
(�' reverse repo �&P� securities lending �&P� derivatives) 

- &$'กA��'#�ก
� 45% �f!�#"�&�H	�HAX���$��   �(#�	S� MF ��#'����
I�&�ก�& < 1 	�"���f!�#(�'&�H���ก����� 

- �A(&�%���(���'#"��กAH MF ��#���ก���������!P� < 6 ��P��  �A����� 
�f��) MF ��#'����I�&�ก�& > 1 	� 

2 �&A���
��A����  
2.1 B/E P/N ��#'���P#���%���'�	!�#�'P��(# MF ����W��
�ก�&"��'�
ก�&&AHI���
�Y
�&�ก&���"�(&���&���(�'$
Y�ก�&��#กL�'�
กW��� �&P�'���P#���%"�� MF ��'�&O%��P�Q����ก(&���&���  
2.2 SN (�(#�'#&$'OV� SN MV#�J��)�H��กAH TBMA�!)'�ก�&����
%�(�'�!Aก�ก�s���#กW����$�"�	&)ก�*��)ก&&'ก�&กWกAH
(!�����$#���$ก�&%����X�(�!)ก�&���X�("������%�(&�
��&������#��ก"�'#)  
2.3 ��
�Z�ก�&P�(&���&���H��#���
�Z�ก��#'�&))�$!�ก�&Z�ก
�ก
� 12 ��P��  
2.4 total SIP (�'%�� 6 %���#$����  

&$'กA��'#�ก
� 25% 
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��	 ��9�A������ ��� 	�=����� (% �	� NAV) 

(%������'#"��กAHก�&!����%��ก�����&$'	
� �!)ก����� buy & 
hold ��#!����"� B/E P/N SN ��
�Z�ก�&P�(&���&���H��#���
�
Z�ก ��#'�����'#�ก
����ก������&P�&�Hก�&!����%�� MF �&P�'�
ก�&!����"� derivatives ��P#�"���&A���
��A�ก!#�$'����
����!���กAH���ก�����)               

3 reverse repo  �'#�ก
� 25% 

4 securities lending  �'#�ก
� 25% 

5 total SIP MV#�����ก# �&A���
�(�'%�� 8 "��#$���# 1 : �A(&��#$�ก�&
!������#�W�$�(�'Q����ก�&A���
��&P���#�AXX� (single entity 
limit)  
�(#�'#&$'OV�(&���&���� (&���&กV#�����กV#���� SN *�ก�ก �&P� Basel 
III ��#'�!AกR�)�&HO�$��A���� 
5.1  '�!AกR�)(�' 6.4.3 �!) 6.4.4 %��%�� 6 "��#$���# 1 : 
�A(&��#$�ก�&!������#�W�$�(�'Q����ก�&A���
��&P���#�AXX� 
(single entity limit)  
5.2  '� credit rating ��#"�&)�AH(#Wก$#� investment grade 
�&P��'#'� credit rating 

&$'กA��'#�ก
� 15% 
  

 6 
  
  

derivatives �A���� 

6.1 ก�&�%���WY�&ก&&' derivatives ��#'�$A(O�	&)������P#�ก�&!�
�$�'���#� (hedging) 

�'#�ก
�'�!�#��$�'���#���#'���# 
  

6.2 ก�&�%���WY�&ก&&' derivatives ��#'
"�#��P#�ก�&!��$�'���#� 
(non-hedging) 
  

global exposure limit 
6.2.1 ก&�� MF �'#'�ก�&!�����HHMAHM���1 
JWกA� net exposure ��#�ก
�J�กก�&!����"� derivatives I�(����'#
�ก
� 100% %�� NAV  

6.2.2 ก&�� MF '�ก�&!�����HHMAHM���2 
JWกA� net exposure ��#�ก
�J�กก�&!����"� derivatives I�'�!�#�
�$�'����������� (value-at-risk : VaR) %�� MF (����	S��A����  
(1) absolute VaR ≤ 20% %�� NAV 
(2) relative VaR ≤ 2 ��#� %�� VaR %�� benchmark 
�'���(� : zก�&!�����HHMAHM���{ �'��$�'$#� ก�&!����"�
�AXX�MP��%�!#$�������#'�ก!��Y��HHMAHM��� (complex strategic 
investment) �&P� ก�&!����"��AXX�MP��%�!#$�������#'��$�'MAHM��� 
(exotic derivatives) 

** �'���(� : �W�&AHก�&!����"���
�Z�ก�&P�(&���&���H��#���
�Z�ก��P#�ก�&�W��
����%��ก������'#'�%��กW����ก�#$กAH product limit 
1,2 &�!)����%��ก�&�W�$� "���
J�&��(�'�!Aก�ก�s���#�W�Aก���	&)ก�*กW��� 
 ������ 4 : �A(&��#$�ก�&!������#�W�$�(�'�$�''��#$�����#$����"�ก
Jก�&��#!���� (concentration limit)  

��	 ��9�A������ ��� 	�=����� (% �	� NAV) 

1 ����%��H&
RA�&�"�&���V#� ��ก MF &$'กA�K�"(�ก�&JA�ก�&%�� H!J. &����$กA�(���'�JW�$�
����%��H&
RA�&$'กA� < 25% %��JW�$��
�Y
��ก�����A���'�%��



 

                                                                                         45                     ก������	
������
�� �������� ������:  SCBUSA 

                                                                                                                                                                                             
                     

��	 ��9�A������ ��� 	�=����� (% �	� NAV) 

H&
RA��A�� 

2 
  
  

(&���&���� (&���&กV#�����กV#���� (&���& Basel III �!)*�ก�ก%��Q��
��ก&�"�&���V#�  
(�'#&$'OV�(&���&����K��&AF�� �&P�(&���&����K��&AF
(#��	&)��*) 

2.1 �'#�ก
� 1 "� 3 %��'�!�#������
����ก�&��
� (financial liability)1 
%��Q����ก(&���&&��A�� (�'��#�	
��Q�$�"��Hก�&��
��W�&AH&�H
&))�$!�HAX��!#���� �A����� "�ก&����#Q����ก(&���&'������
����ก�&��
�
��#��ก"�'#ก#���&H&�H&))�$!�HAX��OA��	 �!)A��'#	&�ก^"��H
ก�&��
�!#���� H!J. ��J�W'�!�#������
����ก�&��
��A�ก!#�$'�&$'กAH
'�!�#������
����ก�&��
�(�'�Hก�&��
�!#������$กS���I�%��'�!�����
�
���ก�&��
��A��J)(����	S�%��'�!��#'�ก�&�Q��&#�	S�ก�&�A#$�	 �!)"�
ก&����#Q����ก(&���&�'#'������
����ก�&��
�(�'��#�	
��Q�$�"��H
ก�&��
��W�&AH&�H&))�$!�HAX��!#����2 "��"���A(&��#$��'#�ก
� 1 "� 3 
%��'�!�#�ก�&��ก�!)����%�(&���&(�'%�����%��Q����ก&��A���	S�
&��&A�� �$���(#"�ก&����#Q����ก(&���&���'�ก�&P#��HH filing "�
!AกR�)�	S�I�&�ก�& (bond issuance program) "���
J�&���	S�&�
I�&�ก�&   
2.2 "�ก&����#ก�����!����"�(&���&(�'%�����I��	S�(&���&��#��ก
"�'#�!)'� credit rating ��#"�&)�AH(#Wก$#� investment grade 
�&P��'#'� credit rating "��H!J.!������P#�ก�����K�"(�ก�&JA�ก�&
%�� H!J.&����$กA�&$'กA��'#�ก
� 1 "� 3 %��'�!�#�ก�&��ก�!)
����%�(&���&�A�ก!#�$�	S�&��&A�� �$���(#ก&����#Q����ก(&����'�ก�&
P#��HH filing "�!AกR�)�	S�I�&�ก�& (bond issuance program) 
"���
J�&���	S�&�I�&�ก�& 
(�A(&��#$�(�' 2.2 �'�"��กAHก&���	S�(&���&��#��กI�H���! �A���� 
1. Y�. H�. �&P� H�. (�'กL�'�$#���$Y�&ก
J�O�HA�ก�&��
� 
2. Y����&��'�
� 
3. Y����&����&����&�)�� 
4. Y����&��P#�ก�&�กR(&�!)��ก&��ก�&�กR(& 
5. H&&RA�(!��&���
���P#���#��#��*A 
6. Y����&�A���$
���ก
J%���ก!���!)%���#�'��#�	&)��*�� 
7. Y����&��P#�ก�&�#���ก�!)�W�%����#�	&)��*�� 
8. Y����&�
�!�'��#�	&)��*�� 
9. H!. 
10. �O�HA�ก�&��
�&)�$#��	&)��*��#	&)��*���	S��'��
ก 
11. �O�HA�ก�&��
�(#��	&)��*��#'�!AกR�)�W������$กAHH���!(�'
1.-9.) 

3 ��#$ CIS %��ก�����"�ก�������V#� �'#�ก
� 1 "� 3 %��JW�$���#$ CIS �A���'�%�� MF �&P�ก����� CIS 
(#��	&)��* ��#��ก��#$�A��  
- �A(&�%���(���'#"��กAHก�&!�����A����  
(1) ก�&!����"���#$ CIS %��ก�������#'�!AกR�)�&HO�$��A���� I�
���&AH�$�'��S���HJ�ก�W�Aก���  
(1.1) '�%����!Sก  
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��	 ��9�A������ ��� 	�=����� (% �	� NAV) 

(1.2) JA�(A��%V��"�'#I�'�����'#�ก
� 2 	�  
(1.3) ����%�(#�Q��!����"�$�ก$���  
(2) ก�&!����"���#$!����%�� MF �P#���# H!J.���$กA��	S�
Q��&AHQ
���H"�ก�&�W��
�ก�&  

4 ��#$ infra %��ก�����"�ก�������V#� �'#�ก
� 1 "� 3 %��JW�$���#$ infra ��#��ก��#$�A�� �$���(#�	S�
��#$ infra %��ก�������#'�!AกR�)�&HO�$��A���� I����&AH�$�'
��S���HJ�ก�W�Aก���  
(1.1) '�%����!Sก  
(1.2) JA�(A��%V��"�'#I�'�����'#�ก
� 2 	�  
(1.3) ����%�(#�Q��!����"�$�ก$���  

5 ��#$ property %��ก�����"�ก�������V#� �'#�ก
� 1 "� 3 %��JW�$���#$ property ��#��ก��#$�A�� �$���(#�	S�
��#$ property %��ก�������#'�!AกR�)�&HO�$��A���� I����&AH�$�'
��S���HJ�ก�W�Aก���  
(1.1) '�%����!Sก  
(1.2) JA�(A��%V��"�'#I�'�����'#�ก
� 2 	� 
(1.3) ����%�(#�Q��!����"�$�ก$��� 

 6  ��#$ private equity �'#�ก
� 1 "� 3 %��JW�$���#$ private equity �A���'�%��ก����� 
private equity  

�'���(� : 1 �����
����ก�&��
� (financial liability) "���
J�&��(�''�(&F��ก�&HAX����#Q����ก(&���&�A�ก!#�$���JA��W�Hก�&��
�(�''�(&F��ก�&HAX��
�A�� I��	S�'�(&F��ก�&&�������ก�&��
���#กW���I���)ก&&'ก�&กW���'�(&F��ก�&HAX��(�'กL�'�$#���$$
�����HAX�� �&P�'�(&F��ก�&
&�������ก�&��
���#�	S���#�'&AH"�&)�AH��ก! ��#� International Financial Reporting Standards (IFRS) �&P� United States Generally Accepted 
Accounting Principle (US GAAP) �	S�(�� 
                        2&$'OV�ก&��A��'#�&HกW���ก�&JA��W�Hก�&��
�"��&A���&ก%��Q����ก(&���& 
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=����"��D�������� ����=	<!�� !�9"��>
�?�����������������ก�กQ<?�กก	������!�9M��S�	��������� 
�	��	<��<�C
�=���!=������ 1 �ก��"� 2565 Sv������ 31 D���"� 2565 

 
���ก���������ก�กQ<?�กก	������  
(��	��9�	����"������� ������D�) 

	�=��=��:"��ก��* ����ก�กQ<?���* 
(31 D���"� 2563) 

����ก�กQ<?���* 
(31 D���"� 2564) 

����ก�กQ<?���* 
(31 D���"� 2565) 

1. "��D��������!�9"��>
�?�����������������9���
ก�����***** 

- ��
��)�''�!�#� 
- ��
�Q��!����ก!�#'/H���! 
- ��
���P#�ก�&��' 
- ��
��#������
�!Sก�&��
ก�� 
- ��
���P#�ก�&��'Qw���w������
�!Sก�&��
ก��****** 

 
�'#�ก
� 3.21 
�'#�ก
� 2.14 
�'#�ก
� 3.21 
�'#�ก
� 3.21 
�'#�ก
� 2.14  

 
- 
- 
- 
- 
-  

 
1.73 
0.12 
1.73 
0.12 

A��'#�	
�"��H&
ก�&  

 
1.72 
0.11 
1.72 
0.11 
0.11 

1.1 �#�Y&&'���'ก�&JA�ก�& (Management fee) 
- ��
��)�''�!�#� 
- ��
�Q��!����ก!�#'/H���! 
- ��
���P#�ก�&��' 
- ��
��#������
�!Sก�&��
ก�� 
- ��
���P#�ก�&��'Qw���w������
�!Sก�&��
ก��****** 

 
�'#�ก
� 2.68 
�'#�ก
� 1.61 
�'#�ก
� 2.68 
�'#�ก
� 2.68 
�'#�ก
� 1.61 

- 
- 
- 
- 
-  

1.61 
ก�$���'#�&�ก�กSH 

1.61 
ก�$���'#�&�ก�กSH 
A��'#�	
�"��H&
ก�& 

1.61 
ก�$���'#�&�ก�กSH 

1.61 
ก�$���'#�&�ก�กSH 
ก�$���'#�&�ก�กSH  

1.2 �#�Y&&'���'Q�����!Q!	&)I��� (Trustee fee) �'#�ก
� 0.11 - 0.03 0.03 
1.3 �#�Y&&'���'���)�H�� (Registrar fee) �'#�ก
� 0.11 - 0.07 0.07 
1.4 �#���#	&VกR�ก�&!���� (Advisory fee) �'#'� - �'#'� �'#'� 
1.5 �#�"��J#�"�ก�&JA�"��'�Q��	&)กA�  
(Cost of providing the insurance) �'#'� - �'#'� �'#'� 

1.6 �#�"��J#��P#� p (Other expenses)** �'#�ก
� 2.68 - 0.02 0.01 
� �#�Y&&'���'J#�ก!(.-J��)�H���	S�ก�����&$'  
(Sec. Fee) 

(�'��#J#�J&
� - 0.02 �'#'� 

� ก�&I�R�� 	&)���A'�A�Y� �!)�#���&
'ก�&%�
"��#$�����%���#$!�����&A���&ก 

�'#�ก
� 0.27 %��JW�$�
��
����%��I�&�ก�& 

- �'#'� �'#'� 

�ก�&I�R�� 	&)���A'�A�Y� �!)�#���&
'ก�&%�
K��!A�����%���#$!�����&A���&ก 

�'#�ก
� 0.27*** - �'#'� �'#'� 

� �#�"��J#��P#� p **** (�'��#J#�J&
� - 0.00 0.01 

2. "��D��������!�9"��>
�?��������9���ก�������� (�'��#J#�J&
� - �'#'� �'#'� 
��"��D��������!�9"��>
�?����������ก�กQ<?���
�������*****  

- ��
��)�''�!�#� 
- ��
�Q��!����ก!�#'/H���! 
- ��
���P#�ก�&��' 
- ��
��#������
�!Sก�&��
ก�� 
- ��
���P#�ก�&��'Qw���w������
�!Sก�&��
ก��****** 

�'#�ก
� 3.21 
�'#�ก
� 2.14 
�'#�ก
� 3.21 
�'#�ก
� 3.21 
�'#�ก
� 2.14 

- 
- 
- 
- 
- 

1.73 
0.12 
1.73 
0.12 

A��'#�	
�"��H&
ก�& 

1.72 
0.11 
1.72 
0.11 
0.11 

"��>
�?���>�ก��T��	������ก�����  (Trading cost) (�'��#J#�J&
� - �'#'� �'#'� 

*      �#�Y&&'���' / �#�"��J#��A�ก!#�$���&$'K�R�'�!�#���
#'�!�$ 
**    �'P#��W�$�&$'กAH�#�Y&&'���'�&P��#�"��J#�(#��p ��#�&�ก�กSHJ&
�J�กก�����&$'(�'%�� 1.1 y 1.5 J)(����'#�ก
��#�Y&&'���'&$'%��ก����� 
***  �A����� �'#�ก
�ก$#��A(&�&��!) 0.27 %��'�!�#��&A���
����Y
%��ก�����&$'"��(#!)$A� 
****  �#�"��J#��P#���#���ก$#��&P���#�กAH&��!) 0.01 %��'�!�#��&A���
����Y
 
***** �'#&$'�#�K�R���
�����
(
H���!�W�&AH��
����(�''�(&� 40 (4) (ก) ��#�	&)'$!&ARL�ก& 
****** ��
���P#�ก�&��'Qw���w������
�!Sก�&��
ก�� �	
�"��H&
ก�&(A���(#$A���# 10 '
O���� 2565 
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-  �A����� "�ก&����#�A(&�K�R�'�!�#���
#' K�R�Y�&ก
J�f��) �&P�K�R��P#�"�'�ก�&�	!�#��	!� H&
RA�JA�ก�&��$��
�Y
"�ก�&	&AH	&���A(&��#�Y&&'���'�!)�#�"��J#�
�A���'�%��ก�����"������!���กAHก�&�	!�#��	!��A�ก!#�$ �!)"��OP�$#����&AH�$�'��S���HJ�กQ��OP���#$!�����!�$ 

- H&
RA�JA�ก�&��$��
�Y
��#J)��
#'�#�Y&&'���'�&P��#�"��J#�(#�� p �A�ก!#�$%���(������'#�ก
�&��!) 5 %���A(&��#�Y&&'���'�&P��#�"��J#� �A�����H&
RA�JA�ก�&J)�J��
"��Q��!�����&�H!#$������'#���ก$#� 60 $A� ก#��ก�&�&�ก�กSH�#�Y&&'���'�&P��#�"��J#���#��
#'%V���A�ก!#�$ 

-  "�ก&����#ก�����!����"���#$!����%��ก�����&$'K�"(�ก�&JA�ก�&%��H&
RA�JA�ก�& (ก�����	!����) H&
RA�JA�ก�&J)�'#�&�ก�กSH�#�Y&&'���'ก�&JA�ก�&
%��ก�����(�����M�WM���กAHก�����	!���� ��#� ก�����(����� '�'�!�#��&A���
����Y
 1,000 !���H�� �	!����"�ก�����	!���� 100 !���H�� H&
RA�
JA�ก�&J)�&�ก�กSH�#�Y&&'���'ก�&JA�ก�&J�ก'�!�#��&A���
����Y
 900 !���H�� "��A(&���#ก�����(�����กW��� �!)�&�ก�กSHJ�ก'�!�#��&A���
����Y
 100 !���
H�� "��A(&���#ก�����	!����กW��� �	S�(�� 

-  "�ก&����#ก�����&$'(#��	&)��*�P���
��#�Y&&'���'ก�&JA�ก�&H���#$���P#��	S��#�(�H�����P#��J�กก�&��#ก������W��
��	!����"�ก�����&$'(#��	&)��*�A�� 
(Loyalty Fee �&P� Rebate) H&
RA�JA�ก�&J)�W��
�ก�&"����
�JW�$��A�ก!#�$(ก�	S��&A���
�%��ก����� 

 
���ก���������ก�กQ<?�กM��T��	���	M��S�	���������  
(��	��9�	����"�����������) 

	�=��=��
:"��ก��* 

����ก�กQ<?���* 
(31 D���"� 2563) 

����ก�กQ<?���* 
(31 D���"� 2564) 

����ก�กQ<?���* 
(31 D���"� 2565) 

�#�Y&&'���'ก�&%� (Front-End Fee)** 
(1) ��
��)�''�!�#� 
(2) ��
�Q��!����ก!�#'/H���! 
(3) ��
���P#�ก�&��' 
(4) ��
��#������
�!Sก�&��
ก�� 
(5) ��
���P#�ก�&��'Qw���w������
�!Sก�&��
ก��**** 

 
�'#�ก
� 3.21 
�'#�ก
� 3.21 
�'#�ก
� 3.21 
�'#�ก
� 3.21 
�'#�ก
� 3.21 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
1.605 

ก�$���'#�&�ก�กSH 
ก�$���'#�&�ก�กSH 
ก�$���'#�&�ก�กSH 
A��'#�	
�"��H&
ก�& 

 
1.605 

ก�$���'#�&�ก�กSH 
ก�$���'#�&�ก�กSH 
ก�$���'#�&�ก�กSH 
ก�$���'#�&�ก�กSH 

�#�Y&&'���'ก�&&AHMP���P� (Back-End Fee)** 
(1) ��
��)�''�!�#� 
(2) ��
�Q��!����ก!�#'/H���! 
(3) ��
���P#�ก�&��' 
(4) ��
��#������
�!Sก�&��
ก�� 
(5) ��
���P#�ก�&��'Qw���w������
�!Sก�&��
ก��**** 

 
�'#�ก
� 3.21 
�'#�ก
� 3.21 
�'#�ก
� 3.21 
�'#�ก
� 3.21 
�'#�ก
� 3.21 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
ก�$���'#�&�ก�กSH 
ก�$���'#�&�ก�กSH 
ก�$���'#�&�ก�กSH 

0.107 
A��'#�	
�"��H&
ก�& 

 
ก�$���'#�&�ก�กSH 
ก�$���'#�&�ก�กSH 
ก�$���'#�&�ก�กSH 

0.107 
ก�$���'#�&�ก�กSH 

�#�Y&&'���'ก�&�AH�	!�#���#$!���� (Switching 
Fee)** 
(1)  �#�Y&&'���'ก�&�AH�	!�#���#$!�����%�� 
(Switching In) 

• ��
��)�''�!�#� 
• ��
�Q��!����ก!�#'/H���! 
• ��
���P#�ก�&��' 
• ��
��#������
�!Sก�&��
ก�� 
• ��
���P#�ก�&��'Qw���w�����

�
�!Sก�&��
ก��**** 

 
 
 
 

�'#�ก
� 3.21 
�'#�ก
� 3.21 
�'#�ก
� 3.21 
�'#�ก
� 3.21 

 
�'#�ก
� 3.21 

 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 

 
 
 
 

1.605 
ก�$���'#�&�ก�กSH 
ก�$���'#�&�ก�กSH 
ก�$���'#�&�ก�กSH 

 
A��'#�	
�"��H&
ก�& 

 
 
 
 

1.605 
ก�$���'#�&�ก�กSH 
ก�$���'#�&�ก�กSH 
ก�$���'#�&�ก�กSH 

 
ก�$���'#�&�ก�กSH 

(2)  �#�Y&&'���'ก�&�AH�	!�#���#$!������ก 
(Switching Out) 

• ��
��)�''�!�#� 
• ��
�Q��!����ก!�#'/H���! 
• ��
���P#�ก�&��'***** 

� �AH�	!�#��	A�ก�����&$'K�"(�ก�&
H&
��&%��H&
RA�JA�ก�& 

� �AH�	!�#��	A�ก�����&$'��P#�ก�&��'
H&
RA�JA�ก�&�P#�***** 

 
• ��
��#������
�!Sก�&��
ก�� 
• ��
���P#�ก�&��'Qw���w�����

�
�!Sก�&��
ก��**** 
� �AH�	!�#��	A�ก�����&$'K�"(�ก�&

H&
��&%��H&
RA�JA�ก�& 

 
 

�'#�ก
� 3.21 
�'#�ก
� 3.21 

 
 

�'#�ก
� 3.21 
 

�'#�ก
� 3.21 
 

�'#�ก
� 3.21 
 
 
 

�'#�ก
� 3.21 

 
 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

 
 

ก�$���'#�&�ก�กSH 
ก�$���'#�&�ก�กSH 

 
 

ก�$���'#�&�ก�กSH 
 

	AJJ�HA�A��'#�	
�"��
�AH�	!�#� 
0.107 

 
 
 

A��'#�	
�"��H&
ก�& 

 
 

ก�$���'#�&�ก�กSH 
ก�$���'#�&�ก�กSH 

 
 

ก�$���'#�&�ก�กSH 
 

	AJJ�HA�A��'#�	
�"�� 
�AH�	!�#� 
0.107 

 
 
 

ก�$���'#�&�ก�กSH 
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���ก���������ก�กQ<?�กM��T��	���	M��S�	���������  
(��	��9�	����"�����������) 

	�=��=��
:"��ก��* 

����ก�กQ<?���* 
(31 D���"� 2563) 

����ก�กQ<?���* 
(31 D���"� 2564) 

����ก�กQ<?���* 
(31 D���"� 2565) 

� �AH�	!�#��	A�ก�����&$'��P#�ก�&��'
H&
RA�JA�ก�&�P#�***** 

 
�'#�ก
� 3.21 

 
-  

 
A��'#�	
�"��H&
ก�& 

 
	AJJ�HA�A��'#�	
�"�� 

�AH�	!�#�  
�#�	&AHก&��%��P���#$!����ก#��&))�$!�OP�
�&����#กW����$�"�I�&�ก�& (Exit Fee)  

�'#'� �'#'� �'#'� �'#'� 

�#�"��J#�"�ก�&MP���&P�%��!Aก�&A�� �'P#�'�ก�&
�A#�MP���&P��A#�%��&P��AH�	!�#���#$!����  
(�กSH�%��ก�����) (Brokerage Fee)*** 

�'#�ก
� 0.75 ก�$���'#�&�ก�กSH ก�$���'#�&�ก�กSH ก�$���'#�&�ก�กSH 

�#�Y&&'���'ก�&I����#$!���� "��A(&� 10 H�� 
(#���#$!���� 
1,000 ��#$ 

"��A(&� 10 H�� 
(#���#$!���� 
1,000 ��#$ 

"��A(&� 10 H�� 
(#���#$!���� 
1,000 ��#$ 

"��A(&� 10 H�� 
(#���#$!���� 
1,000 ��#$ 

*       �#�Y&&'���' / �#�"��J#��A�ก!#�$&$'K�R�'�!�#���
#'�!�$ 
**     �#�Y&&'���'ก�&%� / �AH�	!�#���#$!������J�&�ก�กSHJ�กQ���A#�MP����#$!�����(#!)ก!�#'�&P��(#!)&�"��A(&���#�'#��#�กA�  I�H&
RA�JA�ก�&J)�J��  

&�!)�����!)�!Aก�ก�s�"���&�H(#��	 
***   �#�Y&&'���' / �#�"��J#��A�ก!#�$�'#'�K�R�'�!�#���
#' 
**** ��
���P#�ก�&��'Qw���w������
�!Sก�&��
ก�� �	
�"��H&
ก�&(A���(#$A���# 10 '
O���� 2565 
***** ก&��'�ก�&�&�ก�กSH�#�Y&&'���'�A�ก!#�$J)�W�$�J�ก'�!�#���#$!����%��$A��Wก�&!#����ก#��$A��W&�ก�&�AH�	!�#���#$!���� 
- �A����� "�ก&����#�A(&�K�R�'�!�#���
#' K�R�Y�&ก
J�f��) �&P�K�R��P#�"�'�ก�&�	!�#��	!� H&
RA�JA�ก�&��$��
�Y
"�ก�&	&AH	&���A(&��#�Y&&'���'�!)�#�"��J#�
�A���'�%��ก�����"������!���กAHก�&�	!�#��	!��A�ก!#�$ �!)"��OP�$#����&AH�$�'��S���HJ�กQ��OP���#$!�����!�$ 

- H&
RA�JA�ก�&��$��
�Y
��#J)��
#'�#�Y&&'���'�&P��#�"��J#�(#�� p �A�ก!#�$%���(������'#�ก
�&��!) 5 %���A(&��#�Y&&'���'�&P��#�"��J#� �A�����H&
RA�JA�ก�&J)�J��
"��Q��!�����&�H!#$������'#���ก$#� 60 $A� ก#��ก�&�&�ก�กSH�#�Y&&'���'�&P��#�"��J#���#��
#'%V���A�ก!#�$ 

-  "�ก&����#ก�����!����"���#$!����%��ก�����&$'K�"(�ก�&JA�ก�&%��H&
RA�JA�ก�& (ก�����	!����) H&
RA�JA�ก�&J)�'#�&�ก�กSH�#�Y&&'���'ก�&%�
��#$!����%��ก�����(�����M�WM���กAHก�����	!���� ��#� ก�����(����� '�'�!�#��&A���
����Y
 1,000 !���H�� �	!����"�ก�����	!���� 100 !���H�� 
ก�����&$'(�����J)�&�ก�กSH�#�Y&&'���'ก�&%���#$!����J�ก��
�!���� 1,000 !���H�� "��A(&���#ก�����(�����กW�����#��A�� I�ก�����	!����J)�'#
�&�ก�กSH�#�Y&&'���'ก�&%���#$!����J�กก�����&$'(�������
#'�(
'��ก �	S�(��  
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����9�	���ก������� ก��ก���������!�9ก��ก�	A��9M�ก��� 
� ����� 31 D���"� 2565 

 
  ���"�� ��	��9�	����"�� 


��	���ก�����  =����"�=��� ����� ������D� 
  (<��) (%) 

��������� 1,179,624,536.16  94.17%  
  ���������=�����9��c 1,179,624,536.16  94.17%  

  
  

MORGAN STANLEY INVESMENT FUNDS - US GROWTH 
FUND(MSUEGZULX) 

1,179,624,536.16  94.17%  

����W�กD��"�� 34,613,185.63  2.76%  
  

  
H'J.Y����&ก�
ก&��(KBANK) 34,613,185.63  2.76%  

��CC�T��	���������� / FORWARD 47,773,722.19  3.81%  
  

  
�AXX�MP��%�!#$�����/FORWARD(FWUSDTHB23526U) 13,751,222.26  1.10%  

  
  

�AXX�MP��%�!#$�����/FORWARD(FWUSDTHB23310BS) 13,473,922.56  1.08%  
  

  
�AXX�MP��%�!#$�����/FORWARD(FWUSDTHB23310K) 11,694,506.42  0.93%  

  
  

�AXX�MP��%�!#$�����/FORWARD(FWUSDTHB23127O) 10,385,598.65  0.83%  
  

  
�AXX�MP��%�!#$�����/FORWARD(FWUSDTHB23127FK) 8,654,990.61  0.69%  

  
  

�AXX�MP��%�!#$�����/FORWARD(FWUSDTHB23127CG) 6,504,582.50  0.52%  
  

  
�AXX�MP��%�!#$�����/FORWARD(FWUSDTHB23310AW) 5,377,080.00  0.43%  

  
  

�AXX�MP��%�!#$�����/FORWARD(FWUSDTHB23210GG) 4,588,796.72  0.37%  
  

  
�AXX�MP��%�!#$�����/FORWARD(FWUSDTHB23310FO) 2,655,326.00  0.21%  

  
  

�AXX�MP��%�!#$�����/FORWARD(FWUSDTHB23310HE) 2,519,947.73  0.20%  
  

  
�AXX�MP��%�!#$�����/FORWARD(FWUSDTHB23210FA) 2,012,531.30  0.16%  

  
  

�AXX�MP��%�!#$�����/FORWARD(FWUSDTHB23210CY) 1,831,737.94  0.15%  
  

  
�AXX�MP��%�!#$�����/FORWARD(FWUSDTHB23526BB) 286,550.55  0.02%  

  
  

�AXX�MP��%�!#$�����/FORWARD(FWUSDTHB23526BL) 97,343.51  0.01%  
  

  
�AXX�MP��%�!#$�����/FORWARD(FWUSDTHB23210HO) 55,286.70  0.00%  

  
  

�AXX�MP��%�!#$�����/FORWARD(FWTHBUSD23310GT) (206,317.80) (0.02%) 
  

  
�AXX�MP��%�!#$�����/FORWARD(FWTHBUSD23127EJ) (633,375.00) (0.05%) 

  
  

�AXX�MP��%�!#$�����/FORWARD(FWTHBUSD23210BE) (743,331.30) (0.06%) 
  

  
�AXX�MP��%�!#$�����/FORWARD(FWTHBUSD23526Q) (1,029,334.00) (0.08%) 

  
  

�AXX�MP��%�!#$�����/FORWARD(FWTHBUSD23526M) (2,238,600.78) (0.18%) 
  

  
�AXX�MP��%�!#$�����/FORWARD(FWTHBUSD23127DI) (2,510,500.00) (0.20%) 

  
  

�AXX�MP��%�!#$�����/FORWARD(FWTHBUSD23310BR) (2,529,540.00) (0.20%) 
  

  
�AXX�MP��%�!#$�����/FORWARD(FWTHBUSD23127BD) (3,328,875.00) (0.27%) 

  
  

�AXX�MP��%�!#$�����/FORWARD(FWTHBUSD23127CU) (3,489,265.00) (0.28%) 
  

  
�AXX�MP��%�!#$�����/FORWARD(FWTHBUSD23310FB) (3,996,038.20) (0.32%) 



 

                                                                                         51                     ก������	
������
�� �������� ������:  SCBUSA 

                                                                                                                                                                                             
                     

  ���"�� ��	��9�	����"�� 

��	���ก�����  =����"�=��� ����� ������D� 

  (<��) (%) 
  

  
�AXX�MP��%�!#$�����/FORWARD(FWTHBUSD23310DZ) (4,590,742.00) (0.37%) 

  
  

�AXX�MP��%�!#$�����/FORWARD(FWTHBUSD23310AG) (10,819,782.18) (0.86%) 
�������� 	��� 0.00  0.00%  
�������	��� (9,391,569.50) (0.75%) 
���"������� ������D� 1,252,619,874.48  100.00%  
���"����������� (<��) 3.9393 

 

������������������� 
 � ����� 31 D���"� 2565 

 

ก�����	�=�����   ���"��=����"�=���   %NAV  
(ก) (&���&K��&AF ����ก# (A�$�!ก��
� �A�YHA(&&AFH�! �A�YHA(&Y����&��#�	&)��*�� 
�A�YHA(& �&P�(&���&��#�������#ก�������P#�ก�&�P�����!)�A���&)HH�O�HA�ก�&��
� �&P�
ก&)�&$�ก�&�!A� �	S�Q����ก Q��&AH&�� Q��&AH��$A! �&P�Q����W	&)กA�                              -                  -   
(%) (&���&��#Y����&��#'�กL�'��f��)JA�(A��%V�� Y����&���
�� �&P�H&
RA���
�����	S� 
Q����ก Q��&AH&�� Q��&AH��$A! Q���!Aก�!A� �&P�Q����W	&)กA� 

     
34,613,185.63  

     
2.76  

(�) (&���&��#'�H&
RA���#���&AH rating "�&)�AH investment grade �	S�Q����ก Q��&AH&�� Q��&AH
��$A! Q���!Aก�!A� �&P�Q����W	&)กA�                              -                  -   
(�) (&���&��#'�H&
RA���#���&AHก�&JA��A��AH�$�'�#���P#�OP�"�&)�AH��#(#Wก$#� investment 
grade �&P��'#'� rating �	S�Q����ก Q��&AH&�� Q��&AH��$A! Q���!Aก�!A� �&P�Q����W	&)กA� 

     
-   

     
-   

   
 �A��#$������� (Upper Limit) ��#H&
RA�JA�ก�&���$#�J)!����"�ก!�#' (�) 15% NAV    
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M�ก���B��������	�ก	������ 

M�ก���B�������!�9��
��
������	�����=�����q���� 
(�W�$�(�'	�	^
�
� (A���(# '.�. y Y.�. %���(#!)	�) 

SCBUSAA 

 

SCBUSAP 
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SCBUSA(E) 

 
 

SCBUSA(SSF) 
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SCBUSA(SSFE) 

 

 

������=� : Q!ก�&�W��
����"����( '
����	S��
#�P�A�OV�Q!ก�&�W��
����"�����( 
Q��!�����$&�W�$�'�%��"J!AกR�)�
���� ��P#���% Q!(�H��� �!)�$�'���#�ก#��(A��
�"J 

M�ก���B�������!<<��ก���� 

M�=	<!��?�กก������� 
% =��
����� % =�	�� 

YTD 3 ���	� 6 ���	� 1 �� 3 �� 5 �� 10 �� =���!=�?��=��� 

SCBUSAA -61.02% -14.53% -9.16% -61.02% n.a. n.a. n.a. -38.02% 

�ก�s�'�(&F��1 -60.15% -14.23% -7.61% -60.15% n.a. n.a. n.a. -26.93% 

�$�'QA�Q$�%��Q!ก�&�W��
���� 62.73% 25.79% 37.27% 62.73% n.a. n.a. n.a. 50.26% 

�$�'QA�Q$�%���ก�s�'�(&F�� 62.65% 25.31% 36.58% 62.65% n.a. n.a. n.a. 46.52% 

 

M�=	<!��?�กก������� 
% =��
����� % =�	�� 

YTD 3 ���	� 6 ���	� 1 �� 3 �� 5 �� 10 �� =���!=�?��=��� 

SCBUSAP -61.00% -14.53% -9.15% -61.00% n.a. n.a. n.a. -38.51% 

�ก�s�'�(&F��1 -60.15% -14.23% -7.61% -60.15% n.a. n.a. n.a. -27.45% 

�$�'QA�Q$�%��Q!ก�&�W��
���� 62.73% 25.79% 37.27% 62.73% n.a. n.a. n.a. 51.02% 

�$�'QA�Q$�%���ก�s�'�(&F�� 62.65% 25.31% 36.58% 62.65% n.a. n.a. n.a. 47.75% 
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M�=	<!��?�กก������� 
% =��
����� % =�	�� 

YTD 3 ���	� 6 ���	� 1 �� 3 �� 5 �� 10 �� =���!=�?��=��� 

SCBUSA(E) -60.39% -14.19% -8.42% -60.39% n.a. n.a. n.a. -54.38% 

�ก�s�'�(&F��1 -60.15% -14.23% -7.61% -60.15% n.a. n.a. n.a. -47.98% 

�$�'QA�Q$�%��Q!ก�&�W��
���� 62.73% 25.79% 37.27% 62.73% n.a. n.a. n.a. 57.32% 

�$�'QA�Q$�%���ก�s�'�(&F�� 62.65% 25.31% 36.58% 62.65% n.a. n.a. n.a. 55.64% 

 

M�=	<!��?�กก������� 
% =��
����� % =�	�� 

YTD 3 ���	� 6 ���	� 1 �� 3 �� 5 �� 10 �� =���!=�?��=��� 

SCBUSA(SSF) -61.01% -14.53% -9.15% -61.01% n.a. n.a. n.a. -55.92% 

�ก�s�'�(&F��1 -60.15% -14.23% -7.61% -60.15% n.a. n.a. n.a. -48.57% 

�$�'QA�Q$�%��Q!ก�&�W��
���� 62.73% 25.79% 37.27% 62.73% n.a. n.a. n.a. 57.55% 

�$�'QA�Q$�%���ก�s�'�(&F�� 62.65% 25.31% 36.58% 62.65% n.a. n.a. n.a. 55.90% 

 

M�=	<!��?�กก������� 
% =��
����� % =�	�� 

YTD 3 ���	� 6 ���	� 1 �� 3 �� 5 �� 10 �� =���!=�?��=��� 

SCBUSA(SSFE) -19.33% -14.19% -8.42% n.a. n.a. n.a. n.a. -19.33% 

�ก�s�'�(&F��1 -18.13% -14.23% -7.61% n.a. n.a. n.a. n.a. -18.13% 

�$�'QA�Q$�%��Q!ก�&�W��
���� 41.39% 25.79% 37.27% n.a. n.a. n.a. n.a. 41.39% 

�$�'QA�Q$�%���ก�s�'�(&F�� 40.58% 25.31% 36.58% n.a. n.a. n.a. n.a. 40.58% 

������=� : ก�&$A�Q!ก�&�W��
����%��ก�����&$'��� JA��W%V��(�''�(&F��ก�&$A�Q!ก�&�W��
����%���'��'H&
RA�JA�ก�&!���� 
1 Q!ก�&�W��
����%��ก�����&$'�!Aก 

	&AH��$(�����ก�&	���กA��$�'���#��A(&��!ก�	!�#���P#��W�$�Q!(�H����	S��ก�!��
�H�� � $A���#!���� ("��A(&��#$� 70%) �!)	&AH
��$�A(&��!ก�	!�#���P#����HกAH�#��ก�!��
�H�� � $A���#�W�$�Q!(�H��� ("��A(&��#$� 30%) 

� SCBUSAA ��'�Q!%�����������"��#$��$!� 5 	� (maximum drawdown) �P� -68.82% 
� SCBUSAP ��'�Q!%�����������"��#$��$!� 5 	� (maximum drawdown) �P� -69.03% 
� SCBUSA(E) ��'�Q!%�����������"��#$��$!� 5 	� (maximum drawdown) �P� -68.26% 
� SCBUSA(SSF) ��'�Q!%�����������"��#$��$!� 5 	� (maximum drawdown) �P� -68.81% 
� SCBUSA(SSFE) ��'�Q!%�����������"��#$��$!� 5 	� (maximum drawdown) �P� -37.16% 
 
 
 
 
 



 

                                                                                         56                     ก������	
������
�� �������� ������:  SCBUSA 

                                                                                                                                                                                             
                     

��	���	�=�������������ก��������	�ก	���� (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
�	<�9�9���=���!=������ 1 �ก��"� 2565 Sv������ 31 D���"� 2565 

 

PTR = Min (MP���&A���
�, %��&A���
�) 

 Avg. NAV 

PTR = 526,481,616.00 

 1,287,968,781.41 

PTR = 0.41 

 
������=� : PTR �W�$�J�ก'�!�#���#���ก$#�&)�$#��Q!&$'%��'�!�#�ก�&MP���&A���
�กAHQ!&$'%��'�!�#�ก�&%��&A���
� ��#ก�����&$'!����"�&�H
&))�$!�HAX����#Q#��'� ��&��$'�!�#��&A���
����Y
�f!�#%��ก�����&$'"�&�H&))�$!�HAX�����$กA� 
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����9�	���=�=�����!�9	����<"������
��	S�	�	�=�������ก=�>� PORT 
� ����� 31 D���"� 2565 

 
��9�A�  

  
 M��		ก  

  
 M��"�B/M����<�	�/M�����ก����  

  
��"�<กB��� 

  
 	����<"������
��	S�	�	�M��		ก=�����   ���"������=�|  

  
 ���"��=����"�=���  

   TRIS Rating   FITCH Rating  
 ��
�Z�กY����&   H'J.Y����&ก�
ก&��        AA+(tha)                            -                    34,613,185.63  
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��	���	������?B��Q�=�	ก��=�����>?�����>�����������	�ก	������ 

%��'�!�A#$�	%�� Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund (ก������!Aก)  
(��!#���#'�%��%��'�! : ��A��P�����$�ก������!Aก %��'�! � ��P��'
O���� 2563) 

!AกR�)�A#$�	%��ก����� 

�IH�ก�&!���� ก������!Aก'�$A(O�	&)���� �P� �&���Q!(�H���&))�$J�กก�&�(
HI(%����
�(��"��ก�!
��
���!!�&���&AF I��!AกJ)!����"��!Aก�&A��	&)�K�(&���&���%��H&
RA�"�	&)��*
��&AF��'&
ก���#'�#�����ก�&�(
HI(�#��'����K�� �!)��J'�ก�&!������&
'"��!Aก�&A����ก
	&)��*��&AF��'&
ก� �A����� ก������!Aก��J!����"�����J�� China A-Shares ����������'#�ก
�
&��!) 10 %���
��&A�����Y
 Q#��&)HH Stock Connect 

	&)��*��#J��)�H�� !Aก�M'�H
&�ก 

$A�JA�(A��ก����� (CLASS Z) 27 '
O���� 2551 

ก�&�	
�"��MP���!)%��P���#$!���� ��ก$A��Wก�&MP��%���#$!���� 

ISIN LU0360477805 

Bloomberg MSUEGZU LX 

�A��������
� (Index) Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index 

Index Ticker RU1GN30U 

�ก�!��
� USD 

Q��JA�ก�&ก����� (Manager) Morgan Stanley Investment Management 

�$SH�M(� (website) www.morganstanleyinvestmentfunds.com 

�#�Y&&'���'�!)�#�"��J#�(#��p %��ก������!Aก 

Max entry charge 1% 

Ongoing charge  0.85% 

Management fee 0.70% 

�A����� ��กก������!Aก'�ก�&�	!�#��	!�%��'�!%���(��"�p MV#�H&
RA�JA�ก�&��S�$#��'#'��A�W�AX H&
RA�JA�ก�& %���$��
�Y
�	!�#��	!�%��'�!
�A�ก!#�$��P#�"������!���กAHก������!Aก MV#�OP�$#����&AH�$�'��S���HJ�กQ��OP���#$�!�$ I�J)�J��"��Q��OP���#$!�����&�H����$SH�M(�%��
H&
RA�JA�ก�& 
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Fitch Ratings 
   

	����<"������
��	S�	�9�9���B���<��9��c���  	����<"������
��	S�	�9�9�����B���<��9��c��� 

AAA (tha)   
AAA ����OV�&)�AH�$�'�#���P#�OP�%A��������%���AH�AH�$�'�#���P#�OP�
K�"�	&)��*��MV#�กW���I��
��� I��AH�AH�$�'�#���P#�OP����J)'�H
"��กAH�A��AH�$�'�#���P#�OP���#'��$�'���#� z�����#���{ �'P#��	&�H���HกAH    
Q����ก(&���&�&P�(&���&�P#�"�	&)��*�� �!)I�	ก(
�!�$J)กW���
"���ก#(&���&���ก�&��
���#��ก�&P���W	&)กA�I�&AFH�! 

 F1 (tha) 
����OV�&)�AH�$�'��'�&O%A��������"�ก�&�W&)����(�'��P#���%%��(&���&
(&�(�'กW����'P#��	&�H���HกAHQ����ก(&���&�&P�(&���&�P#� p "�	&)��*
��K�"(��A��AH�$�'�#���P#�OP�K�"�	&)��*��MV#�กW���I��
��� I�
�A��AH�$�'�#���P#�OP����J)'�H"���W�&AH�A��AH�$�'�#���P#�OP���#'��$�'���#� 
z�����#���{ �'P#��	&�H���HกAHQ����ก(&���&�P#�"�	&)��*���$กA� �!)I�
	ก(
�!�$J)กW���"��กAH(&���&���ก�&��
���#��ก�&P���W	&)กA�I�&AFH�! 
"�ก&����#'�&)�AH�$�'�#���P#�OP�����	S��
�*RJ)'��AX!AกR�� z+{ �����$�
��
#'�(
'J�ก�A��AH�$�'�#���P#�OP���#กW��� 

AA (tha) 
AA ����OV�&)�AH�$�'�#���P#�OP�%A�����'�ก�'P#��	&�H���HกAHQ����ก(&�
��&�&P�(&���&�P#�"�	&)��*I�&)�AH�$�'�#���P#�OP�%��(&���&���
ก�&��
�%A�����(#��J�กQ����ก(&���&�&P�(&���&�P#���#���&AHก�&JA��A��AH�$�'
�#���P#�OP�%A��������%��	&)��*�������!Sก��� 

 F2 (tha) 
����OV�&)�AH�$�'��'�&O"�ก�&�W&)����(�'��P#���%���ก�&��
�(�'
กW����$!�"�&)�AH��#�#���"J�'P#��	&�H���HกAHQ����ก(&���&�����P#�"�
	&)��*���$กA� �#���&กS�� &)�AH%���$�'�#���P#�OP��A�ก!#�$A��'#��J
���H��#�กAHก&����#���&AHก�&JA��A��AH�$�'�#���P#�OP���#���ก$#� 

A (tha) 
A ����OV�&)�AH�$�'�#���P#�OP�%A������'P#��	&�H���HกAHQ����ก(&���&�&P�
(&���&�P#�"�	&)��*�� �#���&กS�� ก�&�	!�#��	!�%���O��ก�&���&P�
�K������*&RFก
J��J'�Q!ก&)�H(#��$�'��'�&O"�ก�&�W&)�������(&�
(�'กW���%��(&���&���ก�&��
���!#����'�กก$#�(&���&�P#���#���&AHก�&JA�
�A��AH�$�'�#���P#�OP�"�	&)�K���#���ก$#� 

 F3 (tha) 
����OV�&)�AH�$�'��'�&O"�ก�&�W&)����(�'��P#���%%��(&���&ก�&��
�(�'
กW����$!�"�&)�AH	��ก!���'P#��	&�H���HกAHQ����ก(&���&�P#��&P�(&�
��&�P#�"�	&)��*���$กA� �#���&กS�� �$�'��'�&O"�ก�&�W&)�����A�ก!#�$J)
'��$�'�'#��#���'�ก%V���	(�'�$�'�	!�#��	!�"����!H"�&))�A��
'�กก$#�(&���&��#���&AHก�&JA�ก�&JA��A��AH��#���ก$#� 

BBB (tha) 
BBB ����OV�&)�AH�$�'�#���P#�OP�%A��	��ก!���'P#��	&�H���HกAHQ����ก
(&���&�P#�"�	&)��*�� �#���&กS�� '��$�'�	S��	���'�กก$#�ก�&
�	!�#��	!�%���O��ก�&���&P��K������*&RFก
JJ)'�Q!ก&)�H(#�
�$�'��'�&O"�ก�&�W&)�������(&�(�'กW����$!�%��(&���&���ก�&��
�
��!#����'�กก$#�(&���&�����P#���#���&AHก�&JA��A��AH�$�'�#���P#�OP�"�	&)�K�
��#���ก$#� 

 B (tha) 
����OV�&)�AH�$�'��'�&O"�ก�&�W&)����(�'��P#���%%��(&���&ก�&��
�(�'
กW����$!���#�'#��#����'P#��	&�H���HกAHQ����ก(&���&�P#�"�	&)��*�� 
�$�'��'�&O"�ก�&�W&)�����A�ก!#�$J)�'#��#���'�ก%V��(�'ก�&
�	!�#��	!�����*&RFก
J�!)ก�&��
�"����!H&))�A�� 

BB (tha) 
BB ����OV�&)�AH�$�'�#���P#�OP��#��%���(#W�'P#��	&�H���HกAHQ����ก(&�
��&�P#�"�	&)��*�� ก�&�W&)����(�'��P#���%%��(&���&��!#����
K�"�	&)��*�A�� p '��$�'�'#��#���"�&)�AH��V#��!)�$�'��'�&O"�
ก�&�W&)�����P�(�'กW����$!�J)'��$�'�'#��#���'�ก%V��(�'ก�&
�	!�#��	!�%���*&RFก
J"����!H 

 C (tha) 
����OV�&)�AH�$�'��'�&O"�ก�&�W&)����(�'��P#���%%��(&���&ก�&��
�(�'
กW����$!���#�'#��#������ �'P#��	&�H���HกAHQ����ก(&���&�P#�"�	&)��*��
�$�'��'�&O"�ก�&	 
̂HA(
(�'%��Q�ก�A����ก�&��
�%V����#กAH�K�$)��#��P��(#�
ก�&�W��
�Y�&ก
J�!)�K��ก�&������*&RFก
J��#��A�� 

B (tha) 
B ����OV�&)�AH�$�'����P#�OP�%A��(#W�#��'��A�W�AX�'P#��	&�H���HกAH  
Q����ก(&���&�����P#� p "�	&)��*�� ก�&	 
̂HA(
(�'��P#���%%��(&���&
�����!)%��Q�ก�A����ก�&��
�A����	S��	���"�	AJJ�HA� �(#�$�''A#���A�
JWกA���#"�&)�AH��V#���#��A�� �!)�$�'��'�&O"�ก�&�W&)����(�'กW���
�#��(#���P#����#��A�� �!)�$�'��'�&O"�ก�&�W&)����(�'กW����#��
(#���P#���A�� �'#��#���%V����#กAH�K�$)��#��P��(#�ก�&�W��
�Y�&ก
J�!)�K��
����*&RFก
J 
 

 D (tha) 
����OV�ก�&Q
��A��W&)������#����ก
�%V���!�$�&P�กW!A�J)�ก
�%V�� 
 
������=���9ก	<ก��?��	����<"������
��	S�	>��9�9��>��9�9����
�B���<��9��c���                                                                    
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Fitch Ratings 
   

	����<"������
��	S�	�9�9���B���<��9��c���  	����<"������
��	S�	�9�9�����B���<��9��c��� 

CCC (tha), CC (tha), C (tha) 
�A��AH�$�'�#���P#�OP���!#��������OV�&)�AH�$�'�#���P#�OP�%A��(#W'�ก�'P#�
�	&�H���HกAHQ����ก(&���&�&P�(&���&�P#�"�	&)��*�� �$�'��'�&O
"�ก�&	L
HA(
(�'%��Q�ก�A����ก�&��
�%V����#กAH�K�$)��#��P��(#�ก�&�W��
�
Y�&ก
J�!)ก�&�A�������*&RFก
J�����#�����$ 

 ��&P#��H#�����
�*R�W�&AH	&)��*�� ztha{ J)O�ก&)H��$�(#�J�ก�A��AH�$�'
�#���P#�OP���ก�A��AH ��P#��ก�$�'�(ก(#����กJ�กก�&JA��A��AH�$�'�#���P#�OP�
&)�AH��ก!��&P#���'� z+{ �&P� z-z ��JJ)O�ก&)H��$���
#'�(
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���&AH�
�Y
�$�'���'�&��(�'ก&'Y&&'��'#OV� 50 
&� H&
RA�JA�ก�&%���$��
�Y
�!P#��&�H�$�'���'�&��(�'ก&'Y&&'�	&)กA���$
(�!)��%K�� �&P�	^
��Yก�&"���$�'���'�&��(�'ก&'Y&&'�
	&)กA���$
(�!)��%K�� �!)��กK��!A��	
�"��H&
ก�&��#$!������
��$H	&)กA��&A���&ก '�Q��OP���#$!������#'�����'HA(
���&AH�
�Y
�$�'
���'�&��(�'ก&'Y&&'���
#'%V��J�OV� 50 &� Q��OP���#$!�����A�ก!#�$กSJ)���&AH�
�Y
ก�&���'�&��(�'��P#���%��#กW��� 

� ก�&�	
�"��H&
ก�&��#$!������
��$H	&)กA��&A���&ก ��ก'�Q��OP���#$!������#'�����'HA(
���&AH�
�Y
�$�'���'�&��(�'ก&'Y&&'��&H 50 
&� �!)(#�'�K��!A�ก�&�	
�"��H&
ก�&��#$!������
��$H	&)กA��&A���&ก '�Q��OP���#$!������#'�����'HA(
���&AH�
�Y
�$�'���'�&��(�'
ก&'Y&&'�!�!�(#Wก$#� 50 &� Q��OP���#$!������
'A������&AH�
�Y
���'�&��(�'��P#���%��#กW��� 

$A���#ก&'Y&&'�'�Q!HA��AH �'�OV� (A���(#$A���# 1 %����P��OA��	�AHJ�ก$A��	
�"��H&
ก�&��
���#$!�����$H	&)กA��&A���&ก (�&P�$A���#&)H��$�"�
ก&'Y&&'�) 
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$A���#�&
#'�$�'���'�&�� �'�OV� $A���#ก&'Y&&'�'�Q!HA��AH�&P�$A���#H&
RA�	&)กA����'A(
"���$�'���'�&�� �&P� �	!�#��	!��Q��$�'���'�&��
"��กAHQ��OP���#$!����  

&))�$!��$�'���'�&�� �'�OV� $A���#�&
#'�$�'���'�&�� OV�$A��
������$�'���'�&�� MV#�J)�'#�ก
�$A���#ก&'Y&&'�A�"���$�'���'�&����# 

��P#���%$A��&
#'���'�&�� 

� ก&��Q��OP���#$!�����W&�ก�&MP��K�"�$A���# 25 ก#���$!� 15.30 �. %����P���A�� p $A����&AH�
�Y
���'�&�� �P� $A���# 1 %����P��OA�J�ก
��P����#!����  

� ก&��Q��OP���#$!�����W&�ก�&MP��K��!A�$A���# 25 %����P���A�� p $A����&AH�
�Y
���'�&�� �P� $A���# 1 %�� 2 ��P��OA�J�ก��P����#!���� 

H&
RA�JA�ก�&%���$��
�Y
"�ก�&�	!�#��	!��&P�	&AH	&��$A���#�&
#'�$�'���'�&�� I�OP�$#����&AH�$�'��S���HJ�กQ��OP���#$!�����!�$ �!)
J)�	
��Q"��Q��!�����&�H!#$������#���A#$OV���$$
Y�ก�&��#��'�)�'�A��W"��'A#�"J���$#�Q��OP���#$!�������&AH�&�H%��'�!�A�ก!#�$ I��#��
���J)�Q��&#%��'�!�$�H��$SH�M(�%��H&
RA�JA�ก�&�!)�$SH�M(�%��Q����AH����ก�&%��&P�&AHMP���P���#$!���� (O��'�) �$���(#ก&����#�ก
�J�ก
	AJJA��#�$H��'�'#��� �&P�ก&��JW�	S��!)�'�$& H&
RA�JA�ก�&J)�J��ก�&�	!�#��	!��A�ก!#�$I��A���  

=�	�����������"��"���"�	�!�9���������"��"���"�	� 

(A$�#����# 1 ก&��Q��OP���#$!�����W&�ก�&MP��/�AH�	!�#��%����#$!������
��$H	&)กA�K�"�$A���# 25 ก#���$!� 15.30 �. %����P���A�� p 
$A����&AH�
�Y
���'�&�� �P� $A���# 1 %����P��OA�J�ก��P����#!���� �A���� 

�B���ก��T��	/��<���������������� 20 ��OA�"� 2565 �������<���D�"���"�	� "�	 ����� 1 ��S����� 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาได้รับความคุ้มครอง 

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

เริ�มความคุ้มครองตั �งแต่วันที� 1 
มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป 
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(A$�#����# 2 ก&��Q��OP���#$!�����W&�ก�&MP��/�AH�	!�#��%����#$!������
��$H	&)กA�K��!A�$A���# 25 %����P���A�� p $A����&AH�
�Y

���'�&�� �P� $A���# 1 %�� 2 ��P��OA�J�ก��P����#!���� �A���� 

�B���ก��T��	/��<���������������� 26 ��OA�"� 2565 �������<���D�"���"�	� "�	 ����� 1 ก�ก��"� 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(A$�#����# 3 ก&��Q��OP���#$!����%��P�/�AH�	!�#���กJ�ก��#$!������
��$H	&)กA� J��W"��'�!�#���
�!��������!P�&$'(�#�ก$#� 50,000 
H�� J)���&AH�$�'���'�&��(�'��P#���%J�OV�$A�������%����P����#'�ก�&%��P���#$!���� �A��A�� $A��
������$�'���'�&��J)�	S�$A��&ก%��
��P��OA��	 (A���(#�$!� 0.00 �. (�'&�H&))�$!���#H&
RA�	&)กA�KAกW��� �A���� 

�B���ก�����"��/��<�������		ก����� 25 ��S����� 2565 ���������"��"���"�	� "�	 ����� 1 ก�ก��"� 2565 =���!=���� 0.00 �. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาได้รับความคุ้มครอง 

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

เริ�มความคุ้มครองตั �งแต่วันที� 1 
กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป 

สิ �นสุดความคุ้มครอง 

ทาํรายการขายคืน/สับเปลี�ยน
ออกจากหน่วยลงทุนชนิดควบ
ประกันวันที� 25 มิถุนายน 2565 

สิ �นสุดความคุ้มครองตั �งแต่วันที� 
1 กรกฎาคม 2565 เวลา 0.00 น. 
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=����M���9:�
� !M���9ก��������� 7 !M�=�����"�����������"�����	 

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

มูลค่าเงินลงทุน 
ลงทุน 50,000 – 

149,999 บาท 
ลงทุน 150,000 –  

399,999 บาท 
ลงทุน 400,000 – 

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

ลงทุน 2,000,000 
– 4,999,999 บาท 

ลงทุนตั �งแต่ 
5,000,000 – 

9,999,999 บาท 

ลงทุนตั �งแต่ 
10,000,000  

บาทขึ�นไป 

การประกนัชีวิต 

- �������	
���กก��� 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

100,000 100,000

การประกนัสุขภาพแบบผู้ป่วยใน :  

��ก����������/�������
������� 

 
 

     

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

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

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

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

 
 
 

2,000 

 
 
 

5,000 

 
 
 

12,000 

 
 
 

15,000 

 
 
 

30,000 

 
 
 

60,000 100,000

3. ���6��.����.1��
�� (
�.������	�)   
2,000 

 
5,000 

 
12,000 

 
15,000 

 
30,000 

 
60,000 100,000

4. �����0ก*�!+�71%���������8�9+�#5�� 
(����!�ก
��� �ก��ก:�� 2.  �,�:�� 3.) 

 
500 

 
500 

 
1,500 

 
3,000 

 
4,000 

 
5,000 6,000

5. ����%!"5��!+�7
������� 
(�%���� 31 �����) 

 
150 

 
400 

 
1,000 

 
1,200 

 
1,500 

 
3,000 4,000

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

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

 
 
 
 

1,000 

 
 
 
 

1,000 

 
 
 
 

3,000 

 
 
 
 

4,000 

 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 

6,000 8,000

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

 
300 

 
800 

 
2,200 

 
3,000 

 
4,000 

 
6,000 8,000

8. ����"�;+  
10 ���:����� ���

!"#����� �� 
10 ���:����� ���

!"#����� �� 
10 ���:����� ���

!"#����� �� 
10 ���:����� ���

!"#����� �� 
10 ���:����� ���

!"#����� �� 
10 ���:����� ���

!"#����� �� 
10 ���:����� ���

!"#����� ��

ทนัตกรรม (
����) 
���.����ก���ก��/��<�� ���<�� :%�
 	��%� !"#ก����ก*���ก<�� 
5����
!+�7��'��������8�

�.
ก= .�� ������'.��ก	���"# 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

4,000 

 
 
 
 

5,000 10,000

การประกนัสุขภาพแบบผู้ป่วยนอกหรือ
คลินิก 

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

 
 
- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

600 

 
 

1,200 

 
 

4,000 6,000
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=�	����ก����?����!M�"��"���"�	����M��S�	���������?9�����< 

(ก�&�
J�&��	&AH�Q��$�'���'�&��J)	&AH��ก$A���# 1 %����P��'ก&��' �'R�� '
O���� �!)กA��� %����ก	� ��ก(&�กAH
$A�����Wก�&"���!P#���	S�$A��Wก�&OA��	 �A�������J�	!�#��	!����MV#��	S��	(�'&�H&))�$!���#H&
RA�JA�ก�&กW���) 

(A$�#����# 1 $A���# 25 YA�$��' 2564 Q��OP���#$!�����W&�ก�&MP��/�AH�	!�#��%����#$!������
��$H	&)กA� 50,000 H�� �A��A�� � 
$A���# 1 'ก&��' 2565 J)���&AH�$�'���'�&��"��Q� 1 (#�'�$A���# 10 ก�'K��A�Y� 2565 '�ก�&�W&�ก�&MP��/�AH�	!�#��%����ก 100,000 
H�� �A��A����
�!��������!P�&$'"���#$!������
��$H	&)กA�'�'�!�#���#�กAH 150,000 H�� �$�'���'�&��J)�	!�#�J�ก�Q� 1 �	S�
�Q� 2 "�$A���# 1 �'R�� 2565 

(A$�#����# 2 $A���# 27 '
O���� 2564 Q��OP���#$!�����W&�ก�&MP��/�AH�	!�#��%����#$!������
��$H	&)กA� 900,000 H�� �A��A�� � 
$A���# 1 �
����' 2564 J)���&AH�$�'���'�&��"��Q� 3 (#�'�ก�����'�กW�& 100,000 H�� �A��A����
�!��������!P�&$'"���#$!����
��
��$H	&)กA�'�'�!�#���#�กAH 1,000,000 H�� �Q��$�'���'�&��A����	S��Q� 3 ��P#��J�กก�&�
J�&���Q��$�'���'�&��J)
�
J�&��J�ก'�!�#���
�!��������!P��'#�AH&$'Q!กW�&%����� 

(A$�#����# 3 $A���# 20 กA��� 2564 Q��OP���#$!�����W&�ก�&MP��/�AH�	!�#��%����#$!������
��$H	&)กA� 450,000 H�� �A��A�� � 
$A���# 1 (�!��' 2564 J)���&AH�$�'���'�&��"��Q� 3 (#�'�ก�����'�Q!%����� 100,000 H�� �A��A����
�!��������!P�&$'"���#$
!������
��$H	&)กA�'�'�!�#���#�กAH 350,000 H�� �Q��$�'���'�&��A����	S��Q� 3 ��P#��J�กก�&�
J�&���Q��$�'���'�&��J)
�
J�&��J�ก'�!�#���
�!��������!P��'#�AH&$'Q!กW�&%����� 

(A$�#����# 4 $A���# 4 (�!��' 2564 Q��OP���#$!�����W&�ก�&MP��/�AH�	!�#��%����#$!������
��$H	&)กA� 1,000,000 H�� �A��A�� � 
$A���# 1 ��*J
ก�� 2564 J)���&AH�$�'���'�&��"��Q� 4 (#�'�$A���# 25 YA�$��' 2564 �W&�ก�&%��P�/�AH�	!�#���ก 500,000 
H�� �A��A����
�!��������!P�&$'"���#$!������
��$H	&)กA�'�'�!�#���#�กAH 500,000 H�� �Q��$�'���'�&��J)�	!�#�J�ก�Q� 4 
�	S��Q� 3 "�$A���# 1 'ก&��' 2565 
 
�D�ก��>
����D�"��"���"�	�!�9
�	����ก��=��=�	����	�	"B!�9�Bก��>
�<��ก�� 
(��J�	!�#��	!���� �A������	S��	(�'��P#���%%��H&
RA�	&)กA�) 

- "��HA(&	&)กA���%K����#HA(&	&)JW(A$	&)����"�ก�&"���
�Y
�%��&AกR�(A$กAH�O����H�!"��AXX� 

- ก�&�&�ก&����
���'�����ก&��'&�ก&&'Q��&AH	&)I����#���ก��&�A���� 	&)ก�Hก�&�&�ก&����#��
���'�����กAHH&
RA�	&)กA� 

1) "H�&�ก&����
�Y
%��Q��&AH	&)I�����ก�� ((�'�HH��&�'%��H&
RA�	&)กA�) 

2) �W���HA(&	&)JW(A$	&)�����!)�W����)�H��H���%��Q��&AH	&)I�����ก�� 

3) �W���"H'&�HA(& 

4) �W����)�H��H�����#'�ก�&JW��#�ก�&(�%��Q�����	&)กA�KA 

5) "H
��'%��Q��&AH	&)I����&P����� "�ก&����#(����	
��Q	&)$A(
 

ก&�������$
(J�ก��HA(
��(��&P���(��P#���#�'#��������$
(J�กก�&�JSH	#$ ��
#'��ก��&(�'%�� 6) y 7) 

6) �W���HA��Vก	&)JW$A��ก�#$กAH�����#���&AH&���W���O�ก(���J�ก(W&$J   

7) �W���&�����A���(&�!
ก*� 
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�<	� =��=�	����	�	"B!�9�Bก��>
�<��ก��   

- �Q�ก��!'%��H&
RA� �
��A$&������ JWกA� �H�&� 084-0247302 $A�JA��&� - *�ก&� 9.00 y 18.00 �. 

- *������!!�ก��� �!
�A�M� ��Y� 	&)กA���$
( I�& 1373 H&
ก�& 24 �A#$I'� ��ก$A��'#'�$A���� 

M��� My Allianz Application  	B��"���9�ก>�ก��>��<��ก��>�����=��� � 
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��	กB���	��� � 

� H&
ก�&%��'�!ก�����&$'"��Q��OP���#$!���� :  

H&
RA�JA�ก�&%���$��
�Y
"�ก�&	&AH	&�� �ก��%�	!�#��	!� ��
#'�(
' &�	�HHก�&H&
ก�& �!)/�&P�$
Y�ก�& "�ก�&�W�#� �Q��&#%��'�! %#�$��& 
&����(#�� p �!)/�&P���A��P�%��H&
RA�JA�ก�&OV�Q��!����/Q��OP���#$!���� &$'OV���JJA�"��'�&�	�HHก�&(�H&AH%��'�!�P#� (O��'�) ��#� Q#��
�#������
�!��&��
��� �	S�(�� I�OP�$#����&AH�$�'��S���HJ�กQ��OP���#$!�����!�$ MV#�H&
RA�JA�ก�&J)�J��"��Q��!�����&�H!#$������#����� 
30 $A�ก#��$A��&
#'�W��
�ก�&	&AH	&���	!�#��	!� I�J)	&)ก�*Q#������$SH�M(�%��H&
RA�JA�ก�& �!)�$SH�M(�%��Q����AH����ก�&%��&P�&AH
MP���P���#$!���� (O��'�) MV#�ก�&�W��
�ก�&�ก�#$กAH�&P#���A�ก!#�$'�$A(O�	&)������P#�!�&))�$!� �#�"��J#�"�ก�&�W�#� �!)/�&P��#�"��J#��P#�
"�"�!AกR�)�W������$กA���� MV#�H&
RA�JA�ก�&����W�V�OV�	&)I���%��ก������!)Q��OP���#$!����I�&$'�	S��W�AX �A����� "�ก�&�W�#�
J��'�/��A��P�OV�Q��OP���#$!���� ���
 ก&��ก�&�ก��%I�&�ก�& ก�&%�'(
 ก�&�!
กI�&�ก�&ก�����&$' H&
RA�JA�ก�&J)�W��
�ก�&I��	S��	
(�'�!Aก�ก�s���#�W�Aก�����)ก&&'ก�& ก.!.(. กW��� �!)/�&P�	&)ก�*��#'�ก�&�ก��%��
#'�(
'"�����( 

� ก�&&AHQ!	&)I���(�H�����P#��J�กก�&��#ก�����"��H&
ก�&H���!�P#� (soft commission) :  

H&
RA�JA�ก�&��J&AHQ!	&)I���(�H�����P#�ก�����J�กH���!��#�	S�Q��"��H&
ก�& �A���P#��'�J�กก�&"��H&
ก�&%��H���!�A�ก!#�$"�ก�&JA�ก�&
ก�������� �(#(����	S��	(�'�!Aก�ก�s��A�(#��	���  

(1) Q!	&)I���(�H�����#&AH�$��A��(����	S��&A���
���#'�'�!�#�"�����*&RFก
J�!)(����ก�#$กAHH�H��I�(&�%���$�'�	S�ก�����(�'
กL�'�$#���$�!Aก�&A���!)(!���!Aก�&A�� �!)  

(2) (����'#'���(
ก&&'��#����"����S�$#�H&
RA�JA�ก�&"��H&
ก�&%��H���!�A��H#��&A���ก
��$�'JW�	S���P#�"��ก��������&AH	&)I���J�กH���!
�A�ก!#�$ (Churning)  
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"�ก�&JA��&&Q!	&)I���(�'$&&���V#�"���ก#ก�������#��#K�"(�ก�&H&
��&JA�ก�&%��H&
RA�JA�ก�& H&
RA�(���ก&)�W��$�$�'�	S�Y&&'�!)
�W�V�OV�!AกR�)�!)	&)�K��!Aก�&A����#��J'��$����%��ก������A����$  

"�ก&����#H&
RA�JA�ก�&'�ก�&&AHQ!	&)I���(�H�����P#�ก����� H&
RA�JA�ก�&J)�	
��Q%��'�!�ก�#$กAHก�&&AHQ!	&)I����A�ก!#�$�$�"�
&����&�H	�HAX���!)&����&�H&))�$!��ก��P����$  

� ก�&	^
HA(
(�'กL�'�$#���$ก�&	���กA��!)	&�H	&�'ก�&��ก��
� �!)/�&P�กL�'�(#�� p :  

Q��OP���#$!����'�������#"���$�'&#$''P�กAHH&
RA�JA�ก�& �!)/�&P� Q����#���&AH'�H�'�J�กH&
RA�JA�ก�& "�ก�&	^
HA(
(�'�!Aก�ก�s��ก�#$กAH
ก�&&��JAก!�ก��� (Know Your Customer: KYC) �!)ก�&(&$J��H��P#��&�H%����SJJ&
��ก�#$กAH!�ก��� (Customer Due Diligence: CDD) MV#�
&$'OV��(#�'#JWกA��f��)ก�&"��%��'�! �!)/�&P� JA��#���ก��&�&P��!AกF��"�"���ก#H&
RA�JA�ก�& �!)/�&P� Q����#���&AH'�H�'�J�กH&
RA�JA�ก�& 
��P#�"���	S��	(�'กL�'�$#���$ก�&	���กA��!)	&�H	&�'ก�&��ก��
� �!)/�&P�กL�'�(#��p  

�A����� H&
RA�JA�ก�& �!)/�&P� Q����#���&AH'�H�'�J�กH&
RA�JA�ก�& '��
�Y
	^
��Y �!)/�&P� &)�AH �!)/�&P� ก�!
กก�&�WY�&ก&&'%��Q��OP���#$
!�������(�'��#��S��'�$& I��'#JW(����J��"��Q��OP���#$!�����&�H!#$����� "�ก&����#�ก
���(�ก�&��"���(�ก�&����V#��&P��!���(�ก�&��
�A�(#��	���  

(ก) Q��OP���#$!�����'#"���$�'&#$''P�"�ก�&"��%��'�! �!)/�&P� JA��#���ก��&�&P��!AกF��"�"���ก#H&
RA�JA�ก�& �!)/�&P� Q����#���&AH'�H�'�
J�กH&
RA�JA�ก�& (�'��#H&
RA�JA�ก�&กW��� �&P�"��%��'�! �!)/�&P� JA��#���ก��&�&P��!AกF��"�"���ก#H&
RA�JA�ก�& �!)/�&P� Q����#���&AH
'�H�'�J�กH&
RA�JA�ก��'#�&HO�$��������W�&AHก�&	^
HA(
(�'กL�'�$#���$ก�&	���กA��!)	&�H	&�'ก�&��ก��
��!)/�&P�กL�'�
(#�� p �A����� (�'��#H&
RA�JA�ก�&กW���  

(%) H&
RA�JA�ก�&��S�$#�ก�&�WY�&ก&&'%��Q��OP���#$!������J'�!AกR�)�	S�ก�&ก&)�W�$�'Q
�(�'กL�'�$#���$ก�&	���กA��!)
	&�H	&�'ก�&��ก��
� �!)/�&P� "���	S��#�����"�ก�&��ก��
� �!)/�&P� "���	S��#�����"�ก�&��AH�������ก�&��
��ก#ก�&ก#�ก�&&��(�'
กL�'�$#���$ก�&	���กA��!)	&�H	&�'ก�&��ก��
� �&P���J'�!AกR�)�	S�ก�&�!�ก�!�#�กL�'��&P�%A����(#�กL�'�(#��p  

(�) H&
RA�JA�ก�&��S�$#� ก�&�WY�&ก&&'%��Q��OP���#$!������J'�Q!ก&)�H(#�ก�&!����%��ก�����&$'Q��OP���#$!����&��P#� �&P��$�'
�#���P#�OP��&P�K��!AกR��%��Y�&ก
JJA�ก�&!���� �&P��P#�����%��H&
RA�JA�ก�&  

��กJ�ก��� Q��OP���#$!����(ก!�
��'"��H&
RA�JA�ก�& �!)/�&P�Q����#���&AH'�H�'�J�กH&
RA�JA�ก�&�	
��Q%��'�! �!)/�&P�JA��#���ก��&
�&P��!AกF��"�%��Q��OP���#$!����"���ก#��#$���&��ก�& �&P���#$�����#'��W��JกWกAH���!(�'กL�'�(#��p �&P�H���!�P#�"� ��P#�
	&)I���"�ก�&	^
HA(
(�'กL�'�$#���$ก�&	���กA��!)	&�H	&�'ก�&��ก��
� �!)/�&P�กL�'�(#��p  

�A����� �W$#� zกL�'�$#���$ก�&	���กA��!)	&�H	&�'ก�&��ก��
�{ �&P� �W$#� zกL�'�(#��p{ �A�� "��'��$�'�'�&$'OV�กL�'�%��
	&)��*(#��p ��#ก�����&$'���'�ก�&!����"�	&)��*�A��p ��$  

� %��กW����ก�#$กAH FATCA �!)กL�'�K�R�(#��	&)��*"�!AกR�)���$กA� :  

"�	� �.*. 2553 	&)��*��&AF��'&
ก������กกL�'���#�&�ก$#� Foreign Account Tax Compliance Act (MV#�(#��	J)�&�ก$#� FATCA) I�'�
Q!HA��AH"��$A���# 1 ก&กL��' �.*. 2557 กL�'�fHAH�A�ก!#�$กW���"���O�HA�ก�&��
���#�'#"�#�AX��(
��'&
กA���ก	&)��*��&AF��'&
ก� 
(Foreign Financial Institution �&P� FFI) &����%��'�!�ก�#$กAHHAX��%��H���!��#��#"�HA��AH(������K�R�"��กAH	&)��*��&AF��'&
ก� (MV#�
&$'OV�H���!Y&&'��/�
(
H���! �AX��(
��'&
กA� Q��MV#�'�O
#���#��#O�$&"���&AF��'&
ก� �!)Q��MV#�'�O
#���#��#���K�R�"���&AF��'&
ก�) MV#��	
��&P�'�
�$�กAH FFI �A�� ��กJ�ก���A�	&�ก^��$$#�"�	AJJ�HA�'�&AFH�!"��!�	&)��*กW!A��W��
�ก�&��กกL�'���#'�%��กW����!)�!Aก�ก�s�"�
!AกR�)��#�!���!V�กAH FATCA (MV#�(#��	J)&$'�&�ก FATCA �!)กL�'��A�ก!#�$$#� zกL�'�(#��	&)��*��#�ก�#$%���{)  
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ก�����&$'�!)H&
RA�JA�ก�&OP�$#��	S� FFI (�'H��
�'%�� FATCA MV#�O�กกW���"��(����%��Q�ก�A�(�กAH��#$����&&��ก&%��	&)��*
��&AF��'&
ก�I�'�������#(���&����%��'�!�!)Y�&ก&&'���ก�&��
�%��H���!�AX��(
��'&
กA��!)H���!��#'�!AกR�)(�'�!Aก�ก�s���# FATCA 
กW��� ������#"�ก�&(&$J��H%��'�!!�ก�����P#����$�'�A'�A�Y�%��!�ก���กAH	&)��*��&AF��'&
ก� �!)&$'OV�������#"�ก�&กW���"��!�ก���H��
	&)�K�(���JA��W��ก��&P�A�(�(�'�!Aก�ก�s�%�� FATCA �	S�(��  

K�"(�%��กW���%�� FATCA ��กก�����&$'"��'#�%��Q�ก�A�(���P#�	^
HA(
(�'�!Aก�ก�s�%�� FATCA (ก!#�$�P� '��O��)�	S� Non-
Participating Foreign Financial Institution �&P� NPFFI) ก�����&$'�A��J)���&AHQ!ก&)�H��#�W�AX"����ก&�� �P�  

(1) (���O�ก�Aก��
�"��A(&� 30 % %����
���#ก�����&$'J)���&AHJ�ก&���� Q!	&)I����&P���
�J�กก�&%��&A���
����ก�&��
�"�	&)��*
��&AF��'&
ก� (��
�!�������(&�) MV#�J)�&
#'(��(A���(#$A���# 1 ก&กL��' �.*. 2557 �	S�(���	 �!)��
�!����������'"��&A���
����ก�&��
�%��
	&)��*��&AF��'&
ก� (Pass-thru) MV#���J&$'OV���
�Z�ก�!)��
�!����กAH�O�HA�ก�&��
��P#�p ��ก	&)��*��&AF��'&
ก� MV#�J)�&
#'(��(A���(#	� 
�.*. 2560 �	S�(���	 I� FATCA กW���"���O�HA�ก�&��
�%��	&)��*��&AF��'&
ก��!) FFI ��#�%��&#$'Q�ก�A�(�(�'%��กW���%�� FATCA 
(MV#�&$'OV�Y����&�!)�O�HA�ก�&��
�"�	&)��*�� Q��&AHZ�ก�&A���
� Q����AH����ก�&%��!)&AHMP���P���#$!����) '�������#�W��
�ก�&�Aก��
� 
� ��#J#��A�ก!#�$ก#���W&)"��กAHก�����&$'��#�	S� NPFFI  

(2) Y����&�!)�O�HA�ก�&��
��A��"�	&)��*���!)(#��	&)��*&$'�A��Q�����!Q!	&)I��� Q��&AHZ�ก�&A���
� �!)Q����AH����ก�&%��!)&AH
MP���P���#$!���� ��#�%��&#$'Q�ก�A�(�'%��กW���%�� FATCA ��JJ)	^
��Y�&P�&)�AHก�&�WY�&ก&&'���ก�&��
��&P��(
�$�'�A'�A�Y����Y�&ก
J
กAHก�����&$'�&P�H&
RA�JA�ก�& MV#���J�W"��ก�����&$'�'#��'�&O�W��
�ก�&!����(#��	��� �!)/�&P��W��
�ก�&!��������#���'#'�
	&)�
�Y
K�� &$'OV���J�W"��Q��OP���#$!�����'#��'�&O�W&�ก�&Q#�����Q����AH����ก�&%��!)&AHMP���P���#$!���������ก(#��	  

��P#�'
"��H&
RA�JA�ก�&�!)ก�����&$'���&AHQ!ก&)�H"�ก�&�W��
����&$'�A����P#��	S�ก�&&AกR�	&)I���%��Q��OP���#$!����I�&$' H&
RA�
JA�ก�&�!)ก�����&$' (I�H&
RA�JA�ก�&) JV��%��Q�ก�A�(���P#�	^
HA(
(�'�!Aก�ก�s��!)%��กW���%��กL�'�(#��	&)��*��#�ก�#$%��� �!)
��P#�"��H&
RA�JA�ก�&�!)ก�����&$'��'�&O	^
HA(
(�'K�&)Q�ก�A�K�"(�%��กW����!)�!Aก�ก�s�%��กL�'�(#��	&)��*��#�ก�#$%������ 
H&
RA�JA�ก�&�!)ก�����&$' (MV#�&$'�A��Q����#�ก�#$%���กAHก�&	^
HA(
���%��ก����� ��#� Q�����!Q!	&)I��� Q��&AHZ�ก�&A���
� �!)Q����AH����
ก�&%��!)&AHMP���P���#$!����) JV�%���$��
�Y
"�ก�&�W��
�ก�&�A����  

(1) &���%�"��Q��OP���#$!������#�%��%#��	S��!�'P��%��	&)��*��&AF��'&
ก� (�&P��	S�H���!(�'��#กL�'�(#��	&)��*��#�ก�#$%���กW���) "��
�W
��'H&
RA�JA�ก�&�!)ก������!)(A$���"�ก�&�W�#�%��'�! (��#� �P#� ��#��# �!%	&)JW(A$Q�����K�R�%����&AF��'&
ก� JW�$��!)'�!�#�
��#$!��������!P� JW�$���
��#�%��P���#$!�����&P���
�	A�Q!��#���&AH �	S�(��) ��#'���#"�HAX���A���'�%��Q��OP���#$!�����A��กAHH&
RA�
JA�ก�& "��กAH��#$���%��&AF�A��"��!)(#��	&)��* (�'%��กW���%��กL�'�(#��	&)��*��#�ก�#$%���  

(2) &���%�"��Q��OP���#$!�����W�#�%��'�! ��ก��& �!)/�&P��W
��' ��
#'�(
' ��P#�P�A��&P��
��J���&�H�$�'�ก�#$%���กAH	&)��*
��&AF��'&
ก� ��#� ��A��P�����ก�&����
�Y
"��AX��(
��'&
กA��&P�ก�&"��%��'�!(�'�A$%����#กW����$�"��HH��&�'%����#$����&&��ก&%��
	&)��*��&AF��'&
ก� �&P�ก�&�J��	&AH	&��%��'�!�'P#�%��'�!��#��"���$�'�ก�&�	!�#��	!� �	S�(�� &$'OV��W�#��!AกF����P#�P�A�ก�&�%��&#$'"� 
FATCA �&P�กL�'�(#��	&)��*��#�ก�#$%��� ("�ก&����#�	S�!�ก����O�HA�ก�&��
�) �A����� �	S��	(�'�!Aก�ก�s��!)%��กW���%��กL�'�
�A�ก!#�$  

(3) �W��
�ก�&�P#�"���P#�"������!���กAHกL�'�(#��	&)��*��#�ก�#$%�����P#��	S�ก�&	���กA��!)!�Q!ก&)�H��#J)�ก
�(#�ก������&P�Q��OP���#$
!����I�&$' &$'�A����P#�"��ก������&P�Q��OP���#$!����I�&$'���&AH	&)I�����
#'%V����ก'�ก�&�W��
�ก�&��#����!���กAHกL�'�
(#��	&)��*��#�ก�#$%���%���(�� "�ก&����#Q��OP���#$!����	^
��Yก�&�W��
�ก�&�&P��'#�����J(��(�H&AHK�"�&))�$!���#H&
RA�JA�ก�&
กW��� H&
RA�JA�ก�&%���$��
�Y
"�ก�&�W��
�ก�&�#��"��#����V#��&P��!��#���A�(#��	���(�'�$�'JW�	S��!)�$�'��'�)�' I�OP�$#�
Q��OP���#$!�����A�ก!#�$&AH�&�Hก�&�W��
�ก�&(�'��#H&
RA�JA�ก�&�J������!�$ �!)/�&P�����W��
�ก�&(�'%��(ก!���#���&)H��$�"��W%��	
�HAX��  
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(1) �'#&AH�W�A#�MP��/�AH�	!�#�/I�� ��#$!����%��Q��OP���#$!�����A�ก!#�$  

(2) &)�AH�&P����"��H&
ก�& �!)�W��
�ก�&�P���
�!����(�''�!�#���#$!����"���ก#Q��OP���#$!�����A�ก!#�$  

(3) �W��
�ก�&�Aก��
� � ��#J#�J�ก&������
�!���� ��
�	A�Q!�!)/�&P���
���#�W&)�#�%��P���#$!����%��Q��OP���#$!����&��A����� ��P#�"��
����!���กAH�ก�s��!)%��กW���%��กL�'�(#��	&)��*��#�ก�#$%��� �A����� (����'#%A�กAHกL�'�%��	&)��*��  

(4) �W��
�ก�&�P#�"��A��	S�ก�&	���กA��&P�!�Q!ก&)�H �&P��W"��ก������&P�Q��OP���#$!����I�&$'���&AH	&)I�����
#'%V�� ��ก'�ก�&
�W��
�ก�&��#����!���กAHกL�'�(#��	&)��*��#�ก�#$%���%���(��  

ก�&�W��
�ก�&�A�ก!#�$OP��	S��$�'JW�	S� �!)�	S�ก�&&AกR�Q!	&)I���%��ก�����I�&$' ��&�)�	S�ก�&ก&)�W��P#��!�ก�!�#�'
"��H&
RA�
JA�ก�&�!)ก�����'�ก�&�W��
�ก�&��#�'#����!���%��HA��AH%�� FATCA �!)กL�'�(#��	&)��*��#�ก�#$%����A�J)�W"��ก�������J(���O�ก�Aก 
� ��#J#� �&P�O�ก	
�HAX��Y����&(�'��#ก!#�$�!�$%���(�� MV#�"����	^
HA(
H&
RA�JA�ก�&J)�!P�ก�W��
�ก�&�f��)Q��OP���#$!������#�%��%#��	S�
�!�'P��%��	&)��*��&AF��'&
ก� (�&P��	S�H���!(�'��#กL�'�(#��	&)��*��#�ก�#$%���กW���) ��#��A��  

�A����� "�ก&����#กL�'���'�ก�&�ก��%��
#'�(
'%��กW�����P#�&��&AHก�&�W��
�ก�&(�'��#H&
RA�JA�ก�&�����$��
�Y
�$�%���(�� H&
RA�JA�ก�& 
(&$'OV�Q����#�ก�#$%���) J)�W��
�ก�&(�'%��กW���%��กL�'�K�"�	&)��* I���J�W�#�%��'�!%��Q��OP���#$!�����	A���#$��� �&P�
�W��
�ก�&�P#�"���#&��ก�&กW��� I��'#JW�	S�(���&���%�(#�Q��OP���#$!���� 

� "�ก&����#��)ก&&'ก�&กWกAH(!����� �!)/�&P��W�Aก�����)ก&&'ก�& ก.!.(. �ก��%��
#'�(
'	&)ก�* กL �ก�s� ��#�ก�#$%���กAHก�&!����
�!)/�&P�ก�&JA�ก�&ก����� H&
RA�JA�ก�&%���$��
�Y
��#J)	&AH	&��/�	!�#��	!�"��&P#���A�ก!#�$%���(�� ��P#�"���	S��	(�'	&)ก�*
��)ก&&'ก�&กWกAH(!����� �!)/�&P�	&)ก�*�W�Aก�����)ก&&'ก�& ก.!.(. ��#�ก��%��
#'�(
' �A����� ก�&	&AH	&��/�	!�#��	!��A�ก!#�$J)
�W��
�ก�&(�'��$�����#	&)ก�*กW��� �!)OP�$#����&AH'(
��S���HJ�กQ��OP���#$!�����!�$ 

� �W�&AH��#$!������
���P#�ก�&��' MV#��'�OV� ��#$!������
���P#�ก�&��' �!)��#$!������
���P#�ก�&��'Q#���#������
�!Sก�&��
ก�� 

(1) H&
RA�JA�ก�&J)�Wก�&HA��VกHAX����
�!����%��Q��OP���#$!�����ก&�ก�&(�'$A���#!���� �!)�'P#�'�ก�&%��P���#$!�����&P�I����
��#$!���� H&
RA�JA�ก�&J)�W�$�(����� Q!	&)I��� �!)�Aก��
�!�����(#!)&�ก�& (�'$
Y��%��ก#����กก#�� (FIFO) (�'�!Aก�ก�s��!)
$
Y�ก�&��#�'��'H&
RA�JA�ก�&!����กW���  

$A���#!���� �'�OV� $A���#Q��OP���#$!����!����"���#$!������
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1. ขอ้มลูท ัว่ไป 

ชือ่โครงการจดัการ (ไทย) :  กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์หุน้ยเูอส แอคทฟี 

ชือ่โครงการจดัการ (องักฤษ) :  SCB US Active Equity Fund 

ชือ่ยอ่โครงการ :  SCBUSA 

ประเภทโครงการ :  กองทนุเปิด  
ประเภทการขาย :  หลายครัง้ 
การก าหนดอายโุครงการ :  ไมก่ าหนด  
รายละเอยีดเพิม่เตมิเงือ่นไข (อายโุครงการ) :  
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใหโ้ครงการจัดการกองทุนรวมที่ไดรั้บอนุมัติส ิน้สุดลง โดยจะไม่น ากอง
ทรัพยส์นิไปจดทะเบยีนเป็นกองทนุรวม หรอือาจพจิารณาเลกิโครงการ โดยถอืวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนแลว้ ทัง้น้ี บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังกล่าวโดยค านงึถงึผลประโยชนส์งูสดุของกองทุนและผูถ้อื
หน่วยลงทนุเป็นส าคัญในกรณีดังตอ่ไปน้ี  
(1) กองทนุรวมมจี านวนเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทนุไมเ่พยีงพอตอ่การจัดตัง้กองทนุ  
(2) กองทุนไม่สามารถลงทุนไดต้ามวัตถุประสงคข์องกองทุนอย่างเหมาะสม อันเน่ืองจากปัจจัยอืน่ใดที่
ท าใหผ้ลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะเขา้ไปลงทุนปรับตัวลดลงอย่างมนัียส าคัญ ทัง้น้ี ขึน้อยู่กับ
ดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  
(3) มกีารเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบเกีย่วกับวงเงนิรับอนุญาตใหน้ าเงนิไปลงทนุในตา่งประเทศ  
(4) ผูจ้ัดการกองทนุพจิารณาแลว้เห็นวา่สถานการณ์การลงทนุในและ/หรอืตา่งประเทศไมเ่หมาะสม และ/
หรอืมเีหตุใหเ้ชือ่ไดว้่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่อาจสง่ผล
กระทบตอ่ผลตอบแทนของกองทนุทีไ่มเ่ป็นไปตามทีบ่รษัิทจัดการคาดหวัง  
(5) ไม่สามารถสรรหาหรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคลอ้งกับ
วัตถุประสงค ์และ/หรอืนโยบายการลงทุนของโครงการ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเลกิกองทุนได ้
โดยถอืวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  
ลกัษณะโครงการ :  กองทนุเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป 

ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

วตัถปุระสงคข์องโครงการ :  
เพื่อระดมเงินออมและเงินลงทุนจากประชาชนทั่วไป นิติบุคคล และ/หรือสถาบันต่าง ๆ ที่มุ่งหวัง
ผลตอบแทนจากการน าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ โดยกองทุนจะเนน้ลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบรษัิทใน
ประเทศสหรัฐอเมรกิาที่มุ่งเนน้การเตบิโตอย่างมีคุณภาพ และอาจมีการลงทุนเสรมิในหลักทรัพยน์อก
ประเทศสหรัฐอเมรกิา  
2. ประเภทกองทนุ 

ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุ :  ตราสารทนุ 

ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ : 
- กองทนุรวมเพือ่การออม 

- กองทนุรวมฟีดเดอร ์
ชือ่กองทนุหลกั (กรณี Feeder Fund) : Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund 

ประเทศทีก่ ากบัดแูลการเสนอขาย : ลักเซมเบริก์ (LUXEMBOURG) 

เป็นกองทนุ UCITS  
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ประเภทการลงทนุตามลกัษณะพเิศษอืน่ ๆ : 

- กองทนุรวมทีม่นีโยบายเปิดใหม้กีารลงทนุในกองทนุรวมอืน่ภายใต ้บลจ. เดยีวกัน 

- กองทนุรวมทีใ่หส้ทิธปิระโยชนข์องประกันชวีติหรอืประกันสขุภาพ 

ประเภทการลงทุนตามความเสีย่งเกีย่วกบัตา่งประเทศ : กองทุนรวมทีเ่นน้ลงทุนแบบมคีวามเสีย่ง
ตา่งประเทศ  
รายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ:  
กองทุนมีนโยบายเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder 
Fund) ไดแ้ก่ Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วย
ลงทุน (share class) Z Accumulation สกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ (USD) กองทุนหลักบรหิารโดย Morgan 
Stanley Investment Management จดทะเบยีนภายใตก้ฎหมายของประเทศลักเซมเบริก์ และอยูภ่ายใต ้
UCITS กองทุนหลักมวีัตถุประสงค ์คอื สรา้งผลตอบแทนระยะยาวจากการเตบิโตของเงนิตน้ในสกุลเงนิ
ดอลลารส์หรัฐ โดยหลักจะลงทุนในหลักทรัพยป์ระเภทตราสารทุนของบรษัิทในประเทศสหรัฐอเมรกิาที่
มุง่เนน้การเตบิโตอยา่งมคีุณภาพ และอาจมกีารลงทนุเสรมิในหลักทรัพยน์อกประเทศสหรัฐอเมรกิา ทัง้น้ี 
กองทุนหลักอาจลงทุนในหุน้จีน China A-Shares ไดสู้งสุดไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของสนิทรัพยส์ุทธ ิผ่าน
ระบบ Stock Connect 

กองทนุหลักมกีารจ ากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทนุ โดยหากค าสั่งไถถ่อนหน่วยลงทุนทัง้หมดเกนิรอ้ยละ 10 
ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนหลัก กองทุนหลักอาจพจิารณารับค าสัง่ไถ่ถอนหน่วยลงทนุดังกล่าว
ตามสัดส่วนเพื่อไม่ใหเ้กนิรอ้ยละ 10 ของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนหลัก ดังนัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุน
อาจไมไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุและมลูค่าหน่วยลงทนุในวันทีส่ง่ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่การสบัเปลีย่น
หน่วยลงทนุนัน้ รวมถงึอาจไมไ่ดรั้บเงนิคา่ขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้
กองทุนม ีnet exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่
นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุน และมกีารลงทุนทีส่ง่ผลใหม้ ีnet exposure ที่
เกีย่วขอ้งกับความเสีย่งต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพยส์นิ
สทุธขิองกองทนุ  
สว่นทีเ่หลอื บรษัิทจัดการอาจลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่ ตราสารทนุ ตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทนุ และ/หรอื
เงนิฝาก และ/หรอืบัตรเงนิฝากทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ รวมถงึอาจมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยอ์ืน่หรอื
ทรัพยส์นิอืน่ และ/หรอืหาดอกผลโดยวธิกีารอืน่อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง ตามทีค่ณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด หรอืเห็นชอบใหก้องทนุลงทนุได ้ 
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน 
(Efficient portfolio management) และ/หรือการบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหส้ามารถสรา้งผลตอบแทน
จากการลงทุนไดเ้พิม่ขึน้ และ/หรอืลดค่าใชจ้่ายของกองทุน รวมทัง้อาจลงทนุในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้
เพือ่ป้องกันความเสีย่งจากการลงทนุ เชน่ การท าสญัญาสวอปและ/หรอืสญัญาฟอรเ์วริด์ทีอ่า้งองิกับอัตรา
แลกเปลีย่น ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรอืใหค้วามเห็นชอบ  
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพือ่ป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น 
(Hedging) ตามความเหมาะสมส าหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึง่ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผูจั้ดการ
กองทนุ โดยผูจั้ดการกองทนุจะพจิารณาจากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ปัจจัยทางเศรษฐกจิ การเงนิ การคลัง 
เป็นตน้ เพือ่คาดการณ์ทศิทางอัตราแลกเปลีย่น  
นอกจากน้ี กองทนุอาจลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) และ
ตราสารหน้ีทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) และตราสาร
หน้ีที่ไม่ไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ (Unrated) รวมทัง้ตราสารทุนที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย ์(Unlisted) รวมถงึอาจท าธุรกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์หรอืธุรกรรมการซือ้โดยมสีัญญาขาย
คนื (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
ทัง้น้ี ในการค านวณสดัสว่นการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บรษัิทจัดการอาจ
ไมนั่บชว่งระยะเวลาดังน้ีรวมดว้ยก็ได ้โดยตอ้งค านงึถงึประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคัญ  
1. 30 วันนับแตว่ันทีจ่ดทะเบยีน  
2. 30 วันกอ่นครบอายโุครงการหรอืกอ่นเลกิกองทนุรวม  
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3. ชว่งระยะเวลาทีต่อ้งใชใ้นการจ าหน่ายทรัพยส์นิของกองทนุเน่ืองจากไดรั้บค าสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน หรอืมกีารโอนยา้ยกองทุนจ านวนมาก หรอืเพือ่รอการลงทุน ทัง้น้ี ตอ้งไม่เกนิกว่า 10 วันท า
การ  
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรอืกองทุนรวมอสังหารมิทรัพย ์(กอง1) หรอืทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหารมิทรัพย ์(REITs) หรอืกองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐาน (infra) ซึง่อยู่ภายใตก้าร
จัดการของบรษัิทจัดการในสดัสว่นไมเ่กนิรอ้ยละ 100 ของมลูค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ ยกเวน้กรณีที่
กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหารมิทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐาน (infra) 
ลงทุนสูงสุดไดไ้ม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุนใน
หน่วยลงทนุดังกลา่วตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบนโยบายการลงทนุของกองทนุซึง่เป็นไปตามหลักเกณฑเ์งือ่นไข
ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด ทัง้น้ี กองทนุปลายทางไมส่ามารถลงทนุยอ้นกลับในกองทนุตน้
ทาง (circle investment) และกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอืน่ภายใตบ้รษัิทจัดการ
เดยีวกันอกี (cascade investment)  

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

อนึ่ง หากในกรณีที่การลงทุนในกองทุนหลักน้ีไม่เหมาะสมอีกต่อไป โดยอาจสืบเน่ืองจากการไดรั้บ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่นๆ ของกองทุนหลั กน้ี เช่น การ
เปลีย่นแปลงนโยบายการลงทุน ลักษณะกองทุน อัตราค่าธรรมเนียม การลงทุนหรอืมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิอืน่
ใดทีขั่ดตอ่หลักเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด หรอืผลตอบแทน/ผลการด าเนนิงานของ
กองทุนต่างประเทศต ่ากว่าผลตอบแทน/ผลการด าเนินงานของกองทุนอื่น ๆ ที่มีนโยบายการลงทุน
ใกลเ้คียงกัน หรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือขนาดของกองทุนต่างประเทศลดลง จนอาจมี
ผลกระทบต่อกองทุน หรอืการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสอืชีช้วนหรอืโครงการ 
หรอืเมือ่กองทนุตา่งประเทศกระท าความผดิตามความเห็นของหน่วยงานทีก่ ากับดแูลกองทุนต่างประเทศ 
หรอืเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบหรอืสิง่อืน่ใดทีส่ง่ผลต่อการด าเนนิงานของกองทุนในฐานะผูล้งทุน 
หรอืการเปลีย่นแปลงอืน่ใดทีอ่าจส่งผลกระทบหรอือาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อกองทุน กล่าวคอื ใน
กรณีทีเ่กดิการเปลีย่นแปลงซึง่อาจมผีลตอ่กองทนุหลกั และ/หรอืบรษัิทจัดการ หรอืในกรณีทีม่กีองทนุอืน่
ที่มีนโยบายใกลเ้คียงกัน และบรษัิทเห็นว่าการยา้ยไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการ
ด าเนินงานโดยรวมของกองทุนหรือเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และเป็น
ผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะพจิารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนรวม
ต่างประเทศหรือกองทุนหลักเป็นกองทุนต่างประเทศอื่นได ้ตามดุลยพินิจของบรษัิทจัดการ ซึง่การ
ด าเนินการดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทุนของกองทุน หรอืขอสงวนสทิธทิี่จะ
ยกเลิกกองทุน อีกทัง้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน 
(class) รวมถงึเปลีย่นแปลงสกลุเงนิลงทุนเป็นสกุลเงนิอืน่ใดนอกเหนือจากสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ หรอื
เปลีย่นแปลงการซือ้ขายในประเทศอื่นใดนอกเหนือจากประเทศลักเซมเบริก์ ตามดุลยพนิิจของบรษัิท
จัดการในภายหลังได ้โดยถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยแลว้ ซึง่บรษัิทจัดการจะค านึงถงึ
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ ทัง้น้ี บรษัิทจัดการจะแจง้การเปลีย่นแปลงและรายละเอยีด
ทีเ่กีย่วขอ้งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้กอ่นด าเนนิการเปลีย่นแปลงหรอืกอ่นท าการลงทนุดังกลา่ว  
ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิอง
กองทนุปลายทางหากปรากฏวา่มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนปลายทางทีก่องทนุรวมไปลงทนุมมีูลค่า
ทรัพยส์นิสทุธลิดลงในลกัษณะใดลักษณะหนึง่ดังตอ่ไปน้ี บรษัิทจัดการจะด าเนนิการตามหลักเกณฑ ์และ
วธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด โดยกองทุนปลายทางดังกล่าวเป็นกองทนุต่างประเทศ
ทีไ่มม่วีัตถปุระสงคก์ารลงทนุในท านองเดยีวกับกองทนุรวมดัชนีหรอืกองทุนรวมอทีเีอฟ  
(1) มูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกนิกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุน
ปลายทางดังกลา่ว  
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนปลายทางดังกล่าวลดลงในชว่งระยะเวลา 5 วันท าการ
ใดตดิตอ่กันคดิเป็นจ านวนเกนิกวา่ 2 ใน 3 ของมลูค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุปลายทางนัน้  
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ในกรณีทีมู่ลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนปลายทางทีก่องทุนไปลงทุนลดลงในลักษณะดังกล่าว บรษัิท
จัดการจะด าเนนิการดังตอ่ไปน้ี  
(1) แจง้เหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สนิลดลงพรอ้มแนวทางการด าเนินการโดยค านึงถึง
ประโยชนท์ีด่ทีีส่ดุของผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่วันทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลูของกองทนุปลายทางทีป่รากฏเหต ุ 
(2) ปฏบัิตติามแนวทางการด าเนนิการตาม (1) ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันทีม่กีารเปิดเผยขอ้มูล
ของกองทนุปลายทางทีป่รากฏเหต ุ 
(3) รายงานผลการด าเนินการใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่
ด าเนนิการแลว้เสร็จ  
(4) เปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับการด าเนนิการของกองทุนตาม (1) ต่อผูท้ีส่นใจจะลงทุนเพื่อใหผู้ท้ีส่นใจจะ
ลงทุนรับรูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกับสถานะของกองทุน ทัง้น้ี บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหบุ้คลากรทีเ่กีย่วขอ้ง
เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกับการด าเนนิการดังกลา่วดว้ย  
ระยะเวลาในการด าเนินการตามขอ้ (2) บรษัิทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  
ในการโอนยา้ยหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไปยังกองทนุตา่งประเทศอืน่ขา้งตน้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธิ
ในการพจิารณาด าเนนิการครัง้เดยีวหรอืหลายครัง้ก็ได ้โดยการทยอยโอนยา้ยเงนิลงทุนอาจสง่ผลใหช้ว่ง
ระยะเวลาดังกล่าว กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวซ้ ึง่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศมากกว่า 1 
กองทุน ตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการขา้งตน้ อย่างไรก็ตามหากบรษัิทจัดการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอืน่
ใดทีม่นีโยบายสอดคลอ้งกับวัตถุประสงคข์องโครงการ บรษัิทจัดการอาจพจิารณาด าเนนิการขอมตผิูถ้อื
หน่วยลงทนุเพือ่เปลีย่นแปลงนโยบายการลงทนุ หรอืด าเนนิการยกเลกิโครงการจัดการกองทนุรวมได ้ 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงประเภทและลักษณะพเิศษของกองทนุรวมในอนาคตเป็นกองทุน
รวมหน่วยลงทนุ (Fund of Funds) หรอืกองทนุรวมทีม่กีารลงทนุโดยตรงในตราสาร และ/หรอืหลักทรัพย์
ต่างประเทศ หรอืสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้โดยไม่ท าใหร้ะดับความ
เสีย่งของการลงทนุ (risk spectrum) เพิม่ขึน้ ทัง้น้ี ใหเ้ป็นไปตามดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุซึง่ขึน้อยู่
กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้ือหน่วยลงทุน อนึ่ง บรษัิทจัดการจะ
ด าเนนิการแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน กอ่นด าเนนิการเปลีย่นแปลงประเภท
กองทนุดังกลา่ว โดยประกาศผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

ขอ้มลูทัว่ไปของ Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund (กองทนุหลกั) 
(แหลง่ทีม่าของขอ้มลู : หนังสอืชีช้วนกองทนุหลกั ขอ้มลู ณ เดอืนมถินุายน 2563) 

ลักษณะทั่วไปของกองทนุ 

นโยบายการลงทนุ กองทุนหลักมวีัตถุประสงค ์คอื สรา้งผลตอบแทนระยะยาวจากการ
เตบิโตของเงนิตน้ในสกุลเงนิดอลลารส์หรัฐ โดยหลักจะลงทุนใน
หลักทรัพยป์ระเภทตราสารทุนของบรษัิทในประเทศสหรัฐอเมรกิาที่
มุ่งเนน้การเติบโตอย่างมีคุณภาพ และอาจมีการลงทุนเสริมใน
หลักทรัพยน์อกประเทศสหรัฐอเมรกิา ทัง้น้ี กองทุนหลักอาจลงทุน
ในหุน้จนี China A-Shares ไดส้งูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของสนิทรัพย์
สทุธ ิผา่นระบบ Stock Connect 

ประเทศทีจ่ดทะเบยีน ลักเซมเบริก์ 

วันจัดตัง้กองทนุ (CLASS Z) 27 มถินุายน 2551 

การเปิดใหซ้ือ้และขายคนืหน่วย
ลงทนุ 

ทกุวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 

ISIN LU0360477805 

Bloomberg MSUEGZU LX 
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ดัชนีอา้งองิ (Index) Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index 

Index Ticker RU1GN30U 

สกลุเงนิ USD 

ผูจ้ัดการกองทนุ (Manager) Morgan Stanley Investment Management 

เว็บไซต ์(website) www.morganstanleyinvestmentfunds.com 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ของกองทนุหลัก 

Max entry charge 1% 

Ongoing charge  0.85% 

Management fee 0.70% 

ทัง้น้ี หากกองทุนหลักมกีารเปลีย่นแปลงขอ้มูลขา้งตน้ใดๆ ซึง่บรษัิทจัดการเห็นว่าไม่มนัียส าคัญ บรษัิท
จัดการ ขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงขอ้มูลดังกล่าวเพื่อใหส้อดคลอ้งกับกองทุนหลัก ซึง่ถอืว่าไดรั้บความ
เห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิส าหรบัหนว่ยลงทนุชนดิควบประกนั : 
ขอ้มลูสทิธปิระโยชนแ์ละความคุม้ครอง 
ผูรั้บเอาประกันของหน่วยลงทนุชนดิควบประกันในปัจจุบัน คอื บมจ. อลอิันซ ์อยธุยา ประกันชวีติ 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดควบประกันจะไดรั้บความคุม้ครองประกันชีวติและสุขภาพของ
บรษัิทประกัน ตามทีก่รมธรรมก์ าหนด ดังน้ี 

1.   คณุสมบัตขิองผูม้สีทิธเิอาประกัน 

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

มลูคา่เงนิลงทนุคงเหลอื = มลูคา่เงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุซือ้/สบัเปลีย่นเขา้ – มลูคา่เงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ
ขาย/สบัเปลีย่นออก 

•  ตอ้งมอีายรุะหวา่ง 15-65 ปีบรบิรูณ์ (หรอืเป็นไปตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทจัดการก าหนด) 
•  เป็นบุคคลทีบ่รษัิทประกันถอืวา่มสีขุภาพสมบูรณ์แข็งแรง 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 
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•  เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุเสยีชวีติ 

•  เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุมอีายเุกนิกวา่อายสุงูสดุทีก่ าหนดไวข้า้งตน้ 

•  เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุมมีลูคา่เงนิลงทนุคงเหลอืไมเ่ป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนด 

•  เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุขาดคณุสมบัตขิอ้ใดขอ้หนึง่ของคณุสมบัตขิองผูม้สีทิธเิอาประกันตามขอ้ 1. 
ทัง้น้ี การสิน้สุดความคุม้ครอง ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขตามปีกรมธรรม์หรือตามรอบระยะเวลาที่บรษัิท
ประกันก าหนด 

4.   ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีสทิธิเอาประกันจะไดรั้บความคุม้ครองดา้นประกันชีวติและสุขภาพ 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 
ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจพจิารณาสทิธปิระโยชน์ดา้นการประกันชวีติและสขุภาพทุก ๆ ปี หรอืระยะเวลาอืน่
ใดตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร หากบรษัิทจัดการเห็นว่าสทิธปิระโยชนด์า้นการประกันชวีติและสขุภาพ
จะไม่เกดิประโยชน์ต่อผูล้งทุนโดยรวม หรอืมผีลกระทบต่อกองทุนรวมในอนาคต บรษัิทจัดการขอสงวน
สทิธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขของสทิธปิระโยชน์ความคุม้ครอง เงื่อนไข
กรมธรรม์ บรษัิทประกัน หรือเงื่อนไขอื่นใด ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด รวมถงึยกเลิกสทิธิ
ประโยชน์ความคุม้ครองชวีติและสุขภาพ หรอืยกเลกิหน่วยลงทุนชนดิควบประกัน โดยถอืว่าไดรั้บความ
เห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ และจะเปิดเผยใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้อย่างทั่วถงึด ว้ยวธิีการที่
เหมาะสมอันท าใหม้ั่นใจไดว้า่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดรั้บทราบขอ้มลูดังกลา่ว โดยอยา่งนอ้ยจะเผยแพร่ขอ้มูล
ไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการและเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 
เงือ่นไขการเริม่รับความคุม้ครอง 
•    การเปิดใหบ้รกิารหน่วยลงทนุชนดิควบประกันครัง้แรก หากมผีูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีณุสมบัตไิดรั้บสทิธิ
ความคุม้ครองตามกรมธรรม์ไม่ถงึ 50 ราย บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิลื่อนรอบความคุม้ครองตาม
กรมธรรมป์ระกันชวีติและสขุภาพ หรอืปฏเิสธการใหค้วามคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกันชวีติและสขุภาพ 
และหากภายหลังเปิดใหบ้รกิารหน่วยลงทนุชนดิควบประกันครัง้แรก มผีูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีณุสมบัตไิดรั้บ
สทิธคิวามคุม้ครองตามกรมธรรม์เพิ่มขึน้จนถงึ 50 ราย ผูถ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวก็จะไดรั้บสทิธกิาร
คุม้ครองตามเงือ่นไขทีก่ าหนด 

•    การเปิดใหบ้รกิารหน่วยลงทนุชนดิควบประกันครัง้แรก หากมผีูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีณุสมบัตไิดรั้บสทิธิ
ความคุม้ครองตามกรมธรรม์ครบ 50 ราย และต่อมาภายหลังการเปิดใหบ้รกิารหน่วยลงทุนชนิดควบ
ประกันครัง้แรก มผีูถ้ือหน่วยลงทุนทีม่คีุณสมบัตไิดรั้บสทิธคิวามคุม้ครองตามกรมธรรมล์ดลงต ่ากว่า 50 
ราย ผูถ้อืหน่วยลงทนุเดมิยังคงไดรั้บสทิธคิุม้ครองตามเงือ่นไขทีก่ าหนด 

วันทีก่รมธรรมม์ผีลบังคับ หมายถงึ ตัง้แตว่ันที ่1 ของเดอืนถัดไปนับจากวันเปิดใหบ้รกิารชนดิหน่วยลงทุน
ควบประกันครัง้แรก (หรอืวันทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรม)์ 
วันทีเ่ริม่ความคุม้ครอง หมายถงึ วันทีก่รมธรรมม์ผีลบังคับหรอืวันทีบ่ริษัทประกันอนุมัตใิหค้วามคุม้ครอง 
หรอื เปลีย่นแปลงแผนความคุม้ครองใหกั้บผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

ระยะเวลาความคุม้ครอง หมายถงึ วันทีเ่ริม่ความคุม้ครอง ถงึวันสิน้สุดความคุม้ครอง ซึง่จะไม่เกนิวันที่
กรมธรรมย์ังใหค้วามคุม้ครองอยู่ 
เงือ่นไขวันเริม่คุม้ครอง 
•  กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนท ารายการซือ้ภายในวันที ่25 กอ่นเวลา 15.30 น. ของเดอืนนัน้ ๆ วันไดรั้บสทิธิ
คุม้ครอง คอื วันที ่1 ของเดอืนถัดจากเดอืนทีล่งทนุ 
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•  กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุท ารายการซือ้ภายหลังวนัที ่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 : 3,000,000,000.00 บาท 

นโยบายการเพิม่เงนิทนุโครงการ : ม ี

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

จ านวนหนว่ยลงทนุเร ิม่ตน้ : 300,000,000 หน่วย  
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 าหนดสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบ
ลว่งหนา้ 
2) ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท (บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 
(ถา้ม)ี บวกภาษีมลูคา่เพิม่ (ถา้ม)ี บวกคา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(ถา้ม)ี) 
3) บรษัิทจัดการน าเงนิไปลงทุนต่างประเทศภายใตว้งเงนิที่ไดรั้บจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอื หน่วยงานอืน่ใดทีม่อีาจตามกฎหมาย  
อนึง่ การเพิม่หรอืลด และ/หรอืการโอนหรอืรับโอนวงเงนิรับอนุญาตใหส้ามารถไปลงทุนในต่างประเทศ
ตามเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวขา้งตน้ จะส่งผลกระทบถงึจ านวนเงนิทุนของโครงการซึง่บรษัิทจัดการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะด าเนนิการโดยถอืวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  
4) 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  
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อตัราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกนิรอ้ยละ :  
100.00 

- การลดความเสีย่ง (Hedging) 

การลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) : ลงทนุ  
กลยุทธ์การบรหิารกองทุน (Management Style) : กองทุนไทยมุ่งหวังใหผ้ลประกอบการ
เคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังใหผ้ลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active 
management)  

ลกัษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทนุ : จ่ายผลตอบแทนแบบไมซ่บัซอ้น  
5. การแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ (class of unit) 

ประเภทการแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ :  
- คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ่้ายทีเ่รยีกเก็บผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

- ระยะเวลาการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

- สทิธทิีจ่ะไดรั้บเงนิปันผล 

- สทิธปิระโยชนท์างภาษีชนดิเพือ่การออม (SSF) 

รายการ class of unit :  
1. ชือ่ยอ่ : SCBUSAA 

เป็นชนดิเพือ่การออม (SSF) : ไมเ่ป็น 

รายละเอยีดแตล่ะชนดิหนว่ยลงทนุ : ชนดิสะสมมลูคา่ 
ค าอธบิาย : 
เหมาะส าหรับผูล้งทนุทีต่อ้งการผลตอบแทนผ่านการเพิม่มลูค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก (Total 
return) 

2. ชือ่ยอ่ : SCBUSAR 

เป็นชนดิเพือ่การออม (SSF) : ไมเ่ป็น 

รายละเอยีดแตล่ะชนดิหนว่ยลงทนุ : ชนดิรับซือ้คนือัตโนมัต ิ

ค าอธบิาย : 
เหมาะส าหรับผูล้งทุนทีต่อ้งการรับผลตอบแทนจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัต ิโดย
กองทนุมุง่หวังทีจ่ะใหผู้ล้งทนุรับรายไดส้ม ่าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัต ิ

3. ชือ่ยอ่ : SCBUSAD 

เป็นชนดิเพือ่การออม (SSF) : ไมเ่ป็น 

รายละเอยีดแตล่ะชนดิหนว่ยลงทนุ : ชนดิจ่ายเงนิปันผล 

ค าอธบิาย : 
เหมาะส าหรับผูล้งทนุทีต่อ้งการรับผลตอบแทนจากเงนิปันผล 

4. ชือ่ยอ่ : SCBUSAP 

เป็นชนดิเพือ่การออม (SSF) : ไมเ่ป็น 

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

5. ชือ่ยอ่ : SCBUSA(E) 

เป็นชนดิเพือ่การออม (SSF) : ไมเ่ป็น 

รายละเอยีดแตล่ะชนดิหนว่ยลงทนุ : ชนดิชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์

ค าอธบิาย : 
เหมาะส าหรับผูล้งทุนทีท่ ารายการผา่นชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์เชน่ SCBAM Fund Click เป็นตน้ 
และชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเพิม่เตมิ 

6. ชือ่ยอ่ : SCBUSA(SSF) 

เป็นชนดิเพือ่การออม (SSF) : เป็น 

รายละเอยีดแตล่ะชนดิหนว่ยลงทนุ : ชนดิเพือ่การออม 

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

7. ชือ่ยอ่ : SCBUSA(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 : SCBUSA(IN) 

เป็นชนดิเพือ่การออม (SSF) : ไมเ่ป็น 

รายละเอยีดแตล่ะชนดิหนว่ยลงทนุ : ชนดิควบประกัน 

ค าอธบิาย : 
เหมาะส าหรับผูล้งทนุทีต่อ้งการไดรั้บความคุม้ครองจากบรษัิทประกัน 

6. การจา่ยเงนิปนัผล :  

ชือ่ยอ่ นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล 

SCBUSAA ไมจ่่าย 

SCBUSAR ไมจ่่าย 

SCBUSAD จ่าย 

SCBUSAP ไมจ่า่ย 

SCBUSA(E) ไมจ่่าย 
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ชือ่ยอ่ นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล 

SCBUSA(SSF) จ่าย 

SCBUSA(SSFE) จ่าย 

SCBUSA(IN) ไมจ่า่ย 

หลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิปนัผล :  
บรษัิทจัดการจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลไมเ่กนิปีละ 12 ครัง้  
ส าหรับชนดิจ่ายเงนิปันผล พจิารณาจากผลการด าเนนิงานสิน้สดุตามชว่งเวลาทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร 
จากก าไรสะสม หรอืก าไรสทุธใินรอบระยะเวลาบัญชทีีจ่ะจ่ายเงนิปันผลแลว้แต่กรณี และการจ่ายเงนิปัน
ผลดังกลา่วจะตอ้งไม่ท าใหก้องทนุรวมมผีลขาดทุนสะสมเพิม่ขึน้ในรอบระยะเวลาบัญชทีีม่กีารจ่ายเงนิปัน
ผลนัน้ โดยจะขึน้อยูกั่บดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  
ทัง้น้ี บรษัิทจัดการจะถือปฏบิัตติามหลักเกณฑ์และวธิีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด และตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร  
ส าหรับชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอเิล็กทรอนิกส์ จะจ่ายเงนิปันผลไดเ้มื่อ
กองทุนมกี าไรสะสม และจะไม่ท าใหก้องทุนรวมมผีลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชทีีม่กีารจ่ายเงนิ
ปันผลนัน้  
การจ่ายเงนิปันผลของกองทุนในแต่ละครัง้ จะเลือกจ่ายใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังตอ่ไปน้ี  
(1) จ่ายจากเงนิปันผลหรอืดอกเบีย้รับทีไ่ดรั้บจากทรัพยส์นิของกองทนุรวม  
(2) จ่ายไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 30 ของก าไรสะสมดังกลา่ว หรอืก าไรสทุธใินรอบระยะเวลาบัญชทีีจ่ะจ่ายเงนิปัน
ผลนัน้ แลว้แตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกับการจ่ายเงนิปัน
ผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบัญชทีีก่ าหนดโดยสมาคม นักบัญชแีละผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย และตามหลักเกณฑ์หรือวธิีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดย
บรษัิทจัดการจะแจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิดังกลา่วใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และเว็บไซต์ของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  
ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจา่ยเงนิปนัผลแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ :  
ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาใหม้กีารจ่ายเงนิปันผล บรษัิทจัดการจะประกาศการจ่ายเงนิปันผล วันปิด
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงนิปันผล และอัตราเงนิปันผลของกองทุนรวม ทัง้น้ี บรษัิทจัดการจะ
ปฏบัิต ิดังน้ี  
1. ประกาศขึน้เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 
(ถา้ม)ี หรอืวธิกีารอืน่ใดทีผู่ล้งทนุทั่วไปสามารถทราบได ้ 
2. แจง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุรวมถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทีถ่อืหน่วยลงทนุชนดิไมร่ะบชุือ่ผูถ้อืเมือ่ไดรั้บการรอ้งขอ  
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีอ่าจจะจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุดว้ยวธิทีีต่า่งกันส าหรับหน่วยลงทุน
ทีข่ายในชว่งระยะเวลาทีต่า่งกันได ้โดยไดรั้บความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. กอ่นด าเนนิการจ่ายเงนิ
ปันผลในแต่ละครัง้ และจะถอืปฏบิัตเิพิม่เตมิตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  
ในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ใชส้ทิธขิอรับเงนิปันผลจ านวนใดภายในอายุความใชส้ทิธเิรียกรอ้งตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรษัิทจัดการจะไม่น าเงนิปันผลจ านวนดังกล่าวไปใชเ้พื่อการอืน่ใด 
นอกจากเพือ่ประโยชนข์องหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนัน้  
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7. การรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ 

รายการ class of unit :  

1. ชือ่ยอ่ : SCBUSAA 

มลูคา่ข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : 1,000.00 บาท  
จ านวนหนว่ยลงทนุข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : ไมก่ าหนด 

2. ชือ่ยอ่ : SCBUSAR 

มลูคา่ข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : 1,000.00 บาท  
จ านวนหนว่ยลงทนุข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : ไมก่ าหนด 

3. ชือ่ยอ่ : SCBUSAD 

มลูคา่ข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : 1,000.00 บาท  
จ านวนหนว่ยลงทนุข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : ไมก่ าหนด 

4. ชือ่ยอ่ : SCBUSAP 

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

5. ชือ่ยอ่ : SCBUSA(E) 

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

6. ชือ่ยอ่ : SCBUSA(SSF) 

มลูคา่ข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : ไมก่ าหนด 

จ านวนหนว่ยลงทนุข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : ไมก่ าหนด 

7. ชือ่ยอ่ : SCBUSA(SSFE) 

มลูคา่ข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : ไมก่ าหนด 

จ านวนหนว่ยลงทนุข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : ไมก่ าหนด 

8. ชือ่ยอ่ : SCBUSA(IN) 

มลูคา่ข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : 1,000.00 บาท  
จ านวนหนว่ยลงทนุข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : ไมก่ าหนด 

วธิกีารรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ :  
- แบบดลุยพนิจิของผูล้งทนุ 

- แบบอัตโนมัต ิ

ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  
ทกุวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน ยกเวน้ชนดิควบประกัน ทุกวันที ่25 ของทุกเดอืน (หากตรงกับวันหยุด
ท าการใหเ้ลือ่นเป็นวันท าการถัดไป)  
การรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ : ผูถ้อืหน่วยลงทนุไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

- ในกรณีสัง่ขายคนืเป็นจ านวนหน่วยเมือ่คดิเป็นจ านวนเงนิแลว้ตอ้งเป็นไปตามมลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขาย
คนืดว้ย 
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- บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะปรับลด ยกเวน้จ านวนหรอืมูลค่าขัน้ต ่าขา้งตน้ในอนาคตไดโ้ดยถอืว่า
ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 
วันก่อนวันด าเนินการดังกล่าว โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 
อยา่งไรก็ตาม บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธกิ าหนดมลูคา่ขัน้ต ่าของการรับซือ้คนืนอ้ยกวา่ทีร่ะบไุวข้า้งตน้ได ้
เพือ่รองรับรายการสง่เสรมิการขายหรอืบรกิารต่างๆ ของบรษัิทจัดการ ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิท
จัดการ  
- ในกรณีทีจ่ านวนหน่วยลงทนุทีส่ัง่ขายคนืหรอืจ านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการไดรั้บจากการขายคนื
หน่วยลงทุนในค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนนัน้มากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักดว้ยคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนื
หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ของผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
บรษัิทจัดการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการที่
บันทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสั่งขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่บรษัิทจัดการ และการขายคนืดังกล่าวเป็นผลให ้
หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนมมีูลค่าต ่า
กวา่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด บรษัิทจัดการจะด าเนนิการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมด
ในรายการดังกลา่ว  
- ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไดย้ื่นค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการยังไม่
สามารถรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนไดโ้ดยอยู่ในระหว่างการด าเนนิการของบรษัิทจัดการ
ตามหัวขอ้ “เงือ่นไข ขอ้จ ากัด หรอืสทิธใินการระงับ การโอน หรอืการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน” ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนอาจขอยกเลิกค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไดใ้นระหว่างเวลาท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใดที่
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดย้ืน่ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ ทัง้น้ี การ
ยกเลกิค าสัง่ขายคนืจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่ไดรั้บการอนุมัตจิากบรษัิทจัดการกอ่น  
- การช าระเงนิคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

บรษัิทจัดการจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพยส์นิ มูลค่า
หน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวม
วันหยดุท าการของผูป้ระกอบธุรกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะในท านองเดยีวกับธุรกจิการ
จัดการกองทนุรวม และผูป้ระกอบธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งในตา่งประเทศซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่การช าระราคา  
บรษัิทจัดการจะประกาศวันหยุดดังกล่าวใหท้ราบผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี หรอืวธิกีารอืน่ตามที่บรษัิทจัดการก าหนด โดยการ
ช าระเงินจะโอนเงนิเขา้บัญชีเงินฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่เปิดไวกั้บธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) หรอืธนาคารพาณิชยอ์ืน่ ตามเลขทีบ่ัญชทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุแจง้ไวใ้นใบค าขอใชบ้รกิารกองทุน 
หรือจ่ายเป็นเช็ค ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผูถ้ือหน่วย
ลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามที่อยู่ที่ระบุไวใ้นค าขอใชบ้รกิารกองทุน หรือวธิอีื่นใดที่
บรษัิทจัดการก าหนด 

- การรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุแบบอตัโนมตั ิ 
บรษัิทจัดการจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตใิหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืน
อัตโนมัตไิมเ่กนิปีละ 12 ครัง้ บรษัิทจัดการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการรับซือ้คนื
หน่วยลงทุนอัตโนมัต ิเป็นเกณฑใ์นการค านวณราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยจะน าเงนิไปลงทุนต่อยัง
กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหน้ีระยะสัน้ (SCBSFF) หรอืกองทนุรวมตราสารหน้ี/กองทนุรวมตลาดเงนิ
ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด หรอืกองทุนรวมอืน่ตามความประสงคข์องผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยกองทุนทีร่องรับ
จะเป็นไปตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  

เงือ่นไข ขอ้จ ากดั หรอืสทิธใินการระงบั การโอน หรอืการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ :  

1. การช าระคา่รับซือ้คนื สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุดว้ยหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ 

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

2. การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ  
บรษัิทจัดการจะเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งขายคืน
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไว ้ซึง่ตอ้งไมเ่กนิกวา่กรณีดังตอ่ไปน้ี  
(1) บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุใดเหตุหนึ่ง
ดังน้ี โดยไดรั้บความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
(ก) มเีหตจุ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่ง
สมเหตสุมผล  
(ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดรั้บช าระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลา
ปกต ิซึง่เหตดุังกลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ  
(2) ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุกอ่นหรอืในชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการพบวา่ราคารับซือ้
คนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกตอ้งโดยมมีูลค่าตัง้แต่ 1 สตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอัตราตัง้แต่
รอ้ยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยังไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการ
แกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา 
การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) บรษัิทจัดการจะปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ ์ดังตอ่ไปน้ี  
(1) เลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคนืไดไ้มเ่กนิ 10 วันท าการนับแตว่ันทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมคี าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทนุนัน้ เวน้แตไ่ดรั้บการผอ่นผันจากส านักงาน ก.ล.ต.  
(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลือ่นก าหนดการช าระคา่ขาย
คนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทุนทั่วไปใหท้ราบเรือ่งดังกลา่วดว้ย
วธิกีารใดๆ โดยพลัน  
(3) แจง้การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน พรอ้มทัง้จัดสง่รายงานทีแ่สดงเหตุผลของ
การเลือ่น และหลักฐานการไดรั้บความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรอืการรับรองขอ้มูล
ของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ต่อส านักงาน ก.ล.ต. โดยพลัน ทัง้น้ี บรษัิทจัดการจะมอบหมายให ้
ผูด้แูลผลประโยชนด์ าเนนิการแทนก็ได ้ 
(4) ในระหว่างการเลือ่นก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมผีูถ้ือหน่วยลงทุนสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บรษัิทจัดการจะรับซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อื
หน่วยลงทนุตามล าดับวันทีส่ง่ค าสัง่ขายคนืกอ่นหลัง  
3. เงือ่นไขและขอ้จ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทนุ 

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

(ข) การโอนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ศาลหรอืโดยผลของกฎหมาย (ซึง่ไมร่วมถงึกรณีทีผู่ล้งทนุทีเ่ป็นบคุคล
ธรรมดาตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปแต่ไม่เกนิ 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผูล้งทุนบางคนหรือ
ทัง้หมดเสยีชวีติ เวน้แตศ่าลจะมคี าสัง่เป็นอยา่งอืน่) 
(ค) การโอนหน่วยลงทนุในกรณีพเิศษอืน่ๆทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควรและอนุมัตใิหโ้อนได ้

ทัง้น้ี ผูโ้อนและผูรั้บโอนจะตอ้งมายืน่ค าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองทีส่ านักงานทะเบยีนหน่วยลงทุน 
ในกรณีทีผู่รั้บโอนยังไม่ไดเ้ป็นผูใ้ชบ้รกิารกองทุนกับบรษัิทจัดการ ผูรั้บโอนจะตอ้งกรอกรายละเอยีดในใบ
ค าขอใชบ้รกิารกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพรอ้มค าขอโอนหน่วยลงทุน และช าระ
คา่ธรรมเนียมการโอนตามหัวขอ้คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุทีร่ะบไุวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี   
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทกึขอ้มูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุน 
พรอ้มเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้รั้บโอนหน่วยลงทุน และออกใบยนืยันการโอนหน่วยลงทุน
ใหแ้กผู่โ้อนหน่วยลงทนุภายใน 7 วันนับตัง้แตว่ันทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดรั้บค าขอโอนหน่วยลงทนุ   
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ทัง้น้ี สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ต่อเมือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบั้นทกึขอ้มูลลงในทะเบยีน  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุเรยีบรอ้ยแลว้ 
3.2 ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออม และชนดิเพื่อการออมผ่านชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์ไม่สามารถน า
หน่วยลงทนุไปจ าหน่าย จ่ายโอน จ าน า หรอืน าไปเป็นประกันได ้

3.3 ผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุไม่มสีทิธโิอนเปลีย่นมอืหน่วยลงทุนไม่
วา่กรณีใดทัง้สิน้ และไมม่สีทิธนิ าหน่วยลงทนุไปจ าน าเป็นหลักประกัน 

3.4 เพือ่ประโยชนส์งูสดุของการบรหิารจัดการกองทนุ การรับลงทะเบยีนการโอนหน่วยลงทนุของกองทุน 
ใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของบรษัิทจัดการแต่เพียงผูเ้ดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะรับ/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 บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 3 วันท าการกอ่นการใช ้
สทิธปิิดรับค าสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบรษัิทจัดการและ
เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี และแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบ  
- บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธปิฏิเสธค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผูล้งทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวขัดกับ
หลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื มผีลกระทบตอ่การบรหิารจัดการกองทนุ หรอื ท าให ้
เกดิความเสีย่งทางกฎหมายหรอืต่อชือ่เสยีงของบรษัิทจัดการหรอืกองทุน โดยบรษัิทจัดการจะค านงึถงึ
ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ 

8. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ย 

8.1 คา่ธรรมเนยีมรวม 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมท ัง้หมด : 
1. ชือ่ยอ่ : SCBUSAA 

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

2. ชือ่ยอ่ : SCBUSAR 

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

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

4. ชือ่ยอ่ : SCBUSAP 

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

5. ชือ่ยอ่ : SCBUSA(E) 

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

6. ชือ่ยอ่ : SCBUSA(SSF) 

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

7. ชือ่ยอ่ : SCBUSA(SSFE) 

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

8. ชือ่ยอ่ : SCBUSA(IN) 

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

8.2 คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม 

คา่ธรรมเนยีมการจดัการรายปี 

1. ชือ่ยอ่ : SCBUSAA 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการจดัการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.68 ตอ่ปีของมูลค่า
ทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักคา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีานในการค านวณ
จากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

2. ชือ่ยอ่ : SCBUSAR 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการจดัการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.68 ตอ่ปีของมูลค่า
ทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักคา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีานในการค านวณ
จากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 
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3. ชือ่ยอ่ : SCBUSAD 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการจดัการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.68 ตอ่ปีของมูลค่า
ทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักคา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีานในการค านวณ
จากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

4. ชือ่ยอ่ : SCBUSAP 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการจดัการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 1.61 ตอ่ปีของมูลค่า
ทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักคา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีานในการค านวณ
จากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

5. ชือ่ยอ่ : SCBUSA(E) 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการจดัการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.68 ตอ่ปีของมูลค่า
ทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักคา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีานในการค านวณ
จากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

6. ชือ่ยอ่ : SCBUSA(SSF) 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการจดัการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.68 ตอ่ปีของมูลค่า
ทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักคา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทีม่ฐีานในการค านวณ
จากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

7. ชือ่ยอ่ : SCBUSA(SSFE) 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการจดัการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 1.61 ตอ่ปีของมูลค่า
ทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักคา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีานในการค านวณ
จากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

8. ชือ่ยอ่ : SCBUSA(IN) 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการจดัการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.68 ตอ่ปีของมูลค่า
ทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักคา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีานในการค านวณ
จากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี 

1. ชือ่ยอ่ : SCBUSAA 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ : 0.11 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีาน
ในการค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

2. ชือ่ยอ่ : SCBUSAR 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ : 0.11 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีาน
ในการค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

3. ชือ่ยอ่ : SCBUSAD 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ : 0.11 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล
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ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีาน
ในการค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

4. ชือ่ยอ่ : SCBUSAP 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ : 0.11 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีาน
ในการค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

5. ชือ่ยอ่ : SCBUSA(E) 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ : 0.11 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีาน
ในการค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

6. ชือ่ยอ่ : SCBUSA(SSF) 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ : 0.11 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีาน
ในการค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

7. ชือ่ยอ่ : SCBUSA(SSFE) 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ : 0.11 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีาน
ในการค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

8. ชือ่ยอ่ : SCBUSA(IN) 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ : 0.11 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีาน
ในการค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุรายปี 

1. ชือ่ยอ่ : SCBUSAA 

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

2. ชือ่ยอ่ : SCBUSAR 

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

3. ชือ่ยอ่ : SCBUSAD 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหนว่ยลงทุนรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 0.11 
ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สนิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผูดู้แลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวมที่
มฐีานในการค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 
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4. ชือ่ยอ่ : SCBUSAP 

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

5. ชือ่ยอ่ : SCBUSA(E) 

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

6. ชือ่ยอ่ : SCBUSA(SSF) 

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

7. ชือ่ยอ่ : SCBUSA(SSFE) 

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

8. ชือ่ยอ่ : SCBUSA(IN) 

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

คา่ธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทนุ : ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการจดัจ าหนา่ย : ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมอืน่ๆ : ม ี

ประมาณการค่าธรรมเนยีมอืน่ๆ ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 3.75 ต่อปีของมูลค่าทรัพยส์นิรวมหักดว้ย
หน้ีสนิรวม กอ่นหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 
และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีานในการค านวณจากมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิณ วันที่
ค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

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

ในกรณีทีก่องทุนรวมต่างประเทศคนืเงนิค่าธรรมเนียมการจัดการบางสว่นเพื่อเป็นค่าตอบแทนเน่ืองจาก
การทีก่องทุนน าเงนิไปลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศนัน้ (Loyalty Fee หรอื Rebate) บรษัิทจัดการจะ
ด าเนนิการใหเ้งนิจ านวนดังกลา่วตกเป็นทรัพยส์นิของกองทนุ 
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คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ 
ส าหรับทกุชนดิหน่วยลงทนุ (ยกเวน้ชนดิควบประกัน) ประมาณการคา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ ในอัตราไมเ่กนิรอ้ย
ละ 2.68 ต่อปีของมูลค่าทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผูด้แูลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และคา่ธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีานใน
การค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

ส าหรับหน่วยลงทุนชนิดควบประกัน ประมาณการค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.75 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักดว้ยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมที่มฐีานในการ
ค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

ทัง้น้ี เมือ่ค านวณรวมกับค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ทีเ่รยีกเก็บจรงิจากกองทุนรวม จะตอ้งไม่เกนิ
คา่ธรรมเนียมรวมของแตล่ะชนดิหน่วยลงทนุ  
(1) คา่ใชจ่้ายเพือ่วัตถปุระสงคใ์นการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมตามจ านวน
ที่จ่ายจรงิ ทัง้น้ี ไม่เกนิรอ้ยละ 0.27 ของจ านวนเงนิทุนของโครงการและในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็น
ค่าใชจ่้ายของกองทุนรวมเฉลีย่เท่ากันทุกวัน ภายในระยะเวลา 1 ปี เชน่ ค่าใชจ่้ายในการจัดท าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใชจ่้ายดา้นการตลาด ค่าอบรมเผยแพร่ความรู ้และ
สมัมนาแนะน ากองทนุรวม  
(2) คา่ใชจ่้ายในการสอบบัญช ีและค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ในการสอบบัญช ีซึง่รวมค่าใชจ่้ายตรวจสอบทรัพยส์นิ
ในประเทศ และตา่งประเทศ  
(3) ค่าจัดท า จัดพมิพ ์และจัดสง่ หนังสอืชีช้วนรายละเอยีดโครงการกองทุนรวม หนังสอืชีช้วนสว่นสรุป
ขอ้มลูส าคัญ สว่นขอ้มลูกองทนุรวม รวมถงึเอกสารประกอบการขายอืน่ ๆ  
(4) ค่าเก็บรักษาทรัพยส์นิในต่างประเทศ ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปีของมูลค่าหลักทรัพยข์องแต่
ละสกลุเงนิ (ถา้ม)ี  
(5) ค่าจัดท าและ/หรือจัดส่งรายงาน ข่าวสาร ขอ้มูลใดๆแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน หรือบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกับ
กองทุนรวมโดยตรง หนังสอืบอกกลา่วประกาศและรายงานต่างๆ รวมถงึคา่ประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวัน 
ตลอดจนข่าวสาร ขอ้มูลที่บรษัิทจัดการมีหนา้ที่จัดท า และ/หรือจัดส่งตามที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายก าหนด  
(6) ค่าพมิพแ์บบฟอรม์ใบจองซือ้หน่วยลงทุน ใบสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ใบสั่งขายหน่วยลงทุน ใบยนืยันการ
ซือ้และขายหน่วยลงทนุ หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุและแบบฟอรม์อืน่ๆ เกีย่วกับกองทนุรวม  
(7) คา่ใชจ่้ายในการรับช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน ค่าใชจ่้ายในการออกเช็ค และน าเงนิเขา้บัญชสี าหรับ
การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  
(8) คา่ธรรมเนียมธนาคารตา่งๆ เชน่ ค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิาร SCB CASH MANAGEMENT คา่สมดุเช็ค
คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิระหวา่งบัญช ีเป็นตน้  
(9) ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้งในการจัดตัง้และ/หรอืจัดการกองทุนทีเ่กดิขึน้จากการปฏบัิต ิ
และ/หรอืเพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ/หรอืหลักเกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอืน่
ใดของรัฐที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ค่าธรรมเนียมค าขอจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมในการจด
ทะเบียนกองทรัพย์สนิของโครงการจัดการเป็นกองทุนรวม ค่าไปรษณียากร ค่าแปลเอกสารต่างๆ ที่
เกีย่วกับการลงทนุ คา่อากรแสตมป์ตา่งๆ คา่ด าเนนิงานอืน่ๆ เป็นตน้  
(10) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามทวงถามหรือการด าเนินคดีเพื่อการรับช าระหน้ีใดๆของกองทุนรวมทัง้
ค่าใชจ่้ายในการรับช าระหน้ีเป็นทรัพยส์นิอืน่แทนการช าระหน้ีดว้ยเงนิสดตามตราสารแห่งหน้ี เช่น ค่าที่
ปรกึษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าสบืทรัพยแ์ละ/หรอืบังคับคด ีค่าใชจ่้าย
ในดา้นนติกิรรม คา่ใชจ่้ายหรอืคา่ธรรมเนียมอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับทางราชการ เป็นตน้  
(11) ค่าใชจ่้ายและค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วเน่ืองกับการด าเนนิงานของกองทุนรวม ไดแ้ก ่ค่าใชจ่้าย (ถา้ม)ี 
ในการด าเนนิคดขีองผูดู้แลผลประโยชน์ทีฟ้่องรอ้งใหบ้รษัิทจัดการปฏบิัตติามหนา้ทีห่รอืเรยีกค่าสนิไหม
ทดแทนความเสยีหายจากบรษัิทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือเมื่อไดรั้บค าสั่งจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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(12) ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ การจัดประชมุผูถ้อืหน่วยลงทุน การขอ
มตผิูถ้อืหน่วยลงทนุ รวมถงึการแจง้ขอ้มลูขา่วสารตา่ง ๆ ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ  
(13) ค่าใชจ่้ายต่างๆที่เกดิขึน้จากการปฏบิัตติามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอื กฎหมายก าหนด  
(14) คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จากการรับจ านองอสงัหารมิทรัพย ์เพือ่เป็นหลักประกันการลงทนุของกองทนุรวม  
(15) คา่ทีป่รกึษากฎหมาย (ถา้ม)ี ทีป่รกึษาการเงนิอืน่ ๆ (ถา้ม)ี  
(16) ค่าบรกิาร และ/หรอืค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าภาษีอากร และ/หรอืค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกับ
การจัดหา ไดม้า รับมอบ สง่มอบ ดแูลเก็บรักษา ปกป้องผลประโยชน์ ซึง่สนิทรัพยห์รอืหลักทรัพยต์่าง ๆ 
ของกองทนุทีน่อกเหนือไปจากทีไ่ดร้ะบไุวใ้นขอ้ “คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์รายปี”  
(17) คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิจากการผดินัดช าระราคา (failed trade)  

(18) ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นในช่วงการช าระบัญชีและเลิกกองทุนรวม เช่น 
คา่ตอบแทนผูช้ าระบัญช ีคา่ผูด้แูลผลประโยชนใ์นระหวา่งการช าระบัญชกีองทนุรวม เป็นตน้  
(19) ค่าใชจ่้ายดา้นโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าใชจ่้ายในการจัดท าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสือ่
โฆษณาประชาสมัพันธ ์การจัดอบรมเผยแพร่ความรู ้คา่ใชจ่้ายดา้นการตลาด ตลอดจนการสมัมนาแนะน า
กองทนุ ซึง่เกดิขึน้ภายหลังจากการจัดตัง้กองทนุทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุตามจ านวนทีจ่่ายจรงิ โดยในทาง
บัญชบีรษัิทจัดการจะตัดจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายของกองทุนเฉลีย่เท่ากันทุกวันภายในระยะเวลา 1 ปี นับจาก
วันทีบ่ันทกึค่าใชจ่้ายดังกล่าว ทัง้น้ี จ านวนเงนิทีต่ัดจ่ายจะตอ้งไม่เกนิกว่าอัตรารอ้ยละ 0.27 ของมูลค่า
ทรัพยส์นิรวม หักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักค่าธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(ถา้ม)ี 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (ถา้มี) และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีานในการค านวณ
จากมลูค่าทรัพยส์นิสทุธ ิ(ถา้ม)ี ณ วันทีค่ านวณมลูค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม โดยคา่ใชจ่้ายสว่นที่
เกนิอัตราทีก่ าหนดถอืเป็นคา่ใชจ่้ายด าเนนิงานของบรษัิทจัดการ  
(20) ค่านายหนา้ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึง่ไดร้วม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นๆตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์และ
คา่ธรรมเนียมการท ารายการในตา่งประเทศ  
(21) ค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วกับความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทุนในหลักทรัพย ์เชน่ สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ 
และคา่ใชจ่้ายหรอืคา่ธรรมเนียมอืน่ๆตามทีจ่่ายจรงิรวมถงึคา่ใชจ่้าย และคา่ธรรมเนียมอืน่ใดเพือ่ใหก้องทนุ
สามารถลงทนุในหลักทรัพยด์ังกลา่ว เป็นตน้  
(22) คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทกุประเภททีเ่กีย่วขอ้งกับการใชด้ัชนีชีว้ัด/อา้งองิ (Benchmark) ทีท่าง 
ผูใ้หบ้รกิารและ/หรอืผูพั้ฒนาดัชนีชีว้ัด/อา้งองิ (Benchmark) ดังกล่าว เรยีกเก็บจากการใชบ้รกิาร ตามที่
จ่ายจรงิ 
(23) ส าหรับหน่วยลงทนุชนดิควบประกันค่าใชจ่้ายในการช าระเบีย้ประกันรวมอยูใ่นคา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ ใน
อัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปีของมลูคา่ทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักคา่ธรรมเนียมการจัดการ 
คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน
รวมทีม่ฐีานในการค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้ายต่างๆทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือ
ภาษีอืน่ใด และภาษีดังกลา่วจะถอืเป็นภาระของกองทนุรวม  
ทัง้น้ี ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดมีการเปลีย่นแปลง บรษัิทจัดการ
สงวนสทิธใินการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทัง้หมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกับการ
เปลีย่นแปลงดังกลา่ว และใหถ้อืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายตามหัวขอ้ 
“ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้าย” รายการใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการได ้ทัง้น้ี ขึน้กับดุลยพินิจของ
บรษัิทจดัการ เพือ่ประโยชนข์องกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ 
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8.3 คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 

คา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end fee) 

1. ชือ่ยอ่ : SCBUSAA 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ : ไมม่ ี

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ของมลูคา่ซือ้ขาย 

2. ชือ่ยอ่ : SCBUSAR 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ : ไมม่ ี

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ของมลูคา่ซือ้ขาย 

3. ชือ่ยอ่ : SCBUSAD 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ : ไมม่ ี

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ของมลูคา่ซือ้ขาย 

4. ชือ่ยอ่ : SCBUSAP 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ : ไมม่ ี

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ของมลูคา่ซือ้ขาย 

5. ชือ่ยอ่ : SCBUSA(E) 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ : ไมม่ ี

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ของมลูคา่ซือ้ขาย 

6. ชือ่ยอ่ : SCBUSA(SSF) 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ : ไมม่ ี

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ของมลูคา่ซือ้ขาย 

7. ชือ่ยอ่ : SCBUSA(SSFE) 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ : ไมม่ ี

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ของมลูคา่ซือ้ขาย 

8. ชือ่ยอ่ : SCBUSA(IN) 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ : ไมม่ ี

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ของมลูคา่ซือ้ขาย 

คา่ธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ (Back-end fee) 

1. ชือ่ยอ่ : SCBUSAA 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการซือ้คนืหนว่ยลงทนุ : ไมม่ ี

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ของมลูคา่ซือ้ขาย 

2. ชือ่ยอ่ : SCBUSAR 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการซือ้คนืหนว่ยลงทนุ : ไมม่ ี

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ของมลูคา่ซือ้ขาย 

3. ชือ่ยอ่ : SCBUSAD 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการซือ้คนืหนว่ยลงทนุ : ไมม่ ี

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ของมลูคา่ซือ้ขาย 
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4. ชือ่ยอ่ : SCBUSAP 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการซือ้คนืหนว่ยลงทนุ : ไมม่ ี

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ของมลูคา่ซือ้ขาย 

5. ชือ่ยอ่ : SCBUSA(E) 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการซือ้คนืหนว่ยลงทนุ : ไมม่ ี

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ของมลูคา่ซือ้ขาย 

6. ชือ่ยอ่ : SCBUSA(SSF) 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการซือ้คนืหนว่ยลงทนุ : ไมม่ ี

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ของมลูคา่ซือ้ขาย 

7. ชือ่ยอ่ : SCBUSA(SSFE) 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการซือ้คนืหนว่ยลงทนุ : ไมม่ ี

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ของมลูคา่ซือ้ขาย 

8. ชือ่ยอ่ : SCBUSA(IN) 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการซือ้คนืหนว่ยลงทนุ : ไมม่ ี

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ของมลูคา่ซือ้ขาย 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ (Switching in) 

1. ชือ่ยอ่ : SCBUSAA 

อตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้จาก
กองทนุรวมภายใตบ้รษัิทจัดการเดยีวกัน และจากบรษัิทจัดการอืน่ 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ : อัตราค่าธรรมเนียมที่
ก าหนด 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ : ไมม่ ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ของมูลค่า
ซือ้ขาย 

2. ชือ่ยอ่ : SCBUSAR 

อตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้จาก
กองทนุรวมภายใตบ้รษัิทจัดการเดยีวกัน และจากบรษัิทจัดการอืน่ 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ : อัตราค่าธรรมเนียมที่
ก าหนด 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ : ไมม่ ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ของมูลค่า
ซือ้ขาย 

3. ชือ่ยอ่ : SCBUSAD 

อตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้จาก
กองทนุรวมภายใตบ้รษัิทจัดการเดยีวกัน และจากบรษัิทจัดการอืน่ 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ : อัตราค่าธรรมเนียมที่
ก าหนด 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ : ไมม่ ี
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ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ของมูลค่า
ซือ้ขาย 

4. ชือ่ยอ่ : SCBUSAP 

อตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้จาก
กองทนุรวมภายใตบ้รษัิทจัดการเดยีวกัน และจากบรษัิทจัดการอืน่ 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ : อัตราค่าธรรมเนียมที่
ก าหนด 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ : ไมม่ ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ของมูลค่า
ซือ้ขาย 

5. ชือ่ยอ่ : SCBUSA(E) 

อตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้จาก
กองทนุรวมภายใตบ้รษัิทจัดการเดยีวกัน และจากบรษัิทจัดการอืน่ 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ : อัตราค่าธรรมเนียมที่
ก าหนด 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ : ไมม่ ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ของมูลค่า
ซือ้ขาย 

6. ชือ่ยอ่ : SCBUSA(SSF) 

อตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั ้งจาก
กองทนุรวมภายใตบ้รษัิทจัดการเดยีวกัน และจากบรษัิทจัดการอืน่ 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ : อัตราค่าธรรมเนียมที่
ก าหนด 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ : ไมม่ ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ของมูลค่า
ซือ้ขาย 

7. ชือ่ยอ่ : SCBUSA(SSFE) 

อตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้จาก
กองทนุรวมภายใตบ้รษัิทจัดการเดยีวกัน และจากบรษัิทจัดการอืน่ 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ : อัตราค่าธรรมเนียมที่
ก าหนด 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ : ไมม่ ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ของมูลค่า
ซือ้ขาย 

8. ชือ่ยอ่ : SCBUSA(IN) 

อตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้จาก
กองทนุรวมภายใตบ้รษัิทจัดการเดยีวกัน และจากบรษัิทจัดการอืน่ 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ : อัตราค่าธรรมเนียมที่
ก าหนด 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ : ไมม่ ี
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ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ของมูลค่า
ซือ้ขาย 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก (Switching out) 

1. ชือ่ยอ่ : SCBUSAA 

อตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้กรณี
สบัเปลีย่นออกไปยังกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการอืน่ 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมที่
ก าหนด 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก : ไมม่ ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ของมูลค่า
ซือ้ขาย 

2. ชือ่ยอ่ : SCBUSAR 

อตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้กรณี
สบัเปลีย่นออกไปยังกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการอืน่ 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมที่
ก าหนด 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก : ไมม่ ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ของมูลค่า
ซือ้ขาย 

3. ชือ่ยอ่ : SCBUSAD 

อตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้กรณี
สบัเปลีย่นออกไปยังกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการอืน่ 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมที่
ก าหนด 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก : ไมม่ ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ของมูลค่า
ซือ้ขาย 

4. ชือ่ยอ่ : SCBUSAP 

อตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้กรณี
สบัเปลีย่นออกไปยังกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการอืน่ 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมที่
ก าหนด 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก : ไมม่ ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ของมูลค่า
ซือ้ขาย 

5. ชือ่ยอ่ : SCBUSA(E) 

อตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้กรณี
สบัเปลีย่นออกไปยังกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการอืน่ 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมที่
ก าหนด 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก : ไมม่ ี
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ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ของมูลค่า
ซือ้ขาย 

6. ชือ่ยอ่ : SCBUSA(SSF) 

อตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้กรณี
สบัเปลีย่นออกไปยังกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการอืน่ 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก : ไมม่ ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ของมูลค่า
ซือ้ขาย 

7. ชือ่ยอ่ : SCBUSA(SSFE) 

อตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้กรณี
สบัเปลีย่นออกไปยังกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการอืน่ 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมที่
ก าหนด 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก : ไมม่ ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ของมูลค่า
ซือ้ขาย 

8. ชือ่ยอ่ : SCBUSA(IN) 

อตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้กรณี
สบัเปลีย่นออกไปยังกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการอืน่ 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมที่
ก าหนด 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก : ไมม่ ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 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 คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย,์ คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ่้ายอืน่ ๆ เป็นตน้ 

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

บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซือ้คนืหน่วยลงทุนจากผูล้งทุนหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุน
แต่ละกลุ่มหรอืแต่ละรายในอัตราทีไ่มเ่ท่ากัน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเงือ่นไขการเรยีก
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เก็บหรอืเปลีย่นแปลงอัตราคา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูล้งทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดการจะ
ประกาศรายละเอยีดดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 
บรษัิทจัดการอาจยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขาย/รับซือ้คนืหน่วยลงทุนใหกั้บบรษัิทประกันชวีติทีเ่สนอขาย
กรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทุน อย่างไรก็ตาม บรษัิทประกันชวีติอาจพจิารณาเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียม
หรือค่าใชจ่้ายอืน่ๆเพิม่เตมิจากผูถ้ือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นกรมธรรม์ประกันชวีติควบการ
ลงทุนหรือตามที่บรษัิทประกันชวีติก าหนดรวมถงึสงวนสทิธใินการพจิารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือ
เปลีย่นแปลงอัตราคา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุ 

ทัง้น้ี ในกรณีทีก่องทุนลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ (กองทุน
ปลายทาง) บรษัิทจัดการจะไม่เรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง
ซ ้าซอ้นกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนตน้ทาง มมีูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิ1,000 ลา้นบาท ไปลงทุนใน
กองทุนปลายทาง 100 ลา้นบาท กองทุนรวมตน้ทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจาก
เงนิลงทนุ 1,000 ลา้นบาท ในอัตราทีก่องทนุตน้ทางก าหนดเทา่นัน้ โดยกองทนุปลายทางจะไมเ่รยีกเก็บ
คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมตน้ทางเพิม่เตมิอกี เป็นตน้ 

อนึง่ การเปลีย่นแปลงหลักเกณฑ/์วธิกีารจัดเก็บคา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูล้งทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
โดยจะเป็นไปเพือ่ประโยชนต์อ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะประกาศลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 1 วันกอ่นการ
เปลีย่นแปลง ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ (ถา้ม)ี  
2. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (Switching in) และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
(Switching out) 

บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุจากผูล้งทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะ
กลุ่มหรอืแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเงือ่นไขการเรยีกเก็บ
หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูล้งทุนหรือผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษัิทจัดการจะ
ประกาศรายละเอยีดดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 
อนึง่ การเปลีย่นแปลงหลักเกณฑ/์วธิกีารจัดเก็บคา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูล้งทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
โดยจะเป็นไปเพือ่ประโยชนต์อ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะประกาศลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 1 วันกอ่นการ
เปลีย่นแปลง ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ (ถา้ม)ี  
ส าหรับชนดิเพือ่การออม และชนดิเพือ่การออมผา่นชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์

บรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมของ
บริษัทจัดการอื่นเป็นเงินสดแยกต่างหากจากจ านวนเงินลงทุนที่ผูถ้ือหน่วยตอ้งการโอนออก โดย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนจะค านวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนของวันท าการล่าสุดก่อนวันท ารายการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไปยังกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารของ
บรษัิทจัดการเอง และสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไปยังกองทนุรวมเพือ่การออมของบรษัิทจัดการอืน่ในอัตราที่
ไม่เท่ากัน ซึง่บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิท
จัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 
3. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน อาจเป็นอัตราทีน่ายทะเบยีนก าหนดเป็นการทั่วไปในการใหบ้รกิาร 
โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผูโ้อนในวันทีย่ืน่ค าขอโอนหน่วยลงทนุ  
4. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ จะเรยีกเก็บในกรณีทีข่อเปลีย่นชือ่-สกลุ ทีอ่ยู ่
การออกใบหน่วยลงทุน การออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหม่แกผู่ถ้อืหน่วยลงทุน รวมถงึกรณี
หายและอืน่ ๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิ ซึง่พสิจูนไ์ดว้า่เป็นความประสงคเ์ฉพาะตัวของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
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5. คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ 
5.1 คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์

- คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์เมือ่สัง่ซือ้หรอืสัง่ขายหน่วยลงทนุ  
(1) กรณีสั่งซือ้หน่วยลงทุน บรษัิทจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมน้ีอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วย
ลงทนุ  
(2) กรณีสั่งขายหน่วยลงทุน บรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมน้ีอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.75 ของมูลคา่หน่วย
ลงทนุ  
- คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์เมือ่มกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  
(1) กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง บรษัิทจัดการจะคดิค่าใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพยใ์นอัตราไม่
เกนิรอ้ยละ 0.75 ของมลูคา่หน่วยลงทนุโดยค านวณเขา้ไปในราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก  
(2) กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง บรษัิทจัดการจะคดิค่าใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพยใ์นอัตรา
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.75 ของมลูคา่หน่วยลงทนุโดยค านวณเขา้ไปในราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้  
ทัง้น้ี ค่าใชจ่้ายดังกล่าวจะค านวณเขา้ไปในราคาขาย หรือราคารับซือ้คนื หรือราคาสับเปลีย่นเขา้ หรือ
ราคาสบัเปลีย่นออกโดยจะถูกน าสง่เขา้หรอืตกเป็นของกองทนุทัง้จ านวน เพือ่น าเงนิดังกล่าวไปช าระเป็น
คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพยใ์นการสัง่ซือ้หรอืสัง่ขายหลักทรัพย ์เชน่ คา่ธรรมเนียมนายหนา้ซือ้ขาย
หลกัทรัพย ์ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทนุ หรอือืน่ๆ ตามทีก่องทนุจะถกูเรยีกเก็บเมือ่สัง่ซือ้หรอืสั่ง
ขายหลักทรัพย/์หน่วยลงทนุ เป็นตน้ 

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

8.4 วธิกีารค านวณและตดัจา่ยคา่ธรรมเนยีม  

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

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

อย่างไรก็ตาม บรษัิทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายดังกล่าวจะเป็นไปตาม
หลกัการบัญช ีและตามประกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด  

กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอืน่ทีบ่รษัิทจัดการเป็นผูรั้บผดิชอบด าเนนิการ 
บรษัิทจัดการจะไม่เรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรับซือ้คนืจากผูซ้ือ้หน่วย
ลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวมทีไ่ปลงทุนในลักษณะที่ซ ้าซอ้นกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ของกองทนุรวมอืน่  

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

การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีม/คา่ใชจ้า่ย การด าเนนิการของบรษิทัจดัการ 

1. การเพิม่คา่ธรรมเนยีม/คา่ใชจ้า่ย  

    1.1 ตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ  

        1.1.1 ไมเ่กนิอัตราทีร่ะบใุนโครงการ เปิดเผย2  ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ ≥ 3 วันท าการก่อน
การเรยีกเก็บเพิม่ขึน้ 

        1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไวใ้นโครงการ1    
(มกีารก าหนดอยา่งชดัเจนไวใ้นโครงการแลว้วา่
สามารถเปลีย่นแปลงในลักษณะดังกลา่วได)้ 
 

 

              1.1.2.1 กรณีเกนิ >5% ของอัตราที่
ระบไุวใ้นโครงการ 

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

              1.1.2.2 กรณีเกนิ ≤ 5% ของอัตรา
ทีร่ะบไุวใ้นโครงการ 

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

    1.2 แตกตา่งไปจากโครงการ บรษัิทจัดการตอ้งขอมต3ิ เพือ่แกไ้ขโครงการ 
2. การลดคา่ธรรมเนยีม/คา่ใชจ้า่ย  

    2.1 ตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ เปิดเผย2  ใหผู้ล้งทุนทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่
วันทีม่กีารเรยีกเก็บลดลง 

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

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

9. เครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งของกองทนุรวม 

1) ชือ่ยอ่ : SCBUSAA 

เครือ่งมอืการก าหนดใหผู้ล้งทนุเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ย 

- คา่ธรรมเนยีมการขายคนืทีไ่มเ่ป็นไปตามปรมิาณหรอืระยะเวลาทีก่ าหนด (liquidity fee) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทุนปลายทางมกีารใช ้liquidity fee บรษัิท
จัดการจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทุนปลายทางสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปรมิาณหรือระยะเวลาที่
ก าหนด (liquidity fee) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 
ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

- การปรบัมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยส์นิของ
กองทนุรวม (swing pricing) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

อตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

ดว้ยวธิปีฏบิตั ิ: Partial swing pricing 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. swing factor มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดย
พจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การลงทุนกองทุนซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรือ
สมมตฐิานและหรือการประเมนิจากปัจจัยที่เกีย่วขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการได ้
ภายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ 
2. การก าหนด Swing Thresholds มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิท
จัดการก าหนด โดยพจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 
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2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

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

สามารถใชร่้วมกับเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

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

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกตา่งกันไดใ้นแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

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

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

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

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

กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้swing pricing บรษัิท
จัดการจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทุนปลายทางสามารถปรับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณที่สะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขาย
ทรัพยส์นิของกองทนุรวม (swing pricing) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 
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ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก 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 

 



กองทนุเปิดไทยพาณิชย ์หุน้ยเูอส แอคทฟี 

32 

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บ ADLs ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

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

3. บรษัิทจัดการก าหนด ADLs Threshold โดยใชข้อ้มลูดังตอ่ไปน้ี 

(1) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ มากกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก 

(2) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ นอ้ยกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก 

ซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนด (1) และ (2) ในระดับทีต่า่งกัน 

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

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

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

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

4. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะปรับเพิม่หรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึง่จะปรับเพิม่ไม่เกนิอัตรา
สูงสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการและในหนังสอืชี้
ชวนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืผา่นทางชอ่งทางอืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

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

กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้ADLs บรษัิทจัดการจะ
พจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทุนปลายทางสามารถเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขาย
ทรัพยส์นิของกองทนุรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) ได ้(ถา้ม)ี 
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ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 
ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

การก าหนดเงือ่นไขหรอืขอ้จ ากดัในการรบัค าส ัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุ 

- ระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นการขายคนืหนว่ยลงทนุ (notice period) : 

กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้notice period บรษัิท
จัดการสามารถจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทางได ้

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทุนปลายทางสามารถก าหนดเงื่อนไขระยะเวลาที่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน 
(notice period) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 
ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

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

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

- ในกรณีที่เป็นวันหยุดท าการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนที่จัดสรรใหม่อาจไม่สามารถ
สบัเปลีย่นเขา้กองทนุปลายทางได ้

ทัง้น้ี ในกรณีทีไ่ม่สามารถสับเปลีย่นเขา้กองทุนปลายทางได ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธยิกเลกิรายการ
หรอืน าเงนิลงทุนดังกล่าวช าระคนืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุโดยการโอนเขา้บัญชธีนาคาร หรอืออกเป็นเช็คขดี
คร่อมสัง่จ่ายชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถยกเลกิค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนส่วนที่เหลอืได ้
ตามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธกิ าหนดมูลค่าขัน้ต ่าในการสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลอืในบัญชขัีน้ต ่านอ้ยกว่าทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนได ้เพื่อรองรับการก าหนดเพดานการขาย
คนืหน่วยลงทนุ (Redemption Gate) โดยขึน้อยูกั่บดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate 
บรษัิทจัดการจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทนุปลายทางสามารถก าหนดขอ้จ ากัดเพดานการขายคนืหน่วยลงทนุ (redemption gate) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 
ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครื่องมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหนว่ยลงทุนตามค าส ัง่ทีร่บัไวห้รอืจะหยุดรบัค าส ัง่ซือ้หรอืค าส ัง่ขาย
คนืหนว่ยลงทนุ (suspension of dealings) 

บรษิทัจดัการกองทนุรวมสามารถด าเนนิการไดส้งูสดุไมเ่กนิ (วนัท าการ) : 1 

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

บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสั่งทีรั่บไวแ้ลว้หรอืจะหยุดรับค า
สั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตุอืน่ใดดังต่อไปน้ี ซึง่ไม่เกนิ
กวา่กรณีทีป่ระกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยก์ าหนด 
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1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุแกผู่ล้งทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดังน้ี 

(ก) บรษัิทจัดการกองทนุรวมมเีหตอุันควรสงสยัวา่ผูล้งทนุรายนัน้ ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกับการกระท าอยา่งใด
อยา่งหนึง่ดังน้ี 

(1) การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย 

(3) การกระท าที่เป็นการปฏบิัตติามค าสั่งเกีย่วกับการยดึหรืออายัดทรัพยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตาม
กฎหมาย 

(ข) บรษัิทจัดการกองทนุรวมไมส่ามารถด าเนนิการรูจ้ักลกูคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับ
ลกูคา้ไดใ้นสาระส าคัญ 

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

เครือ่งมอืการก าหนดใหผู้ล้งทนุเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ย 

- คา่ธรรมเนยีมการขายคนืทีไ่มเ่ป็นไปตามปรมิาณหรอืระยะเวลาทีก่ าหนด (liquidity fee) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทุนปลายทางมกีารใช ้liquidity fee บรษัิท
จัดการจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทุนปลายทางสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปรมิาณหรือระยะเวลาที่
ก าหนด (liquidity fee) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 
ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

- 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 ่
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1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถ่ถอนของกองทนุรวม 

5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การลงทุนกองทุนซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรือ
สมมตฐิานและหรือการประเมนิจากปัจจัยที่เกีย่วขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการได ้
ภายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ 
2. การก าหนด Swing Thresholds มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิท
จัดการก าหนด โดยพจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

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

สามารถใชร่้วมกับเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

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

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกตา่งกันไดใ้นแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

2. ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดที่
สดัสว่นของมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธขิองกองทุน เทยีบกับมลูค่าทรัพยส์นิสทุธทิัง้หมดของกองทุน 
มคี่าเกนิกวา่ swing threshold ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยทีมู่ลคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธขิองกองทุน 
ค านวณจากมูลค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch 
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
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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 

กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้swing pricing บรษัิท
จัดการจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทุนปลายทางสามารถปรับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณที่สะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขาย
ทรัพยส์นิของกองทนุรวม (swing pricing) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 
ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

- คา่ธรรมเนยีมการซือ้ขายหนว่ยลงทุนทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยส์นิของกองทุนรวม 
(Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

อตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

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

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

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 ิ
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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 ้
เครื่องมือน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกดิขึน้กับผูถ้ือหน่วยที่ยังคงลงทุนใน
กองทนุตอ่ไป เครือ่งมอืน้ีไมไ่ดม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่สรา้งผลตอบแทนใหก้องทนุแตอ่ยา่งใด 

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

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

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

กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้ADLs บรษัิทจัดการจะ
พจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทุนปลายทางสามารถเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขาย
ทรัพยส์นิของกองทนุรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 
ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมือ
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

การก าหนดเงือ่นไขหรอืขอ้จ ากดัในการรบัค าส ัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุ 

- ระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นการขายคนืหนว่ยลงทนุ (notice period) : 

กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้notice period บรษัิท
จัดการสามารถจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทางได ้

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทุนปลายทางสามารถก าหนดเงื่อนไขระยะเวลาที่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน 
(notice period) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 
ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

- 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 ดังตอ่ไปน้ี 

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรือประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคลอ้งกับ
ปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

4) เกดิการไถถ่อนผดิปกต ิ

5) เกดิการไถถ่อนมากกวา่ Redemption Gate ทีก่ าหนดไว ้
6) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การลงทนุกองทนุ 
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ขอ้สงวนสทิธ ิ
1. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับเพิม่หรอืลดอัตรา Gate threshold ตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร 
โดยจะปรับลดไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบุในโครงการ ทัง้น้ี รายละเอียดวธิีการค านวณ
เป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกวา่ Redemption 
Gate ทีป่ระกาศใช ้

3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate 
ไดแ้ก่ การยกเลกิ Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใชเ้ครื่องมอือื่นแทน Redemption 
Gate เป็นตน้ (ถา้มี) ทัง้น้ี ในกรณีที่ไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได ้บรษัิท
จัดการอาจพจิารณายกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดทีค่า้งอยูใ่นรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ
ทีถ่กูยกเลกิค าสัง่โดยไมช่กัชา้ 
4. ในกรณีทีก่องทุนมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนดิมาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งมอื Redemption 
Gate ในวันท าการนัน้ 

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

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการก าหนด 
Redemption Gate อาจเกดิกรณีดังน้ี 

- หากเกดิกรณีเงนิลงทุนจากกองทุนตน้ทางถูก Redemption Gate จนลดต ่าลงกว่ามูลค่าขัน้ต ่าการซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง อาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถลงทนุในกองทนุปลายทางได ้

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

- ในกรณีที่เป็นวันหยุดท าการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนที่จัดสรรใหม่อาจไม่สามารถ
สบัเปลีย่นเขา้กองทนุปลายทางได ้

ทัง้น้ี ในกรณีทีไ่ม่สามารถสับเปลีย่นเขา้กองทุนปลายทางได ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธยิกเลกิรายการ
หรอืน าเงนิลงทุนดังกล่าวช าระคนืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุโดยการโอนเขา้บัญชธีนาคาร หรอืออกเป็นเช็คขดี
คร่อมสัง่จ่ายชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถยกเลกิค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนส่วนที่เหลอืได ้
ตามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธกิ าหนดมูลค่าขัน้ต ่าในการสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลอืในบัญชขัีน้ต ่านอ้ยกว่าทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนได ้เพื่อรองรับการก าหนดเพดานการขาย
คนืหน่วยลงทนุ (Redemption Gate) โดยขึน้อยูกั่บดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate 
บรษัิทจัดการจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทนุปลายทางสามารถก าหนดขอ้จ ากัดเพดานการขายคนืหน่วยลงทนุ (redemption gate) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 
ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
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ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหนว่ยลงทุนตามค าส ัง่ทีร่บัไวห้รอืจะหยุดรบัค าส ัง่ซือ้หรอืค าส ัง่ขาย
คนืหนว่ยลงทนุ (suspension of dealings) 

บรษิทัจดัการกองทนุรวมสามารถด าเนนิการไดส้งูสดุไมเ่กนิ (วนัท าการ) : 1 

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

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

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุแกผู่ล้งทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดังน้ี 

(ก) บรษัิทจัดการกองทนุรวมมเีหตอุันควรสงสยัวา่ผูล้งทนุรายนัน้ ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกับการกระท าอยา่งใด
อยา่งหนึง่ดังน้ี 

(1) การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายตา่งประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย 

(3) การกระท าที่เป็นการปฏบิัตติามค าสั่งเกีย่วกับการยดึหรืออายัดทรัพยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตาม
กฎหมาย 

(ข) บรษัิทจัดการกองทนุรวมไมส่ามารถด าเนนิการรูจ้ักลกูคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับ
ลกูคา้ไดใ้นสาระส าคัญ 

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

เครือ่งมอืการก าหนดใหผู้ล้งทนุเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ย 

- คา่ธรรมเนยีมการขายคนืทีไ่มเ่ป็นไปตามปรมิาณหรอืระยะเวลาทีก่ าหนด (liquidity fee) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทุนปลายทางมกีารใช ้liquidity fee บรษัิท
จัดการจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทุนปลายทางสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปรมิาณหรือระยะเวลาที่
ก าหนด (liquidity fee) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 
ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
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บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

- 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
สมมตฐิานและหรือการประเมนิจากปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการได ้
ภายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ 
2. การก าหนด Swing Thresholds มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิท
จัดการก าหนด โดยพจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

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

สามารถใชร่้วมกับเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

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

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกตา่งกันไดใ้นแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

2. ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดที่
สดัสว่นของมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธขิองกองทุน เทยีบกับมลูค่าทรัพยส์นิสทุธทิัง้หมดของกองทุน 
มคี่าเกนิกวา่ swing threshold ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยทีมู่ลคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธขิองกองทุน 
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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 

กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้swing pricing บรษัิท
จัดการจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทุนปลายทางสามารถปรับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณที่สะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขาย
ทรัพยส์นิของกองทนุรวม (swing pricing) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 
ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

- คา่ธรรมเนยีมการซือ้ขายหนว่ยลงทุนทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยส์นิของกองทุนรวม 
(Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

อตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. บรษัิทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ซึง่จะอยูภ่ายใตก้ฎระเบยีบและหรอืประกาศและหรอืแนวทางปฏบัิตขิอง
ส านักงาน ก.ล.ต. และหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ ทัง้น้ี การก าหนด 
ADLs factor จะค านงึถงึปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งโดยพจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง 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 
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 ้
เครื่องมือน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกดิขึน้กับผูถ้ือหน่วยที่ยังคงลงทุนใน
กองทนุตอ่ไป เครือ่งมอืน้ีไมไ่ดม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่สรา้งผลตอบแทนใหก้องทนุแตอ่ยา่งใด 

ขอ้สงวนสทิธ ิ
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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 

กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้ADLs บรษัิทจัดการจะ
พจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทุนปลายทางสามารถเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขาย
ทรัพยส์นิของกองทนุรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 
ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

การก าหนดเงือ่นไขหรอืขอ้จ ากดัในการรบัค าส ัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุ 

- ระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นการขายคนืหนว่ยลงทนุ (notice period) : 

กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้notice period บรษัิท
จัดการสามารถจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทางได ้

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทุนปลายทางสามารถก าหนดเงื่อนไขระยะเวลาที่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน 
(notice period) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 
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ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

- 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 
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 
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สถานการณ์อาจจะไมป่กต ิโดยบรษัิทจัดการอาจก าหนดเงือ่นไขเพือ่บง่ชีส้ถานการณ์ทีไ่มป่กตดิว้ย Gate 

threshold ได ้โดยพจิารณาปัจจัยตา่ง ๆ ดังตอ่ไปน้ี 

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรือประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคลอ้งกับ
ปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

4) เกดิการไถถ่อนผดิปกต ิ

5) เกดิการไถถ่อนมากกวา่ Redemption Gate ทีก่ าหนดไว ้
6) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การลงทนุกองทนุ 

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

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกวา่ Redemption 
Gate ทีป่ระกาศใช ้

3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate 
ไดแ้ก่ การยกเลกิ Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใชเ้ครื่องมอือื่นแทน Redemption 
Gate เป็นตน้ (ถา้มี) ทัง้น้ี ในกรณีที่ไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได ้บรษัิท
จัดการอาจพจิารณายกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดทีค่า้งอยูใ่นรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ
ทีถ่กูยกเลกิค าสัง่โดยไมช่กัชา้ 
4. ในกรณีทีก่องทุนมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนดิมาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งมอื Redemption 
Gate ในวันท าการนัน้ 

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

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการก าหนด 
Redemption Gate อาจเกดิกรณีดังน้ี 

- หากเกดิกรณีเงนิลงทุนจากกองทุนตน้ทางถูก Redemption Gate จนลดต ่าลงกว่ามูลค่าขัน้ต ่าการซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง อาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถลงทนุในกองทนุปลายทางได ้

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

- ในกรณีที่เป็นวันหยุดท าการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนที่จัดสรรใหม่อาจไม่สามารถ
สบัเปลีย่นเขา้กองทนุปลายทางได ้

ทัง้น้ี ในกรณีทีไ่ม่สามารถสับเปลีย่นเขา้กองทุนปลายทางได ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธยิกเลกิรายการ
หรอืน าเงนิลงทุนดังกล่าวช าระคนืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุโดยการโอนเขา้บัญชธีนาคาร หรอืออกเป็นเช็คขดี
คร่อมสัง่จ่ายชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถยกเลกิค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนส่วนที่เหลอืได ้
ตามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 
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บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธกิ าหนดมูลค่าขัน้ต ่าในการสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลอืในบัญชขัีน้ต ่านอ้ยกว่าทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนได ้เพื่อรองรับการก าหนดเพดานการขาย
คนืหน่วยลงทนุ (Redemption Gate) โดยขึน้อยูกั่บดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate 
บรษัิทจัดการจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทนุปลายทางสามารถก าหนดขอ้จ ากัดเพดานการขายคนืหน่วยลงทนุ (redemption gate) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 
ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

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 ้
การจัดการของตนอันเน่ืองมาจากการที่บรษัิทจัดการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพียงพอ
ของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ว่าดว้ยการด ารง
เงนิกองทุนของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทนุสว่นบุคคล การเป็นนายหนา้ซือ้
ขายหลักทรัพย์และการคา้หลักทรัพย์ และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผูจั้ดการเงนิทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ซึง่ใหก้ระท าไดไ้มเ่กนิ 3 วันท าการ 
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4) ชือ่ยอ่ : SCBUSAP 

เครือ่งมอืการก าหนดใหผู้ล้งทนุเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ย 

- คา่ธรรมเนยีมการขายคนืทีไ่มเ่ป็นไปตามปรมิาณหรอืระยะเวลาทีก่ าหนด (liquidity fee) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทุนปลายทางมกีารใช ้liquidity fee บรษัิท
จัดการจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทุนปลายทางสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปรมิาณหรือระยะเวลาที่
ก าหนด (liquidity fee) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 
ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

- การปรบัมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยส์นิของ
กองทนุรวม (swing pricing) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

อตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

ดว้ยวธิปีฏบิตั ิ: Partial swing pricing 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. swing factor มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดย
พจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การลงทุนกองทุนซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรือ
สมมตฐิานและหรือการประเมนิจากปัจจัยที่เกีย่วขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการได ้
ภายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ 
2. การก าหนด Swing Thresholds มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิท
จัดการก าหนด โดยพจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

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

สามารถใชร่้วมกับเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

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

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกตา่งกันไดใ้นแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

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

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

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

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

กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้swing pricing บรษัิท
จัดการจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทุนปลายทางสามารถปรับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณที่สะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขาย
ทรัพยส์นิของกองทนุรวม (swing pricing) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 
ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
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ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก 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
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มูลค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หักดว้ย
มูลค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหักดว้ยมูลค่าการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch 
out) ทัง้น้ี รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

3. บรษัิทจัดการก าหนด ADLs Threshold โดยใชข้อ้มลูดังตอ่ไปน้ี 

(1) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ มากกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก 

(2) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ นอ้ยกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก 

ซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนด (1) และ (2) ในระดับทีต่า่งกัน 

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

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

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

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

4. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะปรับเพิม่หรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึง่จะปรับเพิม่ไม่เกนิอัตรา
สูงสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการและในหนังสอืชี้
ชวนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืผา่นทางชอ่งทางอืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

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

กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้ADLs บรษัิทจัดการจะ
พจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทุนปลายทางสามารถเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขาย
ทรัพยส์นิของกองทนุรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 
ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
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ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

การก าหนดเงือ่นไขหรอืขอ้จ ากดัในการรบัค าส ัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุ 

- ระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นการขายคนืหนว่ยลงทนุ (notice period) : 

กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้notice period บรษัิท
จัดการสามารถจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทางได ้

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทุนปลายทางสามารถก าหนดเงื่อนไขระยะเวลาที่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน 
(notice period) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 
ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

- 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 ดังต่อไปน้ี 

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรือประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคลอ้งกับ
ปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

4) เกดิการไถถ่อนผดิปกต ิ

5) เกดิการไถถ่อนมากกวา่ Redemption Gate ทีก่ าหนดไว ้
6) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การลงทนุกองทนุ 

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

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกวา่ Redemption 
Gate ทีป่ระกาศใช ้

3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate 
ไดแ้ก่ การยกเลกิ Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใชเ้ครื่องมอือื่นแทน Redemption 
Gate เป็นตน้ (ถา้มี) ทัง้น้ี ในกรณีที่ไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได ้บรษัิท
จัดการอาจพจิารณายกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดทีค่า้งอยูใ่นรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ
ทีถ่กูยกเลกิค าสัง่โดยไมช่กัชา้ 
4. ในกรณีทีก่องทุนมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนดิมาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งมอื Redemption 
Gate ในวันท าการนัน้ 

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

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

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

- ในกรณีที่เป็นวันหยุดท าการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนที่จัดสรรใหม่อาจไม่สามารถ
สบัเปลีย่นเขา้กองทนุปลายทางได ้

ทัง้น้ี ในกรณีทีไ่ม่สามารถสับเปลีย่นเขา้กองทุนปลายทางได ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธยิกเลกิรายการ
หรอืน าเงนิลงทุนดังกล่าวช าระคนืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุโดยการโอนเขา้บัญชธีนาคาร หรอืออกเป็นเช็คขดี
คร่อมสัง่จ่ายชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถยกเลกิค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนส่วนที่เหลอืได ้
ตามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธกิ าหนดมูลค่าขัน้ต ่าในการสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลอืในบัญชขัีน้ต ่านอ้ยกว่าทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนได ้เพื่อรองรับการก าหนดเพดานการขาย
คนืหน่วยลงทนุ (Redemption Gate) โดยขึน้อยูกั่บดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate 
บรษัิทจัดการจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทนุปลายทางสามารถก าหนดขอ้จ ากัดเพดานการขายคนืหน่วยลงทนุ (redemption gate) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 
ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครื่องมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหนว่ยลงทุนตามค าส ัง่ทีร่บัไวห้รอืจะหยุดรบัค าส ัง่ซือ้หรอืค าส ัง่ขาย
คนืหนว่ยลงทนุ (suspension of dealings) 

บรษิทัจดัการกองทนุรวมสามารถด าเนนิการไดส้งูสดุไมเ่กนิ (วนัท าการ) : 1 

เวน้แตจ่ะไดรั้บการผอ่นผันเวลาดังกลา่วจากส 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 
5) ชือ่ยอ่ : SCBUSA(E) 

เครือ่งมอืการก าหนดใหผู้ล้งทนุเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ย 

- คา่ธรรมเนยีมการขายคนืทีไ่มเ่ป็นไปตามปรมิาณหรอืระยะเวลาทีก่ าหนด (liquidity fee) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทุนปลายทางมกีารใช ้liquidity fee บรษัิท
จัดการจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทุนปลายทางสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปรมิาณหรือระยะเวลาที่
ก าหนด (liquidity fee) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 
ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

- 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) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทุนรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 
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5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การลงทุนกองทุนซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรือ
สมมตฐิานและหรือการประเมนิจากปัจจัยที่เกีย่วขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการได ้
ภายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ 
2. การก าหนด Swing Thresholds มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิท
จัดการก าหนด โดยพจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

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

สามารถใชร่้วมกับเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

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

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกตา่งกันไดใ้นแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

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

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

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

4. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมือ เช่น การ
ยกเลกิกอ่นระยะเวลาทีก่ าหนด การประกาศใชเ้ครือ่งมอือืน่แทนและหรอืเพิม่เตมิ เป็นตน้ ซึง่จะอยูภ่ายใต ้
หลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอ านาจอื่น
ก าหนด 
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กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้swing pricing บรษัิท
จัดการจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทุนปลายทางสามารถปรับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณที่สะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขาย
ทรัพยส์นิของกองทนุรวม (swing pricing) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 
ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก 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
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 
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3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บรษัิทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พรอ้มกับ Swing Pricing แต่สามารถใชร่้วมกับ
เครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

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

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บ ADLs ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

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

3. บรษัิทจัดการก าหนด ADLs Threshold โดยใชข้อ้มลูดังตอ่ไปน้ี 

(1) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ มากกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก 

(2) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ นอ้ยกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก 

ซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนด (1) และ (2) ในระดับทีต่า่งกัน 

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

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

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

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

4. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะปรับเพิม่หรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึง่จะปรับเพิม่ไม่เกนิอัตรา
สูงสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการและในหนังสอืชี้
ชวนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืผา่นทางชอ่งทางอืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

5. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมือ เช่น การ
ยกเลกิกอ่นระยะเวลาทีก่ าหนด การประกาศใชเ้ครือ่งมอือืน่แทนและหรอืเพิม่เตมิ เป็นตน้ ซึง่จะอยูภ่ายใต ้
หลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอ านาจอื่น
ก าหนด 
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กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้ADLs บรษัิทจัดการจะ
พจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทุนปลายทางสามารถเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขาย
ทรัพยส์นิของกองทนุรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 
ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

การก าหนดเงือ่นไขหรอืขอ้จ ากดัในการรบัค าส ัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุ 

- ระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นการขายคนืหนว่ยลงทนุ (notice period) : 

กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้notice period บรษัิท
จัดการสามารถจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทางได ้

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทุนปลายทางสามารถก าหนดเงื่อนไขระยะเวลาที่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน 
(notice period) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 
ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

- 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



กองทนุเปิดไทยพาณิชย ์หุน้ยเูอส แอคทฟี 

64 

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 าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถลงทุนในกองทนุปลายทางได ้

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

- ในกรณีที่เป็นวันหยุดท าการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนที่จัดสรรใหม่อาจไม่สามารถ
สบัเปลีย่นเขา้กองทนุปลายทางได ้

ทัง้น้ี ในกรณีทีไ่ม่สามารถสับเปลีย่นเขา้กองทุนปลายทางได ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธยิกเลกิรายการ
หรอืน าเงนิลงทุนดังกล่าวช าระคนืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุโดยการโอนเขา้บัญชธีนาคาร หรอืออกเป็นเช็คขดี
คร่อมสัง่จ่ายชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถยกเลกิค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนส่วนที่เหลอืได ้
ตามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธกิ าหนดมูลค่าขัน้ต ่าในการสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลอืในบัญชขัีน้ต ่านอ้ยกว่าทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนได ้เพื่อรองรับการก าหนดเพดานการขาย
คนืหน่วยลงทนุ (Redemption Gate) โดยขึน้อยูกั่บดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate 
บรษัิทจัดการจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทนุปลายทางสามารถก าหนดขอ้จ ากัดเพดานการขายคนืหน่วยลงทนุ (redemption gate) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 
ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

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
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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 าสั่งเกีย่วกับการยดึหรืออายัดทรัพย์สนิโดยบุคคลผูม้อี านาจตาม
กฎหมาย 

(ข) บรษัิทจัดการกองทนุรวมไมส่ามารถด าเนนิการรูจ้ักลกูคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับ
ลกูคา้ไดใ้นสาระส าคัญ 

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

เครือ่งมอืการก าหนดใหผู้ล้งทนุเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ย 

- คา่ธรรมเนยีมการขายคนืทีไ่มเ่ป็นไปตามปรมิาณหรอืระยะเวลาทีก่ าหนด (liquidity fee) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทุนปลายทางมกีารใช ้liquidity fee บรษัิท
จัดการจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทุนปลายทางสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปรมิาณหรือระยะเวลาที่
ก าหนด (liquidity fee) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 
ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

- การปรบัมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยส์นิของ
กองทนุรวม (swing pricing) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

อตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 
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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
การลงทุนกองทุนซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่ีอยู่และหรือ
สมมตฐิานและหรือการประเมนิจากปัจจัยที่เกีย่วขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการได ้
ภายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ 
2. การก าหนด Swing Thresholds มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิท
จัดการก าหนด โดยพจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

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

สามารถใชร่้วมกับเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

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

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกตา่งกันไดใ้นแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

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

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

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับเพิม่หรอืลดอัตรา swing factor ทีเ่ก็บจรงิ ไดต้ามทีบ่รษัิทจัดการ
เห็นสมควร ซึง่จะปรับเพิม่ไมเ่กนิอัตราสงูสดุทีร่ะบไุวใ้นโครงการ 
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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 

กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้swing pricing บรษัิท
จัดการจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทุนปลายทางสามารถปรับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณที่สะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขาย
ทรัพยส์นิของกองทนุรวม (swing pricing) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 
ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมือ
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก 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 
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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 ้
เครื่องมือน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกดิขึน้กับผูถ้ือหน่วยที่ยังคงลงทุนใน
กองทนุตอ่ไป เครือ่งมอืน้ีไมไ่ดม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่สรา้งผลตอบแทนใหก้องทนุแตอ่ยา่งใด 

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

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

กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้ADLs บรษัิทจัดการจะ
พจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทุนปลายทางสามารถเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขาย
ทรัพยส์นิของกองทนุรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 
ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

การก าหนดเงือ่นไขหรอืขอ้จ ากดัในการรบัค าส ัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุ 

- ระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นการขายคนืหนว่ยลงทนุ (notice period) : 

กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้notice period บรษัิท
จัดการสามารถจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทางได ้

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทุนปลายทางสามารถก าหนดเงื่อนไขระยะเวลาที่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน 
(notice period) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 
ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 
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- 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 
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 
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4) เกดิการไถถ่อนผดิปกต ิ

5) เกดิการไถถ่อนมากกวา่ Redemption Gate ทีก่ าหนดไว ้
6) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การลงทนุกองทนุ 

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

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกวา่ Redemption 
Gate ทีป่ระกาศใช ้

3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate 
ไดแ้ก่ การยกเลกิ Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใชเ้ครื่องมอือื่นแทน Redemption 
Gate เป็นตน้ (ถา้มี) ทัง้น้ี ในกรณีที่ไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได ้บรษัิท
จัดการอาจพจิารณายกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดทีค่า้งอยูใ่นรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ
ทีถ่กูยกเลกิค าสัง่โดยไมช่กัชา้ 
4. ในกรณีทีก่องทุนมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนดิมาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งมอื Redemption 
Gate ในวันท าการนัน้ 

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

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการก าหนด 
Redemption Gate อาจเกดิกรณีดังน้ี 

- หากเกดิกรณีเงนิลงทุนจากกองทุนตน้ทางถูก Redemption Gate จนลดต ่าลงกว่ามูลค่าขัน้ต ่าการซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง อาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถลงทนุในกองทนุปลายทางได ้

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

- ในกรณีที่เป็นวันหยุดท าการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนที่จัดสรรใหม่อาจไม่สามารถ
สบัเปลีย่นเขา้กองทนุปลายทางได ้

ทัง้น้ี ในกรณีทีไ่ม่สามารถสับเปลีย่นเขา้กองทุนปลายทางได ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธยิกเลกิรายการ
หรอืน าเงนิลงทุนดังกล่าวช าระคนืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุโดยการโอนเขา้บัญชธีนาคาร หรอืออกเป็นเช็คขดี
คร่อมสัง่จ่ายชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถยกเลกิค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนส่วนที่เหลอืได ้
ตามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธกิ าหนดมูลค่าขัน้ต ่าในการสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลอืในบัญชขัีน้ต ่านอ้ยกว่าทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนได ้เพื่อรองรับการก าหนดเพดานการขาย
คนืหน่วยลงทนุ (Redemption Gate) โดยขึน้อยูกั่บดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate 
บรษัิทจัดการจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทนุปลายทางสามารถก าหนดขอ้จ ากัดเพดานการขายคนืหน่วยลงทนุ (redemption gate) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 
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ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิม่เตมิเครื่องมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

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 
7) ชือ่ยอ่ : SCBUSA(SSFE) 

เครือ่งมอืการก าหนดใหผู้ล้งทนุเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ย 

- คา่ธรรมเนยีมการขายคนืทีไ่มเ่ป็นไปตามปรมิาณหรอืระยะเวลาทีก่ าหนด (liquidity fee) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทุนปลายทางมกีารใช ้liquidity fee บรษัิท
จัดการจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทุนปลายทางสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปรมิาณหรือระยะเวลาที่
ก าหนด (liquidity fee) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 
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ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

- 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 มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่ริษัท
จัดการก าหนด โดยพจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

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

สามารถใชร่้วมกับเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

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

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกตา่งกันไดใ้นแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 
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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 

กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้swing pricing บรษัิท
จัดการจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทุนปลายทางสามารถปรับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณที่สะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขาย
ทรัพยส์นิของกองทนุรวม (swing pricing) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 
ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

- คา่ธรรมเนยีมการซือ้ขายหนว่ยลงทุนทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยส์นิของกองทุนรวม 
(Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

อตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

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

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไม่สอดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การลงทุนกองทุนซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรือ
สมมตฐิานและหรือการประเมนิจากปัจจัยที่เกีย่วขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการได ้
ภายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ 
2. การก าหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษัิท
จัดการก าหนด ซึง่บรษัิทจัดการจะค านึงถงึปัจจัยที่เกีย่วขอ้งกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพจิารณา
ปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การลงทุนกองทุนซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรือ
สมมตฐิานและหรือการประเมนิจากปัจจัยที่เกีย่วขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการได ้
ภายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ 
3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พรอ้มกับ Swing Pricing แต่สามารถใชร่้วมกับ
เครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

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

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บ ADLs ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

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

3. บรษัิทจัดการก าหนด ADLs Threshold โดยใชข้อ้มลูดังตอ่ไปน้ี 

(1) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ มากกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก 

(2) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ นอ้ยกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก 

ซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนด (1) และ (2) ในระดับทีต่า่งกัน 

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

กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้ADLs บรษัิทจัดการจะ
พจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทุนปลายทางสามารถเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขาย
ทรัพยส์นิของกองทนุรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 
ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

การก าหนดเงือ่นไขหรอืขอ้จ ากดัในการรบัค าส ัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุ 

- ระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นการขายคนืหนว่ยลงทนุ (notice period) : 

กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้notice period บรษัิท
จัดการสามารถจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทางได ้

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทุนปลายทางสามารถก าหนดเงื่อนไขระยะเวลาที่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน 
(notice period) ได ้(ถา้ม)ี 
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ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 
ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

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

6. บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบเมือ่มกีารใช ้Redemption gate โดยไมช่กัชา้ 
7. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื Redemption Gate น้ี บรษัิทจัดการอาจใชร่้วมกับเครือ่งมอืในการบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

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

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. Redemption Gate ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 
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2. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไมป่กต ิหรอืประเมนิวา่ 
สถานการณ์อาจจะไมป่กต ิโดยบรษัิทจัดการอาจก าหนดเงือ่นไขเพือ่บง่ชีส้ถานการณ์ทีไ่มป่กตดิว้ย Gate 

threshold ได ้โดยพจิารณาปัจจัยตา่ง ๆ ดังตอ่ไปน้ี 

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรือประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคลอ้งกับ
ปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

4) เกดิการไถถ่อนผดิปกต ิ

5) เกดิการไถถ่อนมากกวา่ Redemption Gate ทีก่ าหนดไว ้
6) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การลงทนุกองทนุ 

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

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกวา่ Redemption 
Gate ทีป่ระกาศใช ้

3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate 
ไดแ้ก่ การยกเลกิ Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใชเ้ครื่องมอือื่นแทน Redemption 
Gate เป็นตน้ (ถา้มี) ทัง้น้ี ในกรณีที่ไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได ้บรษัิท
จัดการอาจพจิารณายกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดทีค่า้งอยูใ่นรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ
ทีถ่กูยกเลกิค าสัง่โดยไมช่กัชา้ 
4. ในกรณีทีก่องทุนมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนดิมาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งมอื Redemption 
Gate ในวันท าการนัน้ 

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

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการก าหนด 
Redemption Gate อาจเกดิกรณีดังน้ี 

- หากเกดิกรณีเงนิลงทุนจากกองทุนตน้ทางถูก Redemption Gate จนลดต ่าลงกว่ามูลค่าขัน้ต ่าการซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง อาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถลงทนุในกองทนุปลายทางได ้

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

- ในกรณีที่เป็นวันหยุดท าการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนที่จัดสรรใหม่อาจไม่สามารถ
สบัเปลีย่นเขา้กองทนุปลายทางได ้

ทัง้น้ี ในกรณีทีไ่ม่สามารถสับเปลีย่นเขา้กองทุนปลายทางได ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธยิกเลกิรายการ
หรอืน าเงนิลงทุนดังกล่าวช าระคนืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุโดยการโอนเขา้บัญชธีนาคาร หรอืออกเป็นเช็คขดี
คร่อมสัง่จ่ายชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถยกเลกิค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนส่วนที่เหลอืได ้
ตามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 



กองทนุเปิดไทยพาณิชย ์หุน้ยเูอส แอคทฟี 

79 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธกิ าหนดมูลค่าขัน้ต ่าในการสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลอืในบัญชขัีน้ต ่านอ้ยกว่าทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนได ้เพื่อรองรับการก าหนดเพดานการขาย
คนืหน่วยลงทนุ (Redemption Gate) โดยขึน้อยูกั่บดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate 
บรษัิทจัดการจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทนุปลายทางสามารถก าหนดขอ้จ ากัดเพดานการขายคนืหน่วยลงทนุ (redemption gate) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 
ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครื่องมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

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 ้
การจัดการของตนอันเน่ืองมาจากการที่บรษัิทจัดการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพียงพอ
ของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ว่าดว้ยการด ารง
เงนิกองทุนของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทนุสว่นบุคคล การเป็นนายหนา้ซือ้
ขายหลักทรัพย์และการคา้หลักทรัพย์ และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผูจั้ดการเงนิทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ซึง่ใหก้ระท าไดไ้มเ่กนิ 3 วันท าการ 
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8) ชือ่ยอ่ : SCBUSA(IN) 

เครือ่งมอืการก าหนดใหผู้ล้งทนุเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ย 

- คา่ธรรมเนยีมการขายคนืทีไ่มเ่ป็นไปตามปรมิาณหรอืระยะเวลาทีก่ าหนด (liquidity fee) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทุนปลายทางมกีารใช ้liquidity fee บรษัิท
จัดการจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทุนปลายทางสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปรมิาณหรือระยะเวลาที่
ก าหนด (liquidity fee) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 
ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพิจารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

- การปรบัมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยส์นิของ
กองทนุรวม (swing pricing) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

อตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

ดว้ยวธิปีฏบิตั ิ: Partial swing pricing 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. swing factor มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดย
พจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การลงทุนกองทุนซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรือ
สมมตฐิานและหรือการประเมนิจากปัจจัยที่เกีย่วขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการได ้
ภายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ 
2. การก าหนด Swing Thresholds มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิท
จัดการก าหนด โดยพจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

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

สามารถใชร่้วมกับเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

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

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกตา่งกันไดใ้นแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

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

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

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

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

กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้swing pricing บรษัิท
จัดการจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทุนปลายทางสามารถปรับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณที่สะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขาย
ทรัพยส์นิของกองทนุรวม (swing pricing) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 
ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
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ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก 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. และหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทุนและหรอืหน่วยงานที่มอี 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
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มูลค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หักดว้ย
มูลค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหักดว้ยมูลค่าการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch 
out) ทัง้น้ี รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

3. บรษัิทจัดการก าหนด ADLs Threshold โดยใชข้อ้มลูดังตอ่ไปน้ี 

(1) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ มากกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก 

(2) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ นอ้ยกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก 

ซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนด (1) และ (2) ในระดับทีต่า่งกัน 

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

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

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

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

4. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะปรับเพิม่หรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึง่จะปรับเพิม่ไม่เกนิอัตรา
สูงสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการและในหนังสอืชี้
ชวนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืผา่นทางชอ่งทางอืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

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

กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้ADLs บรษัิทจัดการจะ
พจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทุนปลายทางสามารถเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขาย
ทรัพยส์นิของกองทนุรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 
ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
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ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

การก าหนดเงือ่นไขหรอืขอ้จ ากดัในการรบัค าส ัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุ 

- ระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นการขายคนืหนว่ยลงทนุ (notice period) : 

กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้notice period บรษัิท
จัดการสามารถจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทางได ้

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทุนปลายทางสามารถก าหนดเงื่อนไขระยะเวลาที่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน 
(notice period) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 
ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิม่เตมิเครือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

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

- ในกรณีที่เป็นวันหยุดท าการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนที่จัดสรรใหม่อาจไม่สามารถ
สบัเปลีย่นเขา้กองทนุปลายทางได ้

ทัง้น้ี ในกรณีทีไ่ม่สามารถสับเปลีย่นเขา้กองทุนปลายทางได ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธยิกเลกิรายการ
หรอืน าเงนิลงทุนดังกล่าวช าระคนืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุโดยการโอนเขา้บัญชธีนาคาร หรอืออกเป็นเช็คขดี
คร่อมสัง่จ่ายชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถยกเลกิค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนส่วนที่เหลอืได ้
ตามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธกิ าหนดมูลค่าขัน้ต ่าในการสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลอืในบัญชขัีน้ต ่านอ้ยกว่าทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนได ้เพื่อรองรับการก าหนดเพดานการขาย
คนืหน่วยลงทนุ (Redemption Gate) โดยขึน้อยูกั่บดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate 
บรษัิทจัดการจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
กองทนุปลายทางสามารถก าหนดขอ้จ ากัดเพดานการขายคนืหน่วยลงทนุ (redemption gate) ได ้(ถา้ม)ี 
ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 
ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพิจารณาใชเ้ครื่องมือดังกล่าวตามที่
กองทุนปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืที่
แตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครื่องมอื
บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมือบรหิาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งมากกวา่หนึง่เครือ่งมอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะ
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอืน่ก าหนด 

การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหนว่ยลงทุนตามค าส ัง่ทีร่บัไวห้รอืจะหยุดรบัค าส ัง่ซือ้หรอืค าส ัง่ขาย
คนืหนว่ยลงทนุ (suspension of dealings) 

บรษิทัจดัการกองทนุรวมสามารถด าเนนิการไดส้งูสุดไมเ่กนิ (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 
10. ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หนว่ยลงทนุและราคา
หนว่ยลงทนุ : 
ค านวณภายใน : 1 วันท าการ 
และประกาศภายใน : 2 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 บรษัิทจัดการอาจเปลีย่นแปลงแหล่งขอ้มลูขา้งตน้ได ้เชน่ อัตราแลกเปลีย่น
ถัวเฉลีย่ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยวา่ดว้ยอัตราแลกเปลีย่นถัวเฉลีย่ของธนาคารพาณิชย์
หรอืระบบอืน่ใดทีม่กีารเผยแพร่ขอ้มลูและสามารถอา้งองิได ้เชน่ Reuters หรอื APEX เป็นตน้ 

3. บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดว้ยวธิกีารใด ๆ เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบขอ้มูลดังกล่าวในชอ่งทางที่
เขา้ถงึไดง้่ายและทั่วถงึ และภายในเวลาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตัดสนิใจ
ลงทนุได ้

4. บรษัิทจัดการไดรั้บยกเวน้ไมต่อ้งปฏบัิตติามหลักเกณฑข์า้งตน้ เมือ่มเีหตกุารณ์ดังต่อไปน้ี 

- เมือ่บรษัิทจัดการไม่ขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืหยุดรับค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน 
โดยใหไ้ดรั้บยกเวน้เฉพาะในชว่งระยะเวลาดังกลา่ว 
- เมือ่มเีหตทุีบ่รษัิทจัดการตอ้งเลกิกองทนุรวม โดยใหไ้ดรั้บยกเวน้ตัง้แตว่ันทีป่รากฎเหตดุังกลา่ว 
การค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธแิยกตามรายชนดิของหน่วยลงทุน ผูล้งทุนสามารถศกึษา
รายละเอยีดไดท้ี ่: www.scbam.com 
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ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง บรษัิทจัดการจะด าเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และ
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
แนวทางปฏบัิตใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ทีเ่ขา้ถงึไดง้่ายและทั่วถงึ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุน
สามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตัดสนิใจลงทนุได ้
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1. บริษัทจัดการ 

ช่ือบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด   

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

เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร   

กรุงเทพฯ 10900   

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

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

18 Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 

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

สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :   

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการดำเนินการดังต่อไปนี้   

(1) การบริหารกองทุนรวม   

(ก) ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุน
รวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อ
ประชาชนครั้งแรก   

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

(ค) นำเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่าง ๆ และซื้อขาย จำหน่าย ส่ังโอน 
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุน
ภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการท่ีได้รบัอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(ง) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหุ้นอยู่เท่าท่ีจำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)   

(จ) ดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนของกองทุนรวม ตามวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด   

(ฉ) ดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในวัน
ทำการถัดจากวันท่ีซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น หรือวันท่ีคำนวนราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนน้ันได้ แล้วแต่กรณี 

(ช) สงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการส่ังซื้อหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม   

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

(ฌ) ดำเนินการฟ้องร้องคดีในนามของบริษัทจัดการเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ในกรณีท่ีมีบุคคลใด ๆ รอนสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน
รวม   

(2) การรับ และการจ่ายเงินของกองทุนรวม   

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

(ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
ส่วนโครงการหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย"   

(3) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุนรวม   
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(ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เรื่อง "คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม" รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อืน่แทนตามเง่ือนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ี
กำหนดไว้ในข้อ 2  

(ข) แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ วิธีการท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด   

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

(ง) จัดให้มีผู้ชำระบัญชีกองทุนรวมเมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวม ท้ังนี้ โดยความเห็นชอบของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(จ) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะบุคคลข้ึนทำหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาโครงการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ท่ี
ปรึกษากฎหมาย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ   

(ฉ) แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร   

(ช) แต่งตั้งทนายความ เพื่อติดตาม ทวงถาม และดำเนินคดี รวมท้ังดำเนินการใด ๆ เพื่อการรับชำระหนี้ 
หรือเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์อื่นใดของกองทุนรวม   

(4) การดำเนินการอื่น ๆ   

(ก) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กบัผู้ดูแลผลประโยชน์   

(ข) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด   

(ค) จัดทำบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน   

(ง) จัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชนภ์ายในทุกส้ินวันทำการน้ัน   

(จ) จัดทำรายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุก
ส้ินวันทำการน้ัน   

(ฉ) จัดทำรายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีกำหนด ในกรณีท่ีมิได้เกิด
จากการลงทุน หรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกำหนด   

(ช) จัดทำรายงานทุกรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชี และส่งรายงาน
ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแต่วันส้ินปีบัญชี โดยรายงานดังกล่าวต้องแสดงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และการส่งรายงานให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะส่งผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดไว้ เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามหัวข้อ
เง่ือนไขในการเลิกกองทุนข้อ 1. ก่อนหรือในวันท่ีครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ท้ังนี้ ใน
กรณีจัดทำรายงานตาม (ฐ) ตามปีปฏิทิน ให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
ของรอบปีบัญชี ขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วนัส้ินปีบัญชี   

(ซ) จัดทำหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมท่ีผู้ลงทุนควรทราบใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื่อแสดงข้อมูล
เกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันส้ินปีบัญชีและส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่
วันถัดจากวันส้ินปีบัญชีนั้น ยกเว้นกองทุนรวมเปิดที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวและรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังล่วงหน้า ซึ่งระบุเวลาไว้แน่นอน (Auto Redemption) ไม่ต้องจัดทำหนังสือชี้
ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี   

(ฌ) ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อให้ถึงซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน   

(ญ) ยกเลิกกองทุนรวมตามท่ีกำหนดไว้ในหัวข้อ “การเลิกกองทุนรวม”   



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ 

3 

(ฎ) จัดทำรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลา 6 เดือนนั้น และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว 
โดยรายงานดังกล่าวจะแสดงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และการส่งรายงานให้แก่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.จัดไว้ เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามหัวข้อเงื่อนไขในการเลิกกองทุนข้อ 1. ก่อนหรือในวันท่ี
ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ท้ังนี้ ในกรณีจัดทำและส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปี
บัญชี บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่จัดทำและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสำหรับปีบัญชี
นั้น   

(ฏ) จัดส่งและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสำคัญท่ีผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมใบส่ังซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้ท่ีสนใจจะลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี้
ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ท่ีทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน   

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

(ฑ) ชี้แจงและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือผู้ท่ีสนใจจะลงทุนทราบในกรณีท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือมีเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบอย่างมี
นัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการ
เปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม   

(ฒ) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินท่ีรวบรวมได้ตามข้อ “การเลิกกองทุนรวม” 

(ณ) ดำเนินการติดตามทวงถาม ดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อการรับชำระหน้ีหรือปกป้องสิทธิ
ประโยชน์อื่น ๆ ของกองทุนรวม   

(ด) ปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 

2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีกำหนดให้เป็นหน้าท่ีของบริษัท
จัดการ ท้ังในปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าท่ีปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำส่ังที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์
ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำส่ังดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดำเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำส่ังนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือ
โครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว 

เงื่อนไขการเปล่ียนบริษัทจัดการ :  

ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคำส่ังของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
โดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวม
ต้องดำเนินการตามท่ีจำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทำหน้าท่ีต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการ
ส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่  

2. ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ช่ือ : ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   

ท่ีอยู่ : เลขท่ี 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้ดแูลผลประโยชน์   

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทำหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ท้ั งนี้ ไม่ เกินอัตราที่กำหนดไว้ในหัวข้อหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการหัวข้อ 
"ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย" 
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(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในสัญญา ท้ังนี้โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์   

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม 
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีกำหนดให้เป็นหน้าท่ีของบริษัทจัดการ ท้ังในปัจจุบันและที่จะมี
แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต   

(2) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
ทรัพย์สินของลูกค้ารายอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายการลงทุนและข้อกำหนดท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมจนกว่า 
ผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นท่ีเรียบร้อย 
หรือจนกว่าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชนส้ิ์นสุดลง   

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

(4) ตรวจตราและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สินต่างๆ 
ท่ีกองทุนรวมได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าท่ีดูแลการเบิกจ่ายหรือได้รับฝากไว้ตาม
ข้อ (2) ให้เป็นไปตามคำสั่งการจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวม   

หากมีเหตุอันควรสงสัยในขณะรับมอบ หรือส่งมอบเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ดังกล่าวในวรรคหนึ่ง วา่ไม่เป็นไปตามคำส่ังการจัดการทรัพย์สิน เป็นเอกสารหรือหลักฐานเท็จหรือ
ปลอม ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าท่ีดำเนินการแจ้งเหตุดังกลา่วแก่บริษัทจัดการทันที   

(5) เปลี่ยนแปลง จำหน่ายและโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคำส่ังของบริษัท
จัดการ เมื่อเห็นว่าการนั้นถูกต้องตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ   

(6) จัดทำรายงานเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้น
กระทำการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าท่ีของตนตามมาตรา 125 

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท้ังนี้ ภายใน 5 วันนับแต่วันท่ีผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว   

(7) จัดทำรายงานถึงผลในการดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทจัดการ ตลอดจนจัดทำบัญชีแสดงการรับ
จ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมท่ีฝากไว้   

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

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

(ก) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่        
ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มีคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อบริษัทจัดการมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่
สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล   

(ข) การให้ความเห็นชอบในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังซื้อหรือ
คำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคำส่ังซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อมีเหตุ
จำเป็น ทำให้ไม่สามารถ จำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างสมเหตุสมผล 
หรือไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจำเป็น
อืน่ใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน   

การดำเนินการให้ความเห็นชอบดังกล่าวข้างต้นผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องดำเนินการจัดทำการให้ความ 
เห็นชอบเป็นหนังสือ และส่งให้แก่บริษัทจัดการเพื่อใช้เป็นหลักฐานโดยทันที และแจ้งให้สำนักงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบในทันทีทุกครั้งที่เกิดกรณีตาม (ก) โดยจัดทำรายงานในเร่ืองดังกล่าวเป็น
หนังสือ พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(10) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีท่ีบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศหลักเกณฑ์ท่ีออกโดยกฎหมายดังกลา่ว   

(11) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าท่ีของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังปวง หรือเมื่อได้รับ
คำส่ังจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของ   
ผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม   

(12) จัดทำความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการและจัดส่งให้บริษัทจัดการเพื่อใช้
ประกอบการจัดทำรายงานกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชี และทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปี
ปฏิทิน ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันส้ินรอบปีบัญชี และวันส้ินรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี
บัญชีหรือปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี   

(13) โอนเงินให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนตามคำส่ังของผู้ชำระบัญชีเพื่อเฉลี่ยจ่ายคืนค่าหน่วยลงทุนให้ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท่ีคงเหลืออยู่หลังจากที่ผู้ชำระบัญชีชำระบัญชีโครงการจัดการ
กองทุนรวมตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด   

(14) ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าท่ีลงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะต้องทำหน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะมีการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ท้ังหมดของกองทุน
รวม ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดท่ีจำเป็นเพื่อให้การดำเนินการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ท้ังหมด
ของกองทุนรวมให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่เสร็จส้ินสมบูรณ์ และ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ดำเนินการต่อได้ทันที   

(15) ในกรณีท่ีมีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และก่อนท่ีผู้ชำระบัญชีจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังคงต้องรับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่า
จะจดทะเบียนเลิก กองทุนรวม   

(16) ดำเนินการอื่น ๆ ตามท่ีกำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตลอดจนหน้าท่ีและความ 
รับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท้ังที่มีในปัจจุบัน และท่ีมีแก้ไข
เพิ่มเติมในอนาคต 

(17) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการประสงค์ท่ีจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะต้องจัดให้มีสถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม เช่น ท่ีศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ในต่างประเทศ หรือพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินอื่น เพื่อทำหน้าท่ีเก็บรักษา
ทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม   

ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่กองทุนรวมและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
กองทุนรวม และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยส้ินเชิงภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นความผิด
ของผู้ดูแล   

คู่สัญญาตกลงเก็บรักษาข้อมูลที่ได้ล่วงรู้มาเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้บุคคลใด ๆ ทราบ เว้นแต่จะ
เป็นการเปิดเผยโดยอำนาจกฎหมาย หรือโดยความยินยอมของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง เพื่อประโยชน์ของ  
ผู้ถือหน่วยลงทุน   

ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนเพราะความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง หรือการไม่กระทำการตามหน้าท่ีโดยไม่มีเหตุอนัสมควรของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลกูจ้าง 
บริวาร หรือบุคคลอื่นใดท่ีทำงานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์   

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ง
รวมถึงหน้าท่ีดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าท่ีดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
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ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของส่ิงที่ ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแล
ผลประโยชน์   

ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังปวงได้   

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็น
การเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็น
ธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้
ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน 

ในกรณีท่ีการดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการ
ขอมติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามท่ีจำเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ 

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ :   

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใต้เง่ือนไขสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อเกิด
กรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปนี้ ท้ังนี้บริษัทจัดการจะกระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก่อน   

(1) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีความประสงค์จะบอกเลิก โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน หรือตามแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น   

(2) ในกรณีท่ีคู่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ี และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง
อาจบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 30 วัน   

(3) ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมท้ังกฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมาย
ดังกล่าว หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณี
อื่นใดอันจะมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าท่ีแก่ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับ
หน้าท่ีดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน 

(4) ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหน่ึงข้อใดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ่งออกตามความในมาตรา 121 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีบริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจาก
การตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะส่ังการเป็น
อย่างอื่น บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำ
การ นับแต่วันท่ีได้แก้ไขเสร็จส้ิน หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่
กำหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีครบกำหนดเวลาให้แก้ไขเมื่อได้รับอนุญาตแล้วบริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์อืน่แทนโดยพลัน 

(5) ในกรณีท่ีมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม เรียกร้องให้มีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนท่ีไม่เข้าข้อยกเว้นให้กระทำได้ หากเป็นกรณีท่ีมีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป         
ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ 
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สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :   

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมท่ี   

(1) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   

1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ  

เเขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140    

โทรศัพท์ 02-470-3207     

(2) บริษัท ศนูย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด   

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400   

โทรศัพท์ 0-2009-9999 

(3) ธนาคารแห่งประเทศไทย   

273 ถนนสามเสน เขตบางขุนพรหม   

กรุงเทพมหานคร 10200   

โทรศัพท์ 0-2283-5353   

และ/หรือที่ผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

และ/หรือศูนย์รับฝากต่างประเทศ หรือผู้รับฝากทรัพย์สินท่ีดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งเพื่อเก็บรักษา
ทรัพย์สินในต่างประเทศ  

3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)   

ท่ีอยู่ : ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย์ 2  

ชั้น 15 ฝั่งปีกเหนือ (North Wing) อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9  

เลขท่ี 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท์ 0-2128-2332-7 โทรสาร 0-2128-4625 

หรือบุคคลอื่นท่ีได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

4. ผู้จดัจำหน่าย : -  

5. ผู้ดแูลสภาพคล่อง (Market Maker) : - 

6. ผูล้งทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) : - 

7. ท่ี่ีปรึกษาการลงทุน : - 

8. ท่ีปรึกษากองทุน : - 

9. ผูป้ระกัน : - 

10. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : - 

11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน : -  

12. Prime Broker : - 
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13. สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน   

สทิธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ โดย
ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการแต่งตั้ง (ถ้ามี) ท้ังนี้ ให้เป็นไปตาม
หนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ "การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน" ท้ังนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึน
ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ การขายคืนหน่วย
ลงทุนอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ี
ต้องศึกษาและปฏิบัตติามข้อกำหนดของกฎหมายภาษีอากร 

สิทธิในการรับเงินปันผล : เป็นไปตามรายละเอียดข้อ “การจ่ายเงินปันผล” ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล
โครงการ  

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 
“เง่ือนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม  

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถนำ
หน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่า
กรณีใดท้ังส้ินและไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป็นหลักประกัน  

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการรับลงทะเบียนการโอนหน่วย
ลงทุนของกองทุน ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “เง่ือนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน” 
ของโครงการจัดการกองทุนรวม 

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถนำ
หน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่า
กรณีใดท้ังส้ินและไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป็นหลักประกัน  

สทิธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : ผู้ถือหน่วยลงทุน
มีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดการทำการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการได้ ท้ังนี้ 
บริษัทจัดการจะกระทำการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ในข้อ "วิธีการแก้ไขโครงการจัดการ
กองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ"   

สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ : ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีจะได้รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการ
เลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

สทิธิประโยชน์อื่น ๆ :  

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ซึ่งหมายถึง หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และหน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะบุคคลธรรมดาที่ซื้อหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขท่ีกรมสรรพากรหรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องประกาศกำหนดจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยสิทธิและหน้าท่ีเกี่ยวกับภาษีของผู้ลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการออมจะเป็นไปตามกฎกระทรวงและประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่จะมีการแก้ไขและ/
หรือเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดดังกล่าวได้จากคู่มือการลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการออม 

สิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือโอนเงินลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออมอื่น 

- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือโอนการลงทุนในหน่วยลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหาร
ของบริษัทจัดการเองหรือกองทุนรวมเพื่อการออมของบริษัทจัดการอื่นได้(ช่วงแรกยังไม่เปิดให้สับเปลี่ยน
ระหว่างบริษัทจัดการได้)และสามารถนับระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนต่อเนื่องกันได้ หากการ
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สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือโอนเงินลงทุนดังกล่าวเสร็จส้ินภายใน 5 วันทำการนับแต่วันท่ีบริษัทจัดการต้น
ทางได้รับคำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วนตามคำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ท้ังหมดที่เกิดข้ึนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันท่ีบริษัทจัดการได้รับ
คำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือโอนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกรณีท่ีกองทุนรวมเพื่อการออม/กองทุน
รวมของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมมีเหตุให้เลิกกองทุนจะดำเนินการดังนี้ 

กรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงเจตนาโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออมอ่ืน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการตัดสินใจเลือกกองทุนปลายทางโดยจะดำเนินการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอ่ืนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) 
หากไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมของ
บรษัิทจัดการอื่นท่ีมีนโยบายการลงทุนและค่าธรรมเนียมการจัดการตามที่เห็นสมควรโดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนมีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท้ังหมดในบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท้ังหมดของกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออมเดิมไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นภายใน 5 วันทำการเมื่อเกิด
เหตุตามข้อ 19 ตามท่ีเห็นสมควร เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น 

ท้ังนี้ การสับเปลี่ยนหรือโอนหน่วยลงทุนข้างต้นบริษัทจัดการจะจัดทำเอกสารหลักฐานการโอนส่งมอบ
ให้แก่กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่รับโอนเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบได้ 

กรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทนุรวมเพ่ือการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออมอื่นบริษัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดในบัญชี
ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินท่ีรวบรวมได้จากการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ี
เหลืออยู่ของกองทุนรวมหลังจากการชำระบัญชีเสร็จส้ิน 

กรณีท่ีมีเหตุเลิกกองทุนตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์ให้บริษัท
จัดการดำเนินการตามการแสดงเจตนาครั้งแรกของผู้ถือหน่วยลงทุนเท่าน้ันเว้นแต่มีการขอแก้ไขเพิ่มเติม
ภายหลังตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนท่ียังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ  

การท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่า
ในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับท่ีจะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนาม
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่
เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิใน
การได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนด
ของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย  

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :   

- ใบหน่วยลงทุน  

- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน  

- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน  

- อื่นๆ  
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เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : กองทุนจะใช้
ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เว้นแต่ผู้
ถือหน่วยลงทุนร้องขอ และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
รูปแบบอื่นเพิ่มเติมได้   

หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน   

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกชื่อผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน   

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุก
ครั้งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการทำรายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการ
ทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน   

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำ
การนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน ในกรณีท่ีเป็นการส่ังซื้อในระหว่างช่วงการเสนอขายครั้งแรก และ/หรือ
ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนของวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน ท้ังนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)  (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีท่ี
ไม่ระบุท่ีอยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ท่ีระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน
หรือโดยวิธีอืน่ใดตามท่ีบริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมตามวิธีการท่ีระบุในหนังสือชี้ชวน   

(4) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนท่ีส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการท่ีเป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง   

สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน   

(1) บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกชื่อผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน   

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) จะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อหรือ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ดำเนินการ
จัดสรรหน่วยลงทุนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) จะดำเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนภายในวันท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทำรายการ
ส่ังซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือภายในวันทำการท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนด้วยตนเอง ณ ท่ีทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน(ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จำกัด (มหาชน)) ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชีหรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธใินหน่วยลงทุนไว้   

(4) ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนส่ังซื้อหน่วยลงทุนหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
มีหน้าท่ีในการนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันเสมอ ได้ ณ ท่ีทำ
การของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) หรือ ณ ท่ี
ทำการที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันทำการถัดจากวันทำการ
ซือ้หรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน   

(5) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนท่ีมีการปรับรายการให้เป็นปัจจุบันครั้งล่าสุด เป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง   
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(6) ผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการ
กำหนด   

ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนรายอ่ืน สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ่งบริษัท
จัดการจะปิดประกาศไว้ท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ โดยไม่ถือว่าเป็น
การดำเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ   

ใบหน่วยลงทุน   

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนเฉพาะในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนเพื่อนำไปใช้เป็น
หลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื่นๆ ท้ังนี้ ในการออกใบหน่วยลงทุนทุก
กรณีจะกระทำเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่านั้น โดยมีข้ันตอนดังนี้   

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน   

(2) ยื่นใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียน
หน่วยลงทุน   

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุน
ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามจำนวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคำขอ สำหรับกรณีท่ีผู้ถือ
หน่วยลงทุนกรอกจำนวนหน่วยลงทุนในใบคำขอมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วย
ลงทุนสำหรับหน่วยลงทุนจำนวนเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน   

(4) ใบหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีข้อความตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกำหนด ซึ่งจะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการผู้มี
อำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสำคัญ หรือลายมือชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้
เครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามท่ีกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้
ทำได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย   

(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนดังกล่าว จะต้องนำใบหน่วย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื่อโอนหน่วยลงทุนน้ัน เข้าระบบไร้
ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้   

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งให้กับผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานการยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/
หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทจัดการอาจพิจารณาออกเอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากรูปแบบดังกล่าวข้างต้น เช่น เอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือรูปแบบท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตาม
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติม เป็นต้น และบริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลา
การส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการท่ีผดิไปจากรายละเอียดโครงการเดิม   

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้  

ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วย
ลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  

15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติ ดังนี้  
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1. ประกาศข้ึนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี) หรือวิธีการอื่นใดท่ีผู้ลงทุนท่ัวไปสามารถทราบได้ 

2. แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนรวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
ท่ีถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชือ่ผู้ถือเมื่อไดร้ับการร้องขอ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีอาจจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีท่ีต่างกันสำหรับหน่วยลงทุน
ท่ีขายในช่วงระยะเวลาท่ีต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
ดำเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้ง และจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด 
นอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่วยลงทนุของกองทุนรวมน้ัน  

16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สนิอื่น 

วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

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

การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนท่ีปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่าน้ัน 

วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่บุคคลท่ีเก่ียวข้องอื่น ๆ (ถ้ามี) : 

17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าท่ีจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ท่ีออกตามมาตรา 
125(5) แหง่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมท้ังการให้สิทธิ
หรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ท่ีปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้
กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวม ได้ดำเนินการ
ตามอำนาจหน้าท่ีแล้ว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำนำ
หน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้ 

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมท่ีเสนอขายต่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่
กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมท่ีเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่
พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่
พิเศษ ตามที่กำหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุน ดังนี้ 

1. หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ใน
กรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีจัดตั้งข้ึนก่อนวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุน
ของกองทุน 
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ข้อจำกัดการถือหน่วย และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) : หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือ
หน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดังกล่าว  เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิด
หน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่ 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือ
วา่ผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ 

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในกฎหมาย ให้
ถือว่ามตินั้นเสียไป 

ในกรณีท่ีเป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 
ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน(มติของ ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในส่ี
ของจำนวนหน่วยลงทุนท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือ
ของจำนวนหน่วยลงทุนท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
เว้นแต่กรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีกำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือท่ีกำหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามท่ีกำหนดในประกาศนี้แล้วให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติม
ดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากันต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่
ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(2) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดต้องได้รับมติ
เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(3) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่งต้องได้รับมติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีได้รบัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหน่ึงของข้อผูกพันท่ีเป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมี
สาระสำคัญท่ีเป็นไปตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ท่ีออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับมติ
พิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังนี้ เรื่องทีก่ระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยัสำคัญ ให้รวมถึง 

(ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของ
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ท่ี ทน. 19/2554 

(ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น 

(ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ท่ี ทน. 
19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และข้อกำหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ 
อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์ 

(จ) เรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธขิองผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
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(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงาน แล้วแต่กรณี หรือ 

(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจำเป็นหรือ
สมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่วา่กรณีใด 

ต้องกระทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพัน
เปิดเผยไว้ ณ ท่ีทำการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดู
ได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมท้ังเหตุผลและความจำเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
พร้อมกับการส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม 

18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี  

รายละเอียดเพิ่มเติม : ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการท่ัวไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า 
โดยในกรณีท่ีเกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอม
ให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

19. การเลิกกองทุนรวม  

เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :  

กองทุนจะเลิกเมื่อครบกำหนดอายุ หรือกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้  

1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้ 

(1) มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วท้ังหมด โดยคำนวณตามมูลค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อย
กว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจดัการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนั้น  

(2)  จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันทำการใด  

(3)  มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังนี้ 

(ก)  มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วนัใดวันหน่ึงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้
แล้วท้ังหมด  

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกัน
คิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมด ท้ังนี้ ในกรณีท่ีเป็น
กองทุนรวมท่ีมีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณา
ระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่าน้ัน 

ความใน (3) วรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความ
เชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่ 
เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วย
ลงทุนท่ีเหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนน้ัน 

(4) กรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 

ความในวรรคหน่ึง (3) และ (4) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังนี้ 

(ก)  กองทุนรวมตลาดเงิน 

(ข)  กองทุนรวมดัชนี  

(ค)  กองทุนรวมอีทีเอฟ 
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(ง)  กองทุนรวมหน่วยลงทุน 

(จ)  กองทุนรวมฟีดเดอร์ 

2. เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วย
ลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของโครงการจัดการ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเลิกโครงการ หรือดำเนินการอื่นใด ในกรณีท่ีมูลค่าหน่วย
ลงทุนท่ีจำหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการลงทุน โดยเป็นไปตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

4. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ท่ัวไป หากปรากฏว่า  

(1)  มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ 
หรือคำส่ังที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว 

(2)  มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไปตามที่กำหนดในประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขาย
หน่วยลงทุน  

5. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีท่ีมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ดำเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีท่ีไม่มีการ
ชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทำให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนท่ัวไปอย่างแท้จริง และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่ังให้บริษัทจัดการกองทุนรวมทำ
การแก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่ังได้ หรือดำเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทำให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนท่ัวไปอย่างแท้จริง 

6. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต . มีคำส่ังเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำส่ังเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธกีารจัดตั้งและจัดการกองทุน 

7. ในกรณีท่ีมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันเหตุของการส้ินสุดลงของ
การอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมหรือดำเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผูล้งทุน 

การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  

1. เมื่อปรากฏกรณีตามหัวข้อเง่ือนไขในการเลิกกองทุนข้อ 1. บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุน
รวม ดังต่อไปนี้ 

(1)  ยุติการรับคำส่ังซื้อและคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันท่ีเกิดเหตุการณ์ให้เลิกกองทุน 

(2) แจ้งให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วนัท่ีเกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี้ 

       1. แจ้งผู้ถือหน่วยท่ีมีชือ่อยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใด ๆ ท่ีมหีลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้
ถือหน่วยได้ 

       2. แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 

       3. แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผา่นระบบท่ีจัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

(3)  จำหน่ายทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันท่ีเกิด
เหตุการณ์ให้เลิกกองทุน เพื่อรวบรวมเงินเท่าท่ีสามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 
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(4)  ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินท่ีรวบรวมไดต้าม (3) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 
10 วันทำการนับแต่วันท่ีเกิดเหตุการณ์ให้เลิกกองทุน และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
แล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมเปิดนั้น 

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

การดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 

1. ยุติการรับคำส่ังซื้อและคำส่ังขายคืนหน่วย ตั้งแต่วันท่ีเกิดเหตุให้เลิกกองทุน 

2.  แจ้งให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

          2.1  ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่าง
น้อยดังนี้ 

            (1)  บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้
ถือหน่วยไปยัง SSF อื่นตามแนวทางท่ีกำหนดไวใ้นข้อผูกพัน
โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรอืรับซือ้คืนหน่วยจากผู้ถือ
หน่วย 

           (2)  ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุน 
ไปยัง SSF อื่นอีกทอดหน่ึง ผู้ถือหน่วยสามารถแจ้งต่อบริษัท
จัดการเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื่นท่ีผู้ถือหน่วย
กำหนด และผู้ถือหน่วยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้ 

          (2.1)  เป็นการโอนย้ายตามคำส่ังของผู้ถือหน่วยเป็น 
ครั้งแรกโดยโอนย้ายไปยัง SSF อื่นท่ีอยู่ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการเดียวกัน  

          (2.2)  เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที่
บริษัทจัดการกำหนด  ท้ังนี้ ในการกำหนดระยะเวลาดังกล่าว 
บริษัทจัดการต้องคำนงึถึงระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยจะสามารถ
ดำเนินการเพือ่แจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม 

          2.2  แจ้งโดยวิธีการดังนี้ 

           (1)  แจ้งผู้ถือหน่วยท่ีมีชือ่อยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ผ่านช่องทางใด ๆ ท่ีมีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้ 

           (2)  แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 

           (3)  แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของ
สำนักงาน 

ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันท่ีเกิด
เหตุให้เลิกกองทุน 

3.  จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทุน
ดังกล่าว 

ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันท่ีเกิด
เหตุให้เลิกกองทุน 

4.  รวบรวมเงินท่ีได้จากการดำเนินการตาม 3. ภายใน 10 วนัทำการนับแต่วันท่ีเกิด
เหตุให้เลิกกองทุน 

5.  ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อืน่ตามแนวทาง
ท่ีกำหนดไว้ในข้อผูกพัน 

โดยไม่ชักช้า 
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2. กรณีการเลิกกองทุนรวม เพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการหรือเหตุอืน่ท่ีทราบกำหนดการเลกิ
กองทุนรวมล่วงหน้า  

บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้  

การดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 

1  แจ้งให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
       1.1  แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 
       1.2  แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผา่นระบบที่จัดไว้บน
เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
       1.3  แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีท่ีหน่วยของกองทุนน้ันเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

≥  5 วนัทำการ 
กอ่นวันเลิกกองทุน 

2  ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนท่ัวไปทราบเรื่อง
ดังกล่าว  

≥  5 วันทำการ 
กอ่นวันเลิกกองทุน 

3  จำหน่ายทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงิน
ฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้
เงินท่ีมีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม 

ให้เสรจ็ส้ินก่อนวันเลิก
กองทุน 

20. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน   

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบ เพื่อทำหน้าท่ีรวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินท่ีคงเหลือจากการชำระหนี้สินของกองทุนรวม
แล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งทำการอย่างอื่นตามแต่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีกองทุนให้เสร็จส้ิน ท้ังนี้ 
ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

สำหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของ
กองทุนรวม และผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เท่าท่ีคงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยถืออยู่ตามหลักฐานท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วนัเลิกโครงการ   

เมื่อได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชำระบัญชีจะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้วหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคง
ค้างอยู่ให้ผู้ชำระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

โครงการจัดการกองทุนรวมท่ีผ่านการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือผ่านการแก้ไข
เพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท่ีแนบท้ายข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหน่ึงของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 
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