
 
ท่ี  จท. 7-590149  24  กุมภาพันธ 2559 

เรื่อง  กองทุนเปดไทยพาณิชย สมารท เทรด 555 ฟนด เอ (SCBST555A) 

เรยีน  ทานผูถือหนวยลงทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด (บริษัทจัดการ) ในฐานะผูจัดการกองทุนกองทุนเปด
ไทยพาณิชย สมารท เทรด 555 ฟนด เอ (SCBST555A) ใครขอแจงใหทราบวา บริษัทจัดการไดดําเนินการจดทะเบียน
กองทุน และลงทุนตามนโยบายกองทุนเรียบรอยแลว โดยมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี 

 วันท่ีจดทะเบียนกองทรัพยสินของโครงการเปนกองทุนรวม 

 วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2559 

• บริษัทจัดการจะทําการเลิกกองทุนภายในระยะเวลา 1 ปแรกนับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสิน
ของโครงการเปนกองทุนรวม (ภายในวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2560) เมื่อเกิดเหตุการณดังตอไปนี้ แลวแตกรณี 
ท้ังน้ี ข้ึนกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

กรณีท่ี 1 หากมูลคาหนวยลงทุนมากกวาหรือเทากับ 11.3626 บาทตอหนวย เปนเวลา 3 วันทําการ
ติดตอกัน และสามารถรับซ้ือคืนอัตโนมัติไดไมต่ํากวา 11.1486 บาทตอหนวย ท้ังน้ี ในชวงระยะเวลาดังกลาว บริษัท
จัดการอาจพิจารณาขายทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพยสินอ่ืนใดที่เทียบเทาเงินสด
บางสวนหรือท้ังหมดได หรือ 

กรณีท่ี 2 ณ วันทําการใดก็ตามท่ีทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพยสินอ่ืน
ใดที่เทียบเทาเงินสดบางสวนหรือท้ังหมด และสามารถรับซ้ือคืนอัตโนมัติไดไมต่ํากวา 11.1486 บาทตอหนวย หรือ 

กรณีท่ี 3 ณ วันทําการใดที่มูลคาหนวยลงทุนนอยกวาหรือเทากับ 9.5000 บาท ตอหนวย 

ท้ังน้ี เม่ือเกิดเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงตามขอ 1 หรือขอ 2 แลวแตกรณี บริษัทจัดการจะพิจารณารับซ้ือ
คืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติในอัตราไมต่ํากวา 11.1486 บาทตอหนวย โดยจะรับซ้ือคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวย
ลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณดังกลาว และหากเกิดเหตุการณตามขอ 3 บริษัทจัดการจะรับซ้ือคืน
หนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีเกิดเหตุการณดังกลาวเชนกัน 

• หากกองทุนไมสามารถเลิกกองทุนภายใตเง่ือนไขดังกลาวขางตนได (ไมทริกเกอร) ภายในวันท่ี 
24 กุมภาพันธ 2560 กองทุนจะบริหารตอเปนกองทุนเปดในวันทําการถัดไปซ่ึงผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวย
ลงทุนไดทุกวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด โดยในระหวางท่ีบริษัทจัดการเปดใหผูถือหนวยลงทุน
สามารถขายคืนหนวยลงทุนไดทุกวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนดนั้น หากเกิดเหตุการณ ณ วันทํา
การใดก็ตามท่ีทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพยสินอื่นใดที่เทียบเทาเงินสดบางสวนหรือ
ท้ังหมด และสามารถรับซ้ือคืนอัตโนมัติไดไมต่ํากวา 11.1486 บาทตอหนวย บริษัทจัดการจะทําการเลิกกองทุนโดยจะรับ
ซ้ือคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีเกิดเหตุการณดังกลาว  

ทายน้ี บริษัทจัดการขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานที่ใหความไววางใจบริษัทจัดการตลอด
ระยะเวลาที่ผานมา เรายังคงมุงมั่นท่ีจะดูแลเงินลงทุนของทุกทานอยางดีท่ีสุด รวมทั้งจะพัฒนาการลงทุนรูปแบบใหม 
ท่ีตรงกับความตองการของทุกทานอยางสม่ําเสมอ อนึ่ง หากทานผูถือหนวยลงทุนตองการสอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม โปรดติดตอ ฝายลูกคาสัมพันธ หมายเลขโทรศัพท 0-2777-7777 กด 0 กด 6 ในระหวางวันและเวลาทําการ 
08.30 – 17.00 น.  

ขอแสดงความนับถือ 
บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 

(นายณรงคศักดิ์  ปลอดมีชัย) 
กรรมการผูจดัการและ 

ประธานเจาหนาที่บริหารการลงทุน 

 



 
Jor Tor.7-590149                                         24  February 2016 
 
Subject:   SCB SMART TRADE 555 FUND A (SCBST555A) 
 
To:  Unitholders, 
 
 SCB Asset Management Co., Ltd. (SCBAM) as the Manager of SCB SMART TRADE 555 FUND A 
(SCBST555A) would like to inform you that the Asset Management Company has already completed the Fund’s 
registration and the investment in accordance with the Fund’s policy with the details as follow:- 
 

• The date on which the properties were registered as the mutual fund 
 On 24 February 2016 
 
• The Asset Management Company will dissolve the Fund within 1 year from the day following 

the fund registered date (24 February 2017) when there is the following events, as the case 
may be depending on discretion of the Asset Management Company :- 

 
Case 1: In a case where the value of investment units is higher than or equivalent to Baht 11.3626 per unit 
for 3 consecutive business days and the Asset Management Company can automatically redeem at a price of 
not less than 11.1486 per unit. In this regard, during such period of time, the Asset Management Company 
may consider selling the Fund’s assets for cash, and/or deposit, and/or other assets which is equivalent to 
cash in part or in whole; OR 

Case 2: In a case where on any business day, the Fund’s assets are in cash, and/or deposit, and/or other 
assets which is equivalent to cash in part or in whole and the Asset Management Company can automatically 
redeem the investment units of not less than Baht 11.1486 per unit. 

Case 3: In a case where the value of investment units is less than or equivalent to 9.5000 per unit 

 If there is either event occurs under Clause 1. or Clause 2., as the case may be, the Asset Management 
Company will consider to automatically redeem the investment units at a price of not less than 11.1486 per unit from 
unitholders. The Asset Management Company will redeem the investment units for unitholders within 5 business days 
from the date of occurred event and if there is either event occurs under Clause 3, the Asset Management Company 
will redeem the investment units for unitholders within 5 business days from the date of occurred event as well. 

• If the Fund cannot be dissolved subject to the above-mentioned conditions (not trigger) 
within 24 February 2017, the Fund will be further managed as the open-end fund on the following business day 
which unitholders can redeem the investment units on every business day as stipulated by the Asset Management 
Company. During the business days as stipulated by the Asset Management Company on which unitholders can redeem 
the investment units, if there is any event on any business day which the Fund’s assets are in cash, and/or deposit, 
and/or other assets which is equivalent to cash in part or in whole and the Asset Management Company can 
automatically redeem the investment units of not less than Baht 11.1486 per unit, the Asset Management Company 
will dissolve the Fund by mean of redemption of the investment units for unitholders within 5 business days from the 
date of occurred event. 

 The Asset Management Company would like to express our sincere thanks to all unitholders who have 
continually trusted the Asset Management Company throughout the past period of time. We are further determined to 
take care your investment with our best effort and will always develop new form of investment which is in line with all 
uniholders’ demand. If unitholders require more details, please contact our Customers Relations Department, Tel.No.0-
2777-7777, press “0”, press “6” during the business days and time, during 08.30 – 17.00 hrs. 

Sincerely yours, 

SCB Asset Management Co., Ltd. 


