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หนังสือชี้ชวนสวนขอมลูกองทุนรวม 
กองทุนเปดไทยพาณิชยหุนเกาหลี  

SCB KOREA EQUITY FUND (SCBKEQTG) 

 กองทุนเปดไทยพาณิชยหุนเกาหลี  (“กองทุน”) มีการกําหนดเงื่อนไขการเลิกกองทุนกอนกําหนด  แตมิได เปน 
การรับประกันหรือทําใหคาดหวังวาผูลงทุนจะไดรับผลตอบแทนตามอัตรานั้น ผูลงทุนควรตระหนักวาการกําหนดอัตราผลตอบแทน
ในเงื่อนไขการเลิกกองทุนดังกลาว เปนเพียงการกําหนดเปาหมายในการลงทุนเทานั้น  

 กองทุนนี้ไมกําหนดอายุโครงการ แตมีเงื่อนไขการเลิกกองทุนการเลิกกองทุนภายในระยะเวลา 10 เดือน นับแตวันจดทะเบียน 
กองทรัพยสินเปนกองทุนรวม และเมื่อเขาเงื่อนไขการเลิกกองทุนขางตนบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดย
อัตโนมัติ อยางไรก็ดี หากกองทุนนี้ไมสามารถเขาเงื่อนไขการเลิกกองทุนขางตน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนชื่อโครงการ
จัดการกองทุนรวมนี้เปน “กองทุนเปดไทยพาณิชยหุนเกาหลี”  

 กองทุนนี้มีนโยบายเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี
ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ไดแก iShares MSCI South Korea Capped ETF (กองทุนหลัก)  
เปนกองทุนประเภท Equity Exchange Traded Fund (Equity ETF) ซึ่งบริหารและจัดการโดย BlackRock Fund Advisors (BFA) 
จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยนิวยอรค (New York Stock Exchange, NYSE ARCA) ประเทศสหรัฐอเมริกา และมี
นโยบายการลงทุนในตราสารทุนของประเทศเกาหลีใต เพ่ือใหสามารถสรางผลตอบแทนกองทุนกอนหักคาธรรมเนียมและคาใชจาย
ทั้งหมดของกองทุนใหใกลเคียงหรือเทียบเทากับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี MSCI Korea 25/50 โดยกองทุนหลักจะลงทุน 
ในตราสารทุนของประเทศเกาหลีใตเปนสกุลเงินวอน และกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักดังกลาวเปนสกุลเงนิดอลลารสหรัฐ (USD) 

 กองทุนนี้จึงมีความเสี่ยงจากทั้งอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลารสหรัฐและสกุลเงินวอน กับ สกุลเงินบาทและสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐ โดยกองทุนหลักจะไมปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (สหรัฐและสกุลเงินวอน) แตกองทุนอาจลงทุนในสัญญา 
ซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ได ตามความเหมาะสมและสภาวการณ 
ในแตละขณะ ซึ่งขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ดังนั้น กองทุนจึงอาจไดรับผลกระทบจากความผันผวน 
ของสกุลเงินที่ลงทุน ผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินทุนเริ่มแรกได 

 เนื่องจากกองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management (EPM)) กองทุนนี้จึงมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผูลงทุน ที่ตองการผลตอบแทนสูงและ
สามารถรับความเสี่ยงไดสูงกวาผูลงทุนทั่วไป ผูลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเขาใจในความเสี่ยงของสัญญา 
ซื้อขายลวงหนา  และผูลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณการ ลงทุนวัตถุประสงค 
การลงทุน และฐานะการเงินของผูลงทุนเอง 

 เนื่องจากกองทุนกองทุนหลัก มีการกําหนดสัดสวนสูงสุดในการลงทุนในทรัพยสินของผูออกรายใดรายหนึ่ง และสัดสวนสูงสุด 
ที่กองทุนหลักสามารถกูยืมเงินชั่วคราวหรือฉุกเฉินจากธนาคารพาณิชย ที่ไมสอดคลองตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ดังนั้น บริษัทจัดการจะทําการติดตามสัดสวนการลงทุนของกองทุนหลัก และเมื่อพบวากองทุนหลักมีการลงทุนที่ไมสอดคลอง
ตามสัดสวนการลงทุนของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับลดสัดสวนการลงทุนในกองทุนหลัก 
เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

 เนื่องจากกองทุนมีนโยบายสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในประเทศเกาหลีใต โดยลงทุนผานกองทุนหลักที่ซื้อขายในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ทําใหกองทุนมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country risk) จากประเทศเกาหลีใตและสหรัฐอเมริกา ซึ่งไดแก 
ความเสี่ยงทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สภาวะตลาด สภาพคลอง มาตรการทางการเงินในภาวะที่เกิดเหตุการณที่ไมปกติ 
รวมถึงขอจํากัดตางๆ ในประเทศที่กองทุนไปลงทุน ทําใหมีผลกระทบตอมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน หรืออาจจะทําใหกองทุน 
ไมสามารถนําเงินกลับเขามาในประเทศ ซึ่งอาจสงผลใหผูลงทุนไมไดรับคืนเงินตามระยะเวลาที่กําหนด 

 การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นวาการลงทุน 
ในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงคการลงทุนของตน และผูลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกลาวได 

 ในกรณีที่มีเหตุการณไมปกติ ผูลงทุนอาจไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนลาชากวาระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน 
 ในกรณีที่กองทุน ไมสามารถดํารงสินทรัพยสภาพคลองไดตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ผูลงทุนอาจไมสามารถ 

ขายคืนหนวยลงทุนไดตามที่มีคําสั่งไว 
 เพ่ือประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุน

หรือการรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุน ใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแตเพียงผูเดียว โดยบริษัทจัดการขอ 
สงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธ
ลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคที่จะไมเสนอขายหนวยลงทุน
ของกองทุนหรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนหรือไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุนใหนั้น รวมถึงแตไม
จํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูที่มีถิ่นฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของ
บุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซึ่งจัดใหมีขึ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา   
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สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปที่ 2 สิ้นสดุวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 

รายละเอียดกองทุนรวม 

ช่ือโครงการ : กองทุนเปดไทยพาณิชยหุนเกาหลี  
SCB KOREA EQUITY FUND (SCBKEQTG) 

อายุโครงการ   : ไมกําหนดอายุโครงการ 
วันที่ไดรบัอนุมัติใหจัดต้ัง/จัดการกองทนุรวม     : วันที่ 13 สิงหาคม 2557 

วันที่จดทะเบียนกองทุน : วันที่ 29 สิงหาคม 2557 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
ประเภทของกองทุน 

 กองทุนรวมตางประเทศ มีนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อ
คืนหนวยลงทุน 

นโยบายการลงทุนของกองทุน 
 กองทุนเปดไทยพาณิชยหุนเกาหลี (กองทุน) มีนโยบายเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว 

(Feeder Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ไดแก iShares MSCI South 
Korea Capped ETF (กองทุนหลัก) เปนกองทุนประเภท Equity Exchange Traded Fund (Equity ETF) ซึ่งบริหารและจัดการโดย 
BlackRock Fund Advisors (BFA) จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยนิวยอรค (New York Stock Exchange, NYSE ARCA) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของประเทศเกาหลีใต เพ่ือใหสามารถสรางผลตอบแทนกองทุนกอนหัก
คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดของกองทุนใหใกลเคียงหรือเทียบเทากับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี MSCI Korea 25/50 
โดยกองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนของประเทศเกาหลีใตเปนสกุลเงินวอน และกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักดังกลาวเปนสกลุเงนิ
ดอลลารสหรัฐ (USD) 

 ในสวนที่เหลือจากการลงทุนบริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝากในประเทศ 
รวมถึงอาจมีไวซึ่งหลักทรัพยอื่นหรือทรัพยสินอื่น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือเห็นชอบใหกองทุนลงทุนได โดยการลงทุนในประเทศ 
เชน ตราสารแหงหนี้ในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที่มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการ
ฝากเงิน แลวแตกรณี ตํ่ากวาหนึ่งป เปนการลงทุนที่มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารองเงินไวสําหรับการดําเนินงานของกองทุน เพ่ือรอการลงทุน 
เพ่ือบริหารสภาพคลองของกองทุน   เพ่ือชําระคาใชจาย หรือสําหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกันนี้           

 กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management (EPM)) ที่อางอิงกับหลักทรัพยหรือตัวแปรอางอิงที่กองทุนหลักลงทุน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสามารถสราง
ผลตอบแทนกองทุนกอนหักคาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดของกองทุนใหใกลเคียงหรือเทียบเทากับผลตอบแทนจากการลงทุนใน
ดัชนีอางอิง  

 ทั้งนี้ กองทุนหลักจะไมปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (สกุลเงินดอลลารสหรัฐและสกุลเงินวอน) แตกองทุนอาจลงทุนใน
สัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ได ตามความเหมาะสมและ
สภาวการณในแตละขณะ ซึ่งขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนเห็นเหมาะสม โดยผูจัดการกองทุนจะพิจารณาจากปจจัยที่
เกี่ยวของ เชน ปจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เปนตน เพ่ือคาดการณทิศทางอัตราแลกแลกเปลี่ยน 

 กองทุนอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
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 นอกจากนี้ ในสวนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไมลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง 
(Structured Note) และจะไมลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (Non-investment grade) และ
ตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated securities) รวมทั้งตราสารทุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
(Unlisted securities)  อนึ่ง กองทุนอาจมีไวซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (Non-investment 
grade) หรือตราสารทุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted securities) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นไดรับการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือที่สามารถลงทุนได (Investment grade) หรือตราสารแหงทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Listed securities) 
แลวแตกรณี ในขณะที่กองทุนลงทุน แตตอมามีการเปลี่ยนแปลงเปน Non-investment grade หรือ Unlisted securities เทานั้น  

 ในกรณีสถานการณปกติ กองทุนจะลงทุนในตางประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนหรือตามอัตราสวนที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี้ มิใหรวมถึงชวงระหวางรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา
ประมาณ 15 วันทําการนับต้ังแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม หรือในชวงระยะเวลาประมาณ 15 วันทําการกอนวันครบ
อายุหรือเลิกโครงการ และ/หรือในชวงที่ผูลงทุน/ผูถือหนวยลงทุนทําการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนจํานวนมากซึ่ง
มีระยะเวลาไมเกิน 5 วันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ดังนั้น จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามสัดสวนการลงทุน
ที่กําหนดไวได 

 อยางไรก็ดี ในกรณีที่สถานการณการลงทุนในตางประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุนหลักไมเหมาะสม เชน ภาวะตลาดและ
เศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณไมปกติตาง ๆ เปนตน และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่กระทบตอ
การลงทุน เชน การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการลงทุนตางประเทศ และ/หรือกรณีที่วงเงินลงทุนใน
ตางประเทศเต็มเปนการชั่วคราว และ/หรือในชวงระหวางรอการอนุมัติการเพิ่มวงเงินลงทุนในตางประเทศ และ/หรือกรณีเกิดเหตุ
สุดวิสัยหรือมีเหตุผลที่จําเปนและสมควร สงผลใหกองทุนอาจไมสามารถนําเงินไปลงทุนในตางประเทศไดทันที หรืออาจจําเปนตอง
ชะลอการลงทุนในตางประเทศเปนการชั่วคราว ดังนั้น จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามสัดสวนการลงทุนที่
กําหนดไวในโครงการตามขางตนได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะรายงานการไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามสัดสวนการลงทุนที่กําหนดไว ใน
โครงการตามประกาศตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 เนื่องจากกองทุน iShares MSCI South Korea Capped ETF (กองทุนหลัก) มีการกําหนดสัดสวนสูงสุดในการลงทุนในทรัพยสินของผู
ออกรายใดรายหนึ่ง และสัดสวนสูงสุดที่กองทุนหลักสามารถกูยืมเงินชั่วคราวหรือฉุกเฉินจากธนาคารพาณิชย ที่ไมสอดคลองตาม
ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังนั้น บริษัทจัดการจะทําการติดตามสัดสวนการลงทุนของกองทุนหลัก และเมื่อพบวา
กองทุนหลักมีการลงทุนที่ไมสอดคลองตามสัดสวนการลงทุนของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับลด
สัดสวนการลงทุนในกองทุนหลัก เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยจะดําเนินการภายใน 15 วัน
ทําการ นับแตวันที่รับทราบขอมูลการลงทุนนั้น 

 อนึ่ง หากในกรณีที่การลงทุนในกองทุน iShares MSCI South Korea Capped ETF นั้นไมเหมาะสมอีกตอไป โดยอาจสืบเนื่องจาก
การไดรับผลกระทบจากเหตุการณตาง ๆ ดังกลาวขางตน หรือมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่นๆ ของกองทุนหลักนี้ เชน การเปลี่ยนแปลง
นโยบายการลงทุน ลักษณะกองทุน อัตราคาธรรมเนียม การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินอื่นใดที่ขัดตอหลักเกณฑที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  หรือผลตอบแทนของกองทุนตางประเทศต่ํากวาผลตอบแทนของกองทุนอื่น ๆ ที่มีนโยบายการลงทุน
ใกลเคียงกันอยางมีนัยสําคัญ หรือติดตอกันเปนระยะเวลานาน หรือขนาดของกองทุนตางประเทศลดลงอยางมีนัยสําคัญ จนอาจมี
ผลกระทบตอกองทุน หรือการลงทุนของกองทุนตางประเทศไมเปนไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนตางประเทศ
กระทําความผิดตามความเห็นของหนวยงานที่กํากับดูแลกองทุนตางประเทศ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่สงผลตอการ
ดําเนินงานของกองทุนในฐานะผูลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่สงผลกระทบหรือความเสียหายตอกองทุน กลาวคือ ในกรณีที่เกิด
การเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจมีผลตอกองทุนหลัก (Master fund) และ/หรือบริษัทจัดการอยางมีนัยสําคัญ หรือในกรณีที่มีกองทุนอื่นที่มี
นโยบายใกลเคียงกันและตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบริษัทเห็นวาการยายไปลงทุนในกองทุนดังกลาวเปนผลดีตอ
ผลการดําเนินงานโดยรวมของกองทุนและเปนผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณา
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เปลี่ยนแปลงกองทุนรวมตางประเทศหรือกองทุนหลัก เปนกองทุนตางประเทศอื่นได ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งการดําเนินการ
ดังกลาวจะไมขัดกับวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกองทุน โดยถือวาไดรับความ
เห็นชอบจากผูถือหนวยแลว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และบริษัทจัดการจะแจงการ
เปลี่ยนแปลงและรายละเอียดที่เกี่ยวของใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนากอนดําเนินการเปลี่ยนแปลงหรือกอนทําการลงทุนดังกลาว
ไมนอยกวา  15 วัน 

 ในกรณีที่บริษัทจัดการอยูระหวางการดําเนินการเปลี่ยน/โอนยาย กองทุนจะยกเวนไมนําเรื่องการลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยใน
ตางประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนมาบังคับใชในชวงดําเนินการคัดเลือก
และเตรียมการลงทุน เพ่ือเปนกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม ซึ่งจะใชระยะเวลาภายใน 30 วันทําการ 

 ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ และ
วิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  
(1)     มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกวาสองในสามของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก 
(2)     ยอดรวมของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในชวงระยะเวลาหาวันทําการใดติดตอกัน คิดเปนจํานวนเกินกวาสองใน
สามของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก 
ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะดังกลาวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ 
(1)     แจงเหตุที่กองทุนหลักมีมูลคาทรัพยสินลดลง พรอมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชนที่ดีที่สุดของผูถือหนวยลงทุน
โดยรวม ใหสํานักงานและผูถือหนวยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแตวันที่ปรากฏเหตุ 
(2)     ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ปรากฏเหตุ 
(3)     รายงานผลการดําเนินการใหสํานักงานทราบภายในสามวันทําการนับแตวันที่ดําเนินการแลวเสร็จ 
(4)     เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ตอผูที่สนใจจะลงทุนเพื่อใหผูที่สนใจจะลงทุนรับรูและเขาใจ
เกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม   
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนจะดําเนินการใหบุคลากรที่เกี่ยวของเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการดังกลาวดวย 
ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดําเนินการตามขอ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผอนผันตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในกรณีที่มีการดําเนินการเปลี่ยน/โอนยาย กองทุนจะยกเวนไมนําเรื่องการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินใน
ตางประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช
ในชวงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน 

 ทั้งนี้ ในการโอนยายหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไปยังกองทุนตางประเทศอื่นขางตน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณา
ดําเนินการครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได โดยการทยอยโอนยายเงินลงทุนอาจสงผลใหชวงระยะเวลาดังกลาว กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว
ซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศมากกวา 1 กองทุน ตามที่ระบุไวในโครงการขางตน อยางไรก็ตาม หากบริษัทจัดการไม
สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดที่มีนโยบายสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการขอมติผูถือ
หนวยลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมได  

ผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะไดจากเงินลงทุน 
    ผูลงทุนมีโอกาสที่จะไดรับกําไรจากมูลคาหนวยลงทุนที่เพ่ิมขึ้น (สวนเกินทุน) หากผูลงทุนขายคืนหนวยลงทุน ณ ราคาที่สูงกวาราคาที่  
ซื้อหนวยลงทุน ทั้งนี้  สําหรับผูลงทุนที่ เปนบุคคลธรรมดาเงินกําไรจากมูลคาหนวยลงทุนที่ เพ่ิมขึ้นดังกลาวจะไดรับยกเวน 
ไมตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

ตัวช้ีวัดของกองทุน (Benchmark) 
ดัชนี MSCI Korea 25/50 (ซึ่งเปนตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก) ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับคาสกุลเงินบาท 
ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน  
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ระดับความเส่ียงของกองทนุ 

Risk Spectrum ของประเภทตราสารที่ลงทุน 

 

 

 

 

 
 
 
 

ลักษณะที่สําคัญของกองทุนรวม 
Q:      กองทุนรวมนี้เปนกองทนุรวมที่มีการกําหนดประเภทของผูลงทุน หรอืมีการแบงชนิดของหนวยลงทุนหรือไมอยางไร  
A:        กองทุนรวมนี้เปนกองทุนสําหรับผูลงทุนทั่วไป และไมมีการแบงชนิดของหนวยลงทุน  
Q:      กองทุนรวมนี้มีจํานวนเงินทุนโครงการเทาใด 
A:         3,000 ลานบาท  
Q:      กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเปนทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผูลงทุนควรลงทุน ในระยะเวลาเทาใด 
A:         เหมาะสมกับเงินลงทุนของผูลงทุนที่ตองการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพยอื่นในตางประเทศ  โดยสามารถลงทุนระยะยาวและรับ

ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่กองทุนไปลงทุนในตางประเทศได รวมถึงสามารถยอมรับความผันผวน
ของมูลคาหนวยลงทุนและผลตอบแทนไดในบางชวงของการลงทุนตลอดระยะเวลาที่ถือหนวยลงทุน 

Q:      ปจจัยใดที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน  
A:  1. กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ โดยกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนพิจารณาลงทุนนั้นอาจ   

    ลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีโอกาสที่จะมีความผันผวนสูง ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือ  
    ลดลงของราคาหลักทรัพยหรือทรัพยสินก็จะสงผลใหราคาหนวยลงทุนของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงไดเชนกัน   
2. กองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนจะไปลงทุนนั้น จดทะเบียนจัดต้ังขึ้นในตางประเทศ จึงตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและกฎหมายที่  
    เกี่ยวของของประเทศนั้น ๆ ซึ่งอาจแตกตางไปจากหลักเกณฑและกฎหมายที่เกี่ยวของในการจัดต้ังกองทุนรวมของประเทศไทย  
3. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ อาจสงผลใหมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจทําใหเงินตน 
และผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวนตามไปดวย อยางไรก็ดี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือปองกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมและสภาวการณในแตละขณะ ซึ่งขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการ
กองทุนเห็นเหมาะสม โดยผูจัดการกองทุนจะพิจารณาจากปจจัยที่เกี่ยวของ เชน ทิศทางของคาเงิน คาใชจายในการปองกันความเสีย่ง 
เปนตน  

Q:      กองทุนรวมนี้เปนกองทุนรวมที่มีผูประกันเงินลงทุนหรือเปนกองทุนรวมที่มุงเนนจะคุมครองเงินตนหรือไม อยางไร  
A:        กองทุนรวมนี้ไมมีการประกันเงินลงทุนและไมคุมครองเงินตน 

Q:      กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอยางไร 
A:        วันที่สิ้นสดุรอบบัญช ีประมาณ 1 ป นบัต้ังแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 

กองทุนรวม 
ตลาดเงิน 
ท่ีลงทุน
เฉพาะใน
ประเทศ 

กองทุนรวม 
ตลาดเงิน 
ท่ืลงทุนในตางประเทศ
บางสวน 

กองทุนรวม 
พันธบัตรรัฐบาล 

กองทุนรวม 
ตราสารหนี้ 

กองทุนรวมผสม กองทุนรวม 
ตราสารแหงทุน 

กองทุนรวมหมวด
อุตสาหกรรม 

กองทุนรวม 
ท่ีเนนลงทุน 
ในทรัพยสิน 
ทางเลือก 

ความเสี่ยง/มีความซับซอนต่ํา ความเสี่ยง/มีความซับซอนสูง 

SCBKEQTG 
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Q:      กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุน ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ และผลการดาํเนินงานอยางไร 
A:        กองทุนหลักที่กองทุนลงทุน ไดแก iShares MSCI South Korea Capped ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเปนกองทุนประเภท Equity Exchange 

Traded Fund (Equity ETF) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยนิวยอรค (New York Stock Exchange, NYSE ARCA) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และลงทุนในสกุลเงินดอลลารดอลลารสหรัฐ ทั้งนี้ สรุปขอมูล/สาระสําคัญเบื้องตนของกองทุนหลัก ดังนี้ 
นโยบายการลงทุน 
กองทุนหลักมีนโยบายเนนลงทุนในตราสารทุนที่สามารถสรางผลตอบแทนกองทุนกอนหักคาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดของกองทุน
ใหใกลเคียงหรือเทียบเทากับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี MSCI Korea 25/50 
ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ 
ความเส่ียงจากประเภทสินทรัพย (Asset Class Risk) หลักทรัพยในดัชนีอางอิงหรือในพอรทลงทุนของกองทุนอาจใหผลตอบแทนที่
ตํ่ากวาเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพยทั่วไปหรือสินทรัพยประเภทอื่น 
ความเส่ียงจากการกระจุกตัว (Concentration Risk) กองทุนอาจเสี่ยงที่จะขาดทุนจากสถานการณเชิงลบดวยเหตุที่กองทุนเนนลงทุน
กับผูออกตราสารรายใดรายหนึ่งหรือหลายราย ประเทศ กลุมประเทศ ภูมิภาค ตลาดหลักทรัพย อุตสาหกรรม กลุมอุตสาหกรรม ภาค
ธุรกิจหรือประเภทสินทรัพย 
ความเส่ียงจากภาคธุรกิจสินคาฟุมเฟอย (Consumer Discretionary Sector Risk) ธุรกิจสินคาฟุมเฟอยอาจไดรับผลกระทบจาก
ความผันผวนของเศรษฐกิจภายในประเทศและระหวางประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย การแขงขัน รายไดหลังหักภาษีของ
ผูบริโภคและความพึงพอใจของผูบริโภค แนวโนมทางสังคม และการรณรงคทางการตลาด 
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) เนื่องจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนกําหนดในรูปของเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ 
มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนอาจลดลงหากคาเงินสกุลดอลลารในตลาดนอกสหรัฐอเมริกาที่กองทุนเขาไปลงทุนตกต่ํา 
ความเสี่ยงจากการสูญหลักทรัพยในครอบครอง (Custody Risk) ตลาดหลักทรัพยในประเทศกําลังพัฒนามีโอกาสพบปญหามากกวาใน
เร่ืองของการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพย (clearing and settling of trades) และการถือครองหลักทรัพยของธนาคารทองถิ่น 
ตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย สถานที่รับฝากหลักทรัพย 
ความเส่ียงจากตราสารทุน (Equity Securities Risk) ตราสารทุนอิงตามมูลคาที่เปลี่ยนแปลง และมูลคาดังกลาวอาจผันผวนมากกวา
สินทรัพยประเภทอื่น 
ความเส่ียงจากภาคธุรกิจการเงิน (Financials Sector Risk) การดําเนินงานของบริษัทที่อยูในธุรกิจการเงินอาจไดรับผลกระทบเชิงลบ
จากปจจัยหลายอยาง อาทิ ระเบียบขอบังคับของภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจ การลดอันดับความเชื่อถือดานเครดิต การเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ย และสภาพคลองที่ลดลงในตลาดสินเชื่อ จากอดีตที่ผานมาภาคธุรกิจการเงินประสบภาวะการขาดทุนอยางมาก และผลกระทบ
จากการมีขอกําหนดการลงทุนที่เขมงวดขึ้น ผลกระทบจากระเบียบขอบังคับที่ผานมาหรือในอนาคตเกี่ยวกับภาคธุรกิจการเงินทั้งระบบ
หรือบริษัทการเงินรายใดรายหนึ่งยังเปนเรื่องที่คาดการณไมได 
ความเส่ียงทางภูมิศาสตร (Geographic Risk) ภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติอื่นอาจเกิดขึ้นไดในภูมิภาคที่กองทุนเขาไปลงทุน ซึ่งอาจสงผล
กระทบตอเศรษฐกิจหรือการประกอบธุรกิจดานใดดานหนึ่งของบริษัทที่อยูในภูมิภาคที่มีสภาพภูมิศาสตรเฉพาะอันมีผลเชิงลบตอการ
ลงทุนของกองทุนในภูมิภาคดังกลาว 
ความเส่ียงจากดัชนีที่เกี่ยวของ (Index-Related Risk) ไมมีการรับประกันวากองทุนจะประสบความสําเร็จกับการลงทุนในดัชนีอางอิง
แลวตองบรรลุเปาหมายการลงทุนของกองทุนไดดีเยี่ยม การหยุดชะงักของตลาดและขอจํากัดที่ใชควบคุมอาจมีผลกระทบเชิงลบตอ
ความสามารถของกองทุนในการปรับตัวที่จะติดตามดัชนีอางอิงไดตามตองการ ความผิดพลาดในขอมูลดัชนีอาจเกิดขึ้นเปนครั้งคราว
และอาจไมไดชี้ชัดหรือแกไขมานานแลว และอาจมีผลกระทบเชิงลบตอกองทุนและผูถือหุนกองทุน 
ความเสี่ยงจากธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Sector Risk) บริษัทที่ประกอบกิจการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศตองเผชิญกับการแขงขันอยางรุนแรงและผลิตภัณฑที่คอนขางลาสมัยรวดเร็ว ผลิตภัณฑเหลานี้ยังตองพ่ึงพาเรื่องสิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญาอยางมากและอาจไดรับผลกระทบเชิงลบจากความสูญเสียหรือเสื่อมคาของสิทธิดังกลาว 
ความเส่ียงจากผูออกตราสาร (Issuer Risk) ผลการดําเนินงานของกองทุนขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของหลักทรัพยประเภทใดประเภท
หนึ่งที่กองทุนเขาไปลงทุน การเปลี่ยนแปลงในสภาวะทางการเงินหรืออันดับความนาเชื่อถือของผูออกตราสารอาจเปนเหตุใหมูลคาของ
หลักทรัพยลดลง 
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ความเส่ียงจากการบริหารจัดการ (Management Risk) เนื่องจากกองทุนอาจลงทุนโดยเลียนแบบดัชนีอางอิงไมไดทั้งหมด ทําใหเกิด
ความเสี่ยงที่วากลยุทธการลงทุนของ BFA อาจใหผลตอบแทนไมไดตามคาดหมาย 
ความเส่ียงจากตลาด (Market Risk) กองทุนอาจสูญเงินในชวงระยะเวลาสั้นๆ เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาตลาดในระยะสั้นและ
การถือหลักทรัพยนานเกินไปในชวงที่ตลาดตกต่ํา 
ความเส่ียงจากการซื้อขายภายในตลาด (Market Trading Risk) กองทุนเผชิญกับความเสี่ยงมากมายจากการซื้อขายภายในตลาด 
รวมถึงการที่หุนกองทุนไมคอยลงทุนในตลาดเชิงรุก การขาดทุนจากการซื้อขายในตลาดรอง (secondary market) ชวงเวลาที่การสราง
และการไถถอนหนวยลงทุนของกองทุน (creation/redemption process)มีความผันผวนและหยุดชะงักสูง ปจจัยใดปจจัยหนึ่งเหลานี้
อาจทําใหการซื้อขายหุนกองทุนมีราคาสูงหรือตํ่ากวามูลคาสินทรัพยสุทธิ 
ความเสี่ยงจากการไมกระจายการลงทุน (Non-Diversification Risk) กองทุนอาจลงทุนดวยสินทรัพยของกองทุนในสัดสวน
เปอรเซนตที่สูงโดยซื้อหลักทรัพยที่ออกโดยผูออกตราสารกลุมเล็ก ทําใหผลตอบแทนของกองทุนอาจขึ้นอยูกับผลประกอบการของผูออก
ตราสารเพียงกลุมเล็ก 
ความเสี่ยงจากหลักทรัพยที่ไมใชของสหรัฐอเมริกา (Non-U.S. Securities Risk) การลงทุนในหลักทรัพยที่ผูออกตราสารไมใช
สหรัฐอเมริกาจะเกิดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดนอกสหรัฐอเมริกา เชน ความเสี่ยงจากเงินเฟอสูงหรือการแปรรูปกิจการ
เอกชนเปนของรัฐ (nationalization) กองทุนอาจสูญเงินเนื่องจากสถานการณทางการเมือง เศรษฐกิจ และสภาพภูมิศาสตรที่สงผล
กระทบตอผูออกตราสารเกาหลีใตหรือตลาดหลักทรัพยเกาหลีใต รวมถึงความตึงเครียดที่รุนแรงขึ้นระหวางเกาหลีเหนือและเกาหลีใต 
กองทุนจะเผชิญกับความเสี่ยงจากเศรษฐกิจของเอเชียโดยเฉพาะ 
ความเส่ียงจากการลงทุนเชิงรับ (Passive Investment Risk) กองทุนไมไดบริหารจัดการเชิงรุก และ BFA ไมไดแสวงหามาตรการตั้ง
รับไมวาสภาวะตลาดแบบใด รวมถึงตลาดที่ถดถอย 
ความเส่ียงจากการพึ่งพาคูคา (Reliance on Trading Partners Risk) กองทุนลงทุนในประเทศที่เศรษฐกิจตองพ่ึงพาการซื้อขายกับคู
คาหลัก หากการซื้อขายลดลงอาจมีผลกระทบเชิงลบตอการลงทุนของกองทุน ดวยเหตุที่กองทุนตองผานคูคา กองทุนจะตกอยูในความ
เสี่ยงจากเศรษฐกิจของเอเชียและความเสี่ยงจากเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา 
ความเส่ียงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม (Risk of Investing in Emerging Markets) การลงทุนของกองทุนในตลาดเกิดใหมอาจ
เผชิญกับความเสี่ยงที่จะขาดทุนมากกวาการลงทุนในตลาดที่พัฒนาแลว ตลาดเกิดใหมอาจมีโอกาสที่จะเผชิญกับความเสี่ยงจากภาวะ
เงินเฟอ ความยุงเหยิงทางการเมือง และการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจอยางรวดเร็วมากกวาตลาดที่พัฒนาแลว เอกภาพทางบัญชีและ
ขอกําหนดในการรายงาน ตลอดจนการประเมินหลักทรัพยที่เชื่อถือไมไดในตลาดเกิดใหมมักจะมีนอยกวาและความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการ
สูญหลักทรัพยในครอบครองจะมีมากกวา 
ความเส่ียงของการลงทุนในเกาหลีใต (Risk of Investing in South Korea) การลงทุนในตราสารของเกาหลีใตอาจทําใหกองทุนอยู
ภายใตความเสี่ยงทางกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ การเมือง อัตราแลกเปลี่ยน ความมั่นคงและเศรษฐกิจของเกาหลีใต นอกจากนี้ การ
พัฒนาทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบานของเกาหลีใตอาจสงผลกระทบเชิงลบตอเศรษฐกิจเกาหลีใต 
ความเสี่ยงจากการใหกูหลักทรัพย (Securities Lending Risk) กองทุนอาจมีสวนรวมในการใหกูหลักทรัพยซึ่งเปนความเสี่ยงที่
กองทุนอาจสูญเงินเนื่องจากผูขอกูหลักทรัพยดังกลาวผิดนัดในการไถคืนหลักทรัพยตามเวลาที่กําหนดหรือไมชําระคืนทั้งหมด นอกจากนี้ 
กองทุนอาจขาดทุนในกรณีที่หลักทรัพยคํ้าประกันเงินกูมีมูลคาลดลง หรือมีการลดลงของมูลคาการลงทุนที่ใชเงินสดค้ําประกัน 
เหตุการณเหลานี้อาจทําใหกองทุนตองเสียภาษีไมพึงประสงคจากกรณีดังกลาวดวย 
ความเสี่ยงจากระบบปองกันภัย (Security Risk) สภาพภูมิศาสตรของประเทศที่กองทุนเขาไปลงทุนเปนสิ่งที่ตองคํานึงถึงในเรื่อง
ความปลอดภัย สถานการณที่เกี่ยวของกับระบบปองกันภัยของประเทศหรือของภูมิภาคอาจเปนสาเหตุของความไมแนนอนในตลาดแถบ
นี้ และอาจสงผลกระทบเชิงลบตอเศรษฐกิจของประเทศหรือภูมิภาคและการลงทุนของกองทุน 
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ความเส่ียงที่เปนผลมาจากโครงสราง (Structural Risk) ประเทศที่กองทุนเขาไปลงทุนอาจพิจารณาถึงระดับความไมมีเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมเปนสําคัญ 
ความเสี่ยงที่เกิดจากคาความผิดพลาด (Tracking Error Risk) คาความผิดพลาดเปนสิ่งที่ทําใหผลตอบแทนของกองทุนตางจาก
ผลตอบแทนของดัชนีอางอิง คาความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นจากความแตกตางระหวางหลักทรัพยที่อยูในพอรทลงทุนของกองทุนกับ
หลักทรัพยที่อยูในดัชนีอางอิง ความตางดานราคาหลักทรัพย คาใชจายทางธุรกรรม เงินสดที่กองทุนมีอยู ความตางในเรื่องของเวลาการ
รับและการจายเงินปนผล การเปลี่ยนแปลงดัชนีอางอิงหรือความจําเปนที่ตองปฏิบัติตามขอบังคับที่มีอยูหรือขอบังคับใหมตาง ๆ ความ
เสี่ยงชนิดนี้อาจเพิ่มสูงขึ้นในชวงที่ตลาดมีความผันผวนมากหรือสภาวะตลาดไมปกติ คาความผิดพลาดอาจสงผลใหเกิดความเสี่ยง
เนื่องจากกองทุนมีคาธรรมเนียมและคาใชจายในขณะที่ดัชนีอางอิงไมมี กองทุนที่ติดตามกลุมดัชนีที่ใหน้ําหนักการลงทุนสูงในตลาดเกิด
ใหมอาจพบคาความผิดพลาดสูงกวาดัชนีกองทุน ETF ที่ไมไดติดตามกลุมดัชนีดังกลาว 
ความเส่ียงจากการประเมินราคา (Valuation Risk) ราคาหลักทรัพยที่กองทุนขายไดอาจแตกตางจากราคาที่กองทุนประเมินไว และ
อาจแตกตางจากมูลคาที่ดัชนีอางอิงใชอยูโดยเฉพาะอยางยิ่งหลักทรัพยที่ซื้อขายในปริมาณนอยหรือซื้อขายในชวงที่ตลาดผันผวนหรือ
ในชวงที่มูลคาหลักทรัพยใชวิธีคิดแบบมูลคายุติธรรม นอกจากนี้ มูลคาหลักทรัพยในพอรทลงทุนของกองทุนอาจเปลี่ยนแปลงในวันที่ผู
ถือหุนไมสามารถซื้อหรือขายหุนกองทุนได 
หมายเหตุ:  กรณีที่ขอมูลความเสี่ยงของกองทุน iShares MSCI South Korea Capped ETF มีความแตกตางหรือไมสอดคลองกับ
หนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก ใหถือเอาตนฉบับของกองทุนหลักเปนหลัก ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลความเสี่ยงอยางระมัดระวังกอน
ตัดสินใจลงทุน 

 

ขอมูลทั่วไปของกองทุน  iShares MSCI South Korea Capped ETF (กองทุนหลัก) 
ประเภท 
 
 
นโยบายการลงทุน 

กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Trade Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยนิวยอรก  (New York  Exchange: NYSE Arca) ประเภทกองทุนรวม
เพ่ือผูลงทุนทั่วไป (Retail Fund) 
กองทุนติดตามผลการลงทุนของดัชนี MSCI Korea25/50* (“ดัชนีอางอิง”) โดยใช
กลยุทธ “เชิงรับ” (Passive) หรือกระบวนการลงทุนแบบอิงดัชนี (Indexing 
approach) เพ่ือพยายามบรรลุเปาหมายการลงทุนของกองทุน 

Ticker EWY UP EQUITY 
CUSIP 464286772 
วันจัดต้ังกองทนุ 5 กันยายน 2543 
ผูบริหารกองทนุ (Manager) BlackRock Fund Advisors (BFA) 
นายทะเบียน (Administrator) 
และผูรับฝากทรพัยสิน (Custodian) 

State Street Bank and Trust Company (State Street) 
 

อายุกองทุน ไมกําหนดอายุโครงการ 
สกุลเงิน ดอลลารสหรัฐ (US$) 
การกําหนดมูลคาสินทรัพยสุทธิ  
(Determination of NAV)  

มูลคาสินทรัพยสุทธิ (NAV) จะถูกกําหนดวันละครั้งวันจันทรถึงวันศุกร  
ณ สิ้นเวลาทําการปกติของตลาดหลักทรัพยนิวยอรก (“NYSE”)  

การจายปนผล อยางนอยปละครั้ง (ถาม)ี 
ดัชนีอางอิง (Index) MSCI Korea 25/50 Index* 
เว็บไซต (website) www.iShares.com 
คาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ ของกองทุนหลัก** 
คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) : รอยละ 0.61 ตอป 
คาธรรมเนียมการซื้อ/ขาย หลักทรัพย (Brokerage Commission) : จะขึ้นอยูกับบริษัทที่บริการการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย 
(Broker) 
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*       ดัชนี MSCI Korea 25/50  
 ประกอบดวยหุนที่ซื้อขายสวนใหญในตลาดหลักทรัพยเกาหลีใต ดัชนีอางอิงนี้เปนดัชนีราคาหุนชนิดถวงน้ําหนักดวยมูลคาตลาดและการ

กระจายของผูถือหุนรายยอย (free-float adjusted market capitalization weighted index) โดยใชวิธีกําหนดสัดสวนผูออกตราสารเพื่อ
ไมใหผูออกตราสารรายใดรายหนึ่งมีมากกวา 25% ของสัดสวนในดัชนีอางอิง และผูออกตราสารทุกรายที่มีสัดสวนเกินกวา 5% เมื่อ
รวมกันแลวตองไมเกิน 50% ของสัดสวนในดัชนีอางอิง 

 ดัชนีอางอิงนี้อาจรวมถึงบริษัทที่มีมูลคาตลาดระดับสูง ปานกลาง หรือตํ่า สวนใหญรวมถึงบริษัทที่ประกอบกิจการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การเงิน และสินคาฟุมเฟอยกลุมบริษัทที่อยูในดัชนีอางอิงและกลุมบริษัทที่เปนตัวแทนของอุตสาหกรรมบางประเภทอาจ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในแตละชวงเวลา 
ดัชนีอางอิงไดรับการรับรองโดยบริษัทจัดทําดัชนี (“Index Provider”) ซึ่งเปนหนวยงานอิสระของกองทุนและ BFA บริษัทจัดทําดัชนีจะ
กําหนดสัดสวนและน้ําหนักการลงทุนของหลักทรัพยที่เกี่ยวของในดัชนีอางอิง แลวเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับมูลคาตลาดของดัชนีอางอิง 
บริษัทจัดทําดัชนีของกองทุนคือบริษัท MSCI (“MSCI”) 

**   กลยุทธในการลงทุนของผูบรหิารกองทนุ BlackRock Fund Advisors (BFA) 
BFA บริหารกองทุนโดยใชกลยุทธการอิงดัชนีตัวแทน การเลือกดัชนีตัวแทน (Representative Sampling) คือกลยุทธการอิงดัชนีที่
เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพยที่เลือกมาเปนตัวแทนโดยมีโปรไฟลใกลเคียงกับดัชนีอางอิง หลักทรัพยที่เลือกมาเปนตัวแทนนั้นใน
ภาพรวมคาดหวังวาจะมีคุณลักษณะที่เหมาะแกการลงทุน (ขึ้นอยูกับปจจัยเชน มูลคาตามราคาตลาดสัดสวนการลงทุนตามประเภท
ธุรกิจ) คุณลักษณะพื้นฐาน (เชน ความไมแนนอนในผลตอบแทนเงินปนผล/ดอกเบี้ย) และสภาพคลองใกลเคียงกับดัชนีอางอิง กองทุน
อาจถือหรืออาจไมถือหลักทรัพยทุกตัวที่อยูในดัชนีอางอิง 

***    อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแกไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนได ทั้งนี้ หากการ
แกไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บคาธรรมเนียมของกองทุนนี้ บริษัทจัดการ
จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ ภายใน 60 วันกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมในอัตราใหม 

****  ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นวาไมมีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแกไข
เพ่ิมเติมโครงการใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว และจะแจงใหผูถือหนวย
ลงทุนทราบทางเว็บไซดของบริษัทจัดการโดยพลัน 

มุมมองตอเศรษฐกิจประเทศเกาหลีใต 

ป 2558 นักลงทุนทั่วโลกยังคงสนใจลงทุนในตลาดหุนเปนหลัก เนื่องจากนโยบายผอนคลายทางการเงินจากธนาคารกลางตางๆทั่วโลกทําให
ตลาดเงินมีสภาพคลองสูง ซึ่งเปนผลดีกับตลาดหุน โดยเฉพาะตลาดหุนของกลุมประเทศพัฒนาแลว ไดแก ยุโรปและญี่ปุน ซึ่งใชมาตรการผอน
คลายเชิงปริมาณ หรือคิวอีอยางตอเนื่อง เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจที่ยังดูซบเซา และอัตราเงินเฟอที่ยังคงอยูบริเวณ 0% ตอป รวมไปถึงจีนที่
ประกาศใชมาตรการผอนคลายทางการเงินอยางตอเนื่องเชนกัน เพ่ือตอสูกับเศรษฐกิจที่กําลังขะลอตัวและโตต่ํากวาเปาหมายที่รัฐบาลต้ังเอาไว 

อยางไรก็ตาม ในชวง 3 เดือนที่ผานมา ความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนที่กําลังชะลอตัว รวมถึงการคาดการณวาธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือเฟด
จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในปนี้ ทําใหตลาดหุนทั่วโลกปรับตัวลง โดยเฉพาะกลุมประเทศตลาดเกิดใหมซึ่งมีเงินทุนไหลออกเปนจํานวนมาก 
เนื่องจากคาเงินของประเทศเหลานี้ออนคาลงอยางมากเมื่อเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐฯ 

ในสวนของประเทศเกาหลีใตนั้น ต้ังแตชวงกลางเดือนพฤษภาคมเปนตนมา ตลาดหุนไดปรับตัวลงมาตลอด เนื่องจากผลประกอบการของบริษัท
ยักษใหญของเกาหลีใต เชน ซัมซุงและแดวู ออกมาไมดีจนถึงขั้นขาดทุน ซึ่งเปนผลมาจากการที่คาเงินวอนแข็งคาอยางตอเนื่องต้ังแตกลางป 
2556 สงผลใหยอดการสงออกของเกาหลีใตปรับตัวลงเพราะสินคามีราคาแพงขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศคูแขงหลักอยางญี่ปุน การ
ชะลอตัวของจีนที่สงผลใหอุปสงคลดลง การคาดการณเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดทําใหเงินทุนไหลออกจากเกาหลีใตเปนอยางมาก รวมถึง
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การแพรระบาดของโรค MERS ที่สงผลกระทบอยางรุนแรงกับภาคการทองเที่ยว อยางไรก็ดี ต้ังแตตนปนี้คาเงินวอนไดปรับตัวลงไปประมาณ 
10% ซึ่งจะสงผลดีตอความสามารถในการแขงขันของสินคาเกาหลีในในแงของราคา โดยจะทําใหผลประกอบการของบริษัทจากเกาหลี (ซึ่ง
รายไดสวนมากมาจากการสงออกสินคา) ดีขึ้น และสงผลให GDP ของประเทศขยายตัวตามไปดวย แตอาจจะตองใชเวลาพอสมควรกวาผลของ
คาเงินวอนที่ออนคาจะสงไปถึงผลประกอบการของบริษัทตางๆ 

ในดานมูลคาปจจัยพ้ืนฐาน อัตราสวน Price to Earnings ในป 2558 ของตลาดหุนเกาหลีอยูที่ระดับ 16.01 เทา ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยของภูมิภาค 
Asia Pacific ex Japan ที่อยูในระดับ 11.41 เทา (ขอมูลจาก Bloomberg ณ 23 ก.ย. 2558) 

นอกจากนี้ ตลาดหุนเกาหลียังมีปจจัยสนับสนุนหลักในระยะกลางถึงยาว คือ 

1. การฟนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะมีสวนชวยในการเพิ่มอุปสงคของสินคาตางๆ ซึ่งเปนผลดีกับบริษัทสงออกของเกาหลีใต 

2. ผลประกอบการบริษัทจํากัดมีแนวโนมดีขึ้นในอนาคต จากแรงหนุนของคาเงินวอนที่ออนคาซึ่งชวยในดานการสงออก และการบริโภค
ภายในประเทศที่ดูแข็งแกรงขึ้น 

3. คาเงินวอนมีแนวโนมออนคาลงอยางตอเนื่องเมื่อเทียบกับดอลลารสหรัฐฯ จากการคาดการณวาเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 

4. คุณภาพของสินคาเกาหลีใตเปนที่ยอมรับในตลาดโลก ซึ่งจะชวยในดานความเชื่อม่ันของอุปสงค 
แหลงขอมูล : บลจ.ไทยพาณิชย วันที่ 23 กันยายน 2558 

 
 
 

                  ผลการดําเนินงานที่ผานมาของกองทุน 
           ผลการดําเนินงานของกองทุนหลักหรือกองทุน iShares MSCI South Korea Capped ETF เมื่อเปรียบเทียบกบัราคาตลาด 

(Market Price) และตัวชี้วัด (Benchmark) : ดัชนี MSCI Korea 25/50 แสดงไดดังตอไปนี้  
 1 year 5 years 10 years Since Inception 

NAV -14.01% 5.05% 6.72% 7.71% 
Market Price -14.21% 5.25% 6.53% 7.64% 
Benchmark -13.62% 5.72% 7.32% 8.30% 

(1) ที่มา: เอกสาร fund fact sheet ของ iShares MSCI South Korea Capped ETF ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 
(2) ผลตอบแทนในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต 
 

Q:        ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศนัน้เปนอยางไร 
A:  จากผลการดําเนนิงานของกองทุนหลักขางตน เมื่อเปรียบเทยีบกบัตัวชี้วัด (Benchmark) อาจพิจารณาไดจากความผันผวน/ความ

เคลื่อนไหวของราคาหรือมูลคาหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาที่ผานมาไดตามรูป (กราฟ) ดังนี้ 
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กราฟแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหรือมูลคาหนวยลงทุนของกองทนุ iShares MSCI South Korea Capped ETF   
(เงินดอลลารสหรัฐ: USD) 

 
           หมายเหตุ : (ที่มา: Bloomberg ต้ังแตวันที่ 2 สิงหาคม 2553 – 31 กรกฎาคม 2558) 

 

กราฟแสดงผลตอบแทนยอนหลงัของกองทนุ iShares MSCI South Korea Capped ETF   
เปรียบเทียบกบัดัชนี MSCI Korea 25/50 (ในรปูสกุลเงินดอลลารสหรัฐ: USD) 

 
 หมายเหตุ : (1) ที่มา Bloomberg ต้ังแตวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 – 31 กรกฎาคม 2558 

    (2) ผลตอบแทนในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถงึผลตอบแทนในอนาคต 
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กราฟแสดงความเคลื่อนไหวของราคาตั้งแตตนป 2558 ของกองทุน iShares MSCI South Korea Capped ETF  
(ในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ: USD) 

 
 

หมายเหตุ : (1) ทีม่า Bloomberg ต้ังแตวันที่ 31 ธันวาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558 
   (2) ผลตอบแทนในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถงึผลตอบแทนในอนาคต 
 

ขอกําหนดในการซื้อขายและโอนหนวยลงทุน 

Q:      กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนอยางไร 
A: ผูลงทุนสั่งซื้อคร้ังแรกไมนอยกวา 10,000 บาท และสั่งซื้อคร้ังตอไป ไมนอยกวา 1,000 บาท คํานวณเปนหนวยลงทุนได โดยนําจํานวน

เงินที่สั่งซื้อหนวยลงทุนหารดวยราคาขายหนวยลงทุน (มูลคาหนวยลงทุน บวกดวยคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี)และ
ภาษีมูลคาเพิ่ม คาใชจายในการซื้อหรือขายหลักทรัพย (ถามี)) ยกตัวอยาง เชน หากผูลงทุนสั่งซื้อหนวยลงทุนในชวงเวลาเสนอขายหนวย
ลงทุนครั้งแรก และคาธรรมเนียมสําหรับการสั่งซื้อหนวยลงทุนสําหรับชวงการเสนอขายครั้งแรก เทากับรอยละ 1.00 ของมูลคาหนวย
ลงทุน (ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ราคาเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกเทากับ 10.1070 บาทตอหนวย  โดยหากผูลงทุนสั่งซื้อหนวยลงทุน
ของกองทุนเปดไทยพาณิชยหุนเกาหลี เทากับ 10,000 บาท ในชวงการเสนอขายครั้งแรกดังกลาว ผูลงทุนจะไดรับจํานวนหนวยลงทุน
เทากับ 989.4132 หนวย (10,000/10.1070)  

 ผูลงทุนสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดตามกําหนดการดังนี้ 
 ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน* โดยสามารถสั่งซือ้หนวยลงทนุไดที่  

 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  โทร.  0-2544-3866-7, 0-2544-3871-2, 0-2544-3874-6, 0-2544-3900, 
     0-2544-3907, 0-2544-3909, 0-2544-3941, 0-2544-3998 
   และสํานักงานสาขาทุกแหง เวลา 8.30-15.30 น. 

 บลจ. ไทยพาณิชย จํากัด โทร 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปดทําการ – 15.30 น. 
 ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ไดรับการแตงต้ังจากบริษัทจัดการ หรืออาจพิจารณารับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคาร

ทางอินเตอรเน็ต SCB EASY FUND ภายใต SCB EASY NET www.scbeasy.com เวลา เร่ิมใหบริการ -16.00 น. 
ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือชองทางการเสนอขายหนวยลงทุนใน
ภายหลังได 
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 สําหรับการเสนอขายหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก  (หลังIPO) :  
ในกรณีที่กองทุนไมเกิดเหตุการณใหเลิกกองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไวบริษัทจัดการจะเปดใหผูถือหนวยลงทุนสามารถซื้อหนวยลงทุนไดทุก
วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะติดประกาศแจงวันเริ่มเปดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนไว ณ ที่ทําการ
ของบริษัทจัดการ สถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เว็บไซตของบริษัทจัดการใหผูลงทุนทราบตอไป โดยตอง
สั่งซื้อหนวยลงทุนครั้งแรกขั้นตํ่า 10,000 บาท และครั้งถัดไป 1,000 บาท  โดยผูสนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดที่  
 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  โทร.  0-2544-3866-7, 0-2544-3871-2, 0-2544-3874-6, 0-2544-3900, 

     0-2544-3907, 0-2544-3909, 0-2544-3941, 0-2544-3998 
   และสํานักงานสาขาทุกแหง เวลา 8.30-15.30 น. 

 บลจ. ไทยพาณิชย จํากัด โทร 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปดทําการ – 15.30 น. 
 บริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต SCB EASY FUND ภายใต SCB EASY NET www.scbeasy.com เวลา เร่ิมใหบริการ -16.00 น. 
 ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับการแตงต้ังจากบริษัทจัดการ 
ทั้งนี้ บริษัทอาจพจิารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงผูสนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหนวยลงทุนหรือชองทางการเสนอขายหนวยลงทุนใน
ภายหลังได 

 การชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน 
 ผูลงทุนสามารถชาํระเงินคาซื้อหนวยลงทุนของกองทนุ โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 
         การเสนอขายหนวยลงทนุครั้งแรก (IPO) 

   กรณีผูลงทุนทํารายการผานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และสาขาของธนาคาร 
o ชําระเปนเช็ค หรือดราฟตลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซือ้หนวยลงทุนและขดีครอมเฉพาะสั่งจายในนาม  

"ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เพ่ือกองทุนเปดของบริษัทหลกัทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด” 
 กรณีผูลงทุนทํารายการผานบริษัทจดัการ หรือ ผูสนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืนหนวยลงทุนรายอื่นที่ไดรับการแตงต้ัง 

 นําเช็คหรือเงินสดเขา “บัญชีจองซือ้กองทุนบลจ.ไทยพาณิชย จํากัด” โดยมีรายละเอยีดธนาคารดังตอไปนี้ 
 

 ธนาคาร เลขที่บญัช ี

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 049-3-14025-7 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 745-1-03996-7 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 777-0-05798-9 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 129-3-16153-3 
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 001-1-53664-6 
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 051-1-07501-9 
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 00011300000058 
ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) 014-3-00524-4 
ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 739-3-63022-5 
ธนาคารซิต้ีแบงก ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 080-0-35104-9 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 039-6-03711-9 

การเสนอขายหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก  (หลังIPO) 
ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนไมเกิดเหตุการณใหเลิกกองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไวบริษัทจัดการจะเปดใหผูถือหนวยลงทุนสามารถซื้อหนวยลงทุน
ไดทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด โดยผูลงทุนสามารถชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุน ตามรายละเอียด
ดังนี้ 
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 กรณีผูลงทุนทํารายการผานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และสาขาของธนาคาร 
 ชําระเปนเช็ค หรือดราฟตลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อหนวยลงทุนและขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนาม  

“ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เพ่ือกองทุนเปดของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด” 
 กรณีผูลงทุนทํารายการผานบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนรายอื่นที่ไดรับการแตงต้ัง 

 นําเช็คหรือเงินสดเขา “บัญชีซื้อกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย จํากัด” โดยมีรายละเอียดธนาคารดังตอไปนี้ 
 ธนาคาร เลขที่บญัช ี

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 049-3-14025-7 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 745-1-03996-7 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 777-0-05798-9 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 129-3-16153-3 
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 001-1-53664-6 
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 051-1-07501-9 
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 00011300000058 
ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) 014-3-00524-4 
ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 739-3-63022-5 
ธนาคารซิต้ีแบงก ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 080-0-35104-9 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 039-6-03711-9 

การรบัซื้อคืนหนวยลงทุน 

• กรณีรับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบปกติ 
ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการขายคืน โดยมีมูลคาขั้นตํ่าในการ ขายคืน 1,000 บาท และมูลคาขั้นตํ่าคงเหลือในบัญชี 1,000 บาท ทัง้นี ้
บริษัทจัดการจะชําระเงินคืนใหผูลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแตวันคํานวณมูลคาหนวยลงทุน โดยการโอนเขาบัญชีธนาคาร หรือ
ออกเปนเช็คขีดครอมสั่งจายชื่อผูลงทุน ตามที่ผูลงทุนไดแจงความประสงคไว 
ผูลงทุนสามารถสั่งขายหนวยลงทุนไดทุกวันทําการ ไดที่  : 

 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  โทร.    0-2544-3866-7, 0-2544-3871-2, 0-2544-3874-6, 0-2544-3900, 
 0-2544-3907, 0-2544-3909, 0-2544-3941, 0-2544-3998 

   และสํานกังานสาขาทุกแหง เวลา 8.30-15.30 น. 
 บลจ. ไทยพาณิชย จํากัด โทร 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปดทําการ – 15.30 น. 
 บริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต SCB EASY FUND ภายใต SCB EASY NET www.scbeasy.com เวลา เร่ิมใหบริการ -16.00 น. 
 ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกําหนด  

ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือชองทางการเสนอขายหนวยลงทุนใน
ภายหลังได 

Q:      กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไมขายหนวยลงทุน 
A:      บริษัทจัดการ และ/หรือ ผูที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิกการทําธุรกรรมของผูถือ

หนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนไดตามที่เห็นสมควร โดยไมจําตองแจงให ผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา ในกรณีที่เกิดเหตุการณใด
เหตุการณหนึ่งหรือหลายเหตุการณดังตอไปนี้  
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(ก)  ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบคําขอใชบริการกองทุน และ/หรือ ใบสั่งซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ แบบฟอรมแสดงตนของ
ผูสั่งซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกําหนด ไมครบถวนเพียงพอสําหรับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไมยื่นเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่บริษัท
จัดการกําหนด  

(ข)  บริษัทจัดการเห็นวาการสั่งซื้อหนวยลงทุนดังกลาวอาจมีลักษณะเปนการกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเปนชองทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเปนชองทางในการสนับสนุนทางการเงินแกการกอ
การรายตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเปนการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแยงตอ
กฎหมายตางๆ  

(ค)  บริษัทจัดการเห็นวา การสั่งซื้อหนวยลงทุนดังกลาวอาจมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวม ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนรายอื่น หรือ
ความนาเชื่อถือหรือภาพลักษณของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ  

(ง) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนใหแกผูลงทุนที่เปนบุคคลธรรมดาตั้งแต 2 คนขึ้นไปแตไม
เกิน   4 คนถือหนวยลงทุนรวมกัน และปรากฏวาผูลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต 

(ฉ) เพ่ือประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชยหุนเกาหลี (“กองทุน”)  การเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือ
การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแตเพียงผูเดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับหรือ
ปฏิเสธที่จะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยบุคคลที่บริษัท
จัดการมีวัตถุประสงคที่จะไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหนั้น รวมถึงแตไมจํากัด
เพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูที่มีถิ่นฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของ
บุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซึ่งจัดใหมีขึ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

            (ช)   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคําสั่งซื้อหนวยลงทุนของผูลงทุน หากการสั่งซื้อดังกลาวขัดกับหลักเกณฑของสํานักงาน   
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบตอการบริหารจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
เปนสําคัญ 

Q:  กองทุนรวมนี้มีขอกําหนดเกี่ยวกับการเล่ือนกําหนดเวลาชําระคาขายคืนหนวยลงทุน การไมขายหรือไมรบั ซื้อคืนหนวย
ลงทุนตามคําส่ังที่รับไวแลว และการหยุดรับคําส่ังซื้อหรือขายคนืหนวยลงทนุ ไวอยางไร 

A: การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน 
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปด
ไวแลวได เฉพาะในกรณีที่กําหนดไว ซึ่งตองไมเกินกวากรณีดังตอไปนี้  
(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีที่เขาเหตุดังตอไปน้ี โดยความเห็นชอบของผูดูแล
ผลประโยชนแลว  
(ก)  มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จายโอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล หรือ  
(ข)  มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยู
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ  
(2) มีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลว แตในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไมไดชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทนุ 
บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไข
ราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตอง
ต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตอง  
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(3) มีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยัง
ไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตาง
จากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่
ถูกตอง 
ทั้งนี้ การเลื่อนกําหนดชําระเงินคาขายคืนขางตน บริษัทจัดการจะดําเนินการตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการและหลักเกณฑที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหรือไมสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามสั่ง 
บริษัทจัดการอาจไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรืออาจหยุดรับคําสั่งซื้อ
หรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนได เฉพาะในกรณีที่กําหนดไว ซึ่งไมเกินกวากรณีดังตอไปนี้  
(1) ตลาดหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ  
(2) บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีดังตอไปนี้ โดยไดรับความเห็นชอบของผูดูแล
ผลประโยชนแลว  
(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางสมเหตุสมผล  
(ข) ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม หรือ  
(ค)  มีเหตุจําเปนอื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน  
ทั้งนี้ การไมขาย หรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่ไดรับมาแลว หรือการหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตาม (ก) 
(ข) หรือ (ค) สามารถกระทําไมเกิน 1 วันทําการ เวนแตไดรับผอนผันจากสํานักงาน  
(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ และมีเหตุการณดังตอไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบ
ตอกองทุนรวมดังกลาวอยางมีนัยสําคัญ  
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพยดังกลาวไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมไดลงทุนในหลักทรัพย
ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพยแหงนั้นเกินกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม  
(ข) มีเหตุการณที่ทําใหไมสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไดอยางเสรี และทําใหไมสามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ
โอนเงินจากตางประเทศไดตามปกติ หรือ  
(ค) มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูเหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนเห็นชอบดวยแลว  
(4) เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน แกผูลงทุนเฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริง ดังตอไปนี้  
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้นๆมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําดังตอไปนี้  
1. การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับ การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไมวาจะ
เปนกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ  
2. การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย หรือ  
3. การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย  
(ข) บริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระสําคัญ 
ทั้งนี้ การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหรือไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่งขางตน บริษัทจัดการจะดําเนินการตามที่ระบุในรายละเอียด
โครงการและหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
การหยุดรับคําส่ังซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน 
เพ่ือคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือ คําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปดไดเปน
การชั่วคราว ตามระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทั้งนี้ ไมเกิน 20 วันทําการติดตอกัน เวนแตจะไดรับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนออกไปได  
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Q: วิธีการสับเปล่ียนหนวยลงทุนเปนอยางไร 
A: กองทุนจะไมเปดรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางอายุโครงการ แตจะเปดรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขาเฉพาะชวงเปดเสนอขายหนวย

ลงทุนครั้งแรกเทานั้น ตามมูลคาขั้นตํ่าของการสั่งซื้อคร้ังแรก และ/หรือตามหลักเกณฑ/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด เวนแตบริษัท
จัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น  

         ทั้งนี้ หากในระยะเวลาประมาณ 10 เดือน นับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม ไมเกิดเหตุการณใหเลิกกองทุนตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวมซึ่งอยูภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ
ตามกองทุนที่บริษัทจัดการกําหนดใหมีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศแจงวันเริ่มเปดรับคําสั่งสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนไว ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ สถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เว็บไซตของบริษัทจัดการให  
ผูลงทุนทราบตอไป       

 อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนในภายหลัง โดยถือวาไดรับความ
เห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม และจะประกาศใหแกผูถือ
หนวยลงทุนทราบลวงหนากอนการเริ่มใหบริการดังกลาว 

Q:  กองทุนรวมนี้กําหนดวิธีการโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดการโอนไวอยางไร 
A:  ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดในกรณีดังตอไปนี้   

(ก)   การโอนหนวยลงทุนใหบิดา มารดา บุตร และคูสมรสของผูถือหนวยลงทุน 
  (ข)   การโอนหนวยลงทุนตามคําสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย(ซึ่งไมรวมถึงกรณีที่ผูลงทุนที่เปนบุคคลธรรมดาตั้งแต 2 คนขึ้น  

       ไปแตไมเกิน 4 คน ถือหนวยลงทุนรวมกันและปรากฏวาผูลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต เวนแตศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น) 
               (ค)   การโอนหนวยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ  ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติใหโอนได 

ทั้งนี้ ผูโอนและผูรับโอนจะตองมายื่นคําขอโอนหนวยลงทุนดวยตนเองที่สํานักงานทะเบียนหนวยลงทุน ในกรณีที่ผูรับโอนยังไมไดเปน
ผูใชบริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองกรอกรายละเอียดในใบคําขอใชบริการกองทุนและยื่นตอนายทะเบียนหนวยลงทุน
พรอมคําขอโอนหนวยลงทุน และชําระคาธรรมเนียมการโอนตามหัวขอคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนที่ระบุไวในรายละเอียด
โครงการ (ถามี)   
นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหนวยลงทุน พรอมหนังสือรับรองสิทธิในหนวย
ลงทุนใหผูรับโอนหนวยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหนวยลงทุนใหแกผูโอนหนวยลงทุนภายใน 7 วันนับต้ังแตวันที่นายทะเบียน
หนวยลงทุนไดรับคําขอโอนหนวยลงทุน   

  ทั้งนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลลงในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเรียบรอยแลว 
  อนึ่ง เพ่ือประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชยหุนเกาหลี (“กองทุน”)  การรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน

ของกองทุน ใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแตเพียงผูเดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะลงทะเบียนการโอน
หนวยลงทุนของกองทุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคที่จะไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของ
กองทุนใหนั้น รวมถึงแตไมจํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูที่มีถิ่นฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยูใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของบุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซึ่งจัดใหมีขึ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

Q:  ผูถือหนวยลงทนุจะทราบขอมลูเกี่ยวกบัมูลคาทรัพยสินสุทธ ิมูลคาหนวยลงทุน และราคาขายและรับซือ้คืน หนวยลงทนุ 
ไดจากชองทางใด 

A: บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพแนวหนาหรือหนังสือพิมพรายวันฉบับอื่นๆ (ถามี) ทุกวันทําการหรือติดตามไดจาก Website 
ของบริษัทจัดการ:www.scbam.com หรือ Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6 
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สิทธิของผูถือหนวยลงทุน 

Q:   กองทุนรวมนี้มีการออกและสงมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนหรือไม อยางไร 
A:  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกครั้งที่ผูถือหนวยลงทุนมีการทํารายการ

ซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน เพ่ือเปนการยืนยันการทํารายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน  
โดยในกรณีที่เปนการสั่งซื้อในระหวางชวงการเสนอขายครั้งแรก นายทะเบียนหนวยลงทุน ซึ่งไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดสง
หนังสือรับรองแสดงสิทธิในหนวยลงทุน/ใบยืนยันการซื้อหนวยลงทุนพรอมใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับคาธรรมเนียมการขาย
หนวยลงทุน (ถามี) ใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยทางไปรษณียภายใน 7 วันทําการนับแตวันจดทะเบียนกองทุน สวนในกรณีการทาํรายการ
ภายหลังชวงเสนอขายครั้งแรก นายทะเบียนหนวยลงทุนและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งไดรับมอบหมายจาก
บริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนพรอมใบยืนยันการทํารายการดังกลาว ใบกํากับภาษีสําหรับคาธรรมเนียมการขาย/
รับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) และ/หรือใบเสร็จรับเงิน ใหแกผูถือหนวยลงทุนทางไปรษณียภายใน 7 วันทําการนับแตวันคํานวณ
มูลคาทรัพยสิน มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ทั้งนี้ เวนแตบริษัทจัดการจะ
อนุญาตดําเนินการเปนอยางอื่น 

Q:    ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจํากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใตเง่ือนไข 
A:      สิทธิในการไมไดรับจัดสรรหนวยลงทุน: 
         บริษัทจัดการจะไมจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลที่ซื้อหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมกํากับตลาดทุน

วาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ 
สิทธิในการลงมติเพ่ือแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ:   

 ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัท
จัดการหรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน (Omnibus account) จะไมนับคะแนนเสียงของ
บุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

Q:    ชองทางและวิธีการที่ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนินการใชสิทธิออกเสียงของ     
       บริษัทจัดการกองทนุรวมเพิ่มเติม 
A:     ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียง และดําเนินการใชสิทธิออกเสียงไดโดยบริษัทจัดการจะทําการติดประกาศ ณ ที่ 
       ทําการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
Q:    กองทุนรวมนี้มีชองทางและวิธกีารรองเรียนของผูลงทุน และนโยบายการระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ   
       ตลอดจนวธิีเขาสูกระบวนการดังกลาวหรอืไม อยางไร 
A:    ผูถือหนวยลงทุนสามารถนําสงขอรองเรียนมาไดที ่

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด ฝายลูกคาสัมพันธ โทร.0-2777-7777 กด 0 กด 6  
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร.0-2263-6000 
การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุมัติใหจัดต้ังกองทุนรวมแบบเปนการทั่วไป และการ
ฝาฝนหรือการไมปฏิบัตินั้นกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือผูลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแกไขเยียวยาความเสียหายโดย
ไมชักชา โดยในกรณีที่เกิดขอพิพาทระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมใหนําขอพิพาทเขาสูการ
พิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 
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บุคคลที่เกี่ยวของกับการดําเนินการของกองทุนรวม 
 

Q: ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ? 
A:         บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เปนบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย      

ที่ไดรับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และ 
กองทุนสวนบุคคล ปจจุบันบริษัทจัดการ มีกองทุนรวมภายใตการบริหารจัดการจํานวนทั้งหมด 186 กองทุน และมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม เทากับ 786,012,062,359.62 บาท (ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558) 

   รายชื่อคณะกรรมการจัดการ 
 1. นายสมิทธ พนมยงค ประธานเจาหนาที่บริหาร 

- รักษาการ ผูบริหารสูงสุด กลุมธุรกิจตัวแทนจําหนาย 
 2. นายณรงคศักด์ิ ปลอดมีชัย - กรรมการผูจัดการ และประธานเจาหนาที่บริหารการลงทุน 

- รักษาการ ผูบริหารสูงสุด กลุมการลงทุนตราสารทุน 
- รักษาการ ผูบริหารสูงสุด กลุมการลงทุนตราสารหนี้และจัดสรรสินทรัพยการลงทุน 

3. นางนันทมนัส เปยมทิพยมนัส ผูชวยกรรมการผูจัดการ กลุมการลงทุนตางประเทศและกลยุทธผลิตภัณฑการลงทุน 
4. นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม ผูอํานวยการอาวุโส กลุมการลงทุนอสังหาริมทรัพยและโครงสรางพื้นฐาน 

 5. นางสาววริษา ลพานุกรม ผูอํานวยการอาวุโส กลุมธุรกิจลกูคาบุคคลและสถาบัน 
 6. นางสาวพิณแกว ทรายแกว ผูชวยกรรมการผูจัดการ กลุมธุรกจิกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 
 7. นางสาวสมใจ โรจนเลิศจรรยา ผูอํานวยการอาวุโส กลุมบัญชแีละปฏิบัติการกองทนุ 
 8. นางปนสุดา ภูวิภาดาวรรธน ผูชวยกรรมการผูจัดการ กลุมกลยทุธและวางแผน 

 

  รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 
 1. นายอนุชา เหลาขวัญสถิตย ประธานกรรมการบริษัท 
 2. นางสาวเอเลน นอราห ไรอัน กรรมการ 
 3. นายชลิตติ เนือ่งจาํนงค กรรมการ 

 4. นางอภิพันธ เจริญอนุสรณ กรรมการและ กรรมการตรวจสอบ 

 5. นางสาวศรัณยา เวชากุล กรรมการและ กรรมการตรวจสอบ 
 6. นายสมิทธ พนมยงค กรรมการผูอํานวยการ 

Q: รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน  
A:    1.  นายสมิทธ พนมยงค   
 2.. นายณรงคศักด์ิ ปลอดมีชัย 

3. นางนันทมนัส เปยมทิพยมนัส 
4. นายอาชวิณ อัศวโภคิน 

 5. นางสาวจารุภัทร ทองลงยา 
6. นายพูนศักด์ิ โลหสุนทร 
7.     นายเอกชัย ธาราพรทิพย 
8. นายยุทธพล วิทยพาณิชกร 

 8. นายชาตรี โรจนอาภา 
 9. นางสาวสุพรรณิการ เกียรติดุริยกุล 

10.   นายปรเมศวร แสงผองแผว 
 11. นางสาวคุณากร จิรานุกรสกุล 
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Q: รายชื่อผูจัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 
A:        รายขื่อและขอมูลที่เกีย่วของกับผูจัดการกองทุน แสดงไดดังนี ้

ลําดับ ชื่อ-สกุล หนาที่และความ
รับผิดชอบ 

วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางาน 

1 นายณรงคศักด์ิ  ปลอดมีชัย ทบทวนนโยบายและหลัก 
ปฎิบัติในการบริหารจัดการ 
กองทุน (Investment 
Policy Guide) 

- ปริญญาโท Master of 
Economics Western 
Michigan University 

- ปริญญาตรี สังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

-   คุณวุฒิพิเศษ Fund Manager 

-   กรรมการผูจัดการ และประธาน
เจาหนาที่บริหารการลงทุน 

-   รักษาการ ผูบริหารสูงสุด  
กลุมการลงทุนตราสารทุน 

-   รักษาการ ผูบริหารสูงสุด กลุมการ
ลงทุนตราสารหนี้และจัดสรร
สินทรัพยการลงทุน 

- รองกรรมการผูอํานวยการและ
ประธานเจาหนาที่บริหารการลงทุน 
กลุมจัดการลงทุน ตราสารทุน 

- รองประธานฝายการลงทุน บริษัท 
อเมริกันอินเตอรแนชชั่นแนล 
แอสชัวรันส จํากัด 

- ผูอํานวยการอาวุโส กองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) 

- หัวหนาผูจัดการกองทุน ธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

- ผูจัดการกองทุน ตราสารทุน บริษัท
กองทุนรวมไทยพาณิชย 

- นักคาหลักทรัพยตางประเทศ 
บริษัทหลักทรัพยวอลเบริกพรีเมียร 

- นักวิเคราะห บล.ธนสยาม 
2 นางนันทมนัส เปยมทิพยมนัส ทบทวนนโยบายและหลัก

ปฎิบัติในการบริหารจัดการ
กองทุน (Investment 
Policy Guide) 

- ปริญญาโท Master of 
Business Administration San 
Francisco State University, 
USA 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- คุณวุฒิพิเศษ Fund Manager, 
Derivatives Fund Manager, 
CFA, FRM 

- ผูชวยกรรมการผูจัดการ และ
หัวหนากลุมการลงทุนตางประเทศ
และกลยุทธผลิตภัณฑการลงทุน 
บลจ.ไทยพาณิชย จํากัด 

- ผูจัดการกองทุนฝายลงทุน
ตางประเทศ กองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ (กบข.) 

- ผูจัดการกองทุน ฝายกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ ธนาคารกรุงเทพ (มหาชน) 

- ฝายวาณิชธนกิจ  ธนาคารกสิกร
ไทย จํากัด (มหาชน) 

3 นายอาชวิณ อัศวโภคิน บริหารเงินลงทุน - ปริญญาตรี Economics 
Science,  The Wharton 
School 

- ปริญญาตรี Engineering 
Science,  School of 
Engineering & Applied 
Science 

- คุณวุฒิพิเศษ Fund Manager, 

- ผูชวยกรรมการผูจัดการ และ
หัวหนาฝายการลงทุนตางประเทศ
และกลยุทธผลิตภัณฑการลงทุน 
บลจ.ไทยพาณิชย จํากัด 

- ผูชวยผูอํานวยการ กองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ 

- ผูจัดการ กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หนาที่และความ
รับผิดชอบ 

วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางาน 

Derivatives Fund Manager, 
CFA level III Candidate 

- รองผูอํานวยการ ฝายคาผลิตภัณฑ
การเงิน Bank Thai Public 
Company Limited 

- Research Analyst, Quantitative 
Strategies (QS) Goldman 
Sachs L.L.C., New York 

4 นางสาวกมลรัตน  ต้ังธนะวัฒน บริหารกองทุน - ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร 

- ปริญญาตรี คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

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

- ผูอํานวยการ ฝายการลงทุน
ตางประเทศและกลยุทธผลิตภัณฑ
การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย จํากัด 

- ฝายวิเคราะหเครดิต บลจ.ไทย
พาณิชย จํากัด 

- ฝายคาหลักทรัพย บลจ.ไทย
พาณิชย จํากัด 

- ฝายจัดสรรเงิน ธนาคาร กรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) 

5 นางสาวอรวี  อุดมพาณิชย บริหารกองทุน - ปริญญาโท Master of Science 
in Finance, University of 
Illinois at Urbana Champaign 

- ปริญญาตรี คณะ
วิศวกรรมศาสตรคอมพิวเตอร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- คุณวุฒิพิเศษ Fund Manager, 
Derivatives Fund Manager,  
CFA  

- ผูชวยผูอํานวยการ ฝายการลงทุน
ตางประเทศและกลยุทธผลิตภัณฑ
การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย 

-   ผูจัดการผลิตภัณฑธุรกรรมสินเชื่อ- 
ธุรกิจขนาดใหญ ธนาคารทหาร
ไทย จํากัด (มหาชน) 

-   ผูชวยผูจัดการ ฝายจัดการลงทุน
ตราสารหนี้ กองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ 

-   ผูเช่ียวชาญงานผลิตภัณฑธุรกิจ
ตลาดทุน ธนาคาร กสิกรไทย 
จํากัด (มหาชน) 

6 นายศุภกร ตุลยธัญ บริหารกองทุน -   ปริญญาโท Master of Arts in 
International Economics and 
Finance จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

-   ปริญญาตรี Bachelor of 
Science in Psychology 
Washington State University 

-  ผูอํานวยการอาวุโส ฝายการลงทุน
ตางประเทศและผลิตภัณฑการ
ลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย จํากัด 

-  ผูอํานวยการอาวุโส ฝายจัดสรร
สินทรัพย และกลยุทธการลงทุน
บลจ.ไทยพาณิชย จํากัด 

-  รองผูอํานวยการ ฝายจัดการ
กองทุนตราสารทุน บลจ.วรรณ 
จํากัด 

-  ผูจัดการกองทุน ฝายจัดการกองทุน
ตราสารหนี้ บลจ.อเบอรดีน จํากัด 

-  เศรษฐกร บล.ทิสโก จํากัด 
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Q: รายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน นายทะเบียนหนวยลงทุน และผูดูแลผลประโยชน 
A:        ผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหนวยลงทุน 

ผูสนับสนุนการขายหรือรบัซือ้คนืหนวยลงทนุ เบอรโทรศัพท 

1 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  

02 5443866-7, 02 544381-2,  
02 5443874-6, 02 5443900, 
02 5443907, 02 5443909,  
02 5443941, 02 5443998 

2 บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 02 3059000 
3 บริษัทหลักทรัพย กรุงศรี จํากัด (มหาชน) 02 6597777 
4 ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 02 3590000 
5 บริษัท แอดวานซ ไลฟ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 02 6483600 
6 บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด  02 6481111 
7 ธนาคารสแตนดารดชารเตอร (ไทย) จํากัด (มหาชน) 02 7244000 
8 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 02 6385000 
9 บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 02 6598000 
10 บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด 02 6955000 
11 บริษัท อเมริกัน อนิเตอรแนชชั่นแนล แอสชัวรันส จํากัด 02 6348888 
12 บริษัทหลักทรัพย เอเซยี พลัส กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) 02 6721000 
13 บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด  02 6577799 
14 บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด 02 6973875 
15 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 02 6181000 
16 ธนาคารไอซีบีซ ี(ไทย) จํากัด (มหาชน) 02 6639999 
17 บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 02 6273100 
18 บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากดั 02 9491000 
19 บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 02 6586300 
20 บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) 026585800 
21 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 02 2178000 
22 บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 02 6588888 
23 บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) 02 2057000 
24 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 02 6803333 
25 บริษัทหลักทรัพย เออีซี จํากัด (มหาชน)  02 2070038 
26 บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 02 6351700 
27 บริษัท ฮั่วเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส จาํกัด  02 2232288 
28 บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จาํกัด (มหาชน) 02 6589000 
29 บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน) 02 6848888 
30 บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด 02 5725999 



 

                                                                                                             23                             กองทุนเปดไทยพาณิชยหุนเกาหลี : SCBKEQTG 

 

ผูสนับสนุนการขายหรือรบัซือ้คนืหนวยลงทนุ เบอรโทรศัพท 
31 ธนาคารแหงประเทศจีน (ไทย) จํากดั (มหาชน) 02 2861010 
32 บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  02 8629999 
33 บริษัท วายแอลจ ีบูลเลี่ยน แอนด ฟวเจอรส จํากัด 02 6879999 
34 บริษัทหลักทรัพย เอเชยี เวลท จํากดั  02 6805000 
35 บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน เว็ลธ เมจิก จํากัด 02 8614820 
36 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนเมอรชั่น พารทเนอร จํากัด 02 6606677 
37 บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 02 3525100 
38 ธนาคารออมสิน 02 2998000 
39 บริษัทหลักทรัพย นายหนาซื้อขายหนวยลงทุน เซ็นทรลั เวลธ โซลูชั่น จาํกัด 02 1018550 

 บริษัทจัดการอาจพิจารณาแตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดในภายหลัง 
 นายทะเบียนหนวยลงทุน 
 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  โทร. 0-2256-2331-4 
 ผูดูแลผลประโยชน 
 ชื่อ : ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  โทร. 0-2230-2240 

“นอกจากหนาที่ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงต้ัง ผูดูแลผลประโยชนยังมีหนาที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชนของผูถอืหนวย
ลงทุนดวย “ 

ชองทางที่ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพ่ิมเติม 

ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพิ่มเติมไดจาก 
•   บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ ไทยพาณิชย จํากดั 
  ที่อยู:     ไทยพาณิชย ปารค พลาซา อาคาร 1 ชั้น 7 - 8  
   เลขที ่18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
   โทรศัพท โทร 0-2777-7777 กด 0 กด 6 
  Website:  www.scbam.com 

  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
  Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6 
• ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับการแตงต้ังจากบริษัทจัดการ 
ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงชองทางการทราบขอมูลเพ่ิมเติมในภายหลังได 

 

ปจจัยความเสี่ยงในการลงทนุของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง 

กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 
รอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ไดแก iShares MSCI South Korea Capped ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเปนกองทุนประเภท 
Exchange Traded Fund (Equity ETF) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยนิวยอรค (New York Stock Exchange, NYSE ARCA) ประเทศ
สหรัฐอเมริกาและลงทุนเปนสกุลเงินดอลลารดอลลารสหรัฐ โดยกองทุนหลักมีนโยบายเนนลงทุนในตราสารทุนที่สามารถสรางผลตอบแทน
กองทุนกอนหักคาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดของกองทุนใหใกลเคียงหรือเทียบเทากับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี MSCI Korea 
25/50 การลงทุนในกองทุนรวมดังกลาว จึงมีความเสี่ยงดังตอไปนี้ 
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1.    ความเส่ียงจากการลงทุนในตางประเทศ (Country and Political risk) 
คือ ความเสี่ยงในเรื่องของเสถียรภาพและรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  การเมือง  การเงิน  ตลอดจนภาวะตลาดเงิน   
ตลาดทุนของประเทศตาง ๆ  ที่กองทุนลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 

2. ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange Rate risk) 
คือ ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ การลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศที่มีสกุลเงินแตกตางไป
จากสกุลเงินที่ระดมทุนจากผูถือหนวยลงทุน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนดังกลาวจะขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนในชวงเวลานั้น ๆ ดวย โดยอัตราแลกเปลี่ยนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะที่ลงทุน
เร่ิมแรก ซึ่งอาจมีผลทําใหตัวเลขรายงาน มูลคาหนวยลงทุนผันผวน และอาจเกิดกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนได 
 
 
 
 
 
 
 

3. ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร ( Market risk ) : 
คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของ
ประเทศ ซึ่งเปนความเสี่ยงที่บริษัทผูออกตราสารไมสามารถจะควบคุมได  
 
 
 

4.   ความเส่ียงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business risk) :  
ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการดําเนินงานของผูออกตราสารที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทํากําไร
ของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากสภาวะการแขงขัน ความผิดพลาดของผูบริหาร เปนตน ทําใหผูลงทุนในตราสารตองสูญเสียเงิน
ลงทุนได 
 
 

กองทุนจะลงทุนในตางประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน กองทุนจึงอาจไดรับ
ผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ขอกําหนด กฎเกณฑหรือนโยบายตาง ๆ ของรัฐบาล (ประเทศสหรัฐอเมริกาของกองทุนหลัก 
และประเทศเกาหลีใตที่กองทุนหลักเขาไปลงทุน) ในการบริหารประเทศ  อาทิเชน นโยบายทางการเงินเรื่องขอจํากัดของการเคลื่อนยาย
เงินตราตางประเทศเขา-ออกโดยเสรี หลักเกณฑและกฎหมายที่เกี่ยวของในการจัดต้ังกองทุนรวมที่อาจแตกตางจากหลักเกณฑและ
กฎหมายที่เกี่ยวของในการจัดต้ังกองทุนรวมของประเทศไทย  เปนตน  ทั้งนี้  ในการพิจารณาลงทุนบริษัทจัดการจะติดตามสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน  ตลาดทุน  ตลอดจนปจจัยพ้ืนฐานตาง ๆ ของประเทศที่กองทุนลงทุนอยาง
ใกลชิด  เพ่ือประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนั้น ๆ ซึ่งอาจชวยลดความเสี่ยงในสวนของ Country risk ลงได 

กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนของประเทศเกาหลีใตเปนสกุลเงินวอน โดยกองทุนหลักจะไมปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
(สหรัฐและสกุลเงินวอน) และกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักดังกลาวเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ (USD) ดังนั้น กองทุนนี้จึงมีความเสี่ยงจาก
ทั้งอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลารสหรัฐและสกุลเงินวอน กับ สกุลเงินบาทและสกุลเงินดอลลารสหรัฐ อาจสงผลใหการลงทุนอาจตอง
ประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินวอน และเงินดอลลารสหรัฐ เทียบกับเงินบาทในขณะนั้น ทําใหการรับผลตอบแทนในรปูเงนิ
บาทผันผวนตามไป อยางไรก็ดี กองทุนอาจจะใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมและสภาวการณใน
แตละขณะ ซึ่งขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนเห็น ดังนั้น กองทุนจึงอาจไดรับผลกระทบจากสกุลเงินที่ลงทุน ผูลงทุนอาจจะขาดทุน
หรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินทุนเริ่มแรกได 

บริษัทจัดการจะวิเคราะหปจจัยตางๆรวมทั้งติดตามสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบตอราคา ซึ่งจะเปนการชวยลดผลกระทบ
ตอราคามูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

บริษัทจัดการจะวิเคราะหปจจัยตางๆที่มีผลกระทบตอราคา และคัดเลอืกตราสารที่มีคุณภาพ โดยคํานึงถึงประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ 
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5.    ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit risk / Default risk) 
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชําระหนี้เงินตนและดอกเบี้ยของผูออกตราสาร และหรือผูรับรอง ผูอาวัล ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา
ในการทําธุรกรรม (Counter Party) เนื่องมาจากผูออกตราสารและหรือผูรับรอง ผูอาวัล ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญาในการทําธุรกรรม มี
ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินที่ดอยลง จึงขาดสภาพคลองที่จะจายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกําหนดเวลา สงผลใหผูลงทุน
ไมไดรับชําระดอกเบี้ยและเงินตนตามเวลาที่กําหนดไว  
 
 
 
 

6. ความเส่ียงจากที่คูสัญญาในการทําธุรกรรมไมสามารถทําตามขอสัญญาที่ตกลงกันไว (Counterparty risk) 
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากคูสัญญาในการทําธุรกรรมไมสามารถจายเงินตามภาระผูกพันตามสัญญา เนื่องจากมีผลการดําเนินงานและ
ฐานะการเงินที่ดอยลง จึงขาดสภาพคลองที่จะจายเงินตามภาระผูกพัน 
 
 
 
 

7. ความเส่ียงจากการเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Leverage risk) :  
คือ ความเสี่ยงจากการใชเครื่องมือทางการเงินตางๆ  และจํานวนเงินทุนที่นอยกวา เพ่ือเพ่ิมผลตอบแทนของการลงทุน  
เมื่อราคาหลักทรัพยที่อางอิงอยูมีการเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกับที่คาดการณไว ในขณะเดียวกัน หากราคาหลักทรัพยที่อางอิงอยูมี
ราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงขามกับที่คาดการณไว ก็จะเปนการเพิ่มผลขาดทุนจากการลงทุนไดเชนกัน 
 
 
 
 

8.    ความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity risk) 
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไมสามารถซื้อขายหลักทรัพยหรือตราสารที่ถือครองอยูในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลา
อันสมควรได เนื่องจากโอกาสในการซื้อขายหลักทรัพยหรือตราสารมีจํากัด  
 
 
 
 
 
 

เนื่องจากกองทุนเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทนุรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) สวนที่เหลือจากการลงทุนใน
กองทุนหลัก บริษัทจัดการพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้ในประเทศ และ/หรือเงนิฝาก และ/หรือตราสารหนี้ที่ไดรับการจัด
อันดับความนาเชื่อถอืในอันดับที่สามารถลงทุนไดจากสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถอืที่ไดรับการยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงดังกลาวลงได 

บริษัทจัดการมีหลักเกณฑในการคัดเลือกคูคาในการซื้อขายหลักทรัพยโดยจะซือ้ขายหลักทรัพยกับบริษัทที่ไดรับการจัดอันดับความ
นาเชื่อถอืในอันดับ Investment Grade จากสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถอืที่ไดรับการยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ทั้งนี้เพ่ือ
เปนการลดความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาในการทําธุรกรรมไมสามารถทําตามขอสัญญาที่ตกลงกันไว 

กองทุนหลักสามารถลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อเพ่ิมประสทิธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management 
(EPM)) ซึ่งอาจเกดิ Leverage risk ที่สูงได กองทุนจงึอาจความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมอื่น อยางไรก็ดี การลงทุนดังกลาวของกองทุนหลัก
มีวัตถุประสงคเพ่ือใหกองทุนหลัก สามารถสรางผลตอบแทนกองทุนกอนหักคาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดของกองทุนใหใกลเคียงหรอื
เทียบเทากับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนีอางองิได เทานั้น ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงดังกลาวลงได 

กองทุนเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ และไดกําหนดใหมีการขายคืนหนวยลงทุนไดในทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน 
โดยสวนที่เหลอืบริษัทจัดการพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้ และ/หรือเงนิฝากในประเทศ ที่มีอายุของสญัญา อายขุองตราสาร 
หรือระยะเวลาการฝากเงินไมเกิน 1 ป จึงทําใหความเสี่ยงดานสภาพคลองตํ่า 
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9. ความเส่ียงที่เกดิจากการไดรบัชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนกองทุนรวมตางประเทศลาชา 
คือความเสี่ยงที่เกิดจากวันหยุดทําการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนอาจหยุดไมตรงกับวันหยุด 
ทําการของประเทศไทย  ทําใหกองทุนอาจไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนลงทุน
ลาชา  และสงผลกระทบตอการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนในประเทศ 
 
 
 
 
 

10. ความเส่ียงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) 
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลีย่นแปลงภายในประเทศที่กองทุนเขาไปลงทุน เชน การออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณที่ไม
ปกติ ทําใหกองทนุไมสามารถนําเงินลงทุนและผลตอบแทนกลบัประเทศไดครบถวนตามที่คาดไว สงผลกระทบตอการคาดการณ
ผลตอบแทนการลงทุนของกองทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว(Feeder Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนซึ่งอาจเกิดปญหาอันเกิดจากวันหยุดทําการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวของกับการ
ลงทุน(ถามี) มีวันหยุดทําการไมตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย กองทุนจึงอาจประสบปญหาความลาชาในการชําระเงินคาขายคืน
หนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุน  โดยบริษัทจัดการจะชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวใหกับผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการ
นับแตวันคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาหนวยลงทุนราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (T+5) 

บริษัทจัดการจะวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ทีอ่าจมีผลกระทบตอความสามารถในการนําเงินลงทุนกลบัประเทศของนักลงทุนตางชาติของประเทศ
ที่กองทุนเขาลงทนุอยางถีถ่วนรอบคอบ 
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 ตารางสรุปอัตราสวนการลงทุนของกองทนุรวม 

กองทุนเปดไทยพาณิชยหุนเกาหลี มีการลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน สรุปตามอัตราสวนดังนี้ 

อัตราสวนการลงทุน SCBKEQTG 

อัตราสวนการลงทุนในผูออกทรัพยสิน หรือคูสัญญารายใดรายหนึ่ง (company limit) 

(1) การลงทุนในเงินฝากของธนาคารพาณิชยในประเทศ ลงทุนไมเกินรอยละ 20 
(2) การลงทุนในเงินฝากของสถาบันการเงินตางประเทศ ลงทุนไมเกินรอยละ 20 
(3) การลงทุนในทรัพยสินที่สามารถลงทุนได ซึ่งธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น 
ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุน เปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้า
ประกัน หรือคูสัญญา โดยมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัท
เงินทุนรายนั้น 

ลงทุนไมเกินรอยละ 
 

20 

(4) การลงทุนในทรัพยสินที่บุคคลใดเปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง  
ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา โดยมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคํานวณเฉพาะผูออก ผูสั่งจาย  
ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญารายนั้น 

ลงทุนไมเกินรอยละ 15 

(5) การลงทุนในทรัพยสินที่มีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได ซึ่งบุคคลใด
เปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา ตองมีมูลคา
รวมกันทั้งสิ้นเมื่อคํานวณเฉพาะ ผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกนั 
หรือคูสัญญารายนั้น 

ลงทุนไมเกินรอยละ 5 

- การลงทุนในทรัพยสินของกลุมกิจการใดกิจการหนึ่ง ลงทุนไมเกินรอยละ 30 
- หนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ iShares MSCI South Korea Capped ETF โดยเฉลี่ยรอบปบญัชีไมนอย

กวารอยละ 
80 

-  การลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน ลงทุนไมเกินรอยละ 45 
-  การลงทุนในหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุนของแตละกองทุน ลงทุนไมเกินรอยละ 10 
-  การลงทุนในหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุนของทุกกองทุนรวม ลงทุนไมเกินรอยละ 20 
-   การลงทุนในทรัพยสินตามขอ (5) ขางตน เมื่อรวมทุกบุคคลที่เปน  ผูออก ผูสั่งจาย  
ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา 

ลงทุนไมเกินรอยละ 15 

- ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในนามของกองทุน ลงทุนไมเกินรอยละ 25 
-  การลงทุนในตางประเทศ โดยเฉลี่ยรอบปบญัชีไมนอย

กวารอยละ 
80 
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ตารางแสดงคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซื้อ หรือ ผูถือหนวยลงทุน หรือกองทุนรวม 
ของรอบปบญัชต้ัีงแตวันที่  01 สิงหาคม 2557  ถึงวันที่  31 กรกฎาคม 2558 

 
คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
(รอยละของมูลคาทรัพยสินสทุธ)ิ อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง** 

1. คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได ไมเกินรอยละ 3.00 ตอป 2.09 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) ไมเกิน 2.50 2.05 
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) ไมเกิน 0.10 0.04 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee) รวมอยูในคาการจัดการ ไมมี 

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory  fee) ตามที่จายจริง ไมมี 

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Cost of providing the insurance) ตามที่จายจริง ไมมี 

คาธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย (Brokerage Fee) ไมเกิน 0.75 0.06 

คาใชจายอื่น ๆ (Other expenses) *** ตามที่จายจริง - 
 ในชวงเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก - ไมมี - - ไมมี - 
ภายหลังเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก - ไมมี - - ไมมี - 

2. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่ประมาณการไมได ตามที่จายจริง 

รวมคาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจริงทั้งหมด**** 2.09 

**      คาใชจายดังกลาวไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว 
***     คาใชจายอื่นที่นอยกวาหรือเทากับรอยละ 0.01 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
****    ไมรวมคานายหนาซ้ือขายหลักทรัพย และคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซ้ือขายหลักทรัพย 

ทั้งนี ้คาธรรมเนียม หรือ คาใชจายตามที่ไดระบุไวในโครงการ อาจมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นโดยไมเกินรอยละ 5 ของอัตราคาธรรมเนียม หรือ คาใชจาย 
ตามที่ไดระบุไวในโครงการ 

 
คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซ้ือหรือผูถือหนวยลงทนุ 
 (รอยละของมูลคาหนวยลงทุน) 

อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง* 

คาธรรมเนียมการขาย (Front-End Fee)** ไมเกิน 1.50 1.00 

คาธรรมเนียมการรับซ้ือคืน (Back-End Fee)** ไมเกิน 1.50  ยกเวนไมเรียกเก็บ 

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (Switching Fee) ** 
- คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (Switching In) 
- คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (Switching Out) 

 
ไมเกิน 1.50 
ไมเกิน 1.50 

 
1.00 

ยกเวนไมเรียกเก็บ 
คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กําหนดไวในโครงการ (Exit Fee)  - ไมมี - - ไมมี - 
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน  ไมมี 

*      คาใชจายดังกลาวยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
**   คาธรรมเนียมการขาย / สับเปลี่ยนหนวยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายในอัตราที่ไมเทากัน  โดยบริษัทจัดการ

จะแจง รายละเอียดและหลักเกณฑใหทราบตอไป 
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รายละเอียดการลงทุน การกูยืมเงินและการกอภาระผูกพนั 
ณ วันที่31 กรกฎาคม 2558 

 

 

รายงานสรุปเงินลงทุน 
ณ วันที่31 กรกฎาคม 2558 
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ผลการดําเนินงานของกองทนุรวม 

 
 ผลตอบแทนเฉลี่ยตอป ยอนหลัง (Cummulative Annualized Returns) 

 3 เดือน              
(Last 3 mth.) 

6 เดือน           
(Last 6 mth.) 

1 ป             
(Last 1 yr.) 

ต้ังแตจัดต้ัง          
(Sine .) 

ระยะเวลา 30 เม.ย. 58 – 31 ก.ค. 58 30 ม.ค. 58– 31 ก.ค. 58 31 ก.ค. 57 – 31 ก.ค. 58 29 ส.ค. 57 – 31 ก.ค. 58 

SCBKEQTG (10.95%) (1.85%) n.a. (15.81%) 

MXKR2550 (16.92% (9.11%) n.a. (21.80%) 

EWY UP (16.33% (8.07%) n.a. (22.00%) 

หมายเหตุ  : เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

  * ดัชนี MSCI Korea 25/50 (เปนตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก) ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับคาสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน 
 
 

 
ขอมูลอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

รอบระยะเวลาตัง้แตวันที่ ต้ังแตวันที่  01 กรกฎาคม 2557  ถึงวนัที่  31 กรกฎาคม 2558 

 
PTR = Min (ซ้ือทรัพยสิน, ขายทรัพยสิน) 

 Avg. NAV 

PTR = 41,536,483.21 

 610,986,262.01 

PTR = 0.07 

หมายเหตุ : PTR คํานวณจากมูลคาที่กวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อทรัพยสินกับผลรวมของมูลคาการขายทรัพยสิน ที่กองทนุรวมลงทุนในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่ผานมาหารดวยมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน 
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คําเตือน / ขอแนะนํา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

คําเตือนหรือคาํแนะนําตามประกาศอื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงานไดรับรองถึง
ความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขาย
นั้น 

 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเชนเดียวกันกับที่บริษัท
จัดการกองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันความ
ขัดแยงทางผลประโยชนเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ผูลงทุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียด
ขอมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการไดที่ทางเว็บไซต  www.scbam.com 

 กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด จึงไม
มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปดไทยพาณิชยหุนเกาหลี ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด    
ไทยพาณิชยหุนเกาหลี ไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน     
ไทยพาณิชย จํากัด 

 ในกรณีที่ผูลงทุนตองการทราบขอมูลเพ่ิมเติม ผูลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไดที่บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน            

 ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เมื่อมีความเขาใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายลวงหนาและควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุนโดยคํานึงถึงประสบการณการลงทุนวัตถุประสงคการลงทุนและฐานะการเงินของผูลงทุนเอง      

 

 ผูลงทุนสามารถตรวจดูขอมูลที่อาจมีผลตอการตัดสินใจลงทุน เชน การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของไดที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผานเครือขายอินเตอรเน็ตของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 

 บริษัทจัดการอนุญาตใหพนักงานลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือตนเองได โดยจะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศตางๆ 
ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะตองเปดเผยการลงทุนดังกลาวใหบริษัทจัดการทราบเพื่อที่บริษัทจัดการจะ
สามารถกํากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของพนักงานได  

 ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียง และดําเนินการใชสิทธิออกเสียงไดโดยบริษัทจัดการจะทําการติด
ประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนใหเขาใจกอนซื้อหนวยลงทุน และเก็บไวเปนขอมูลเพ่ือใชอางอิงในอนาคต หาก
ตองการทราบขอมูลเพ่ิมเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไดที่บริษัทจัดการหรือผูขายหนวยลงทุน 

 ผูลงทุนควรตรวจสอบใหแนใจวา ผูขายหนวยลงทุน เปนบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และควรขอดูบัตรประจําตัวของบุคคลดังกลาวที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกใหดวย 

 ในกรณีที่ผูลงทุนไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ผูลงทุนรับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวมที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานและที่แกไขเพิ่มเติม โดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัท
จัดการกองทุนรวม 

 

หนังสือชี้ชวนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใชขอมูล ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2558 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

รายละเอียดโครงการจัดการ 
 

กองทุนเปดไทยพาณิชยหุนเกาหล ี
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$��-�������� 

	������ $��-��������(���=	������������-"%�����3	�1�
�.��$��-��������  

-��/���� 

	������  -��/��)����"&(!��	!�������(%�.�%�,!'�
�	�������������!' 75 .���)����	���"& 
   �)�	�����,!��%�	��.��-��/��)����%� 

$���� 

	������  $�����"&��"&����
&���-7�����	!������"&���-���<�(,!'���'�-"���-$)������ 
   ��'������� �.!.(. ����"�(����'$����
&��)����$��$���,!'�@��7�����	!�������'�A� 
   �"&��"&���-�����������!���� 
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�!�������� 

	������  -��/�3	<,!'-��/����(����(�C�����-<�"�"&$A������"�-<�"�)�	����"&���-������)�
�-�����������"&�"������)�,!'����0�!�$�� ���,(3����"�"&���"������)��-����������3	
�������(��$�$������
�	���"&����43�-<�"����
&�01�
�	��!�$���"&$�(���'���������� 

����2
%�  

	������  �����"&�������)��'3	,��1$<<��"�D��	��&������2
%�	!�����	�
�(��$��,	�	�"% (��
7���������2
%�����"$<<�.���
�  

�1!��7������  

	������  ����2
%�����-0!��'�����"&������������-���7���������2
%�����"$<<�.���
� �����
���"&�"����)����  

����������"�"��F (exchange traded fund: ETF) 

	������ �������������"&����&���-��/����������������'.��,!'�-2
%��
�	���!�����W��'
�-01!�������3	< ����"�(����'$��3	0!(�-,��.��������3	3�!��"���-
0!(�-,��.�����"������ ,!'��3	�"(!����� (organized market) $)�	�-���2
%�.��
	���!����.��01!����3�] 

1.  �"#� �$%�&� '�%����(��)�$���$��
��$������$��:  

1.1. �
&�������������: ������������������	�����	!" 

1.2. �
&������������� (���^/): SCB KOREA EQUITY FUND  

1.3. �
&���: SCBKEQTG 

1.4. ��'�A��������: ���������  

1.5. ��'�A����.�� :  .��	!����%�  

1.6. ����)�	������������� :  ���)�	��  

1.7. ����������� : -  �  -  ��
�� -  ��  

1.8. �����������������"& (���"�)�	��������������!�) :  

1.9. ��
&���. (�����������) :  

��
&���.�
&�] :  

-��/����������������3	����������������������"&���-����(�$�%�$��!� ����'���)����
����$�������'�-"�������������� 	�
������������!��������� �����(��.��(����01�
�	���
!����  �%��"%  -��/�������'�)�����������!������)�������0!��'����$1�$��.��������,!'01�
�
	���!�������$)��<3����"��(����"% 

(1) ����������"�)���������"&���������$��.��	���!��������"����(������(%������� 
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(2) ��������$�����!������(���(����'$��.�������������	��'$� ����
&����������
&�3��"&�)�
3	0!(�-,��.��(��$���"&�������'�.���!������-(�!�!������"��$)��< �%��"% .�%���1�-��!�
�����.��-��/������ 

���-��/�������'�
�����3	,�01$&�2
%�	���!����(�����!'��"������
�������$&�2
%�,�01$&�2
%�	���
!����3�.� 5.5 .��������� 

�������s(��  -��/�������'�)�����!��������A��3��'�'��!� 10 ��
�� �-,(�����'�-"�����
����$�������������� ��
&������	(�������(����"% ,!�,(���"  

1. ���"	���1!��	���!����������	�
�����- 11.3270 -��(�	��� �����!� 3 ���)����(��(��� 
,!'$������-2
%��
��(���(�����(&)���� 11.1486 -��(�	��� �%��"% 3�����'�'��!����!�� -��/�
���������������.������$��.���������������$� ,!'/	�
�����D�� ,!'/	�
�����$���
&�3��"&
��"�-�������$�-��$��	�
��%�	���� 	�
� 

2. ���" � ���)����3��s(���"&����$��.���������������$� ,!'/	�
�����D�� ,!'/	�
�����$���
&�
3��"&��"�-�������$�-��$��	�
��%�	�� ,!'$������-2
%��
��(���(�����(&)���� 11.1486 -��(�
	��� 

�%��"% ��
&������	(�����3��	(�����	��&�(��.� 1 	�
�.� 2 ,!�,(���" -��/�������'��������-2
%�
�
�	���!��������(���(�3��(����(&)���� 11.1486 -��(�	��� ����'�-2
%��
�	���!����3	�-
01�
�	���!����A��3� 5 ���)�����-,(���"&�����	(��������!��  

�%��"% 	��A��3��'�'��!� 10 ��
�� �-,(�����'�-"���������$�������������� �������	(�����
���!��.��(� -��/�������'���3	01�
�	���!����$�����2
%�.��	���!������������)����2
%�
.��	���!�����"&-��/�������)�	�� 

-��/������.�$���$��7���!"&���
&�����������������������"% ��� “������������������	��
���	!"” (“SCB KOREA EQUITY FUND”) 	�
���!"&��,�!�����
&��
&�3��"&$���!���-���-�����
!���� ,!'�����(�����w�"&��"&��.����� ���	��-��/�������'��!"&��,�!�����
&��
&� -��/�
�����,�������!"&��,�!����!�����	��$
�3	,�$)��������'������� �.!.(. ,!'01�
�	���
!�������������-!��	��������� 30 �� ,!'�'����'��*�"&$)������.��-��/������ 01$�-$���
���.��,!'�-2
%��
� ��s-�2(.��-��/������,!'��s-�2(.��01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���
!���� (���")  

-��/����������������3	����������������������"&���-����(�$�%�$��!� ����'���)��������$��
�����'�-"�������������� 	�
������������!���������  �����(��.��(����01�
�	���!����  
�%��"%  -��/�������'�)�����������!������)�������0!��'����$1�$��.��������,!'01�
�	���!����
���$)��<3����"��(����"% 

(1)  ����������"�)���������"&���������$��.��	���!��������"����(������(%������� 

(2)  ��������$�����!������(���(����'$��.�������������	��'$� ����
&����������
&�3��"&�)�
3	0!(�-,��.��(��$���"&�������'�.���!������-(�!�!������"��$)��< �%��"% .�%���1�-��!�
�����.��-��/������ 

(3)  �"�����!"&��,�!��=�'�-"�-��"&���-�������-���<�(3	�)�������!����3�(����'��* 

(4)  01������������������,!��	s���$����������!����3�(����'��*���	��'$� ,!'/	�
��"�	(�
3	��
&������������������/�0!��'����.��������,!'01�
�	���!���� 2�&����$�0!��'�-(�
0!(�-,��.���������"&�������(���"&-��/���������	�� 

(5)  ��$�����$��	�	�
�!����3����������(����'��*3� ] �"&�"���-�����!����$���!���-
�(����'$�� ,!'/	�
����-�����!����.��������� -��/������.�$���$��7��"&�'�!�������������
�
������-�����	s���-���01�
�	���!����������,!� 
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1.10 !�/�'������� �����������
&�01!�����&��� 

2. �������������(��)�$���$��
��$������$�� �+�����#-$��� ������ �$%�&� $���(������
�������#�.��(��:  

2.1. �)�����������.���������: 3,000,000,000.00 -��  

2.2 ��
&���. (�)�����������.���������) :  

1) 3��'	����'�'��!�����$��.��	���!������%�,�� -��/����������$��.��	���!��������
�)�����������.��������������������!' 15 .���)������������������	�
������� 450 !��-�� 
(�������)����	���!���������� 45,000,000 	���) �%��"% 	��-��/�������$��.��	���!��������
�)�����������.��������� (3� green shoe option) ,(���(s��)�����"&���&��"����!' 15 .���)����
�������.��������� (green shoe) -��/������.�$���$��7��)��������������$��.��	���!���� 
,!'�)�����������'�-"���������$�������������������-�)�	��$�%�$���'�'��!��$��.��	���
!������%�,���������(��,��3	01�
�	���!�������-!��	�� 

2) 	��-��/�������)�������!����(����'��*,!��������!' 75 .���������"&-��/���������-��$��
��
&�!����3�(����'��* -��/������.�$���$��7�.����������&���
&�!����(����'��*���$)������
��'������� �.!.(. 	�
� 	�������
&�3��"&�"���(���=	��� ,!'.�$���$��7�3�������&����������
�'�-"��.����������������(��.��(������	s���-���01�
�	���!���� 

���&� ������&�	�
�!� ,!'/	�
�������	�
��-����������-���<�(3	$�������!����3�(����'��*
(����
&���.(�� ] ���!��.��(� �'$�0!��'�-����)�����������.���������2�&�-��/������.�
$���$��7��"&�'�)�������������.��(������	s���-���01�
�	���!���� 

3) -��/������.�$���$��7�3�������!�������(%��������� ,!'/	�
�-��/�����������(�	�
���
�$�����.��	���!������%�,�����$�%�$���'�'��!��$��.��	���!������ ������3����"�"&������
�'�����3��������$��.��	���!������%�,��������"����(����!����3�(����'��* 	�
�����	(�
�
&�3��"&��'�-(����-��	������������� �%��"%.�%��-��!������.��-��/������ ���-��/�������'�
�
���������2
%�/$&�2
%�	���!����3	,�01���2
%�/$&�2
%�	���!����(���,!'�',��3	$)������
��'������� �.!.(. ���-A��3� 7 ���-(%�,(�����������(�����$��.��	���!���� 	�
���
���!�������(%�������,!�,(���" 

2.3. �1!���"&(����(�	���: 10.0000 -��  

2.4. �)����	���!����: 300,000,000.00 	���  

2.5. ����.��	���!�����"&�$��.����%�,��: 10.0000 -��  

2.6. �1!��.%�(&)�.�����$&�2
%���%�,��: 10,000.00 -��  

2.7. �1!��.%�(&)�.�����$&�2
%���%����� :  1,000.00 -�� 

2.8. �1!��.%�(&)�.�����$&�.���
�:  1,000.00 -�� 

2.9. �)����	���!����.%�(&)�.�����$&�.���
� : ���)�	��  

2.10. �1!��	���!�������	!
�3�-<�".%�(&)�: 1,000.00 -�� 

2.11. �)����	���!�������	!
�3�-<�".%�(&)� : ���)�	��  

2.12. ���!'��"�����&��(�� :  



��������
�����������������  
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-��/������.�$���$��7��"&�'��-!� �����	�
���!"&��,�!��)����	�
��1!��.%�(&)�.��(�(��.� 2.6 
– 2.11 (���") 3�����( ������-�����	s���-���01�
�	���!����,!� �%��"% ��
&���'����.��
������,!'01�
�	���!�������$)��< ���-��/�������'����'��*,��3	01�
�	���!�������-
!��	���������� 1 ��������)�����������!�� � $)������.��-��/������ $)������3	< ,!'
$)������$�.�.��01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!���� ��s-�2(.��-��/������ ,!'��s-�2(
.��01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!���� (���") 

3. ��-0��$%.��(��)�$���$��
��$������$���)�1����$����� ���2�%)�$���$�$%�&�'�%
��-$�.��(�������$���$"��$��.���"#� �$"���$��
��3�)
���4��"#���#�%�����:  

3.1. �(����'$��.���������:  

��
&��'���������,!'����!���������'�����&��� ��(�-���! ,!'/	�
�$��-�(��] �"&���	��
0!(�-,��������!����3�(����'��* ����������'���!����3�	���!����.������������"&!����
3���'��*���	!"3(��"����������"�� �"&�"���-�����!����3�(��$������"&$�����$���0!(�-,��
���������	���7�����"��,!'��3�����%�	��3	3�!��"��	�
���"�-����-0!(�-,��������
!����3����" MSCI Korea 25/50  

3.2. ������������� :  FEEDER FUND  

3.3. ��'�A���������� : ���*/ 

3.4. ���-�����!����: ���������(��$����� 

3.5. ���-������1�
� (���") :  -��/����������1�
�����	�
��)�7���������.������"$<<�2
%��
�3�
��������������(�� 	!����w ��
&���. ,!'��7"����"&$)��������'������� �.!.(. ��'��*�)�	��  
 
3.6. ���!����3�$<<�2
%�.��!��	�� (Derivatives) :  !������
&� ���!������$"&�� (Hedging) 

3.7. ���!����3�(��$���"&�"!�/�'.��$<<�2
%�.��!��	��,D� (Structured Note) : ��!����  

3.8. !�/�'���*/ :   

      - ����������"&!����3�(����'��* (Foreign Investment Fund: FIF) 

3.9. ���!'��"����"&���-���-�����!����,!'!�/�'���*/ :  

���!'��"�� :  
������������������	�����	!" (������) �"���-�����!����3�	���!����.�����������
(����'��*��"����������"�� (Feeder Fund) ����W!"&�3���-�-<�"�����������!' 80 .���1!��
����$��$��7�.�������� ��,� iShares MSCI South Korea Capped ETF (������	!�) ���������
��'�A� Equity Exchange Traded Fund (Equity ETF) 2�&�-��	��,!'�������� BlackRock Fund 
Advisors (BFA) ���'�-"��2
%�.��3�(!��	!������������ (New York Stock Exchange, NYSE 
ARCA) ��'��*$	�C������� ,!'�"���-�����!����3�(��$�����.����'��*���	!"3( ��
&�3	$�����
$���0!(�-,�����������	���7�����"��,!'��3�����%�	��.��������3	3�!��"��	�
�
��"�-����-0!(�-,��������!����3����" MSCI Korea 25/50 ���������	!��'!����3�(��$��
���.����'��*���	!"3(���$��!������� ,!'�������'!����3�������	!����!�����$��!����
��!!��$	�C (USD) 

3�$���"&�	!
�������!����-��/���������!����3�	�
��"��2�&�(��$��,	�	�"% ,!'/	�
�����D�� ,!'/
	�
�-(�����D��3���'��* ����������"��2�&�	!������
&�	�
�����$���
&� ,!'/	�
�	����0!���
��7"����
&�����3�����	��&�	�
�	!������ (���"&��'������� �.!.(. 	�
�$)��������'������� 
�.!.(. ��'��*�)�	�� 	�
��	s���-3	������!������ ������!����3���'��* ��� (��$��,	�	�"%



��������
�����������������  

  
 

7

3���'��* 	�
�����D��3�$��-��������(���=	������ �"&�"����.��(��$��	�
�$<<� 	�
��'�'��!�
���D������ ,!�,(���" (&)����	��&�� ������!�����"&�"�(����'$����
&�$)����������$)�	�-���
�)��������.�������� ��
&������!���� ��
&�-��	��$A���!��.��������   ��
&��)��'��3���� 	�
�
$)�	�-����
&�3����"!�/�'�)������"�����"%           

������	!����!����3�$<<�2
%�.��!��	�� (Derivatives) ��
&����&���'$��7�A�����-��	�����
!���� (Efficient Portfolio Management (EPM)) �"&�������-	!�����	�
�(�,���������"&������
	!�!���� ����"�(����'$����
&�3	$�����$���0!(�-,�����������	���7�����"��,!'��3����
�%�	��.��������3	3�!��"��	�
���"�-����-0!(�-,��������!����3����"������  

�%��"% ������	!��'������������$"&������(��,!���!"&�� ($��!������!!��$	�C,!'$��!�������) 
,(���������!����3�$<<�2
%�.��!��	�� (Derivatives) ��
&�����������$"&������(��,!���!"&�� 
(Hedging) �� (�������	��'$�,!'$A������3�,(!'.�' 2�&�.�%���1�-��!������.��01�����
�������	s��	��'$� ���01������������'���������������"&��"&��.�� ��� ��������*�/C��� 
������� ����!� ���(� ��
&����������*����(��,!�,!���!"&�� 

����������)�7���������3	�
�	!����� 	�
�7���������2
%�����"$<<�.���
� (Reverse Repo) 
��������(��	!����w�"&$)��������'������� �.!.(. �)�	�� 

�������"% 3�$��.�����!����3���'��* �������'��!����	�
��"��2�&�(��$���"&�"!�/�'.��$<<�
2
%�.��!��	��,D� (Structured Note) ,!'�'��!����3�(��$��	�"%�"&�"���-��������
&��
�(&)�����"&
$�����!������ (Non-investment grade) ,!'(��$��	�"%�"&�����-��������-��������
&��
� 
(Unrated securities) ����%�(��$������"&�������'�-"��3�(!��	!����� (Unlisted securities)  
���&� ����������"��2�&�(��$��	�"%�"&�"���-��������
&��
�(&)�����"&$�����!������ (Non-investment 
grade) 	�
�(��$������"&�������'�-"��3�(!��	!����� (Unlisted securities) �W��'���"�"&(��
$��	�"%�%����-��������-��������
&��
��"&$�����!������ (Investment grade) 	�
�(��$��,	�
����"&���'�-"��3�(!��	!����� (Listed securities) ,!�,(���" 3�.�'�"&������!���� ,((����"
�����!"&��,�!���� Non-investment grade 	�
� Unlisted securities ����%�  

3����"$���������(� �������'!����3�(����'��* ����W!"&�3���-�-<�"�����������!' 80 
.���1!������$��$��7�.��������	�
�(���(��$���"&$)��������'������� �.!.(. ��'��*�)�	�� 
�%��"% ��3	����������'	��������!���� 2�&��"�'�'��!���'��� 15 ���)�����-(%�,(�����'�-"�����
����$�������������� 	�
�3�����'�'��!���'��� 15 ���)�����������-����	�
��!��������� 
,!'/	�
�3�����"&01!����/01�
�	���!�����)����$&�2
%�	�
�.���
�	�
�$-��!"&��	���!��������)����
���2�&��"�'�'��!������� 5 ���)����2
%�.��	���!���� ���%� �������"-��.�'�"&��������$�����
!����3	�����(��$�$�����!�����"&�)�	������ 

�������s�" 3����"�"&$����������!����3�(����'��* ,!'/	�
����!����3�������	!����	��'$� 
��� A��'(!��,!'�*�/C����"����0�0�� ����A���-(�	�
������	(���������(�(�� ] ���(� ,!'/
	�
�3����"�"&�"�����!"&��,�!��
&� ] �"&��'�-(����!���� ��� �����!"&��,�!�3���
&��.���=�'�-"�-
(�� ] �"&��"&��.���-���!����(����'��* ,!'/	�
����"�"&������!����3�(����'��*�(s�������
�&����� ,!'/	�
�3�����'	������������(�������& �������!����3�(����'��* ,!'/	�
����"�����	(�
$����$�	�
��"�	(�0!�"&�)����,!'$���� $�0!3	�����������$������)�������!����3�(����'��*��
���" 	�
�����)����(���'!����!����3�(����'��*�������&����� ���%� �������"-��.�'�"&������
��$�����!����3	�����(��$�$�����!�����"&�)�	����3��������(��.��(��� �%��"% -��/������
�'�����������$�����!����3	�����(��$�$�����!�����"&�)�	���� 3��������(����'��*(�
$)��������'������� �.!.(. 

��
&����������� iShares MSCI South Korea Capped ETF (������	!�) �"����)�	��$�$��$1�$��3�
���!����3�����$��.��01������3����	��&� ,!'$�$��$1�$���"&������	!�$������1�
������&�����
	�
�W���W�����7����������� �"&��$���!��(��.��)�	��.��$)��������'������� �.!.(. ���%� 
-��/�������'�)����(��(��$�$�����!����.��������	!� ,!'��
&��-��������	!��"���!�����"&
��$���!��(��$�$�����!����.��$)��������'������� �.!.(. -��/�������'�)����������-!�
$�$�����!����3�������	!� ��
&�3	�����(�����w�"&$)��������'������� �.!.(. �)�	�� ���
�'�)��������A��3� 15 ���)���� �-,(���"&�-���-.��1!���!�����%� 
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���&� 	��3����"�"&���!����3������� iShares MSCI South Korea Capped ETF �%����	��'$��"�
(��� ������$
-��
&�����������-0!��'�-����	(�����(�� ] ���!��.��(� 	�
��"���
��!"&��,�!���
&���.�
&�] .��������	!��"% ��� �����!"&��,�!����-�����!���� !�/�'������ 
�(����7�����"�� ���!����	�
��"��2�&�����$���
&�3��"&.�(�	!����w�"&$)��������'������� 
�.!.(. �)�	��  	�
�0!(�-,��.��������(����'��*(&)����0!(�-,��.���������
&� ] �"&�"
���-�����!����3�!��"���������"��$)��< 	�
�(��(�������'�'��!���� 	�
�.���.��������
(����'��*!�!������"��$)��< ������"0!��'�-(������� 	�
����!����.��������(����'��*
�������(��	��$
��"%���	�
�������� 	�
���
&�������(����'��*��'�)�����0��(�������	s�.��
	�������"&�)��-�1,!������(����'��* 	�
���
&��"�����!"&��,�!��=�'�-"�-�"&$�0!(�����)��������
.��������3�C��'01!���� 	�
������!"&��,�!��
&�3��"&$�0!��'�-	�
������$"�	��(������� 
�!���
� 3����"�"&���������!"&��,�!�2�&�����"0!(�������	!� (Master fund) ,!'/	�
�-��/�
����������"��$)��< 	�
�3����"�"&�"�������
&��"&�"���-��3�!��"����,!'(�-$������-�����
!����.�������� ,!'-��/��	s�����������!����3����������!�����0!�"(�0!����)��������
������.��������,!'���0!��'����.��01�
�	���!���� ���-��/������.�$���$��7��"&�'
���������!"&��,�!����������(����'��*	�
�������	!� ���������(����'��*�
&��� (����!�
�����.��-��/������ 2�&�����)�����������!���'��.��-�(����'$��,!'���-�����!����.��
������ 	�
�.�$���$��7��"&�'���!�������� ����
������-�����	s���-���01�
�	���,!� �%��"% 
-��/�������'�)�������0!��'����.��01�
�	���!�������$)��< ,!'-��/�������',�����
��!"&��,�!�,!'���!'��"���"&��"&��.��3	01�
�	���!�������-!��	������)����������!"&��,�!�
	�
�����)����!�������!����������  15 �� 

3����"�"&-��/��������1�'	�������)����������!"&��/������ �������'��������)���
&�����!����	�
�
�"��2�&�	!�����3�(����'��* ����W!"&�3���-�-<�"�����������!' 80 .���1!������$��$��7�
.����������-��-3�3�����)�����������!
��,!'�(�"�����!���� ��
&����������	!�,�����
������� 2�&��'3��'�'��!�A��3� 30 ���)���� 

3����"�"&������	!��"�1!������$��$��7�!�!�3�!�/�'3�!�/�'	��&���(����"% -��/�������'
�)��������(��	!����w ,!'��7"����"&$)��������'������� �.!.(. �)�	��  

(1)     �1!������$��$��7� � ��3���	��&�!�!��������$��3�$��.���1!������$��$��7�.��������
	!� 

(2)     ������.���1!������$��$��7�.��������	!�!�!�3�����'�'��!�	����)����3�(��(��� 
�������)�����������$��3�$��.���1!������$��$��7�.��������	!� 

3����"�"&������	!��"�1!������$��$��7�!�!�3�!�/�'���!��-��/�������'�)����������(����"% 

(1)     ,���	(��"&������	!��"�1!������$��!�!� ����,���������)������������)���������'����
�"&�"�"&$��.��01�
�	���!���������� 3	$)������,!'01�
�	���!�������-A��3�$�����)�����-,(
���"&����4�	(� 

(2)     �)��������(��,���������)��������(�� (1) 3	,!��$�s�A��3�	�$�-���-,(���"&����4�	(� 

(3)     ������0!����)��������3	$)���������-A��3�$�����)�����-,(���"&�)��������,!��$�s� 

(4)     ����0�.��1!��"&���-����)��������.�����������(�� (1) (�01�"&$�3��'!������
&�3	01�"&$�3�
�'!�����-�1,!'�.�3���"&���-$���'.�����������   

�%��"% -��/�������������'�)��������3	-��!����"&��"&��.������0�.��1!��"&���-����)��������
���!����� 

�%��"% �'�'��!�3�����)��������(��.� (2) -��/������$�����.�0��0�(�$)��������'������� 
�.!.(. 

-��/������.�$���$��7�3����"�"&�"����)����������!"&��/������ �������'��������)���
&�����!����
	�
��"��2�&�����$��3�(����'��* (offshore investment) ����W!"&�3���-�-<�"�����������!' 
80 .���1!������$��$��7�.�������� ��-��-3�3�����)�����������!
��,!'�(�"�����!���� 

�%��"% 3����������	�
�$-��!"&��	���!��������������(����'��*�
&�.��(� -��/������.�$���
$��7�3������������)����������%���"��	�
�	!����%��s�� ��������������������!�������$�0!3	
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����'�'��!����!�� ���������!����	�
��"��2�&�	���!����.�����������(����'��*������ 1 
������ (���"&�'-���3��������.��(� �������s(�� 	��-��/��������$�����!����3��������
&�3�
�"&�"���-��$���!���-�(����'$��.��������� -��/�����������������)��������.��(�01�
�	���
!������
&���!"&��,�!����-�����!���� 	�
��)�����������!�������������������������  

(��+���#���(��������  iShares MSCI South Korea Capped ETF (����������) 

(��+���.�
 : � ���"& 30 7����� 2556 
 

���2�%��#���(�������� 

�$%�&� 
 
 
 
�)�1����$����� 

����������"�"��F (Exchange Trade Fund) �"&���'�-"��
2
%�.��3�(!��	!������������  (New York  
Exchange: NYSE Arca) ��'�A������������
&�01!����
�&��� (Retail Fund) 
������(��(��0!���!����.�����" MSCI Korea 25/50* 
(“���"������”) ���3��!���7 “�����-” (Passive) 	�
�
��'-�����!����,--������" (indexing approach) ��
&�
������-��!����	������!����.�������� 

Ticker EWY UP EQUITY 

CUSIP 464286772 

�����
-�N������� 5 ������ 2543 

3+1$���$������ (Manager) BlackRock Fund Advisors (BFA) 

����%�1��� (Administrator) 
'�%3+$�1S���$��.�� (Custodian) 

 
State Street Bank and Trust Company (State Street) 
 

���������� ���)�	������������� 

.������� ��!!��$	�C (US$) 

��$�����
�+���.���$��.��4� 
(Determination of NAV)  

�1!��$������$��7� (NAV) �'�1��)�	����!'��%�  
�����������*��� � $�%���!��)������(�.��(!��
	!������������ (“NYSE”)  

��$�����3� ��������!'��%� (���") 


���������� (Index) MSCI Korea 25/50 Index* 

��Z1�[- (website) www.iShares.com 

��4$$������'�%��^����-��_ (������������** 

��4$$��������$��
��$ (Management Fee) : ���!' 0.61 (�� 

��4$$��������$["N�/(�� �����$�� (Brokerage Commission) :  
�'.�%���1�--��/��"&-��������2
%�.��	!�����3�(!��	!����� (Broker) 
 

*       
���� MSCI Korea 25/50  
 ��'��-���	���"&2
%�.��$��3	<3�(!��	!��������	!"3( ���"�������"%������"����	���������

�%)�	������1!��(!��,!'�����'���.��01�
�	�������� (free-float adjusted market capitalization 
weighted index) ���3���7"�)�	��$�$��01���(��$����
&���3	01���(��$�����3����	��&��"������ 
25% .��$�$��3����"������ ,!'01���(��$���������"&�"$�$��������� 5% ��
&������,!�(�������� 
50% .��$�$��3����"������ 
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 ���"�������"%���������-��/��"&�"�1!��(!���'�-$1� ����!�� 	�
�(&)� $��3	<������-��/��"&��'��-
���������������!�"$��$���* ������� ,!'$����F���F���!��-��/��"&��13����"������,!'�!��-��/��"&
���(�,��.����($�	����-����'�A������!"&��,�!�(�������	��'$�3�,(!'�����!� 
���"���������-����-������-��/����)����" (“Index Provider”) 2�&����	��������$�'.��������,!' 
BFA -��/����)����"�'�)�	��$�$��,!'�%)�	�����!����.��	!������"&��"&��.��3����"������ ,!�
�0�,��.��1!��"&���-�1!��(!��.�����"������ -��/����)����".���������
�-��/� MSCI (“MSCI”) 

 
**   �����4^���$�����(��3+1$���$������ BlackRock Fund Advisors (BFA) 

BFA -��	�����������3��!���7���������"(�,�� ����!
�����"(�,�� (Representative Sampling) �
�
�!���7���������"�"&��"&���-���!����3�	!������"&�!
�������(�,������"����F!3�!��"���-���"
������ 	!������"&�!
�������(�,���%�3�A��������	�����'�"���!�/�'�"&�	��',����!���� 
(.�%���1�-������� �1!��(������(!��$�$�����!����(����'�A�7�����) ���!�/�'�
%�C�� (��� 
������,����3�0!(�-,��������0!/����-"%�) ,!'$A���!��3�!��"���-���"������ ����������
�
	�
�������
�	!��������(��"&��13����"������ 
 

***   ���&� ������	!�����"���,��.���&��(�� 	�
���!"&��,�!������"����s-��7�����"��,!'��3����(�� ] .�� 
 �������� �%��"% 	�����,��.���&��(�� 	�
���!"&��,�!����!��$�0!��'�-(������!"&��,�!��(�����

��"����s-��7�����"��.���������"% -��/�������',��3	01�
�	���!�������- A��3� 60 ����������"��
��s-��7�����"��3��(��3	� 

 
**** 3����"�"&������	!��"���,��.���&��(�������������� 2�&�-��/�������	s������"��$)��< -��/������

.�$���$��7��"&�',��.���&��(���������3	$���!���-�����!"&��,�!�.��������	!�����
������-�(�
���01�
�	���!����,!� ,!'�',��3	01�
�	���!�������-�����s-�2�.��-��/����������!� 

.$�������.�#����#���(������������ 

�����"���-���!����3��s(�� 01!�������$1<����!����-��$��	�
��%�	��3�������,!'0!(�-,��
.�����������3	0!3�!��"���-���!������'�A��
&� �������"�����$"&��	!���(����"% �����$"&��
-����
&�����$�0!����!-(��1!��$������$��7�(�	�� (NAV) .������������2
%�.�� ������0!/
����-"%� 0!(�-,���%�	�� ,!'����$�����3����-��!����	������!����.�������� 

�����.�#������$%�&�.���$�� (Asset Class Risk)  

� 	!�����3����"������	�
�3�����!����.�����������3	0!(�-,���"&(&)������
&���"�-�-
(!��	!������&���	�
�$��������'�A��
&� 

�����.�#�������$�$%���-�� (Concentration Risk)  

� ����������$"&���"&�'.��������$�����������!-����	(��"&���������!�����-01���(��$��
���3����	��&�	�
�	!����� ��'��* �!����'��* A1��A�� (!��	!����� ��($�	���� �!��
��($�	���� A��7�����	�
���'�A�$������ 

�����.�#�����&��4�$���.����g���g�� (Consumer Discretionary Sector Risk)  

� 7�����$����F���F��������-0!��'�-�������0�0��.���*�/C���A��3���'��*,!'
�'	�����'��* �(��,!���!"&��,!'�(������-"%� ���,.�.� �����	!�	�A�/".��01-���A�
,!'���������3�.��01-���A� ,��������$��� ,!'��������������(!�� 

�����.�#�������-$�'������#�� (Currency Risk)  

� ��
&������1!��$������$��7�.���������)�	��3��1�.������$��!��!!��$	�C� �1!��
$������$��7�.�����������!�!�	��������$��!��!!��3�(!�����$	�C��������"&������
�.���!����(�(&)� 

�����.�#�������$.+k�����$��^��$�1�$�� (Custody Risk)  

� (!��	!�����3���'��*�)�!��@���"����$�-�<	�������3���
&��.������)��'����,!'
$���-	!����� (clearing and settling of trades) ,!'����
�����	!�����.��7�����
�����&� (�,��2
%�.��	!����� $����"&�-D��	!����� 

�  



��������
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�����.�#�����-$�.�$��� (Equity Securities Risk)  

� (��$��������(���1!���"&��!"&��,�!� ,!'�1!�����!�����0�0��������$��������'�A�
�
&� 

�����.�#�����&��4�$�����$���� (Financials Sector Risk)  

� ����)��������.��-��/��"&��13�7������������������-0!��'�-����!-�������	!������ 
���� �'�-"�-.�-��-.��A���C $A���*�/C��� ���!����-������
&��
���������( ���
��!"&��,�!��(������-"%� ,!'$A���!���"&!�!�3�(!��$����
&� �����"(�"&0����A��7�����
���������'$-A��'���.������������ ,!'0!��'�-�������".��)�	�����!�����"&�.����
.�%� 0!��'�-����'�-"�-.�-��-�"&0����	�
�3�����(��"&���-A��7�������������%��'--	�
�
-��/�����������3����	��&��������
&���"&����������� 

�����.�#�����&+��m�.-$ (Geographic Risk)  

� A�7�����(�	�
�A���-(��
&��������.�%���3�A1��A���"&�������.���!���� 2�&����$�0!��'�-
(��*�/C���	�
������'��-7��������3����	��&�.��-��/��"&��13�A1��A���"&�"$A��A1��*�$(�
�W��'���"0!����!-(����!����.��������3�A1��A�����!�� 

�����.�#�����
������#���#��(�� (Index-Related Risk)  

� ���"����-��'�����������'��'$-����$)���s��-���!����3����"������,!�(��-��!�
���	������!����.�����������"��"&�� ���	����'��.��(!��,!'.��)����"&3���-�������"
0!��'�-����!-(�����$�����.��������3������-(��"&�'(��(�����"��������(��
(����� ����0���!��3�.��1!���"�������.�%������%�����,!'��������"%��	�
�,��.�����
,!� ,!'����"0!��'�-����!-(�������,!'01�
�	�������� 

�����.�#�����4�$������)�)���.�$.���m (Information Technology Sector Risk)  

� -��/��"&��'��-���������������!�"$��$���*(���0��<�-���,.�.��������,��,!'
0!�(A�w�"&���.��!�$�������s� 0!�(A�w�	!��"%��(����&�����
&��$��7�3�����$�����
�<<��������,!'������-0!��'�-����!-�������$1<�$"�	�
��$
&����.��$��7����!�� 

�����.�#�����3+���-$�.�$ (Issuer Risk)  

� 0!����)��������.��������.�%���1�-��'$��7�A��.��	!�������'�A�3���'�A�	��&��"&
�������.���!���� �����!"&��,�!�3�$A��'����������	�
����-��������
&��
�.��01���
(��$���������	(�3	�1!��.��	!�����!�!� 

�����.�#�������$1$���$��
��$ (Management Risk)  

� ��
&��������������!��������!"��,--���"�����������%�	�� �)�3	���������$"&���"&���!
���7���!����.�� BFA ���3	0!(�-,������(�����	��� 

�����.�#�����-��
 (Market Risk)  

� ���������$1<����3�����'�'��!�$%�] ��
&����������!
&���	�.������(!��3��'�'$%�,!'
����
�	!��������������3�����"&(!��(�(&)� 

�����.�#�������$["N�(��&��^�-��
 (Market Trading Risk)  

� �������0��<�-�����$"&��������������2
%�.��A��3�(!�� ����������"&	�������������
!����3�(!��������� ���.�����������2
%�.��3�(!����� (secondary market) �����!��"&
���$���,!'��������	���!����.�������� (creation/redemption process)�"����0�0��
,!'	����'��$1� ����3�����	��&��	!��"%����)�3	���2
%�.��	���������"����$1�	�
�(&)����
�1!��$������$��7� 

�����.�#�������$���$%�����$����� (Non-Diversification Risk)  

� ���������!�������$������.��������3�$�$�������2�(�"&$1����2
%�	!������"&���
���01���(��$���!���!s� �)�3	0!(�-,��.�����������.�%���1�-0!��'��-���.��01���
(��$����"���!���!s� 
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�����.�#����������$����#��^�(��.�$�p���$��� (Non-U.S. Securities Risk)  

� ���!����3�	!������"&01���(��$����3�$	�C��������'���������$"&���"&��"&���-���!����
3�(!�����$	�C������� ��� �����$"&����������F�$1�	�
����,���1���������������.���C 
(nationalization) ���������$1<������
&�����$���������������
�� �*�/C��� ,!'$A��
A1��*�$(��"&$�0!��'�-(�01���(��$�����	!"3(	�
�(!��	!��������	!"3( ����������
(�����"���"&���,��.�%��'	������	!"�	�
�,!'���	!"3( �������'�0��<�-�����$"&�����
�*�/C���.������"�����W��' 

�����.�#�������$���������$�1 (Passive Investment Risk)  

� ����������-��	�������������� ,!' BFA ����,$��	���(����(%��-����$A��'(!��,--
3� ������(!���"&����� 

�����.�#�������$q#���+�� (Reliance on Trading Partners Risk)  

� ������!����3���'��*�"&�*�/C���(����&������2
%�.���-�1��	!� 	�����2
%�.��!�!����
�"0!��'�-����!-(����!����.�������� ����	(��"&������(��0���1�� �������'(���13�
�����$"&������*�/C���.������"�,!'�����$"&������*�/C���.��$	�C������� 

�����.�#�������$�����^�-��
���
^�� (Risk of Investing in Emerging Markets)  

� ���!����.��������3�(!������3	�����0��<�-�����$"&���"&�'.��������������!����3�
(!���"&�@��,!� (!������3	�����"����$�"&�'�0��<�-�����$"&�����A��'�����F� �������
�	�����������
�� ,!'�����!"&��,�!�$A���*�/C������������s�������(!���"&�@��,!� 
���A�����-<�",!'.��)�	��3���������� (!���������'����	!������"&��
&��
�����3�
(!������3	����'�"������,!'�����$"&���"&��"&���-���$1<	!�����3����-�����'�"
������ 

�����.�#��(����$�����^�������^- (Risk of Investing in South Korea)  

� ���!����3�(��$��.�����	!"3(����)�3	��������1A��3(�����$"&������=	��� �'�-"�-
.�-��- �����
�� �(��,!���!"&�� �����&���,!'�*�/C���.�����	!"3( �������"% ���
�@����������
��,!'�*�/C���.����'��*��
&��-��.�����	!"3(���$�0!��'�-����!-(�
�*�/C������	!"3( 

�����.�#�������$^��+�����$�� (Securities Lending Risk)  

� ����������"$�����3����3	�1	!�����2�&���������$"&���"&���������$1<������
&�����01.��1
	!��������!��0����3�������
�	!�����(����!��"&�)�	��	�
����)��'�
��%�	�� 
�������"% ���������.�����3����"�"&	!������%)���'�������1�"�1!��!�!� 	�
��"���!�!�
.���1!�����!�����"&3�����$��%)���'�� �	(������	!��"%����)�3	������(���$"�A�/"�����
��'$��������"���!����� 

�����.�#�����$%11������&�� (Security Risk)  

� $A��A1��*�$(�.����'��*�"&�������.���!�������$�&��"&(���)�������3���
&�������!��A� 
$��������"&��"&��.���-�'--�����A�.����'��*	�
�.��A1��A��������$��	(�.������
��,����3�(!��,�-�"% ,!'���$�0!��'�-����!-(��*�/C���.����'��*	�
�A1��A��,!'
���!����.�������� 

�����.�#����#���3������)�$�.$�� (Structural Risk)  

� ��'��*�"&�������.���!������������������'�-�������"�$�"��A������*�/C��� �����
��
,!'$������$)��< 

�����.�#����#���
���������3�
��
 (Tracking Error Risk)  

� ������0���!�����$�&��"&�)�3	0!(�-,��.��������(�����0!(�-,��.�����"������ ��
����0���!���������.�%��������,(�(���'	���	!������"&��13�����!����.��������
�-	!������"&��13����"������ ����(���������	!����� ��3�������7������ ����$��"&
�������"��1 ����(��3���
&��.����!�����-,!'������������0! �����!"&��,�!����"������
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	�
������)�����"&(���4�-(�(��.�-��-�"&�"��1	�
�.�-��-3	�(�� ] �����$"&�������"%���
���&�$1�.�%�3�����"&(!���"����0�0�����	�
�$A��'(!������(� ������0���!�����$�0!
3	���������$"&����
&������������"��7�����"��,!'��3����3�.�'�"&���"���������" ������
�"&(��(���!�����"�"&3	�%)�	�����!����$1�3�(!������3	�����-������0���!��$1�������"
������ ETF �"&����(��(���!�����"���!�� 

�����.�#�������$�$%����$��� (Valuation Risk)  

� ����	!������"&������.�������,(�(����������"&��������'������ ,!'���,(�(�����
�1!���"&���"������3���1����W��'������&�	!������"&2
%�.��3����������	�
�2
%�.��3����
�"&(!��0�0��	�
�3�����"&�1!��	!�����3���7"���,--�1!����(�7��� �������"% �1!��
	!�����3�����!����.�������������!"&��,�!�3����"&01�
�	����$�����2
%�	�
�.��	��
�������� 

	����	(�: 

���"�"&.��1!�����$"&��.�������� iShares MSCI South Korea Capped ETF �"����,(�(��	�
���
$���!���-	��$
��"%���.��������	!� 3	�
����(�W--.��������	!����	!� 01!�������*��/�
.��1!�����$"&�������'���'�����(�$��3�!���� 

3.10. ���!����3�(����'��* : FIF (!��������W!"&�3���-�-<�"�����������!' 80 .���1!��
����$��$��7�) 

3.11. ���!'��"�����!����3�(����'��* : !����3�(����'��*����W!"&�3���-�-<�"�����������
!' 80 .���1!������$��$��7�.�������� �%��"%�������������"&���-�����$�� 

3.12. ��'�A�.��	!�����	�
�����$���
&� 	�
����	����0!�����7"�
&��"&�'!����:  

3.12.1. ��'�A�.��	!�����	�
�����$���
&� 	�
����	����0!�����7"�
&��"&�'!����3���'��*:  

-��/���������!����	�
�,$��	���'�����W��'���	!����� ����$���
&� 	�
�	����0!�����7"
�
&�����3�����	��&�	�
�	!������(���"&��'��*��'������� �.!.(. 	�
���'��*$)������
��'������� �.!.(. �)�	�� ���,(3����"�"&��'������� �.!.(.	�
�$)��������'������� �.!.(. 
�"��'��*,��.	�
����&��(����'�A�	�
�!�/�'.��	!�����	�
�����$��	�
����	����0!�����7"�
&� 
�%��"% ���!����	�
�,$��	���'�������!���'!����3�	!�����	�
�����$���
&��"&�"����.��$<<� 
����.��(��$�� 	�
��'�'��!����D������������ 1 � ����"�(����'$����
&�$)����������$)�	�-���
�)�������� �����!���� 	�
���/�$A���!�� ��(����"% 

3.12.1.1 (��$��,	�	�"%3���'��* ��,� 	!����� (��$�� 	�
�$<<��"&�$��.��3���'��* 	�
��"  
01���	�
��1$<<������(�-���!�"&��(%�.�%�(���=	������ ��(����"% 

(1) (��$��,	�	�"%�"&�"!�/�'�!������D�� ��,� 

(1.1) (��,!����� (��$<<�3����� -(�����D�� 	�
�	���1�'�'$%� �"&7������"&�"�=	����W��'��(%�.�%� 
7����������� 	�
�-��/�������� ���01��� 01$&���� 01�-��� 01�-���! 01$!�	!� 	�
�01�%)���'�� 

(1.2)  (��,!�����	�
�(��$<<�3������"&-��/�	!������"&��'��-7�������'�A����3	$����
&���
&�7�����
	!��������01��� 2�&��)�	����3�����(��(�������� 270 ���-,(�����(�� ,!'���(����
&�������
	�
���
&����	s� 

(1.3)  (��,!�����	�
�(��$<<�3����� �"&�"���������� 90 ���-,(���"&��� 2�&��"���-��������
&��
�
��(����"% 

(�) ���-��������
&��
�.��(��$��	�
�.��01���(��$����13����-,�� �%��"% 3����"�"&������-
��������
&��
�.��01���(��$�� (��������-��������
&��
��"&���������������-��������
&��
�
�'�'$%� (short-term rating) ��� 	�
� 
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(.) ���-��������
&��
�.��01�-��� 01�-���! 01$!�	!� 	�
�01�%)���'�� ��13����-�"&$�����!����
�� (investment grade) �%��"% �����������-��������
&��
�.��$��-������-��������
&��
�
A��3(�
&� Standard & Poor 	�
� Moody’s 	�
� Fitch 	�
�$��-��
&��"&$)��������'������� �.!.(.
�)�	�����&��(�� 

(2) (��$��,	�	�"%�&��� ��,� 

(2.1)  (��$��A���C��� ����,�   

(�)  (�������!� 

(.)  ��7-(��C-�! 	�
���7-(�7�����,	���'��*��� 

(�) ��7-(� (��,!����� (��$<<�3����� 	���1 	�
�3-$)��<,$��$��7��"&�'2
%�	���1�"&��'��������!�
	�
���������
&����F�F1,!'�@���'--$��-�����������01��� 01$&���� 01�-��� 01�-���! 	�
� 01�%)�
��'��  

(2.2)  (��$��A���C(����'��* ����,� (��$���"&�"�1�,--�)������"���-(��$��A���C����"&
�C-�!(����'��* ������	�
�	������.���C-�!(����'��* �C��$�	���(���=	���(����'��* 
	�
��������'	�����'��* ���01���	�
�01�%)���'�� �%��"% (��$�����!��(���"!�/�'(����
&���.
���.� 3.12.1.1 ��� 

(2.3)  (��$���"&��!"&���
���  2�&�	������  ��7-(� (��,!����� (��$<<�3����� 	�
�	���1�"&��������
	���1,�!�$A��,!'	���1�����7  �"&$)������ �.!.(. ���<�(3	�$��.��3�!�/�'�&���	�
�3�
!�/�'�)��� 	�
��"&���A��3(.�01����"&�)�	��,!'���<�(�����'��������!� 	�
��"&��(�-���!�"&�"
�=	����W��'��(%�.�%����01��� 	�
��"&���	!������"&���3	�2�&�01���	!��������$��.��
	!������"&���3	��%��%�	��(�01�
�	��������-�)��'�����(s��1!���"&�$��.�����01�
�	�� �%��"% 
(��$���"&��!"&���
���(���"!�/�'(����
&���.���.� 3.12.1.1 ���   

(2.4)  3-,$��$��7�3�0!��'�����"&�������	!���������������"&�"	!����������������7-(� 
	�
�	���1�"&��3�	���1�����7 

(2.5) (��,!����� (��$<<�3����� 	���1 	�
�3-$)��<,$��$��7��"&�'2
%�	���1�"&�$��.��3�(����'��*
����"01��������(�-���!�"&��(%�.�%�(���=	������ �%��"% 	���1���!����������	���1,�!�$A��,!'
	���1�����7 

(2.6) 	���!����	�
�3-$)��<,$��$��7��"&�'2
%�	���!����.�����������(��$��,	�	�"% 	�
�.��
����������
&��"&�"���-�����!�����W��'����D�� (��$��,	�	�"% 	�
����	����0!�����7"�
&��"&
$)�������)�	��	�
�3	�����	s���- ��� ���������(!������ ���(� 

(2.7)  7���������2
%�����"$<<�.���
� ���W��'3�	!�����	�
�(��$��,	�	�"%��(����"% 

(1) (��$��,	�	�"%�"&�"!�/�'�!������D�� (��.� 3.12.1.1(1)(1.1) 2�&��"�������	!
�������	��&�� 

(2) (��$��A���C���(��.� 3.12.1.1(2)(2.1) ,!'(��$��A���C(����'��*(��.� 
3.12.1.1(2)(2.2) �%��"% ���"���(��$��A���C(����'��*(���"���-��������
&��
���13����-�"&
$�����!������ 

(3) (��$��,	�	�"%2�&��"�������	!
������� 1 ��"&.�%��'�-"��3�(!��2
%�.��(��$��,	�	�"% 	�
��"&�"
.��1!�����"&����
&��
�,!'��������2�&��"�������0�(�$�7����� �%��"% (��$��,	�	�"%���!��(���"
���-��������
&��
���(����"% 

(�)  ���-��������
&��
��'�'$%���13� 2 ���-,�� 	�
����-��������
&��
��'�'����"&��"�-��"����
�-���-��������
&��
��'�'$%����!��(���"&$��-������-��������
&��
������"�-��"�-�� 	�
� 



��������
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(.)  ���-��������
&��
��'�'�����13� 3 ���-,�� 

(4)  (��$��,	�	�"%2�&��"�������	!
������� 1 ��
���"&.�%��'�-"��3�(!��2
%�.��(��$��,	�	�"% 	�
��"&
�".��1!�����"&����
&��
�,!'��������2�&��"�������0�(�$�7����� �%��"% (��$��,	�	�"%���!��(���"
���-��������
&��
���(����"% 

(�)  ���-��������
&��
��'�'$%���13� 3 ���-,�� 	�
����-��������
&��
��'�'����"&��"�-��"����
�-���-��������
&��
��'�'$%����!��(���"&$��-������-��������
&��
������"�-��"�-�� 	�
� 

(.)  ���-��������
&��
��'�'�����13� 4 ���-,�� 

(5)  ����$���
&�(���"&$)��������'������� �.!.(. ��'��*�)�	���%��"% -��/������(���4�-(�3	
�����(��	!����w�"&$)��������'������� �.!.(. ��'��*�)�	�� 

(2.8) 7���������3	�
�	!��������	!������"&3	�
����(��$��,	�	�"%(�� (1.1) (1.2) (1.3) 
(2.1) (2.2) (2.3) (2.4) 	�
� (2.6) �%��"% -��/������(���4�-(�3	�����(��	!����w�"&$)������
��'������� �.!.(. ��'��*�)�	�� 

3����"�"&(��$��,	�	�"%(��.� 3.12.1.1 ���(��,!�����	�
�(��$<<�3������"&�"������0!(�-,�� 
0!(�-,���%�(����13��1��(������-"%����"&	�
��(������-"%�!��(�����%� 

����-��� �-���! $!�	!� 	�
��%)���'��.��-���!�"&�)�	����3�.� 3.12.1.1 (���������-���
(!���� �-���!�%��)���� $!�	!������'�A��"$��7��!�-"%�������".��)�	��!-!��	�
��)�������
�-0��.��01$!�	!� 	�
��%)���'��(�����,!'����-"%��(s��)����,--���"��
&���. 

��
&���. : (��$��A���C(����'��*(��.� (2.2) ,!'(��$���"&��!"&���
���(��.� (2.3) (���"
!�/�'��(����"% 

(1)  ���(��$��.�%��'�-"��3�$����(!��(��$��	�"%���  

(2)  �"�����"&�	��'$�(���"&$����(!��(��$��	�"%����)�	�� 	�
��"01,$��(�(�-���!�&�����
�����'�$������2
%�,!'�-2
%�(��$���%�3��������!�� (bid price ,-- firm quote) (���)����
,!'��7"����"&$����(!��(��$��	�"%����)�	����1�$�� �����$�$)��������,�$����(!��(��$��
	�"%���(!������.��(��$���%�  

(3)  ���(��$���"&�����(��	!����w��(����"% 

(�)  3����"�"&���(��$��A���C(����'��* (��$�����!��(�����(��$���"&�"���-��������
&��
�
.��(��$��	�
�.��01���(��$����13����-�"&$�����!������ (investment grade) ���,(01���(��
$�����!������C��$�	���(���=	���(����'��* (��$���%�(���"���-��������
&��
�.��(��$��
��13����-�"&$�����!������ (investment grade) ����%� 

(.) 3����"�"&01���(��$�������(�-���!(����'��* (��$���%�(���"���-��������
&��
�.��(��$��
��13����-�"&$�����!������ (investment grade) 

(�)  3����"�"&������!����3�(��$���
&�����	�
���� (�) ,!' (.) 3�����$��.����%�,�� 	��(��
$�����!�����"���-��������
&��
�.��(��$��	�
�.��01���(��$����13����-�"&$�����!������ 
(investment grade) (��$���%�(���"-��/��������(&)���� 3 ������012
%�(��$�����!����
&����
����$��.��������A��3(�������� 

3.12.1.2 ����D��3�$��-��������(���=	������ 

3.12.1.3 $<<�2
%�.��!��	�� (Derivatives) �"&�"(�,������(��,!���!"&������ ����"�(����'$��
��
&�����������$"&�� (hedging) (��	!����w�"&$)��������'������� �.!.(. �)�	�� 
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3����"�"$<<�2
%�.��!��	���������-����.��$����	�
�(�,��(������	��&������"&���������!��
(�������������-�	�
�����$<<�2
%�.��!��	������%� �%��"% ����.��$���� (�,���
&��"&��3����" 
(������"&����-��������.���,!'����0�������,��	!����� 

3����".����������� -��/����������������'�.��)�$<<�2
%�.��!��	��(������	��&��� (���
&�
������������������������'-����"���!�������������,!� 

�%��"% 3	-��/�������)��������3	�"�����	�
�,������$��.���������"&�"���A��2�&��"$A���!��3�
�)�����"&��"����(��1!��$��7��"&����������"A��'(���)��'	�"%	�
��)��'��$������
&�$�%�$��$<<�2
%�
.��!��	�� (fully covered) ��(!����!��"&��!����	�
��"��2�&�$<<��%�  �%��"% (��	!����w�"&
$)��������'������� �.!.(. �)�	�� 

3.12.1.4 ����$���
&��"&�"!�/�'�)������"���-.� 3.12.1.1 ���.� 3.12.1.3 ������-�����	s���-
���$)��������'������� �.!.(. 

3.12.2. ��'�A�.��	!�����	�
�����$���
&� 	�
����	����0!�����7"�
&��"&�'!����3�(����'��* 

-��/�������'!����	�
�,$��	���'�����W��'���	!����� ����$���
&� 	�
�	����0!�����7"�
&�
����3�����	��&�	�
�	!������(���"&��'��*��'������� �.!.(. 	�
���'��*$)������
��'������� �.!.(. �)�	����(����"% ���,(3����"�"&��'������� �.!.(. 	�
�$)������
��'������� �.!.(. 3	�����	s���-	�
��"��'��*,��.	�
����&��(����'�A�	�
�!�/�'.��
	!�����	�
�����$��	�
����	����0!�����7"�
&� 

-��/���������!����3�����$��3�(����'��*��
&������� ����"�-����-��'�A�����$��3�
��'��* ������-��'��*�"&!����(���"���$�-(� ���"% 

(1) �"����$��.��3���'��*�"&�"	�������)��-�1,!���$�����$��<.�� IOSCO 	�
���'��*�"&�"
(!��	!��������$�����.�� WFE  

(2) ���!�����%�(�����)�3	���������������-"&���-�������(����'$�� 	�
����-�����!����.��
������,!'���)�3	������.���������1!��$1�����1!��!���� 

(3) -��/������(��$������.����.��1!��"&���-	!�����	�
�����$�����!�����A�/����^/0��
�'--����(����s(��  

(4) �".��1!�����������"&$'����1!����(�7��� �����������"&����
&��
� �������� ,!'$���!��(��
	!��������������"&����-3��'�-$��! 

(5) �"������������'����.��01!���� (Investor protection) �"&�
�������"�-����-���!����3�
	!�����	�
�����$���"&�"!�/�'�!����3���'��*���  

(6) �"!�/�'�
&�3��"&$)��������'������� �.!.(. ����)�	�����&��(�� 

3.12.2.1 	���!����.�������� iShares MSCI South Korea Capped ETF �"&���'�-"��3�(!��
	!�������'��*$	�C������� 2�&������(����
&���.��(����"% 

(�) (�����	���!����.�����������(����'��*�"&��1A��3(����)��-�1,!.��	�������)��-�1,!
���	!�����,!'(!��2
%�.��	!������"&���$�����$��<.�� International Organizations of 
Securities Commission (IOSCO) 	�
�	���!����.�����������(����'��*�"&�"���2
%�.��3�(!��
2
%�.��	!������"&���$�����.�� World Federations of Exchange (WFE)  

(.) (�����	���!����.�����������(����'��*�"&�"����$���"&!���������'�A�,!'������"���-
����$���"&���������!����	�
��"���� ���,(���	���!����.�����������(����'��*�"&�"���-��
���!����3�����)����(�� 
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(�) 3����"�"&������!����	�
��"����
&��������$��.�������������
&�01!�����&��� (retail fund) 
	���!�����"&�'!����	�
��"����(�����	���!����.�����������(����'��*�"&��(%�.�%���
&�01!����
�&��������  

(�) (����3�	���!����.�������������'�A���s��F�� (hedge fund) 

3.12.2.2 (��$��,	����(����'��* ��,� 	��	�
�	���!�����"&�$��.��3�(����'��* ��(����"% 

(1) 	���"&2
%�.��3�(!��2
%�.��	!������"&��1A��3(����)��-�1,!.��	����"&���$�����$��<.�� 
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) 	�
��"&�"���2
%�.��3�(!��2
%�.��
	!�����(����'��*�"&���$�����.�� World Federations of Exchange (WFE) 2�&�01!����$�����
�.����.��1!��"&���-	�����!�����A�/����^/0���'--����(����s( 

(2) 	���!����.�����������(����'��*�"&������������(��$��,	���� 	�
�.���������
&��"&�"
���-�����!����3�(��$��,	���� ��� ���������0$� ���(� 2�&������(����
&���.(��.� 
3.12.2.1 ���  

3.12.2.3   (��$��,	�	�"%(����'��* ��,� 	!�����	�
�(��$���"&������-���!(����'��*,!'
�$��.��3�(����'��* ��(����"% 

(1) (��$��A���C(����'��* ����,� 

(�) ��7-(�	�
�(��$��,	�	�"%�"&�C-�!(����'��* ������	�
�	������.���C-�!(����'��* 	�
�
�������'	�����'��*���01���	�
�01�%)���'�� 2�&��"���-��������
&��
�.��(��$��	�
�.��     01
���(��$����13����-�"&$�����!������ (investment grade) 

(.) ��7-(�	�
�(��$��,	�	�"%�"&�C��$�	���(���=	���(����'��*���01���	�
�01�%)���'�� 2�&��"
���-��������
&��
�.��(��$���"&��13����-�"&$�����!������ (investment grade) 

(2)  (��$��,	�	�"%A������� ����,� 

(�) (��$��,	�	�"%�"&��������(�-���!(����'��* 2�&��"���-��������
&��
�.��(��$����13����-�"&
$�����!������ (investment grade) ,!'���-������!
��3	3�3�����)�������"(��$��,	�	�"% 
(benchmark bond index) �"&���-�������-���$)��������'������� �.!.(. �%��"%01!����(��
$������.����.��1!��"&���-(��$��,	�	�"%���!�����A�/����^/0���'--����(����s(��� 

(.)  (��$��,	�	�"%�"&��������(�-���!(����'��*�"&�"����.��(��$�����	!
������� 1 ��-,(���"&
!���� 2�&���(�-���!���!���"���-��������
&��
���13� 2 ���-,�� �%��"% 01!����(��$������.����
.��1!��"&���-(��$��,	�	�"%���!�����A�/����^/0���'--����(����s(��� 

(3) (��$��,	�	�"%�
&� ����,� 	���!����.�����������(����'��*�"&������������(��$��,	�
	�"% 	�
�.������������
&��"&�"���-�����!�����W��'����D�� (��$��,	�	�"% 	�
����	����0!���
��7"�
&��"&$)��������'������� �.!.(. �)�	��	�
�3	�����	s���- ��� ���������(!������ ���(� 
2�&������(����
&���..� 3.12.2.1 

(4) 7���������2
%�����"$<<�.���
� ��������(��	!����w�"&$)��������'������� �.!.(. 
�)�	�� 

3.12.2.4 (��,!����� (��$<<�3����� 	���1 	�
�3-$)��<,$��$��7��"&�'2
%�	���1 �"&�$��.��3�
(����'��* ����"01��������(�-���!�"&��(%�.�%�(���=	������ �%��"% 	���1���!����������	���1
,�!�$A��,!'	���1�����7 

3����"�"&(��$��,	�	�"%(��.� 3.12.2.4 ���(��,!�����	�
�(��$<<�3������"&�"������0!(�-,�� 
0!(�-,���%�(����13��1��(������-"%����"&	�
��(������-"%�!��(�����%� 
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����-��� �-���! $!�	!� 	�
��%)���'��.��-���!�"&�)�	����3�.� 3.12.2.4 (���������-���
(!���� �-���!�%��)���� $!�	!������'�A��"$��7��!�-"%�������".��)�	��!-!��	�
��)�������
�-0��.��01$!�	!� 	�
��%)���'��(�����,!'����-"%��(s��)����,--���"��
&���. 

3.12.2.5 ����D��3�$��-��������(����'��*�"&�"���-��������
&��
���13����-�"&$�����!������ 
(investment grade) 

3.12.2.6 $<<�2
%�.��!��	�� (Derivatives) �"&�"(�,������(��,!���!"&������ ����"�(����'$��
��
&�����������$"&�� (hedging) (��	!����w�"&$)��������'������� �.!.(. �)�	�� 

3����"�"$<<�2
%�.��!��	���������-����.��$����	�
�(�,��(������	��&������"&���������!��
(�������������-�	�
�����$<<�2
%�.��!��	������%� �%��"% ����.��$���� (�,���
&��"&��3����"
(������"&����-��������.���,!'����0�������,��	!����� 

3����".����������� -��/����������������'�.��)�$<<�2
%�.��!��	��(������	��&��� (���
&�
������������������������'-����"���!�������������,!� 

�%��"% 3	-��/�������)��������3	�"�����	�
�,������$��.���������"&�"���A��2�&��"$A���!��3�
�)�����"&��"����(��1!��$��7��"&����������"A��'(���)��'	�"%	�
��)��'��$������
&�$�%�$��$<<�2
%�
.��!��	�� (Fully covered) ��(!����!��"&��!����	�
��"��2�&�$<<��%� �%��"% (��	!����w�"&
$)������ �.!.(. �)�	�� 

3.12.2.7  ����$���
&��"&�"!�/�'�)������"���-.� 3.12.2.1 ���.� 3.12.2.6 ������-�����	s���-
���$)��������'������� �.!.(. 

3.13. �(��$�����!����3�	!�����	�
�����$���
&� ��
&��������$��.�����������: 

3.13.1. �(��$�����!����3�	!�����	�
�����$���
&�3���'��*: 

-��/�������'!����3�	�
��"��2�&�	!����� 	�
�����$���
&� 	�
����	����0!�����7"�
&���
&����
����$��.����������� (���"&���-�����	s���-���$)��������'������� �.!.(. 2�&�-���(��$��
���!����	�
��%�	���'�������(���"&$)��������'������� �.!.(. ��'��*�)�	����$)�	�-
�(��$�����!�����"&�����(���"&$)��������'������� �.!.(. ��'��*�)�	�� 3����"�"&$)������
��'������� �.!.(. ��'��*,��.��!"&��,�!��(��$�����!���� -��/�������'!����3	�����(��
��'��*�"&,��.��� 

3.13.1.1 -��/���������!����3�	�
��"��2�&�����$���"&������!����3���'��*(��.� 3.12.1 ��
&�
�������$��.������������"�1!��������%�$�%����������!' 20 .���1!������$��$��7�.��������
��� 

3.13.1.2 -��/���������!����	�
��"��2�&�(��$��A���C(����'��*(��.� 3.12.1.1 (2.2) ��
&����
����$��.���������� ����"�1!��������%�$�%���
&��)�����W��'01���	�
�01����1$<<�����%�     
���������!' 20 .���1!������$��$��7�.�������� 

����)�����(��$��(������	��&�3	�-(��$��(������	��&�,!'����$�������'�A��"&01���	�
�01���
�1$<<�������!�����01��� 01�-��� 01�-���! 01$!�	!� 01�%)���'�� 	�
��1$<<� 2�&���������
!����	�
��"��2�&�����$���	!��%� ���3��(��$�����!�������!����� 

3����".�������������� �1!��.��(��$��A���C(����'��*(������	��&� (�����������!' 20 
.���1!��(��$���%�3�,(!'��� ���,(����������������"&�"���.��,!'�-2
%��
�	���!����(���)�$&�
!��	��2�&��'-���!�,���� (auto redemption) 

3.13.1.3 -��/���������!����	�
��"��2�&�����$���"&�"���-��������
&��
���13����-�"&$�����
!��������(����"% 2�&�7������"&�"�=	����W��'��(%�.�%� 7����������� 	�
�-��/�������� ���01



��������
�����������������  

  
 

19

��� 01$&���� 01�-��� 01�-���! 01$!�	!� 01�%)���'�� 	�
��1$<<� ��
&��������$��.���������� 
����"�1!��������%�$�%���
&��)�����W��'7�����	�
�-��/������������%� ���������!' 20 .���1!��
����$��$��7�.�������� 

(1)  (��$��,	�	�"%3���'��* (��.� 3.12.1.1 

(2)  ����D��3�$��-��������(���=	������ (��.� 3.12.1.2 

(3) $<<�2
%�.��!��	�� (��.� 3.12.1.3 

����)�����(��$��$)�	�-����$��.��(� 3	�-�1!��.������$��2�&����������!����	�
��"��(��
.� 3.13.1.5(1) 2�&�7�����	�
�-��/�������������"�������01��� 01$&���� 01�-��� 01�-���! 01$!�
	!� 01�%)���'�� 	�
��1$<<� ���3��(��$�����!�� 

3����"�"&����������"����D��3���(�-���!.��(� ����"�(����'$����
&�����)��������.�����������  
��3	�-�1!��.������D�����!�����3��(��$���"% 

3.13.1.4 -��/���������!����	�
��"��2�&�����$����(����"% �"&-���!3����01��� 01$&����            
01�-��� 01�-���! 01$!�	!� 01�%)���'�� 	�
��1$<<� ��
&��������$��.���������� ����"�1!��
������%�$�%���
&��)�����W��'01��� 01$&���� 01�-��� 01�-���! 01$!�	!� 01�%)���'�� 	�
��1$<<�
����%� ���������!' 15 .���1!������$��$��7�.�������� ��,� 

(1) (��$��,	�	�"%3���'��* (��.� 3.12.1.1 �%��"% �W��'�"&�"���-��������
&��
���13����-�"&
$�����!������ (investment grade) 

(2) $<<�2
%�.��!��	��(��.� 3.12.1.3 �"&�1$<<��"���-��������
&��
���13����-�"&$�����
!������ (investment grade) 

(��$��,	�	�"%(��.� (1) ��3		����������	���!����.������������"&�1���3	���(��$��	�"%(��
.� 3.12.1.1(2.6) 

����)�����(��$��(������	��&� 3	�-����$��(������	��&�,!'����$��(��.� 3.13.1.5 (1) �"&
-���!���!�����01��� 01$&���� 01�-��� 01�-���! 01$!�	!� 01�%)���'�� 	�
��1$<<� 2�&���������
!����	�
��"�����3��(��$�����!�����  

3.13.1.5 -��/���������!����	�
��"��2�&�����$���
&�����	�
�������"�"&�)�	����3�.� 3.13.1.2 
.� 3.13.1.3 ,!'.� 3.13.1.4  ��
&��������$��.�����������(���(��$����(����"% 

(1)  ���!����	�
��"��2�&�����$�����!��2�&�-���!3����01��� 01$&���� 01�-��� 01�-���! 01$!�
	!� 01�%)���'�� 	�
��1$<<� (���"�1!��������%�$�%���
&��)�����W��'01��� 01$&���� 01�-��� 01�-
���!    01$!�	!� 01�%)���'�� 	�
��1$<<�����%� ���������!' 5 .���1!������$��$��7�.��������   

(2)  ���!����3�	�
��"��2�&�����$��(�� (1) ��
&��)����������-���!�"&���01��� 01$&���� 01�-��� 
01�-���! 01$!�	!� 01�%)���'�� 	�
��1$<<�,!� (���"�1!��������%�$�%����������!' 15 .���1!��
����$��$��7�.��������   

����3�����	��&���3	�)���3�-��-�-	���!����,!'3-$)��<,$��$��7��"&�'2
%�	���!����.��
����������"&��(%�.�%�(����'���-<<(�	!�����,!'(!��	!����� �.*.2535 

3.13.1.6 -��/���������!����	�
��"��2�&�����$���"&�!��������3����01��� 01$&���� 01�-��� 01�-
���! 01$!�	!� 01�%)���'�� 	�
��1$<<� ��
&��������$��.���������� ����"�1!��������%�$�%�.��
�!���������%��������(������3�����	��&���(����"% ,!�,(�(��3��'$1���� 

(1) ���!' 30 .���1!������$��.�������� 



��������
�����������������  

  
 

20

(2) �(���"&�)����������%)�	��.���!�����������!��3�(��"%�� (benchmark) .���������%�����-
���!' 10 .���1!������$��$��7�.���������%� �%��"% (��"%�����!��(��������"	�
������'��-
.�����" �"&�"����0�,����������.���,!'$���!���-���-�����!����.���������%� 

3.13.1.7 ���!����	�
��"��2�&�����$���"&-��/�3��!��������3����01��� 01$&���� 	�
��1$<<� ��
&�
�������$��.�������� 	������$�����!����������'��-�"&3�3�����)����(��"%�� (benchmark) 
.���������%� -��/�������'!����	�
��"��2�&�����$���%�����"�1!��������%�$�%���
&��)�����W��'
01��� 01$&���� 	�
��1$<<�����%� ������0!���.���%)�	��.������$�����!��3�(��"%��,!'���!' 
10 .���1!������$��$��7�.��������   

�%��"% ,���(��$���"&�)�	����3�.� 3.13.1.2 .� 3.13.1.3 .� 3.13.1.4 	�
�.� 3.13.1.5 ,!�,(
���"  

-��/���������������������!��������(��.� 3.13.1.6 ,!'.� 3.13.1.7 (���-�����������"&�"���
���)�,!'����0�!�$�� ���,(3����"�"&���"������)��-���������� 3	�������(��$�$������
�	���"&
����43�-<�"����
&�01�
�	��!�$���"&$�(���'���������� 

3.13.1.8 -��/������������������!����	�
��"��2�&�����D�� -(�����D�� (��,!����� 	�
�(��$<<�
3����� �"&-���!��(����"% ���01��� 01$&���� 	�
��1$<<� ����)�����"&�"�1!���������W!"&����������
!' 45 .���1!������$��$��7�.�����������3���-�'�'��!�-<�" 	�
�3���-�������������$)�	�-
����������"&�"���������� 1 � 

(1)  7������"&�"�=	����W��'��(%�.�%� 

(2)  7����������� 

(3)  -��/�������� 

(4)  -��/������(F��2���� 

(5)  -��/�(!�����$����
&��"&��1��*� 

(6)  $��-���������"&�"�=	����W��'��(%�.�%� 

(7)  7�����(����'��* 

����)�����(��$�����!����(������	��&� ��3	�-�1!��.������$����(����"%���3��(��$��
���!�� 

(1)  ����D��3�-<�"����D����
&�����)��������.����������� 

(2)  ����$���"&�1$<<�3�7���������2
%�����"$<<�.���
��������$��7��3	,���������� ��
&��)���
�1!��7������(����'��*�)�	�� 

�(��$��(������	��&���3	�)���3�-��-3�����'�'��!� 6 ��
���������-�)�	�������������.��
����������"&�"�����������(%�,( 1 �.�%��� 

3����"�"&����D��	�
�(��$��,	�	�"%�"&�"!�/�'�!������D���"&���������!����3�	�
��"������
�(��$���"&�)�	��(������	��&� 3	-��/���������������!����	�
��"��2�&�����$�����!��3	�"
�1!���������W!"&����������!' 45 .���1!������$��$��7�.�����������A��3� 30 ���-,(��$�%�
��-�-<�"�%� �%��"% 3	�)�����(��$�����!����	�
��"��2�&�����$�����!������W!"&�(%�,(��,��
.����-�-<�"�%���������"&����$���%��"�1!�������(���(��$�����!�� 
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��
&�-��/���������4�-(�(������$"&,!� 3	-��/������������3	01�1,!0!��'����.�����������
���-A��3����)������������"&����$���%��"�1!���������W!"&����������!' 45 .���1!������$��
$��7�.����������� ��
&�3	01�1,!0!��'����.����������� (���$�-����4�-(����!�� �%��"% -��/�
�����(���)��������3	01�1,!0!��'����.�����������,��3	$)��������'������� �.!.(. ���-
A��3� 5 ���-,(���"&���-���������-��/���������  

	��-��/��������$������4�-(�(������$"&�� $)��������'������� �.!.(. ���$&�3	-��/��!��
����������%� 

�%��"% �(��$�����!��.��(�3	�-������!�����%�3�,!'(����'��* 

3.13.1.9 3����"�"&�"�	(��)����,!'$���� ��
&����������'����.��01�
�	���!��������
&�������
�<	�����0�0�� (fluctuation) .��(!������,!'(!�����3�������3���-�-<�"3� -��/������
������������.�0��0�(�$)��������
&���(���)����!����3�	�
��"��2�&�����D�� -(�����D��     (��
,!����� 	�
�(��$<<�3����� 3������!��"&��������0�0�����!��������)�����(��$�����!����
(��.� 3.13.1.8 ��$)�	�-��-�'�'��!�-<�"�%� 

3.13.1.10 -��/������������������!����	�
��"��2�&�	���!����,!'3-$)��<,$��$��7��"&�'2
%�
	���!������
&��������$��.��������������������(��$����(����"% 

(1) !����	�
��"��2�&�	���!����,!'3-$)��<,$��$��7��"&�'2
%�	���!����.��,(!'����������"&
-��/�������
&����01�-0����-�)�������� ���������!' 10 .���1!������$��$��7�.��,(!'������
����"&-��/���������01�-0����-�)��������  

(2) !����	�
��"��2�&�	���!����,!'3-$)��<,$��$��7��"&�'2
%�	���!����.���������������"&-��/�
������
&����01�-0����-�)�������� ���������!' 20 .���1!������$��$��7�.��,(!'����������"&
-��/���������01�-0����-�)�������� 

	���!����(������	��&� 	��������� 	���!����.������������"&��(%�.�%�(����'���-<<(�
	!����� �.*. 2535 ����%� ,(��������	���!����.������������$�	�������� 

3.13.1.11 -��/����������)�7���������2
%�����"$<<�.���
�3����������������"�1!��7������
������%�$�%����������!' 25 .���1!������$��$��7�.�������� 

3.13.1.12 ���!����	�
��"��2�&�7���������2
%�����"$<<�.���
�3	-��/�������)�����(��$�����
!����(��.� 3.13.1.3 ,!'.� 3.13.1.4 (��	!����w��(����"% 

(1) 3����"�"&�1!�����.��	!�����	�
�(��$��,	�	�"%�"&2
%�,!'�"&�������
&��)����1!��7������(��
��'��*�)�	�� (���") � $�%������������1!��7������ 3	�)�	!�����	�
�(��$��,	�	�"%���!����
�)�����(��$�����!��������-�1!��7������ �%��"% -��/��������(���)�7���������2
%�����"$<<�
.���
����)�����(��$�����!�����"&�1$<<�   

(2) 3����"�1!�����.��	!�����	�
�(��$��,	�	�"%�"&2
%�,!'�"&����� ��
&��)����1!��7������(��
��'��*�)�	�� (���") � $�%����������1!��7������ 3	�)�����(��$�����!������(����"% 

(�) �)�	!�����	�
�(��$��,	�	�"%���!�����)�����(��$�����!���� ����-�1!��	!�����	�
�
(��$��,	�	�"%�%�(������(!�� ,!' 

(.) �)�7���������2
%�����"$<<�.���
����)�����(��$�����!�����"&�1$<<� ����-$��(��.��
�1!��7�������-�1!��	!�����	�
�(��$��,	�	�"%�%�(������(!�� 

(3)  3����"���7���������2
%�����"$<<�.���
�(��$<<��"&�".��)�	��3	�)�����1!��	!�����
	�
�(��$��,	�	�"%�"&2
%�,!'�1!��7���������������$��7�.��7�������%�	���"&�������"��1�-�1$<<�
�����"���� ,!'�"&$<<��)�	��3	$�����-��-�)��'	�"%(��7������3�7������	��&����	!�����	�
�
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(��$��,	�	�"%�"&2
%�	�
�����$���"&�����
&��)����1!��7������(����'��*�)�	�� (���") .��7�������
&�
�� 3	�)�����(��$�����!�������"% 

(�)  3����"�"&�1!�����.��	!�����	�
�(��$��,	�	�"%�"&2
%�,!'�"&����� ��
&��)����1!��7������(��
��'��*�)�	�� (���") � $�%���.��,(!'7������ �"�1!�����������1!��7������,(!'7�������%�     
3	�)�����(��$�����!����(��	!����w3� (1) 

(.)  3����"�"&�1!�����.��	!�����	�
�(��$��,	�	�"%�"&2
%�,!'�"&����� ��
&��)����1!��7������(��
��'��*�)�	�� (3) (���") � $�%���.��,(!'7������ �"�1!���������1!��7������,(!'7������       
3	�)�����(��$�����!����(��	!����w3� (2) 

(�)  3����"�"&�"-��7�������"&�1!�����.��	!�����	�
�(��$��,	�	�"%�"&2
%�,!'�"&�������
&��)���
�1!��7������(����'��*�)�	�� (���") � $�%����������1!��7������ 3	-��/�������)�	!�����
	�
�(��$��,	�	�"%�"&2
%�.��7�������"&�1!�����.��	!�����	�
�(��$��,	�	�"%�"&2
%�,!'�"&����� 
��
&��)����1!��7������(����'��*�)�	�� (���") � $�%������������1!��7������ ���)�����(��$��
���!�������&��(����
&������$��(��.���1!��7�������-�1!�����.��	!�����	�
�(��$��,	�	�"%�"&
2
%�,!'�"&����� ��
&��)����1!��7������(����'��*�)�	�� (���") � $�%���.��7������,���%��"% 	��
A��	!���������$��(��.��(� �1!��$��7�.�����	!�����	�
�(��$��,	�	�"%�"&2
%�����"$<<�
.���
������������1!��$��7�.�����7������ 3	�)�7���������2
%�����"$<<�.���
����)����
�(��$�����!�����"&�1$<<�����-$��(�����!�� 

3.13.1.13 -��/����������)�7���������3	�
�	!�����.���������� ����"�1!��7�����������
�%�$�%����������!' 20 .���1!������$��$��7�.�������� �%��"% ����)�����1!��7���������!�� 3	
-��/�������)�������3��1!��	!������"&3	�
� ���0!��'�����"&������-��������"&�)�����1!��
7���������!�� 

3����"�"&7���������3	�
�	!�����3�.�'�"&�������.��)�7������ �"�1!���������(��$���"&�)�	��3�
����	��&� 	��(���7���������3	�
�	!������%��"�1!�������(��$�����!��������������������)�
7���������&��(�� -��/�������'�����"��2�&�7���������3	�
�	!��������!��(����s��    

3	-��/���������)�����������'-����"&����$���%��"�1!�������(��$�����!�����"&�)�	������
$��	(� ,!'$����������!��3	01�1,!0!��'����.��������������-A��3�$�����)�����-,(
���"&7���������3	�
�	!������%��"�1!�������(��$���"&�)�	�� �����%����)�$)�������������!��
���"&-��/��������
&�3	$)��������'������� �.!.(.$�����(���$�-�� 

3.13.1.14 3	-��/�������)�����(��$�����!����	�
��"��2�&�3-,$��$��7�3�0!��'�����"&�������
	!�������������� 3-$)��<,$��$��7��"&�'2
%�	�� 3-,$��$��7�3����2
%�	�����&�����"&���$��7��� 
3-$)��<,$��$��7������7 	�
�7���������3	�
�	!����� (��	!����w��(����"% 

(1) 3����".��3-,$��$��7�3�0!��'�����"&�������	!�������������� 3	�-�1!��.��	!�����
������.��3-,$��$��7����!�� ���3��(��$��$)�	�-	!��������������!���"&�)�	��3���������"% 
����
��$�
��	��&�����������!����	�
��"��2�&�	!������������%����(�� �%��"% -��/�����������
�-�1!��.��3-,$��$��7�3�0!��'�����"&�������	!�����������������3��(��$���"&�)����(��
01�������$��	�
��1$<<��"&�)�	��(��.� 3.13.1.2 .� 3.13.1.3 .� 3.13.1.4 ,!'.� 3.13.1.5 �s
�� 

�1!��.��	!������������"&�)����)�������3��(��$��(������	��&�3	�"�1!������-�1!��3-,$��
$��7�3�0!��'�����"&�������	!���������������"&��������!����	�
��"�� 

(2) 3����".��7������3	�
�	!����� -��/�������'�)�����(��$�����!����3� 	�
��"��2�&����
3	�
�	!��������3	�-�1!������$���"&3	�
����3��(��$��$)�	�-	!������"&�)�	����3�.� 
3.13.1.2 .� 3.13.1.3 .� 3.13.1.4 ,!'.� 3.13.1.5 ������
��$�
��	��&�����������!����	�
��"��
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2�&�	!������%���1 �%��"% -��/������������-���3��(��$���"&�)����(���1$<<��"&�)�	��(��.� 
3.13.1.2 .� 3.13.1.3 .� 3.13.1.4 ,!'.� 3.13.1.5 �s�� 

3.13.1.15 -��/���������!����	�
��"��2�&�$<<�2
%�!��	���"&�"�(����'$����
&����!������$"&�� 
(Hedging) ��
&��������$��.���������� ����������1!�������$"&���%�	���"&�������"��1 

3.13.1.16 3	-��/�������)�����(��$�����!������(����"%��� 

3����"�"&����.�����1$<<�3�$<<�2
%�.��!��	�����0!	�
�������0!3	�������"�����$"&��(�
�����(.��01���$���� 	�
�01�"&(���)��'	�"%(��.�01���.��$�����"&$<<�2
%����!��	�������� 3	
-��/�������)�����(��$�����!����$)�	�-$�������!���"&�)�	����3���'��*�"% ����
��$�
��	��&�
����������!����	�
��"��2�&�$�����%����(�� �%��"% 3	-��/������3��1!��(��.���.��$<<�2
%�
.��!��	������1!���"&3�3�����)���� ���,(3����"�"&���$<<������ 3	�-�1!��(��.���
$<<�2
%�.��!��	���1��-����!(�.��$<<������,�� 

(2) 3����"�"&������!����	�
��"��2�&�$<<�2
%�.��!��	���"&�������-���"��(����"% 3	-��/������
�)�����(��$��$)�	�-�����'��-���!���"&�)�	����3���'��*.��$)��������'������� �.!.(. 
����
��$�
��	��&�����������!����	�
��"��2�&������'��-�%����(�� ���,(3����"�"&�����'��-
���!�����	�
���"&��.���-����)�	�
��%)�����- 

(�) ���"�"&�"�����'��-���$����	�
�(�,���"&������$�����!����	�
��"���� 

(.) ���"�"&���.�!�/�'������"�"&�"�����'����%)�	��������"����(����'��*�)�	�� 

(�) ���"�"&�"�����'��-$��3	<���(��$��	�"%�"&�"���-��������
&��
�(&)�������-�"&$�����!����
�� (high yield bond index) 

3.13.1.17 3�����)�����(��$��(��.� 3.13.1.2 .� 3.13.1.3 .� 3.13.1.4 ,!'.� 3.13.1.5 (1) 
3	-��/�������4�-(�(��	!����w��(����"% ����%���
&���.(��.� 3.13.1.18 ���  

(1)  3����"�"&����$�����!���"01�-��� 01�-���! 01$!�	!� 	�
�01�%)���'�� -��/�������'�)����
�(��$���"&01�������$��	�
�01�"&����1$<<����!�� 	�
��)�����(��$��01�-��� 01�-���! 01$!�
	!� 	�
�01�%)���'�� ,!�,(���" �s��  

(2)  3����"�"&����$���"-���!������	��&�������01�-��� 01�-���! 01$!�	!� 	�
�01�%)���'�� -��/�
������'�!
���)�����(��$���"&01�-��� 01�-���! 01$!�	!� 	�
�01�%)���'�����3����	��&��s�� 

3.13.1.18 ����)�����(��$���"&01�-��� 01�-���! 01$!�	!� 	�
�01�%)���'��(��.� 3.13.1.17 �'
�)���(���
&�-���!���!�����)�����-���(!���� �-���!�%��)���� $!�	!������'�A��"$��7��!
�-"%�������".��)�	��!-!��	�
��)��������-0��.��01$!�	!� 	�
��%)���'��(�����,!'����-"%��(s�
�)����,--���"��
&���. 

3.13.1.19 3����"�"&(��$��,	�	�"%3�.�'�"&!����	�
�3�.�'�"&�����������$��.���������"�1!��
�������(��$���"&�)�	��3�.��(� 	��(���(��$��,	�	�"%�%� �"�1!�������(��$�����!�����
$��	(��1���-!����-��������
&��
�3	-��/��)��������,��.�(��$��3	�����(���"&�)�	��A��3� 
30 ���-,(���"&�"�����'��*3	���-����	(����!�� ���,(3����"�"&�"�	(��)����,!'$����������-
0��0����$)��������'������� �.!.(. 

3.13.1.20 3����"�"&����$��3�.�'�"&!����	�
�3�.�'�"&�����������$��.�������� �"�1!��������
�(��$���"&�)�	��3�.��(� 	��(����"�1!�������(��$�����!���������-�)��'	�"%�������$���
&� 
-��/�������'�����"��2�&�����$�����!��(����s��  

3	-��/���������)�����������'-��
&� �)���� �(��$�����!����	�
��"��2�&�����$��(������	��&� 
,!'���"&����$���%��"�1!�������(��$�����!�����"&�)�	������$��	(� ,!'$����������!��3	
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01�1,!0!��'����.����������� ���-A��3� 3 ���)�����-,(���"&����$���%��"�1!�������(��$��
�"&�)�	�� �����%����)�$)�������������!�����"&-��/��������
&�3	$)��������'������� �.!.(. 
$�����(���$�-�� 

3.13.1.21 3����"�"&����-�)��'	�"%�������$���
&����0!3	������������01�
�	���"&-��/�3����    01
��� ��
&��������$��.����������� ��
&�������������������"&-��/���������01�-0����-
�)������������������!' 25 .���)����	���"&�)�	�����,!��%�	��.��-��/��%� -��/�������'
�)��������(����'��*$)��������'������� �.!.(. �)�	�� ���"%�
� 

(1)  �4�-(�3	�����(����'��*�"&�)�	��3	-��/������$������-�)��'	�"%�������$���
&��� 

(2) ��������3�$��7�����$"��3�	���)�����"&�����(��$�����!�������!�� ���,(���"�"&�"�	(��)����
,!'$����������-���0��0����$)��������'������� �.!.(. ,!' 

(3) ���"�"&���	��.��-��/����'�-"�� ,!'�������2�&�	��.��-��/����!�� ���0!3	���������� 
	�
����01�
�	��.��-��/��%������	�
�.������"&(���)��)��$��2
%� -��/������(���)����������
&�3	
���-������������)��)��$��2
%�������!�$�$������
�	��	�
�!�����"�)������-��� 	�
��
&��)�.�
0��0�����)��)��$��2
%� (����'��*��'��������)��-	!�����,!'(!��	!����������
	!����w ��
&���. ,!'��7"���3�����.��
�	!�������
&����-�)������� �%��"% ���!�$�$������
�	��
���!�� 3	-��/������!�$�$��(��$�$��.��	��.��-��/����'�-"���"&,(!'�������������
����-�)��'	�"%�������$���
&� 

3.13.1.22 3����"�"&����$��3�.�'�"&!����	�
�3�.�'�"&�����������$��.�������� �"�1!��������
�(��$���"&�)�	��3�.��(� 	��(����"�1!�������(��$�����!��������.�!�/�'(��.�3.13.1.8 
.� 3.13.1.13 .� 3.13.1.19 .� 3.13.1.20 ,!' .� 3.13.1.21 ,!'��������(��$�����!����������
������!����	�
�������$�������&��(�� -��/�������'�����"��2�&�����$�����!��(����s��   

3	-��/���������)�����������'-��
&� �)���� �(��$�����!����	�
��"��2�&�����$��(������	��&� 
,!'���"&����$���%��"�1!�������(��$���"&�)�	������$��	(� ,!'$����������!��3	01�1,!
0!��'����.����������� ���-A��3� 3 ���)�����-,(���"&����$���%��"�1!�������(��$���"&
�)�	�� �����%����)�$)�������������!�����"&-��/��������
&�3	$)��������'������� �.!.(.
$�����(���$�-�� 

3.13.1.23 .��)������!����.��(��'���)���-��-3�3����"�"&����4�	(�(��	�.� “����!��
���������������������” ,!'-��/������(���)����������
&��!��������(��	�.� “����)��������
.��-��/��������
&��!�����������”  

$����(��$�����!���� :  

1. Total non-investment grade : !�������������!' 15.00  

2. Non-investment grade company limit : !�������������!' 5.00 

3. Investment grade company limit : !�������������!' 15.00  

4. Financial institution company limit : !�������������!' 20.00  

5. Individual fund limit : !�������������!' 10.00  

6. Total fund limit : !�������������!' 20.00 
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3.13.2. �(��$�����!����3�	!�����	�
�����$���
&�3�(����'��*:  

-��/������!����	�
��"��2�&�	!����� 	�
�����$���
&� 	�
�	����0!�����7"�
&���
&��������$��
.����������� (���"&$)��������'������� �.!.(. 	�
���'��*$)��������'������� �.!.(. 
��'��*�)�	����(����"% ���,(3����"�"&$)��������'������� �.!.(. 	�
�������� �.!.(. ��'��*
,��.��!"&��,�!��(��$�����!���� -��/�.�$���$��7�3�����������!����A��3(,������"&,��.
��!"&��,�!�.��$)��������'������� �.!.(. ���!���� ������
����)��������0�������
���!'��"���������,(����3�  

3.13.2.1 �������"���-�����!����3�	�
��"��2�&�	���!����.�������� iShares MSCI South Korea 
Capped ETF ����W!"&�3���-�-<�"�����������!' 80 .���1!������$��$��7�.�������� 

3.13.2.2 -��/���������!����3�	�
��"��2�&�(��$��A���C(����'��*(��.� 3.12.2.3 (1) �"&�"���-
��������
&��
���13� 2 ���-,�� 	�
�$<<�2
%�.��!��	���"&�"$�������(��$�����!�� ��
&����
����$��.����������� ������)����(��$�� 

3����".��������� �� �1!��.��(��$��A���C(����'��*(������	��&� ��
&������,!�(�����������
!' 20 .���1!��(��$���%�3�,(!'��� ���,(����������������"&�"���.��,!'�-2
%��
�	���!����
(���)�$&�2
%�!��	��2�&��'-���!�,���� (auto redemption) 

3.13.2.3 -��/���������!����	�
��"��2�&�(��$��A���C(����'��*�"&����	�
����.� 3.13.2.2 ��
&�
�������$��.���������� ����"�1!��������%�$�%���
&��)�����W��'���01���	�
�01����1$<<����
�%� ���������!' 35 .���1!������$��$��7�.�������� 

3����".�������������� �1!��.��(��$��A���C(����'��*���!�� (�����������!' 20 .��
�1!��(��$���%�3�,(!'��� ���,(����������������"&�"���.��,!'�-2
%��
�	���!����(���)�$&�
!��	��2�&��'-���!�,���� (auto redemption) 

����)�����(��$��(������	��&� 3	�-(��$��(������	��&�,!'����$�������'�A��"&01���	�
�      
01����1$<<�������!�����01��� 01�-��� 01�-���! 01$!�	!� 01�%)���'�� 	�
��1$<<� 2��������
��!����	�
��"��2�&�����$���	!��%� ���3��(��$�����!�������!����� 

3.13.2.4 -��/���������!����	�
��"��2�&�	!�����	�
�����$����(����"% �"&-���!3����01���     
01$&���� 01�-��� 01�-���! 01$!�	!� 01�%)���'�� 	�
��1$<<� ��
&��������$��.���������� ����"
�1!��������%�$�%���
&��)�����W��'01��� 01$&���� 01�-��� 01�-���! 01$!�	!� 01�%)���'�� 	�
�
�1$<<�����%� ���������!' 15 .���1!������$��$��7�.����������� 

(1) (��$��,	����(����'��* (��.� 3.12.2.2  

(2) (��$��,	�	�"%(����'��* (��.� 3.12.2.3 �"&�"���-��������
&��
���13����-�"&$�����!����
�� (investment grade)   

(3) $<<�2
%�.��!��	�� (��.� 3.12.2.6 �"&�1$<<��"���-��������
&��
���13����-�"&$�����
!������ (investment grade)   

3.13.2.5 -��/���������!����	�
��"��2�&�����$���
&�����	�
�������"�"&�)�	����3�.� 3.13.2.3 
,!'.� 3.13.2.4 ��
&��������$��.�����������(���(��$����(����"% 

(1)  ���!����	�
��"��2�&�����$�����!��2�&�-���!3����01��� 01$&���� 01�-��� 01�-���! 01$!�
	!� 01�%)���'�� 	�
��1$<<� (���"�1!��������%�$�%���
&��)�����W��'01��� 01$&���� 01�-��� 01�-
���! 01$!�	!� 01�%)���'�� 	�
��1$<<�����%� ���������!' 5 .���1!������$��$��7�.�������� 
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(2)  ���!����3�	�
��"��2�&�����$��(�� (1) ��
&��)����������-���!�"&���01��� 01$&���� 01�-��� 
01�-���! 01$!�	!� 01�%)���'�� 	�
��1$<<�,!� (���"�1!��������%�$�%����������!' 15 .���1!��
����$��$��7�.��������   

����3�����	��&���3	�)���3�-��-�-	���!����,!'3-$)��<,$��$��7��"&�'2
%�	���!����.��
����������"&��(%�.�%�(����'���-<<(�	!�����,!'(!��	!����� �.*.2535 

3.13.2.6 -��/���������!����	�
��"��2�&�����$���"&�!��������3����01��� 01$&���� 01�-��� 01�-
���! 01$!�	!� 01�%)���'�� 	�
��1$<<� ��
&��������$��.���������� ����"�1!��������%�$�%�.��
�!���������%��������(������3�����	��&���(����"% ,!�,(�(��3��'$1���� 

(1) ���!' 30 .���1!������$��.�������� 

(2) �(���"&�)����������%)�	��.���!�����������!��3�(��"%�� (benchmark) .���������%�����-
���!' 10 .���1!������$��$��7�.���������%� �%��"% (��"%�����!��(��������"	�
������'��-
.�����" �"&�"����0�,����������.���,!'$���!���-���-�����!����.���������%� 

3.13.2.7 ���!����	�
��"��2�&�����$���"&-��/�3��!��������3����01��� 01$&���� 	�
��1$<<� ��
&�
�������$��.�������� 	������$�����!����������'��-�"&3�3�����)����(��"%�� (benchmark) 
.���������%� -��/�������'!����	�
��"��2�&�����$���%�����"�1!��������%�$�%���
&��)�����W��'
01��� 01$&���� 	�
��1$<<�����%� ������0!���.���%)�	��.������$�����!��3�(��"%��,!'���!' 
10 .���1!������$��$��7�.�������� 

�%��"% ,���(��$���"&�)�	����3�.� 3.13.2.3 .� 3.13.2.4 .� 3.13.2.5 	�
�.� 3.13.2.10 ,!�,(
���" �s�� 

-��/���������������������!��������(��.� 3.13.2.6 ,!'.� 3.13.2.7 (���-�����������"&�"���
���)�,!'����0�!�$�� ���,(3����"�"&���"������)��-���������� 3	�������(��$�$������
�	���"&
����43�-<�"����
&�01�
�	��!�$���"&$�(���'���������� 

3.13.2.8 -��/������������������!����	�
��"��2�&�����D�� -(�����D�� (��,!����� 	�
�(��$<<�
3����� �"&-���!��(����"% ���01��� 01$&���� 	�
��1$<<� ����)�����"&�"�1!���������W!"&����������
!' 45 .���1!������$��$��7�.�����������3���-�'�'��!�-<�" 	�
�3���-�������������$)�	�-
����������"&�"����������	��&��  

(1)  7������"&�"�=	����W��'��(%�.�%� 

(2)  7����������� 

(3)  -��/�������� 

(4)  -��/������(F��2���� 

(5)  -��/�(!�����$����
&��"&��1��*� 

(6)  $��-���������"&�"�=	����W��'��(%�.�%� 

(7)  7�����(����'��* 

����)�����(��$�����!����(������	��&� ��3	�-�1!��.������$����(����"% ���3��(��$��
���!�� 

(1)  ����D��3�-<�"����D����
&�����)��������.����������� 
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(2)  ����$���"&�1$<<�3�7���������2
%�����"$<<�.���
��������$��7��3	,������������
&��)���
�1!��7������(����'��*�)�	�� 

�(��$��(������	��&���3	�)���3�-��-3�����'�'��!� 6 ��
���������-�)�	�������������.��
����������"&�"�����������(%�,( 1 �.�%��� 

3����"�"&����D��	�
�(��$��,	�	�"%�"&�"!�/�'�!������D���"&���������!����3�	�
��"������
�(��$���"&�)�	��(������	��&� 3	-��/���������������!����	�
��"��2�&�����$�����!��3	�"
�1!���������W!"&����������!' 45 .���1!������$��$��7�.�����������A��3� 30 ���-,(��$�%�
��-�-<�"�%� �%��"% 3	�)�����(��$�����!����	�
��"��2�&�����$�����!������W!"&�(%�,(��,��
.����-�-<�"�%���������"&����$���%��"�1!�������(���(��$�����!�� 

��
&�-��/������������������4�-(�(������$"&,!� 3	-��/�������3	01�1,!0!��'����.��������
������-A��3����)������������"&����$���%��"�1!���������W!"&����������!' 45 .���1!��
����$��$��7�.�������������
&�3	01�1,!0!��'����.����������� (���$�-����4�-(����!�� 
�%��"% -��/�(���)��������3	01�1,!0!��'����.�����������,��3	$)��������'������� �.!.(. 
���-A��3� 5 ���-,(���"&���-���������-��/����  

	��-��/�����������������$������4�-(�(������$"&�� $)��������'������� �.!.(. ���$&�3	
-��/��!������������%� 

�%��"% �(��$�����!��.��(�3	�-������!�����%�3�,!'(����'��* 

3.13.2.9 3����"�"&�"�	(��)����,!'$���� ��
&����������'����.��01�
�	���!��������
&�������
�<	�����0�0�� (fluctuation) .��(!������,!'(!�����3�������3���-�-<�"3� -��/������
������������.�0��0�(�$)��������
&���(���)����!����3�	�
��"��2�&�����D�� -(�����D��      
(��,!����� 	�
�(��$<<�3����� 3������!��"&��������0�0�����!��������)�����(��$�����!����
(��.� 3.13.2.8 ��$)�	�-��-�'�'��!�-<�"�%� 

3.13.2.10 -��/���������!����3�	�
��"��2�&�����D��3�$��-��������(����'��*�"&�"���-����
����
&��
���13����-�"&$�����!������ ����"�1!��������%�$�%���
&��)�����W��'$��-��������
(����'��*����%� ���������!' 20 .���1!������$��$��7�.�������� 

����)�����(��$��(������	��&� 3	�-�1!��.������$���"&������!����	�
��"����(����"% ���3�
�(��$�����!�� 

(1) ����$��(��.� 3.13.2.4 ,!'.� 3.13.2.5 (1) �"&$��-��������(����'��*�����"�������01��� 
01�-��� 01�-���! 01$!�	!� 01�%)���'�� 	�
��1$<<� 

(2) ����$��(��.� 3.13.2.4 ,!'.� 3.13.2.5 (1) �"&7�����������2�&����$�.�.��$��-��������
(����'��*����%����01��� 01�-��� 01�-���! 01$!�	!� 01�%)���'�� 	�
��1$<<� 

3����"�"&�������"����D��(������	��&�	�
�����$�� ����"�(����'$����
&�����)��������.��������  
��3	�-�1!��.������D�����!�����3��(��$��(������	��&� 

�%��"% ����3����"3� ��3	�)��������D��3�-<�"����D����
&�����)��������.���������.�3��(��$��
���!�� 

3.13.2.11 -��/����������)�7���������2
%�����"$<<�.���
�3������������ ����"�1!��7������
������%�$�%����������!' 25 .���1!������$��$��7�.�������� 

3.13.2.12 ���!����	�
��"��2�&�7���������2
%�����"$<<�.���
� 3	-��/�������)�����(��$�����
!����(��.� 3.13.2.4 (��	!����w��(����"% 

(1) 3����"�"&�1!�����.��	!�����	�
�(��$��,	�	�"%�"&2
%�,!'�"&�������
&��)����1!��7������(��
��'��*�)�	�� (���") � $�%������������1!��7������ 3	�)�	!�����	�
�(��$��,	�	�"%���!����
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�)�����(��$�����!��������-�1!��7������ �%��"% -��/��������(���)�7���������2
%�����"$<<�
.���
����)�����(��$�����!�����"&�1$<<�   

(2) 3����"�1!�����.��	!�����	�
�(��$��,	�	�"%�"&2
%�,!'�"&����� ��
&��)����1!��7������(��
��'��*�)�	�� (���") � $�%����������1!��7������ 3	�)�����(��$�����!������(����"% 

(�) �)�	!�����	�
�(��$��,	�	�"%���!�����)�����(��$�����!���� ����-�1!��	!�����	�
�
(��$��,	�	�"%�%�(������(!�� ,!' 

(.) �)�7���������2
%�����"$<<�.���
����)�����(��$�����!�����"&�1$<<� ����-$��(��.��
�1!��7�������-�1!��	!�����	�
�(��$��,	�	�"%�%�(������(!�� 

(3)  3����"���7���������2
%�����"$<<�.���
�(��$<<��"&�".��)�	��3	�)�����1!��	!�����
	�
�(��$��,	�	�"%�"&2
%�,!'�1!��7���������������$��7�.��7�������%�	���"&�������"��1�-�1$<<�
�����"���� ,!'�"&$<<��)�	��3	$�����-��-�)��'	�"%(��7������3�7������	��&����	!�����	�
�
(��$��,	�	�"%�"&2
%�	�
�����$���"&�����
&��)����1!��7������(����'��*�)�	�� (���") .��7�������
&�
�� 3	�)�����(��$�����!�������"% 

(�)  3����"�"&�1!�����.��	!�����	�
�(��$��,	�	�"%�"&2
%�,!'�"&����� ��
&��)����1!��7������(��
��'��*�)�	�� (���") � $�%���.��,(!'7������ �"�1!�����������1!��7������,(!'7�������%� 3	
�)�����(��$�����!����(��	!����w3� (1) 

(.)  3����"�"&�1!�����.��	!�����	�
�(��$��,	�	�"%�"&2
%�,!'�"&����� ��
&��)����1!��7������(��
��'��*�)�	�� (3) (���") � $�%���.��,(!'7������ �"�1!���������1!��7������,(!'7������ 3	
�)�����(��$�����!����(��	!����w3� (2) 

(�)  3����"�"&�"-��7�������"&�1!�����.��	!�����	�
�(��$��,	�	�"%�"&2
%�,!'�"&�������
&��)���
�1!��7������(����'��*�)�	�� (���") � $�%����������1!��7������ 3	-��/�������)�	!�����
	�
�(��$��,	�	�"%�"&2
%�.��7�������"&�1!�����.��	!�����	�
�(��$��,	�	�"%�"&2
%�,!'�"&����� 
��
&��)����1!��7������(����'��*�)�	�� (���") � $�%������������1!��7������ ���)�����(��$��
���!�������&��(����
&������$��(��.���1!��7�������-�1!�����.��	!�����	�
�(��$��,	�	�"%�"&
2
%�,!'�"&����� ��
&��)����1!��7������(����'��*�)�	�� (���") � $�%���.��7������,���%��"% 	��
A��	!���������$��(��.��(� �1!��$��7�.�����	!�����	�
�(��$��,	�	�"%�"&2
%�����"$<<�
.���
������������1!��$��7�.�����7������  3	�)�7���������2
%�����"$<<�.���
����)����
�(��$�����!�����"&�1$<<�����-$��(�����!�� 

3.13.2.13 3�����)�����(��$��(��.� 3.13.2.3 .� 3.13.2.4 .� 3.13.2.5 ,!'.� 3.13.2.10 3	
-��/�������4�-(�(��	!����w��(����"% ����%���
&���.(��.� 3.13.2.14 ���  

(1)  3����"�"&����$�����!���"01�-��� 01�-���! 01$!�	!� 	�
�01�%)���'�� -��/�������'�)����
�(��$���"&01�������$��	�
�01�"&����1$<<����!��	�
��)�����(��$��01�-��� 01�-���! 01$!�
	!� 	�
�01�%)���'�� ,!�,(���" �s��  

(2)  3����"�"&����$���"-���!������	��&�������01�-��� 01�-���! 01$!�	!� 	�
�01�%)���'�� -��/�
������'�!
���)�����(��$���"&01�-��� 01�-���! 01$!�	!� 	�
�01�%)���'�����3����	��&��s�� 

3.13.2.14 ����)�����(��$���"&01�-��� 01�-���! 01$!�	!� 	�
�01�%)���'��(��.� 3.13.2.13 �'
�)���(���
&�-���!���!�����)�����-���(!���� �-���!�%��)���� $!�	!������'�A��"$��7��!
�-"%�������".��)�	��!-!��	�
��)��������-0��.��01$!�	!� 	�
��%)���'��(�����,!'����-"%��(s�
�)����,--���"��
&���.   

3.13.2.15 3����"�"&�������.�����1$<<�3�$<<�2
%�.��!��	����������"�(����'$����
&����!�
�����$"&�� (hedging) 3	-��/�������)��������3	�"�����	�
�,������$��.���������"&�"���A��2�&�
�"$A���!��3��)�����"&��"����(��1!��$��7��"&����������"A��'(���)��'	�"%	�
��)��'��$������
&�



��������
�����������������  

  
 

29

$�%�$��$<<�2
%�.��!��	�� (fully covered) ��(!����!��"&��!����	�
��"��2�&�$<<��%� �%��"% (��
	!����w�"&$)�������)�	�� 

3.13.2.16 ����)�����1!�����!����	�
��"��2�&�$<<�2
%�.��!��	����
&�����)�����(��$�����
!����(��.� 3.13.2.2 .� 3.13.2.3 ,!'.� 3.13.2.4 ,!'.� 3.13.2.5 (1) 3	�-�1!���"&�1$<<��"�
D��	��&� �"	���"&(���)��'(��$<<�2
%�.��!��	�� ����)����3��(��$��.��-���!�"&����1$<<�
���!�� ���,(���"�"&��������!����	�
��"��2�&�$<<��%�3�*1��2
%�.��$<<�2
%�.��!��	�� -��/�
�������(���)�����1!��,!'�(��$��(���"&�)�	��3�.����!�� 

3.13.2.17 ����������)����(��.� 3.13.2.16 ,!� 3	-��/�������)�����(��$�����!����
��(����"%��� 

(1) 3����"�"&����.�����1$<<�3�$<<�2
%�.��!��	�����0!	�
�������0!3	�������"�����$"&��
(������(.��01���$���� 	�
�01�"&(���)��'	�"%(��.�01���.��$�����"&$<<�2
%�.��!��	�������� 
3	-��/�������)�����(��$�����!����$)�	�-$�������!���"&�)�	����3���'��*�"% ����
��$�
��
	��&�����������!����	�
��"��2�&�$�����%����(�� �%��"% 3	-��/������3��1!��(��.���.��$<<�
2
%�.��!��	������1!���"&3�3�����)���� ���,(3����"�"&���$<<������ 3	�-�1!��(��.���
$<<�2
%�.��!��	���1��-����!(�.��$<<������,�� 

(2) 3����"�"&������!����	�
��"��2�&�$<<�2
%�.��!��	���"&�������-���"��(����"% 3	-��/������
�)�����(��$��$)�	�-�����'��-���!���"&�)�	����3���'��*�"% ����
��$�
��	��&�����������
!����	�
��"��2�&������'��-�%����(�� ���,(3����"�"&�����'��-���!�����	�
���"&��.���-
����)�	�
��%)�����- 

(�) ���"�"&�"�����'��-���$����	�
�(�,���"&������$�����!����	�
��"���� 

(.) ���"�"&���.�!�/�'������"�"&�"�����'����%)�	��������"����(����'��*�)�	�� 

(�) ���"�"&�"�����'��-$��3	<���(��$��	�"%�"&�"���-��������
&��
�(&)�������-�"&$�����!����
�� (high yield bond index) 

3.13.2.18 3����"�"&(��$��,	����	�
�(��$��,	�	�"% 3�.�'�"&!����	�
�3�.�'�"&�����������$��
.���������"�1!���������(��$���"&�)�	��3�.��(� 	��(���(��$��,	���� 	�
�(��$��,	�	�"% �"
�1!�������(��$�����!����
&������"���$�-(���(��(����'��* -��/�������'�)��������,��.
�(��$��3	�����(���"&�)�	��A��3� 30 ���-,(���"&�"�����'��*3	���-����	(����!�� ���,(3�
���"�"&�"�	(��)����,!'$����������-0��0����$)��������'������� �.!.(. 

3.13.2.19 3����"�"&����$��3�.�'�"&!����	�
�3�.�'�"&�����������$��.�������� �"�1!��������
�(��$���"&�)�	��3�.��(� 	��(����"�1!�������(��$�����!���������-�)��'	�"%�������$���
&� 
-��/�������'�����"��2�&�����$�����!��(����s��  

3	-��/���������)�����������'-��
&� �)���� �(��$�����!����	�
��"��2�&�����$��(������	��&� 
,!'���"&����$���%��"�1!�������(��$�����!�����"&�)�	������$��	(� ,!'$����������!��3	
01�1,!0!��'����.����������� ���-A��3�$�����)�����-,(���"&����$���%��"�1!������
�(��$���"&�)�	�� �����%����)�$)�������������!�����"&-��/��������
&�3	$)������$�����
(���$�-��   

3.13.2.20 3����"�"&����-�)��'	�"%�������$���
&����0!3	������������01�
�	���"&-��/�3����      
01��� ��
&��������$��.����������� ��
&�������������������"&-��/���������01�-0����-
�)������������������!' 25 .���)����	���"&�)�	�����,!��%�	��.��-��/��%� -��/�������'
�)�����������"% �
�  

(1)  �4�-(�3	�����(����'��*�"&�)�	��3	-��/������$������-�)��'	�"%�������$���
&��� 
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(2) ��������3�$��7�����$"��3�	���)�����"&�����(��$�����!�������!�� ���,(���"�"&�"�	(��)����
,!'$����������-���0��0����$)��������'������� �.!.( ,!' 

(3) ���"�"&���	��.��-��/����'�-"�� ,!'�������2�&�	��.��-��/����!�� ���0!3	����������
	�
����01�
�	��.��-��/��%������	�
�.������"&(���)��)��$��2
%�  -��/������(���)����������
&�3	
���-������������)��)��$��2
%�������!�$�$������
�	��	�
�!�����"�)������-��� 	�
��
&��)�.�
0��0�����)��)��$��2
%� (����'��*��'��������)��-	!�����,!'(!��	!����������
	!����w ��
&���. ,!'��7"���3�����.��
�	!�������
&����-�)�������  �%��"% ���!�$�$������
�
	�����!��  3	-��/������!�$�$��(��$�$��.��	��.��-��/����'�-"���"&,(!'����������
�������-�)��'	�"%�������$���
&� 

3.13.2.21 3����"�"&����$��3�.�'�"&!����	�
�3�.�'�"&�����������$��.�������� �"�1!��������
�(��$���"&�)�	��3�.��(� 	��(����"�1!�������(��$�����!��������.�!�/�'(��.� 
3.13.2.18 .� 3.13.2.19 ,!'.� 3.13.2.20 ,!'��������(��$�����!����������������!����	�
���
����$�������&��(�� -��/�������'�����"��2�&�����$�����!��(����s�� 

3	-��/���������)�����������'-��
&� �)���� �(��$�����!����	�
��"��2�&�����$��(������	��&� 
,!'���"&����$���%��"�1!�������(��$���"&�)�	������$��	(� ,!'$����������!��3	01�1,!
0!��'����.����������� ���-A��3�$�����)�����-,(���"&����$���%��"�1!�������(��$���"&
�)�	�� �����%����)�$)�������������!�����"&-��/��������
&�3	$)������$�����(���$�-�� 

3.13.2.22 .��)������!����.��(��'���)���-��-3�3����"�"&����4�	(�(��	�.� “����!��
���������������������” ,!'-��/������(���)����������
&��!��������(��	�.� “����)��������
.��-��/��������
&��!����������� 

4. ��$'1����
��������� (Class of Unit) :   ���" 

5. ��$�.��(������������$�N�'$�:  

5.1. ����������$��.��	���!������%�,�� :  

- -��/������ 

- 01$�-$������.��	�
��-2
%��
� 

- Internet 

- �������
&�3��"&-��/�������'�)�	�����&��(��3�����( 

5.2. ���!'��"������$��.��	���!������%�,�� : 

-��/�������'�$��.��	���!����3	,�01!�����& ��� 3�����	���!�����"& �$��.�� 
	���!' 10.00 -�� -�������7�����"�����.��	���!���� (���") -��A�/"�1!�����&� 2�&�01$�3�
!����$�����(��(�2
%�	���!�������"&-��/������	�
�01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!�����"&
���-���,(�(%����-��/������ ����)�	���'�'��!��$��.�� (%�,(���"& 20 – 28 $��	��� 2557 3�
�'	�����!��)����.��-��/������	�
�01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!�����"&���-���,(�(%�
���-��/������ (���") 3����"�"&�"�������)�	���	���!���� ����-�)�����������.������������
��-�)�	��$�%�$���'�'��!�����$��.��	���!���� -��/����������������������$��.��,!'
�)�����������'�-"���������$��.���������������������  

���"01!�����"&���-���!7������%� 01!������"�������"��$������
�	���!������	�
�01!����(%�,( 2 
��.�%���,(������ 4 �� �s$������
�	���!�����������,($)�	�-���"01!�����"&�����(�-���!�%�     
01!������$������
�	���!��������-01�
&��� �%��"% (��	!����w ��
&���.,!'��7"����"&-��/������
�)�	�� ���,(-��/�������'���<�(��������
&�  
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5.2.1 ��7"���.��-	��$
��"%���,!'3-$&�2
%�	���!����,!'3-�)�.����-<�"������  

01$�3�!����$�����.��-	��$
��"%���$��.��1!��������� 	��$
��"%���$��$���.��1!$)��<�"&      
01!����������- 3-$&�2
%�	���!���� 3-�)�.�3�-��������������"&-��/������,!'$����"&(��(����
,	�.��01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!�����"&���-���,(�(%����-��/������������)����3�
�'	�����!��)����  

5.2.2 ��7"���$&�2
%�	���!����  

5.2.2.1 -��/������  

(1) 01$&�2
%�	���!����(���������!'��"��(�� ] 3�3-�)�.�3�-����������� (�W��'01�"&�������
����3-�)�.�3�-�����������.��-��/������) ,!'/	�
�3-$&�2
%�	���!���� ,!'/	�
� ,--F���
,$��(�.��01$&�2
%�	���!���� ,!'/	�
� ���$���
&�3�(���"&-��/�������)�	�� 3	��-����1�(��
,!'�����,!��)����$�����!�� 2�&�01$&�2
%�	���!������!������,!� ����%�$���-���$��	�
�
	!�C��3�] (���"&-��/�������)�	�� �����%�������2
%�	���!����(���)���������"&$&�2
%����
&��"&
-��/������ 

(2) �1!�����$&�2
%�.%�(&)� 10,000 -�� �����7�����"��3����.��	���!���� (���") ,!'
A�/"�1!�����&� 

5.2.2.2 01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!����  

(1) 01$&�2
%�	���!����(���������!'��"��(�� ] 3�3-�)�.�3�-����������� (�W��'01�"&�������
����3-�)�.�3�-�����������.��-��/������) ,!'/	�
�3-$&�2
%�	���!���� ,!'/	�
� ,--F���
,$��(�.��01$&�2
%�	���!���� ,!'/	�
� ���$���
&�3�(���"&-��/�������)�	�� 3	��-����1�(��
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%�	���!����������	�-<�"-(������( 	�
�-(���-�( 
	�
�-(��
&�3�.��7�������������� �)��� (�	���) 	�
�.��$��-���������
&�3��"&-��/������
�)�	�����<�( �%��"% 	���������"�"&��$������)��������	�-<�"-(����!���� 	�
�-��/����������
�-���������2
%�	���!�������-��/�-(������(	�
�7������"&01$&�2
%��"-<�"-(������(��1 A��3����)�
�����������"&$&�2
%�	���!���� -��/������.�$���$��7��"&�'�4��$7���$&�2
%�	���!�������!�� 

(5) 3�����)��'������2
%�	���!���� 	����3����"�"&01$&�2
%�	���!����.���
�	���!����.��������
����
&��"&��(%����-��/������ ��
&�$&�2
%�	���!����.������������"% 01$&�2
%�	���!�����'(���)��'
��2
%�	���!������������(s��1!���'	��!-!-	�"%�--��/���������� ���,(-��/�������'���<�(
��������
&� 
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(6) ����'�-"��	���!���� 2�&����-��-	������-��/�������'��$�	��$
��-���,$��$��7�3�
	���!����/3-�
������2
%�	���!��������3-�$�s��-����,!'3-�)��-A�/"$)�	�-��7�����"�����
.��	���!���� (���") 3	,�01$&�2
%�	���!�������������/�"�A��3� 7 ���)�����-,(����
�'�-"���������$��������������  ���,(-��/�������'���<�(�)����������������
&� 

(7) 01$&�2
%�	���!�����"&���)��'������2
%�	���!����,!� �'����������$&�2
%�	���!���� ,!'.��
�
������2
%�	���!�������� ���,(-��/�������'���<�(��������
&� �%��"% .�%���1�-��!������.��
-��/������  

(8) $��7�.��01�
�	���!�����'����.�%�	!��������'�-"��	���!������-����.��1!���2
%�	���
!����.��01$&�2
%�	���!����3�$����'�-"��01�
�	���!����,!�  

5.3.3 ATM  

-��/����������-�)�$&�2
%�	���!����0��-�����7�����������"��s� ����"��7"����-�)��',!'�����s-
��/�������2
%�	���!���� (��	!����w ��
&���.,!'��7"����"&-��/�������)�	��  

5.3.4 Tele-bank  

-��/����������-�)�$&�2
%�	���!�������-�����7�����������*�� ����"��7"����-�)��',!'���
��s-��/�������2
%�	���!���� (��	!����w ��
&���. ,!'��7"����"&-��/�������)�	��  

5.3.5 ���/�"�  

-��/����������-�)�$&�2
%�	���!����������/�"�����"��7"����-�)��',!'�����s-��/�������2
%�
	���!���� (��	!����w ��
&���. ,!'��7"����"&-��/�������)�	��  

5.3.6 Internet  

7�������������� �)��� (�	���) �'	�����(���)���������"&$&�2
%�	���!�������-<�"����D��.��
01$&�2
%�	���!�����"&���'-���3����.�3�-����������� 	������3�-<�"����"���� 7������'���!��
�)�$&�2
%�	���!�����%� �����	��������-<�"����D��.��01$&�2
%�	���!�����%� 2�&�01$&�2
%�	���
!��������)����$&�2
%�	���!����3	�����(�����  

5.3.7 	�-<�"  

-��/�������'�-�)�$&�2
%�	���!���� ������	��������-<�"����D��7�����.��01$&�2
%�	���!����
�"&��������3		�-<�"�)��������.%�(��/��7"���(���"&-��/�������)�	�� ,!'���-��������������(�
3	$�����	�-<�"����D��7��������!���� ��
&��)��'��2
%�	���!���� ,!'/	�
���7�����"��3����
2
%�	���!�������!�� �%��"% -��/�������'	��������-<�"����D��.��01�
�	���!�����"&�"������-
(���"&�'-�����
&�2
%�	���!���� 	������3�-<�"����D��.��01$&�2
%�	���!��������"�����"&-��/�
������'	�-<�"��
&�2
%�	���!���� -��/�������'���)��������	�����3�-<�"����D��.��01$&�2
%�
	���!���� ���,(-��/�������'�)�	����������
&� 

5.3.8 -(������( 

-��/����������)��',!'��s-��/�������2
%�	���!����0��-(������( (��	!����w ��
&���.,!'
��7"����"&-��/�������)�	�� 

���&� -��/������������&��(��	�
���!"&��,�!�	�
����!����7"���(��.� 5.2.2 ,!' 5.3 �� ���-��/�
�����	�
�01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!�����"&���-���,(�(%����-��/������A��	!��� 
(��	!����w ��
&���.,!'��7"����"&-��/������	�
�01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!�����"&
���-���,(�(%����-��/�������)�	�� 2�&���7"����$��.��	���!�������!���'�����(����'��*
��'������� �.!.(. ,!'$)��������'������� �.!.(. �"&��"&��.��	�
����-�����	s���-���
$)��������'������� �.!.(. ,!� ������
���������,��.��������������������� �%��"% -��/�
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������',��3	$)��������'������� �.!.(. ,!'����'��*�"&$)������.��-��/������ $)������
3	<,!'$)���$�.�.��01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!���� ��s-�2(.��-��/������ ,!' 
��s-�2(.��01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!���� (���") 3	01!�������-!��	�����������&�
3	-����� 2�&�����)�����������!��-��/�������'�)���������'����.��������,!'01�
�	���!����
���$)��< 

5.4 �����$��	���!����  

����$��.��	���!������,�� -��/������	�
�01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!�����'
���������$�����������)�	���3	�-,(!'$)������$�.�.��01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���
!����,������� ���,(!'$)������$�.��'��$��3	�-01$&�2
%����3�	!����w “$&�2
%���� ��
���”  

3����"�"&�"	���!�����	!
�	!�������$��.��	���!������,�� -��/������	�
�01$�-$������.��
	�
��-2
%��
�	���!�����'���������$��	���!�������3�	!����w “$&�2
%���� �����” 3����"�"&
$&�2
%������� ,!'�"�)����	���!��������"����(������$�� -��/������	�
�01$�-$������.��
	�
��-2
%��
�	���!�����'���������$��	���!����(��$�$���)����	���!�����"&$�������$����
3	,�01$&�2
%�	���!���� �%��"% -��/������$���$��7��"&�'��$��	�
�����$��	���!����,(-��$��
	�
��%�	���� ������)����(��,��3	���-!��	��  

01$&�2
%�	���!�����'���-�����$��	���!����(���"&$&�2
%� 	!�����"&-��/���������-�)��'������
2
%�	���!�����(s��)����,!�  

�%��"% ��
&���'����3�����4�-(�(���=	����������������,!'���-�������F������ -��/������
�"$��7��"&�'�4��$7���$&�2
%�	���!����(��3-$&�2
%�	���!���� 3����"�"&�����	(�����3��	(�����	��&�
	�
�	!���	(�������(����"% 

(�) 01$&�2
%�	���!�����������!'��"��3�3-�)�.�3�-����������� ,!'/	�
� 3-$&�2
%�	���!���� 
,!'/	�
� ,--F���,$��(�.��01$&�2
%�	���!���� ,!'/	�
� ���$���
&�3�(���"&-��/�������)�	�� 
����-�����"����$)�	�-����4�-(�(���=	����������������,!'���-�������F������ ,!'/
	�
� 01$&�2
%�	���!�������
&����$��	�
�	!�C��3�] 2�&��"���!'��"��(���"&-��/�������)�	�� 

(.) -��/�������	s������$&�2
%�	���!�������!������"!�/�'��������'�)�����0��(���=	���
�������������,!'���-�������F������ ,!'/	�
� 3����������3����F������ ,!'/	�
� 3����
������3����$�-$�������������,������������(���=	����������������,!'���-�������
F������ 	�
�����"!�/�'������	!"��!"&���=	���	�
�.�,��(��=	���(��]  

(�) -��/�������	s��� ���$&�2
%�	���!�������!������"0!��'�-(����!����.�����������       
01$&�2
%�	���!��������
&� 	�
���������
&��
�	�
�A��!�/�.��7����������!���� 	�
��
&��$"��.��
-��/������ 

5.5 ����
�������2
%�	���!����  

3����"�"&01$&�2
%�	���!���������-�����$��	���!���������%�	��	�
�-��$��,!'/	�
�3����"�"&
-��/������(����(��������3�����$��.��	���!������%�,�� 	�
�A��	!����$�%�$���'�'��!����
�$��.��	���!������%�,�� ��
&����� 

(1)  3����"�"&��������������
&�01!�����&��� �"����)�	���	���!����3	01!�����������$��$�-	�
��� 

(2)  3����"�"&��������������
&�01!�����&��� �"�����$��	���!�����������(��	!����w��"&���-
.��)�������
�	���!����(����'��*��'��������)��-(!����������	!����w��"&���-.��)���
����
�	���!����3����������,!'	���"&.��-��/������  ������	(�3	$)�������4��$7����-��
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�'�-"���������$��������������(����'��*��'��������)��-(!����������������'�-"�����
����$��������������,!'���,��.���&��(������������'�-"�� 

(3) ���"�"&�"�1!��	���!�����"&�)�	�������%�,��������"����(����!���� �%��"% .�%���1�-��!������
.��-��/������ 

(4) ���"�"&��������$�����!������(���(����'$��.�������������	��'$� ����
&����������
&�
3��"&�)�3	0!(�-,��.��(��$���"&�������'�.���!������-(�!�!������"��$)��< �%��"% .�%���1�-
��!������.��-��/������ 

���-��/�������'��(�����)�	���	���!����,!',��3	$)��������'������� �.!.(. ���-A��3� 
15 ���-(%�,(���������$�%�$���'�'��!�����$��.��	���!���� 2�&�-��/������,!'/	�
�
01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!�����'�)��'������2
%�	���!��������0!��'����3� ] �"&
����.�%���������"&���-�������)�	���	���!���� (���") �
�3	,�01$&�2
%�	���!���������s�."�����
�W��'$&����3����01$&�2
%�	���!���� ,!'��$�������/�"�!��'�-"��(���"&��1�"&�'-���3�3-�)�.�
3�-�����������	�
��)��.�-<�".��7�������������� �)��� (�	���) 	�
�7������������
&�3��"&
-��/���������"����)�	�����&��(��A��	!� ��'�A�����$'��	�
�������� 2�&����'-���3�3-�)�.�
3�-����������� A��3� 1 ��
���-(%�,(���������$�%�$���'�'��!��$��.��	���!������%�,��(��
$�$��.��������2
%�	���!���� 	�
��)���������
&�3�(���"&-��/�������	s���� ��
&���/�0!��'����
.��01$&�2
%�	���!���� 	��-��/��������$������
�����,!'0!��'����A��3��)�	����!��%�����
��
&���������0���!��.��-��/��������� -��/�������'�)��'����-"%�3��(����(&)�������!' 7.5 
(�� �-(%�,(����������"&��-�)�	����!��%�3	01$&�2
%�	���!������� 

5.6 .�$���$��7�3����.��	���!���� 

5.6.1 -��/������.�$���$��7��4��$7�"&�'�$��.��	���!����.��������3	,�01!�����"&���-���!
7�����(%�,( 2 ��.�%���,(������ 4 �� �
�	���!��������� ,!'����4��01!����-����	�
��%�	��
�$"��"��( 
5.6.2  ��
&���'����$1�$��.�����-��	�������������������������	�����	!" �������� 5%+5% 
(“������”)  ����$��.��	���!����.�������� 3	��13���!������.��-��/������,(��"��01��"�� 
���-��/������.�$���$��7��"&�'�-/�4��$7�"&�'�$��.��	���!����.��������3	,�-���!3��s�� 
���-���!�"&-��/�������"�(����'$���"&�'���$��.��	���!����.��������3	�%� ������,(���)���
��"�� �!��
��$	�C������� 01�"&�"��&�C����13�$	�C������� -���!2�&���(��"��&��"&��13�$	�C������� 
�������������$��.��-���!���!�� ,!'-��/�	�
�	��	��$��2�&���3	�".�%�,!'�)������������3�
$	�C������� 

5.6.3 -��/������.�$���$��7��4��$7�)�$&�2
%�	���!����.��01!���� 	�����$&�2
%����!��.��-
	!����w.��$)��������'������� �.!.(. 	�
� �"0!��'�-(����-��	������������� ���-��/�
������'�)���������'����.��01�
�	���!�������$)��< 

6. ��$�.��(��&��������$�.��(���$�N�'$� :  

6.1. ����������$��.��A��	!�����$��.����%�,�� :   

- Internet 

- -��/������ 

- 01$�-$������.��	�
��-2
%��
� 

- �������
&�3��"&-��/�������'�)�	�����&��(��3�����( 
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6.2. ���!'��"������$��.��A��	!�����$��.����%�,�� :  

	��A��3��'�'��!� 10 ��
�� �-,(�����'�-"���������$�������������� �������	(�����3	�!��
������(����
&���. -��/�������'����$��.��	���!����������)����2
%�.��	���!���� ����'���&�
����-�)�$&�2
%�	���!����	!�������"&�������	(�����(����
&���. 2�&�-��/�������'����'��* � 
�"&�)����.��-��/������ $����"&(��(����,	�.��01$�-$������.��	�
��-2
%��
� ��s-�2(.��-��/�
�����,!'��s-�2(.��01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!���� (���") 3	01!�������-(��� -��/�
�����.�$���$��7�3������!"&��,�!��)�	��������!������'��'��*3	 01!�������-!��	������
��� 7 �� �%��"% 01!����$�����$&�2
%�	���!������3����)����2
%�.��	���!����,!'�����!��"&
-��/�������)�	��  

���&� ���"01!�����"&���-���!7������%� 01!������"�������"��$������
�	���!������ 	�
�01!����
(%�,( 2 ��.�%���,(������ 4 �� �s$������
�	���!����������� ,($)�	�-���"01!�����"&�����(�
-���!�%� 01!������$������
�	���!��������-01�
&��� �%��"% (��	!����w ��
&���.,!'��7"����"&
-��/�������)�	�� ���,(-��/�������'���<�(��������
&�  

6.2.1 ��7"���.��	���!�������(��(�-��/������	�
�01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!����  

(�) 01$�3�$�����.��-	��$
��"%���$��.��1!��������� 	��$
��"%���$��$���.��1!$)��<�"&       01
!����������- 3-$&�2
%�	���!���� ���"&-��/������ ,!'01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!����
�"&���-���,(�(%����-��/������ ,!'$�����$&�2
%�	���!�������"&-��/������	�
�01$�-$������
.��	�
��-2
%��
�	���!���� �%��"%  01$&�2
%�	���!����$�����$&�2
%�	���!������3����)����2
%�.��
	���!����,!'�����!��"&-��/�������)�	��   ���3	�
������������$&�2
%�	���!����.�����)�
���2
%�.���%� 3�����.��	���!�����"&�)������ � $�%����)����2
%�.��	���!����  2�&���������"&
�-������01�1,!0!��'����,!� 

-��/�������'��3	�"	��$
��"%���$��.��1!������� �� � �"&�)�������,	�.��-��/������,!'
$����"&(��(�.��01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!������
&���'����3����,�����,�01�"&$�3��'
!����  

(.) 01$&�2
%�	���!�����'(��$&�2
%�	���!������(&)���� 10,000 -�� 	��������$&�2
%���%�,��,!'
$)�	�-���$&�2
%���%�����3�,(!'��%���(&)���� 1,000 -�� ����������!'��"��(�� ] 3�3-�)�.�3�
-����������� (�W��'01�"&�����������3-�)�.�3�-�����������.��-��/������) ,!'/	�
�3-$&�2
%�
	���!����,!'/	�
�,--F���,$��(�.��01$&�2
%�	���!����,!'/	�
����$���
&�3�(���"&-��/�
������)�	�� 3	��-����1�(��,!'����� ,!��)����$�����!�� 2�&�01$&�2
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6.2.2   ATM 
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�����$���$��7��"&�'��$��	�
�����$��	���!����,(-��$��	�
��%�	���s�� ������)����(��,��
3	���-!��	�� 

3����"�"&-��/��������������	s�����������/�0!��'����.�������� 	�
�.��01�
�	���!���� 
	�
��
&��$"�� �����-0����-����=	���.��-��/������ -��/������.�$���$��7��"&�'��$��	�
���
��$��	���!����-��$��	�
��%�	���� ������)����(��,��3	01$&�2
%�	���!�������-!��	�� 

3����"�"&-��/���������-�����$�����������&��(��,!'�����'�-"�����&�������!�����-$)������
��'������� �.!.(. ,!� -��/���������$���$��7�3������$��	���!����$�����&��(���%� ��
&�
�$��.��3	,�01�
�	���!�����"&�"����
&�����43��'�-"��01�
�	���!���� � �����'�-"��01�
�
	���!���� ��
&�$��7�3����2
%�	���!�������&��(��3�!)��-����� 

6.4 ����)�	����!�,!'����.��	���!���� 

(1) ���"(��(��-7�������������� �)��� (�	���) 

(�) ����)�������$&�2
%�	���!����0������(��7����� (%�,(��!�����)�����������!� 15.30 �. 
$)�	�--�����7������������(����s( (%�,(��!����&�3	-����� – 16.00 �. 3����)����2
%�.��	���
!�����"&-��/�������)�	�� 3	�
������������$&�2
%�	���!����.�����)����2
%�.��	���!�����%� 
3�����.��	���!�����"&�)������ � $�%����)����2
%�.��	���!���� 2�&���������"&�-������01�1,!
0!��'����,!�  

(.) ����)�������$&�2
%�	���!����0������(��7����� 	�
�-�����7������������(����s( 3����)�
���2
%�.��	���!�����"&-��/�������)�	�� ,(�������������	�
���������!��"&-��/������
�)�	�� 	�
�����)�������3���	����)���� 	�
����)�����"&-��/�����������)�	��3	������)����
2
%�.��	���!���� 3 	�
����������$&�2
%�	���!����.�����)����2
%�.����%����� 3�����.��
	���!�����"&�)������ � $�%����)����2
%�.��	���!������%������%� 

(2) ���"(��(��--��/������	�
�01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!�����"&����	�
���� (1) 

(�) ����)�������$&�2
%�	���!����(%�,(��!�����)�����������!� 15.30 �. 3����)����2
%�.��
	���!�����"&-��/�������)�	�� 3	�
������������$&�2
%�	���!����.�����)����2
%�.��	���
!�����"&-��/�������)�	�� 3�����.��	���!�����"&�)������ � $�%����)����2
%�.��	���!���� 
2�&���������"&�-������01�1,!0!��'����,!�  

(.) ����)�������$&�2
%�	���!���� 3����)����2
%�.��	���!�����"&-��/�������)�	�� ,(���
����������	�
���������!��"&-��/�������)�	�� 	�
�����)�������3���	����)���� 	�
����)����
�"&-��/�����������)�	��3	������)����2
%�.��	���!����3	�
����������$&�2
%�	���!����.��
���)����2
%�.��	���!������%����� 3�����.��	���!�����"&�)������ � $�%����)����2
%�.��
	���!������%������%�  

�%��"% -��/������.�$���$��7��"&�'��!"&��,�!���,!'��!��)�������(��.� 6.4 �� ���"��!"&��,�!�
��!��)��������������'�'��!��"&������	�
���������!��"&�'-���3�������� ,(�%��"%�'��������
��!� 12.00 �. ������
���������,��.��������������������� 2�&�-��/�������',��3	01�
�
	���!����,!'01!�����&������-��������!"&��,�!����!��!��	�� ������� 7 �� ����'��
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��'��*�"&$)������.��-��/������ $)������3	<,!'$)������$�.�.��01$�-$������.��	�
��-
2
%��
�	���!���� ��s-�2(.��-��/������ ,!'��s-�2(.��01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���
!���� (���") �"��%�,��3	$)��������'������� �.!.(. ���-A��3� 15 ���-,(����!"&��,�!� 2�&�
����)�����������!��-��/�������'�)���������'����.��������,!'01�
�	���!�������$)��< 

6.5  .�$���$��7�3����.��	���!���� 

6.5.1 -��/������.�$���$��7��4��$7�"&�'�$��.��	���!����.��������3	,�01!�����"&���-���!
7�����(%�,( 2 ��.�%���,(������ 4 �� �
�	���!��������� ,!'����4��01!����-����	�
�
�%�	���$"��"��( 

6.5.2 ��
&���'����$1�$��.�����-��	�������������������������	�����	!" (“������”) ����$��
.��	���!����.��������3	��13���!������.��-��/������,(��"��01��"�� ���-��/������.�$���
$��7��"&�'�-/�4��$7�"&�'�$��.��	���!����.��������3	,�-���!3��s�� ���-���!�"&-��/�������"
�(����'$���"&�'���$��.��	���!����.��������3	�%� ������,(���)�����"�� �!��
��
$	�C������� 01�"&�"��&�C����13�$	�C������� -���!2�&���(��"��&��"&��13�$	�C������� ���������
����$��.��-���!���!�� ,!'-��/�	�
�	��	��$��2�&���3	�".�%�,!'�)������������3�$	�C������� 

6.5.3 -��/������.�$���$��7��4��$7�)�$&�2
%�	���!����.��01!���� 	�����$&�2
%����!��.��-
	!����w.��$)��������'������� �.!.(. 	�
� �"0!��'�-(����-��	������������� ���-��/�
������'�)���������'����.��01�
�	���!�������$)��< 

7. ��$$�1["N��"���������� :  

7.1. ����������-2
%��
�	���!���� :  

- -��/������ 

- 01$�-$������.��	�
��-2
%��
� 

- Internet 

- �������
&�3��"&-��/�������'�)�	�����&��(��3�����( 

7.2. ���!'��"������������-2
%��
�	���!�������&��(�� : 

- ���" 

7.3. ��7"����-2
%��
�	���!���� :  

- �-2
%��
�	���!����,--�(���(� 

- �-2
%��
�	���!����,--��(� 

7.4. ���!'��"����7"����-2
%��
�	���!�������&��(�� : 

-��/�������'�)���������-2
%��
�	���!��������(���(� ����
���01�
�	���!������(�!�$&�.��
�
�	���!����,!'������3	-��/�������-2
%��
�	���!��������(���(� A��3��'�'��!� 10 ��
�� 
�-,(�����'�-"���������$�������������� ��
&������	(�������(����"% ,!�,(���"  

���"�"& 1 ��
&��.���
&���.�1!��	���!�����"�1!��(���"&�)�	�� ��(����"% 

��%��"& 1 	���1!��	���!����������	�
�����- 10.50 -��(�	��� �����!� 3 ���)����(��(��� 
2�&�-��/�������'�-2
%��
�	���!��������(���(�3��(�������������!' 5.00 .���1!���"&(���� 
(10 -��) �%��"% 3�����'�'��!����!�� -��/����������������.������$��.���������������$� 
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,!'/	�
�����D�� ,!'/	�
�����$���
&�3��"&��"�-�������$�-��$��	�
��%�	���� ����'�-2
%��
�
	���!����3	�-01�
�	���!����A��3� 5 ���)�����-,(���"&�����	(��������!�� 

�%��"% -��/�������'�)���������-2
%��
�	���!��������(���(�����)���������"&�������)��������$��-
�"&���-�������-"%� ,!'/	�
��)���������!���� 	!������$)����$)�	�-��3����(��] .�������� 
(���") 

��%��"& 2 	���1!��	���!����������	�
�����- 11.3270 -��(�	��� �����!� 3 ���)����
(��(��� ,!'$������-2
%��
��(���(�����(&)���� 11.1486 -��(�	��� �%��"% 3�����'�'��!�
���!�� -��/����������������.������$��.���������������$� ,!'/	�
�����D�� ,!'/	�
�
����$���
&�3��"&��"�-�������$�-��$��	�
��%�	���� 	�
�  

���" � ���)����3��s(���"&����$��.���������������$� ,!'/	�
�����D�� ,!'/	�
�����$���
&�3��"&
��"�-�������$�-��$��	�
��%�	�� ,!'$������-2
%��
��(���(�����(&)���� 11.1486 -��(�	���
����'�-2
%��
�	���!����3	�-01�
�	���!����A��3� 5 ���)�����-,(���"&�����	(��������!�� 

�%��"% -��/�������'�-2
%��
�	���!�����"&�	!
���1�%�	��.��01�
�	���!���� 

���"�"& 2 	��A��3��'�'��!� 10 ��
�� �-,(�����'�-"���������$�������������� ������
�	(��������!��.��(� -��/�������'���3	01�
�	���!����$�����2
%�.��	���!������������)�
���2
%�.��	���!�����"&-��/�������)�	�� 

���&� -��/������.�$���$��7�3�������-2
%��
�	���!����(���)�$&�.���
�	���!�����(���(� 	�
�
	������.���
�	���!�����(���(� (����
&���..������-2
%��
�	���!�����(���(�.��(� 	�
�3�
���"�
&�3��"&-��/���������-����(����$)��������'������� �.!.(.���-��/�������'��'��*3	 
01�
�	���!�������- � $)������.��-��/������ ,!' $)������3	<,!'$)������$�.�.��
01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!���� ,!'�'������������-2
%��
�	���!����(���)�$&�.���
�
	���!�����(���(�	�
�	������.���
�	���!�����(���(� �����%�,$���	(�0!,!'������,0����
�)��������.��������3	$)��������'������� �.!.(. ���-����!� 

• ���"�-2
%��
�	���!����,--��(� 

-��/�������'����-2
%��
�	���!������������)����2
%�.��	���!����(���"&-��/�������)�	�� 
	���������"%��$������!�������������-�)�	������������(����
&���.�"&�'-��� ������&�(%�,(���)�
���������'�'��!� 10 ��
�� �-,(�����'�-"���������$�������������� ����"���!'��"�� ���"% 

7.4.1 -��/������	�
�01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!���� 

(1) 01�
�	���!����$�����.���
�	���!���� ���"&-��/������	�
�01$�-$������.��	�
��-2
%��
�
	���!���� (���") �%��"%  01�
�	���!����$�����$&�.���
�	���!������3����)����2
%�.��	���
!�����"&-��/�������)�	�� ���3	�
������������$&�.���
�	���!����.�����)����2
%�.��	���
!�����"&-��/�������)�	�� 3������-2
%��
�	���!�����"&�)������ � $�%����)����2
%�.��	���
!���� 2�&���������"&�-������01�1,!0!��'����,!� 

(2) $��7�.��01�
�	���!����3����.���
�	���!�����'����.�%�	!�����"&����'�-"��	���!������
-����.��1!���$&�2
%�	���!����.��01�
�	���!����,!�����%� 

(3) 01�
�	���!�����"&(�����.���
�	���!�����'(���������!'��"��3�3-�)�$&�.���
�	���!����
.��-��/������3	�������-����1�(�� �������)��������	�
�	���!�����"&(�����.���
�	���
!���� ����"�1!��.%�(&)�3����.���
���%�!' 1,000 -�� ,!'�)����
&��"&-��/������	�
�01$�-$������
.��	�
��-2
%��
�	���!���� (���") 2�&�-��/������	�
�01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!�����'
$���-	!�C������-�)�$&�.���
�	���!����3	,�01$&�.���
�	���!��������
&����	!�C�� 

(4) 3����"�"&�)���������"&01�
�	���!����(��������-������.���
�	���!����3��)�$&�.���
�	���
!�����%��������1!��	���!����	������7�����"������-2
%��
�	���!���� (���") .��01�
�	���
!�����"&����4��13��������"&-�����������'�-"��	���!���� -��/�������'�
���01�
�	���!����
��'$���'.���
�	���!�����%�	������"&����4��13��������"&-�����������'�-"��	���!�����%�  
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3����"�"&01�
�	���!����$&�.���
�	���!����3	,�-��/������  ,!'���.���
����!�����0!3	
	���!����.��01�
�	���!�����"&����4��13��������"&-�����������'�-"��	���!�����"�1!��(&)�
��� 1,000 -�� -��/�������'�)���������-2
%��
�	���!����.��01�
�	���!�����%�	��3�������
���!�� 

(5) ����'�-"��	���!����,!'	�
�01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!����2�&����-��-	���
���-��/�������'$�	��$
��-���$��7�3�	���!�����"&���	!
� 3-�
�������-2
%��
�	���!���� 
����3-�$�s��-���� ,!'3-�)��-A�/"$)�	�-��7�����"������-2
%��
�	���!���� (���") 3	�-01�
�
	���!���� ������/�"� A��3� 7 ���)�����-,(���)�����1!������$�� �1!��	���!���� ����
.��,!'�����-2
%��
�	���!����.�����)�����-2
%��
�	���!����  

(6) -��/�������'�)��������3	����'�-"��	���!����,!'	�
�01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���
!�����)��'������.���
�	���!����A��3� 5 ���)�����-,(���)�����1!������$�� �1!��	���
!���� ����.��,!'�����-2
%��
�	���!����.�����)�����-2
%��
�	���!����  ��������������.�
-<�"����D��.��01�
�	���!�����"&������-7�������������� �)��� (�	���) 	�
�7�����������
�
&�(�"&-��/�������)�	��) (���!.�"&-<�"�"&01�
�	���!����,����3�3-�)�.�3�-�����������	�
�
��$������s�."������W��' $&����3����01�
�	���!����������/�"�!��'�-"�� �%��"% A��3(
��
&���.�"&�'-�3�.� 10 

(7) 3����"�"&01�
�	���!�������
&��)�$&�.���
�	���!����(�-��/������  ,!'-��/����������
$������-2
%��
�	���!����.��01�
�	���!�����������13��'	�������)��������.��-��/������
(��.� 10 01�
�	���!�������.����!���)�$&�.���
�	���!������3��'	�����!��)����2
%�.��
	���!����3��"&01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!�����"&01�
�	���!�������
&��)�$&�.���
�	���
!���� �%��"% ������!���)�$&�.���
��'$�-1���s(���
&����-�������(����-��/��������� 

(8) ���!��)����	���!�����"&�-2
%��
��'�)�3����)������������)�����-2
%��
�	���!���� 	�
�
���"&�)���������-2
%��
�	���!����.�����)�����-2
%��
�	���!�����%��� ,!�,(���" 

(9) 3����"�"&�����������$������)��'������.���
�	���!����3	,�01�
�	���!������ ,!'01�
�
	���!�����"&$&�.���
�	���!����(�!��"&�'�-�)��'��.���
�	���!�������	!�����	�
�����$��
�
&�,������ -��/����������)��'��.���
�	���!�������!�����	!�����	�
�����$���
&��� ���
���-�����	s���-���01�1,!0!��'����  �%��"% (��	!����w,!'��7"����"&�)�	����3�.� 9 

7.4.2  ATM 

-��/����������-�)�$&�.���
�	���!����0��-�����7�����������"��s� (��	!����w ��
&���.,!'
��7"����"&-��/�������)�	�� 2�&��'�����(����'��*��'������� �.!.(. ,!'$)��������'������� 
�.!.(.�"&��"&��.�� �%��"% -��/�������',��3	$)��������'������� �.!.(. ,!'����'��*�"&
$)������.��-��/������ $)������3	<,!'$)���$�.�.��01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���
!���� ��s-�2(.��-��/������ ,!'��s-�2(.��01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!���� (���") 3	
01!�������-!��	���������� 7 �����������&�3	-����� 

7.4.3 Tele-bank 

-��/����������-�)�$&�2
%�	���!�������-�����7�����������*�� ����"��7"����-�)��',!'���
��s-��/�������2
%�	���!���� (��	!����w ��
&���. ,!'��7"����"&-��/�������)�	�� 2�&��'�����
(����'��*��'������� �.!.(. ,!'$)��������'������� �.!.(.�"&��"&��.�� �%��"% -��/������
�',��3	$)��������'������� �.!.(. ,!'����'��*�"&$)������.��-��/������ $)������3	<
,!'$)���$�.�.��01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!���� ��s-�2(.��-��/������ ,!'��s-�2(
.��01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!���� (���") 3	01!�������-!��	���������� 7 �����
������&�3	-����� 
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7.4.4 ���/�"� 

-��/����������-�)�$&�.���
�	���!����������/�"� (��	!����w ��
&���.,!'��7"����"&-��/�
������)�	�� 2�&��'�����(����'��*��'������� �.!.(. ,!'$)��������'������� �.!.(.�"&
��"&��.�� �%��"% -��/�������',��3	$)��������'������� �.!.(. ,!'����'��*�"&$)������.��
-��/������ $)������3	<,!'$)���$�.�.��01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!���� ��s-�2(
.��-��/������ ,!'��s-�2(.��01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!���� (���") 3	01!�������-
!��	���������� 7 �����������&�3	-����� 

7.4.5 Internet 

-��/����������-�)�$&�2
%�	���!�������-�����7������������(����s( (��	!����w ��
&���.,!'
��7"����"&-��/�������)�	�� 

(1) 01�
�	���!�����"&��'$���'3�-�����2
%�.��	���!�����������(����s( $�����.�3�-�����
7������������(����s(�-7�������������� �)��� (�	���) ,!'��
&����-����(�,!� 01�
�	���
!�����'$������)����2
%�.��	���!���� ���$������'-��!.�'�-"��01�
�	���!���� (Client No.) �"&
�'3�2
%�.��	���!������������ 1 	����!. (����
&���.,!'��7"����"&7������)�	����3����
3	-�����  

(2) ��
&����-�������(�3	3�-�����2
%�.��	���!����0������(����s(���7�����,!� 01�
�	���
!�����'$������)����$&�.��	���!����������4�-(�(����
&���.,!'��7"���2
%�.��	���!����0��
-�����7������������(����s(.��7�������������� �)��� (�	���) �%��"% -��/�������'�
���    01
�
�	���!��������-,!'01���(����
&���.,!'��7"����"&�)�	�������!��  

��
&�����-�����7������������(����s(���-�����.��7�������������� �)��� (�	���) 2�&�01�
�
	���!�����"&(�!�3�-�����7������������(����s(�-7������'$�����3�-������
&� ] �"&7�����
3	-�������1,!�����	�
�������$&�.��	���!������������� ���%�01�
�	���!�����"&.�3�-�����
�������(����s( ����"A��'�"&�'(���$"���7�����"��,!'��3����(��] ����"&����
&���-���3�-�����
7������������(����s( (���(���"&7������)�	��  

(3) 01�
�	���!����$�����$&�.���
�	���!����0��-�����7������������(����s(.��7��������
������ �)��� (�	���) 3����)����2
%�.��	���!�����"&-��/�������)�	�� 3	�
������������$&�
.���
�	���!����.�����)����2
%�.���%� 3������-2
%��
�	���!�����"&�)������ � $�%����)����2
%�
.�� 2�&���������"&�-������01�1,!0!��'����,!� 

�%��"% 	��01�
�	���!�������!���)����.���
�	���!����3���,!'��!��)�����
&�] -��/������.�
$���$��7��"&�'�4��$7����-2
%��
�	���!���� 

(4) $��7�.��01�
�	���!����3����.���
�	���!�����'����.�%�	!�����"&����'�-"��	���!������
-����.��1!���$&�2
%�	���!����.��01�
�	���!����,!�����%�  

(5) 01�
�	���!����$�����$&�.���
�	���!��������)���������"&�"�1!��.%�(&)���%�!' 1,000 -�� 
������)����)������%�3�����)�������  

3����"�"&01�
�	���!����$&�.���
�	���!����3	,�-��/������,!'���.���
����!�����0!3	
	���!����.��01�
�	���!�����"&����4��13��������"&-�����������'�-"��	���!�����"�1!��(&)�
��� 1,000 -�� -��/�������'�)���������-2
%��
�	���!����.��01�
�	���!�����%�	��3�������
���!��  

(6) 3����"�"&�)���������"&01�
�	���!����(��������-������.���
�	���!���� ���0��-�����
7������������(����s(.��7�������������� �)��� (�	���) �%� �������1!��	���!����	����
��7�����"������-2
%��
�	���!���� (���") .��01�
�	���!�����"&����4��13��������"&-����������
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�'�-"��	���!���� -��/�������'�
���01�
�	���!������'$���'.���
�	���!�����%�	������"&
����4��13��������"&-�����������'�-"��	���!�����%�  

(7) ����'�-"��	���!����,!'	�
�01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!���� 2�&����-��-	���
���-��/�������'��$�	��$
��-���$��7�3�	���!�������	!
� 3-�
�������-2
%��
�	���!����
����3-�$�s��-���� ,!'3-�)��-A�/"$)�	�-��7�����"������-2
%��
�	���!���� (���") 3	01�
�	���
!����������/�"� A��3� 7 ���)�����-,(���)�����1!������$�� �1!��	���!���� ����.��,!'
�����-2
%��
�	���!����.�����)�����-2
%��
�	���!���� ���,(-��/�������'���<�(�)��������
��������
&�,!'�)��'��.���
�	���!����A��3� 5 ���)�����-,(���)�����1!������$�� �1!��
	���!���� ����.��,!'�����-2
%��
�	���!����.�����)�����-2
%��
�	���!���� �������������
�.�-<�"����D��.��01�
�	���!�����"&������-7�������������� �)��� (�	���) (���!.�"&-<�"�"&
01�
�	���!����,����3�3-�)�.�3�-����������� �%��"% A��3(��
&���.�"&�'-���3�.� 10 

-��/�������'�
�	!�C��3�����)�������0��-�����7������������(����s(�"&����4��1�-7�����
��������� �)��� (�	���) ���	!�C��3�����)��������"&$�-1�� ,!'3���������  

(8)  01�
�	���!�����'�������������$&�.���
�	���!����0��-�����7������������(����s(���� 
	�����)����������$�s�$�-1��,!��������"3� ] �%�$�%� ��������"�"&��$1�������������0���!���"&
��������'--����"&3	-�����3���
&�����!�� ������-��/�������'�)��������$�-$��.�0���!��,!'
,��.3	�$�s�$�%�A��3� 30 �� �-,(���"&���-,�����01�
�	���!���� (��,������"&7�����,	�
��'��*����)�	�� ���,(-��/�������'�������0��0��� 

(9) ���!�	���!�����"&�-2
%��
��'�)�3����)������������)�����)�����1!������$�� �1!��	���
!���� ����.��,!'�����-2
%��
�	���!����.�����)�����-2
%��
�	���!���� ���01�
�	���!����
$�����$�-���0!����)�������$&�.���
�	���!����0��-�����7������������(����s(.��7�����
��������� �)��� (�	���) ��3����)��������  

(10) 3����"�"&�����������$������)��'������.���
�	���!����3	,�01�
�	���!������ ,!'01�
�
	���!�����"&$&�.���
�	���!����(�!��"&�'�-�)��'��.���
�	���!�������	!�����	�
�����$��
�
&�,������ -��/����������)��'��.���
�	���!�������!�����	!�����	�
�����$���
&��� ���
���-�����	s���-���01�1,!0!��'����  �%��"% (��	!����w,!'��7"����"&�)�	����3�.� 9 

���&� -��/������������&��(�� ���!�� 	�
���!"&��,�!���7"����-2
%��
�	���!����(��.� 7.3 ,!'.� 
7.4 �� ���-��/������	�
�01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!�����"&���-���,(�(%����-��/�
�����A��	!��� (��	!����w ��
&���.,!'��7"����"&-��/������	�
�01$�-$������.��	�
��-2
%��
�
	���!�����"&���-���,(�(%����-��/�������)�	�� 2�&���7"����-2
%��
�	���!�������!���'�����
(����'��*��'������� �.!.(. ,!'$)��������'������� �.!.(. �"&��"&��.�� 	�
����-����
�	s���-���$)��������'������� �.!.(. ,!� ������
���������,��.��������������������� 
�%��"% -��/�������',��3	$)��������'������� �.!.(. ,!'����'��*�"&$)������.��-��/������ 
$)������3	<,!'$)���$�.�.��01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!���� ��s-�2(.��-��/������ 
,!'��s-�2(.��01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!���� (���")3	01�
�	���!�������-!��	�� ��
������ 7 ���)�������������&��(�� ���!�� 	�
���!"&��,�!���7"����-2
%��
�	���!�������!�� 2�&�
����)�����������!��-��/�������'�)���������'����.��������,!'01�
�	���!�������$)��< 

7.5. �'�'��!�3�����-2
%��
� :   

���"�-2
%��
�	���!��������(���(� 	�
��-2
%��
�	���!����,--��(�   

7.6. ���!'��"���'�'��!�3�����-2
%��
� :  

• ���"�-2
%��
�	���!��������(���(� : A��3� 5 ���)�����-,(���"&�����	(�����(���"&�'-���3�
.�7.4 
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-��/�������'�)���������-2
%��
�	���!��������(���(�.��01�
�	���!����,(!'�����
&������
(����
&���.�"&�)�	����3�.� 7.4 ���,(-��/�������'�)�	����������
&� ,!'3����"���"&�)�	���-
2
%��
�	���!�����%�(���-��	����)����.��-��/������	�
�������"&$)��������'������� �.!.(. 
�"�)�$&�3	-��/������	����-�)�$&�2
%�	�
��)�$&�.���
�	���!����.����������� -��/�������'
�)���������-2
%��
�	���!����3����)��������  

• ���"�-2
%��
�	���!����,--��(� : 

������)����2
%�.��	���!���� (%�,(���)����������'�'��!� 10 ��
�� �-,(�����'�-"�����
����$�������������� 	���������"%��$������!�������������-�)�	������������(����
&���.�"&
�'-��� 

01�
�	���!����$�����.���
�	���!������������)����2
%�.��	���!����3������!��"&-��/�
������)�	�� 

(1) ���"(��(��-7�������������� �)��� (�	���) 

(�) ����)�������$&�.���
�	���!����0������(��7����� (%�,(��!�����)�����������!� 15.30 �. 
$)�	�--�����7������������(����s( (%�,(��!����&�3	-����� – 16.00 �. 3����)����2
%�.��	���
!����(���"&-��/�������)�	�� 3	�
������������$&�.���
�	���!����.�����)����2
%�.���%� 3�
�����-2
%��
�	���!�����"&�)������ � $�%����)����2
%�.�� 2�&���������"&�-������01�1,!
0!��'����,!�  

�%��"% -��/������.�$���$��7��"&�'��!"&��,�!���!��)����������!������'�'��!��"&������	�
����
�����!��"&�'-���3�������� ,(�%��"%�'����������!� 12.00 �. ����
������-�(����01�
�	���!���� 
2�&�-��/�������',��3	01�
�	���!����,!'01!�����&������-��������!"&��,�!����!��!��	�� 
������� 30 �� ����'(����'��*�"&$)������.��-��/������ $)������3	<,!'$)������$�.�.��
01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!���� ,!',��3	$)��������'������� �.!.(. ���-A��3� 15 
���-,(����!"&��,�!� 

(.) ����)�������$&�.���
�	���!����0������(��7����� 	�
�-�����7������������(����s( (���") 
3����)����2
%�.��	���!�����"&-��/�������)�	�� ,(�������������	�
���������!��"&-��/�
������)�	�� 	�
�����)�������3���	����)���� 	�
����)�����"&-��/�����������)�	��3	�����
�)����2
%�.��	���!����3 	�
����������$&�.���
�	���!����.�����)����2
%�.����%�����        
3������-2
%��
�	���!�����"&�)������ � $�%����)����2
%�.����%������%� 

(2) ���"(��(�-��/������	�
�01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!�����
&��"&����	�
� 
��� (1) 

(�) ����)�������$&�.���
�	���!���� 3��'�'��!�����-2
%��
�	���!����(%�,(��!�����)����
�������!� 15.30 �. 3����)����2
%�.��	���!����(���"&-��/�������)�	�� 3	�
������������$&�
.���
�	���!����.�����)����2
%�.���%� 3������-2
%��
�	���!�����"&�)������ � $�%����)����2
%�
.�� 2�&���������"&�-������01�1,!0!��'����,!� 

�%��"% -��/������.�$���$��7��"&�'��!"&��,�!���!��)����������!������'�'��!��"&������	�
����
�����!��"&�'-���3�������� ,(�%��"%�'����������!� 12.00 �.����
������-�(����01�
�	���!���� 
2�&�-��/�������',��3	01�
�	���!����,!'01!�����&������-��������!"&��,�!����!��!��	�� 
������� 30 �� ����'(����'��*�"&$)������.��-��/������ $)������3	<,!'$)������$�.�.��
01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!���� ,!',��3	$)��������'������� �.!.(. ���-A��3� 15 
���-,(����!"&��,�!� 

(.) ����)�������$&�.���
�	���!���� 3����)����2
%�.��	���!�����"&-��/�������)�	�� ,(���
����������	�
���������!��"&-��/�������)�	�� 	�
�����)�������3���	����)���� 	�
����)����
�"&-��/�����������)�	��3	������)����2
%�.��	���!���� 3 	�
����������$&�.���
�	���!����
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.�����)����2
%�.����%����� 3������-2
%��
�	���!�����"&�)������ � $�%����)����2
%�.����%�
�����%� 

7.7. ���.���
�	���!���� : 01�
�	���!���� ��(��,��!��	��  

7.8. ���!'��"�����.���
�	���!�������&��(�� :  

-��/������.�$���$��7�3����,��.	�
���!"&��,�!� ��"&���-�'�'��!�3����$��)�$&�.���
�!��	��
���&��(��3�����( ����',��3	01�
�	���!����,!'01!�����&������-��������!"&��,�!����!��
!��	�� ������� 7 �� ����'����'��*�"&$)������.��-��/������ $)������3	<,!'$)������
$�.�.��01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!���� ��s-�2(.��-��/������ ,!'��s-�2(.��
01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!���� (���") �"��%�,��3	$)��������'������� �.!.(. ���-
A��3� 15 ���-,(����!"&��,�!� �%��"% ����)�����������!��-��/�������'�)���������'����.��
������,!'01�
�	���!�������$)��< 

7.9. ���!'��"�����&��(�� :  

7.9.1 ����)��'�������-2
%��
�	���!���� 

• ���"�-2
%��
�	���!��������(���(� 

(1) 01�
�	���!����3�������������������	�����	!"������(�!�������3	01$�-$������.��	�
�
�-2
%��
�	���!�����)��������.���
�	���!����.��01�
�	���!����(����
&���.�"&�)�	����.� 7.3 
,!'.� 7.6 ���-��/���������)����(��-���!��	�
�.��������������01�
�	���!�����"�,(
����3� ,!'01�
�	���!�����'���(,��	�
��-�%�����)�����������!�� 

(2) ����'�-"��	���!����	�
�01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!���� (���") 2�&����-��-	���
���-��/������ �'��$�	��$
��-���$��7�3�	���!�����"&���	!
� 3-�
�������-2
%��
�	���!���� 
����3-�$�s��-���� ,!'3-�)��-A�/"$)�	�-��7�����"������-2
%��
�	���!���� (���") 3	,�01�
�
	���!����������/�"� (���"&��1�"&�'-���3�3-�)�.�3�-�����������A��3� 7 ���)�����-,(��2
%�
.��	���!����  

(3) -��/�������'�)��������3	����'�-"��	���!���� ,!'/	�
�01$�-$������.��	�
��-2
%��
�
	���!�����)��'��.���
�	���!��������(���(����!��A��3� 5 ���)�����-,(���)�����-2
%��
�
	���!��������(���(� ��������������.�-<�"����D��.��01�
�	���!�����"&������-7��������
������ �)��� (�	���) 	�
�7������������
&� (���!.�"&-<�"�"&01�
�	���!����,����3�3-�)�.�3�
-����������� 	�
���������s�7�������������� �)��� (�	���) ."������W��'$&����3����01�
�
	���!���� ,!'��$�������/�"�!��'�-"��(���"&��1�"&�'-���3�3-�)�.�3�-����������� �%��"% 
A��3(��
&���.�"&�'-�3�.� 10 

(4) 3����"�"&�����������$������)��'������.���
�	���!����3	,�01�
�	���!������ ,!'01�
�
	���!�����"&$&�.���
�	���!����(�!��"&�'�-�)��'��.���
�	���!�������	!�����	�
�����$��
�
&�,������ -��/����������)��'��.���
�	���!�������!�����	!�����	�
�����$���
&��� �%��"% 
(��	!����w,!'��7"����"&�)�	����3�.� 9 

(5) ���!��)����	���!�����"&�-2
%��
��'�)�3����)������������)�����-2
%��
�	���!����	�
����"&
�)���������-2
%��
�	���!����.�����)�����-2
%��
�	���!�����%��� ,!�,(���" 

�%��"% 	��A��3��'�'��!� 10 ��
�� �-,(�����'�-"���������$�������������� �������"%��
$������!����������(����
&���.�"&�'-��� -��/�������'���3	01�
�	���!����$�����2
%�.��	���
!������������)����2
%�.��	���!�����"&-��/�������)�	�� 
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• ���"�-2
%��
�	���!����,--��(� : ����)��'�������-2
%��
�	���!����,--��(� 

-��/�������'�)��������3	����'�-"��	���!����,!'/	�
�01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���
!�����)��'��.���
�	���!���� A��3� 5 ���)�����-,(���)�����1!������$�� �1!��	���!���� 
����.��,!'�����-2
%��
�	���!����.�����)�����-2
%��
�	���!���� ��������������.�-<�"����
D��.��01�
�	���!�����"&������-7�������������� �)��� (�	���) 	�
�7������������
&�(��
�!.�"&-<�"�"&01�
�	���!����,����3�3-�)�.�3�-����������� 	�
���������s� 7�������������� 
�)��� (�	���) ."������W��'$&����3����.��01�
�	���!���� ,!'��$�������/�"�!��'�-"��
(���"&��1�"&�'-���3��)�.�3�-����������� �%��"%A��3(��
&���.�"&�'-���3�.� 10 

8. ��$.�1����#�����������: 

8.1. ���������$-��!"&��	���!���� :  

- -��/������ 

- 01$�-$������.��	�
��-2
%��
� 

- Internet 

- �������
&�3��"&-��/�������'�)�	�����&��(��3�����( 

8.2. ���!'��"�����$-��!"&��	���!�������&��(�� :  

�������'������-$-��!"&��	���!����A��3�����'�'��!� 10 ��
�� �-,(�����'�-"�����
����$�������������� ,(�'����-$-��!"&��	���!�����.��W��'�������$��.��	���!������%�
,������%� (��	!����w/��
&���.�"&-��/�������)�	�� ���,(-��/�������'���<�(��������
&�  

�%��"% 	��A��3��'�'��!� 10 ��
�� �-,(�����'�-"���������$�������������� �������	(�����
3	�!��������(����
&���.�"&�'-��� 01�
�	���!����$�����$-��!"&������
�	���!�����'	���������
���2�&���1A��3(���-��	��.��-��/������(���������"&-��/�������)�	��3	�"���$-��!"&��	���
!������ ������$-��!"&��	���!�������!�� 	������ ���.���
�	���!����.��������	��&� 
(������(����) ��
&�2
%�	���!����.���������"�������	��&� (�������!�����) (����
&���.�"&�'-�
��3���������������������� ���-��/�������'�)���������)�������.���
�	���!����.��������
(���� A��	!�	���7�����"�����$-��!"&��	���!���� (���") ,!��)����)��'������2
%�	���!����
.���������!�����  

$)�	�-01�
�	���!�����"&��'$���'2
%�	�
�$-��!"&��	���!����.���������"% 	�
���"���� “���
$-��!"&��	���!�����.� (SWITCHING IN)” ����)�����-��$��	�
��%�	���"&��������.���
�	���
!���� 	�
������"&���������!���������
&�] A��3(���-��	�������.��-��/������ (������(����) 
A��	!�	���7�����"�����$-��!"&��	���!���� (���") ��
&��)����)��'��2
%�	���!����.���������"% 
(�������!�����) $�����$&�$-��!"&��	���	���!������"&�2
%�	���!����.���������"%��3����
�'�'��!��$��.����%�,�� 2�&������(����
&���.�"&�'-���3�.� 5 “����$��.��	���!������%�,��” 
	�
�3��'	�����,!'��!��"&-��/�������)�	��3	������$��.��	���!����.���������"%  2�&������
(����
&���.�"&�'-���3�.� 6 “����$��.��A��	!�����$��.����%�,��” ���&� -��/���������
���������-!� 	�
�����������"����s-��7�����"�����$-��!"&��	���!�����.� (SWITCHING IN 
FEE) (���") .���������"%3	,�01�
�	���!���� ���,(-��/�������'���<�(��������
&� 

���"01�
�	���!������'$���'.���
�	�
�$-��!"&��	���!����.���������"% 	�
���"���� “���
$-��!"&��	���!������� (SWITCHING OUT)” ����)�����-��$��	�
��%�	���"&��������.���
�
	���!���� 	�
������"&���������!���������"% (������(����) A��	!�	���7�����"�����$-��!"&��
	���!���� (���") ��
&��)����)��'��2
%�	���!����.������������
&�2�&���1A��3(���-��	��.��-��/�
����� (�������!�����) 01�
�	���!����$�����$&�$-��!"&��	���!������3��'	�����,!'��!��"&



��������
�����������������  

  
 

51

-��/����������-�)�$&�.���
�	���!���� 2�&������(����
&���.�"&�'-���3�.� 7 “����-2
%��
�	���
!����”  ���&� -��/������������������-!� 	�
�����������"����s-��7�����"�����$-��!"&��	���
!������� (SWITCHING OUT FEE) (���") 3	,�01�
�	���!�����"&��'$���"&�'$-��!"&��	���!����
�����
&��)����)��'��2
%�	���!����.���������
&� ] A��3(���-��	�������.��-��/������ 
(�������!�����) ���,(-��/�������'���<�(��������
&� 

	��01�
�	���!��������$��)�$&�$-��!"&��	���!����3��'	�����,!'��!��"&-��/����������-
�)�$&�2
%��
�	���!���� 	�
��)�������$-��!"&��	���!��������	�
������,!'��!��"&-��/������
�)�	�� 	�
�����)�������3���	��� -��/������.�$���$��7��"&�'�4��$7���$-��!"&��	���!����
���!�� 

���&� -��/������.�$���$��7�3�������)����$-��!"&��	���!���� (���)�$&�$-��!"&��	���!���� 
	�
�	������$-��!"&��	���!���� 	��-��/�������������,!��	s���01�
�	���!���������-
��'����$1�$��	�
��)�3	01�
�	���!�����$"�0!��'���� 	�
����"�
&�3��"&-��/���������-����(����
$)��������'������� �.!.(. ���-��/�������',��3	01�
�	���!�������������-!��	�� �����
��� 7 ���)��������"�����!"&��,�!����!��  

�%��"% -��/������.�$���$��7�3�������&��(��	�
����!��	�
���!"&��,�!� 01$�-$������.��	�
��-2
%�
�
�	���!���� ,!'/	�
����������$-��!"&��	���!���� ,!'/	�
���
&���.3����$-��!"&��	���
!����3�A��	!� ������
���������,��.��������������������� ,!'���
����������)���������"&
0����������!'��"������������� ���-��/�������',��3	$)��������'������� �.!.(. ,!'��
��'��*�"&$)������.��-��/������ $)������3	<,!'$)������$�.�.��01$�-$������.��	�
��-2
%�
�
�	���!���� ��s-�2(.��-��/������ ,!'��s-�2(.��01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!���� 
(���") 3	01!�������-!��	�����������&�3	-��������!�� 

���"01!�����"&���-���!7������%� 01!������"�������"��$������
�	���!������ 	�
�01!����(%�,(  
2 ��.�%���,(������ 4 �� �s$������
�	���!�����������,($)�	�-���"01!�����"&�����(�-���!�%�             
01!������$������
�	���!��������-01�
&��� �%��"% (��	!����w ��
&���.,!'��7"����"&-��/������
�)�	�� ���,(-��/�������'���<�(��������
&�  

8.2.1 ��7"���$-��!"&��	���!����  

01�
�	���!����$������)����$-��!"&��	���!����.�����������A��3(���-��	��.��-��/������ 
���(��(��"&-��/������	�
�01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!�����"&���-���,(�(%����-��/�
����� (���") 2�&�$������-�)�$&�2
%�	�
�.��	���!���� 	�
����01�)�	���"&3�����$��.��,!'�-2
%�
�
�	���!����.�����������!�� 	�
��)����$-��!"&��	���!����0��-�����7�����������*�� 
	�
�-�����7������������(����s(.��7�������������� �)��� (�	���) 	�
���7"�
&�] �"&-��/������
������&��(��	�
���!"&��,�!���7"���$-��!"&��	���!�����"&������3	-��������-��/������	�
�
01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!�����"&���-���,(�(%����-��/������A��	!��� (��
	!����w ��
&���. ,!'��7"����"&-��/�������)�	�� 

(1) ��7"���$-��!"&��	���!�������0��-��/������	�
�01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!����  

(�) 01�
�	���!����$������
&�������'$��3����$-��!"&��	���!�������"&-��/������	�
� 
01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!���� (���") �����,!'��!��)�����"&�)�	��3	������)����2
%�
.��	���!���� 3�����	���!����	������7�����"�����$-��!"&��	���!���� (���")  

(.) $��7�.��01�
�	���!����3����$-��!"&��	���!�����'����.�%�	!�����"&����'�-"��	���!����
��-����.��1!���.���
�	���!����.��������(���� ,!'���$&�2
%�	���!����.��������
�!�����.��01�
�	���!����,!�����%�  

(�) 01�
�	���!�����"&(�����$-��!"&��	���!�����'(���������!'��"��3�3-�)�.�$-��!"&��	���
!����.��-��/������3	�������-����1�(�� ����'-��
&�������(���� �)�������� 	�
��)����	���
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!�����"&�'������������(����,!'�
&��������!������"&(������'$-��!"&��	���!���� ,!'�)���
�
&��"&-��/������	�
�01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!���� (���") 2�&�-��/������	�
�01$�-$���
���.��	�
��-2
%��
�	���!�����'$���-	!�C������-�)�$&�$-��!"&��	���!����3	,�01�
�	���
!��������
&����	!�C��  

(�) 3����$-��!"&��	���!����	!�� ] ������3����)������"���� -��/�������'����"��!)��-�"!'
������ (1(� 1) (��!)��-���	!�.������)�������  

(�) 3����"�"&�)����	���!���� 	�
��)���������"&01�
�	���!����(�����$-��!"&��	���!����3�3-�)�
.�$-��!"&��	���!�����%��������)����	���!����	�
��1!��	���!����.��������(����       
	������7�����"�����$-��!"&��	���!����.��01�
�	���!�����"&����4��13��������"&-�������
����'�-"��	���!���� -��/�������'�
���01�
�	���!������'$���'$-��!"&��	���!�����%�	��
����"&����4��13��������"&-�����������'�-"��	���!�����%�  

(W) 3����"�"&01�
�	���!�����"�)�$&�$-��!"&��	���!����3	-��/������ ,!'���$-��!"&��	���
!�������!�����0!3		���!����.��������(����.��01�
�	���!�����"&����4��13��������"&
-�����������'�-"��	���!�����"�1!��(&)���� 1,000 -�� -��/�������'�)��������$-��!"&��	���
!����.��01�
�	���!�����%�	��3����������!��  

(�) 3����"�"&01�
�	���!�������
&��)�$&�$-��!"&��	���!����(�-��/������,!'-��/����������
$�����$-��!"&��	���!����.��01�
�	���!�����������13��'	�������)��������.��-��/������
(��.� 10 01�
�	���!�������.����!���)�$&�$-��!"&��	���!������3��'	�����!��)�����"&-��/�
�����	�
�01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!���� (���") �"&01�
�	���!�������
&��)�$&�$-��!"&��
	���!���� �%��"% ������!���)�$&�$-��!"&��	���!�����'$�-1���s(���
&����-�������(����-��/�
��������  

(2) ���!��)����	���!����.��������(�����"&$-��!"&��	���!����,!'������&��)����	���!����
.���������!����� 3����"�"&������$-��!"&��	���!������������������
&�A��3(���-��	��.��
-��/������ �'�)�A��3� 4 ���)������������)����$-��!"&��	���!�����)�����%� 	�
����"&�)����
�����-2
%��
�	���!����.�����)�����-2
%��
�	���!�����%��� ,!�,(���" 

(�) 01�
�	���!�����'��$�������������)�$&�$-��!"&��	���!���� 	��-��/���������)����
$-��!"&��	���!�����$�s�$�-1��,!� ���,(���-�����	s���-���-��/������  

(<) -��/������.�$���$��7��"&�'���-�)�$&�$-��!"&��	���!�����&����� � ��!�3���!�	��&�(���"&
-��/�������	s�$���� �%��"% -��/�������',��3	01!�������-!��	���������� 3 ���)�������
���3�$��7����-�)�$&�$-��!"&��	���!���� ����'����'��* � $)������.��-��/������ $)������
3	<,!'$)������$�.�.��01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!���� ��s-�2(.��-��/������ ,!'
��s-�2(.��01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!���� (���") 

(2) Tele-bank 

-��/����������-�)�$&�$-��!"&��	���!�������-�����7�����������*�� ����"��7"����-�)��',!'
�����s-��/�������2
%�	���!���� (��	!����w ��
&���. ,!'��7"����"&-��/�������)�	��  

(3) Internet 

(�) 01�
�	���!�����"&�"������'$��3����$-��!"&��	���!����0��-�����7������������(����s(
$�����.�3�-��������!���� A��3(��
&���.�"&�'-���3� .� 6.2.5 "��7"���.��	���!�������0��
-�����7������������(����s(.��7�������������� �)��� (�	���)" ,!'.� 7.4.5 "��7"����-2
%��
�
	���!�������0��-�����7������������(����s(.��7�������������� �)��� (�	���)"  
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(.) $��7�.��01�
�	���!����3����$-��!"&��	���!�����'����.�%�	!�����"&����'�-"��	���!����
��-����.��1!���.���
�	���!����.��������(����,!'���$&�2
%�	���!����.��������
�!�����.��01�
�	���!����,!�����%�  

(�) 01�
�	���!����$�����$-��!"&��	���!������������)����)������%�3�����)������� ���&�
���������!������������"&,��(��	��������������0��-�����7������������(����s(��(�.��01�
�
	���!�����"&�"��1�-7�������������� �)��� (�	���)  

3����"�"&01�
�	���!�����"�)�$&�$-��!"&��	���!����3	,�-��/������ ,!'���$-��!"&��	���!����
���!�����0!3		���!����.��������(����.��01�
�	���!�����"&����4��13��������"&-�������
����'�-"��	���!�����"�1!��(&)���� 1,000 -�� -��/�������'�)��������$-��!"&��	���!����.��
01�
�	���!�����%�	��3����������!��  

(�) 3����"�"&�)����	���!����	�
��)���������"&01�
�	���!����(�����$-��!"&��	���!���� ���0��
-�����7������������(����s(.��7�������������� �)��� (�	���) �������)����	���!����	�
�
�1!��	���!����.��������(���� 	������7�����"�����$-��!"&��	���!����.��01�
�	���!����
�"&����4��13��������"&-�����������'�-"��	���!���� -��/�������'�
���01�
�	���!����
��'$���'$-��!"&��	���!�����%�	������"&����4��13��������"&-�����������'�-"��	���!����
�%�  

(�) -��/�������'�
�	!�C��3�����)�������0��-�����7������������(����s(�"&����4��1�-
7�������������� �)��� (�	���) ���	!�C��3�����)��������"&$�-1��,!'3���������  

(W) 01$-��!"&��	���!�����'�������������$-��!"&��	���!����0��-�����7������������(����s(
���� 	�����)����������$�s�$�-1��,!��������"3�] �%�$�%� ��������"�"&��$1�������������0��
�!���"&��������'--����"&3	-�����3���
&�����!�� ���-��/�������'�)��������$�-$��.�0���!��
,!',��.3	�$�s�$�%�A��3� 30 �� �-,(���"&���-,�����01�
�	���!���� (��,������"&7�����,	�
��'��*����)�	��  

(�) ���!��)����	���!����.��������(�����"&$-��!"&��	���!����,!'������&��)����	���!����
.���������!����� 3����"�"&������$-��!"&��	���!������������������
&�A��3(���-��	��.��
-��/������ �'�)�A��3� 4 ���)������������)����$-��!"&��	���!�����)�����%�	�
����"&�)����
����$-��!"&��	���!�����%��� ,!�,(���" ���01$-��!"&��	���!�����'$�����$�-���0!����)�
������$-��!"&��	���!����0��-�����7������������(����s(.��7�������������� �)��� 
(�	���) ��3����)��������  

(2) 3����"�"&01�
�	���!�������
&��)�$&�$-��!"&��	���!����(�-��/������,!'-��/����������
$�����$-��!"&��	���!����.��01�
�	���!�����������1�'	�������)��������.��-��/������(��
.� 10 01�
�	���!�������.����!���)�$&�$-��!"&��	���!������3��'	�����!��)�����"&-��/������
	�
�01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!���� (���") �"&01�
�	���!�������
&��)�$&�$-��!"&��	���
!���� �%��"% ������!���)�$&�$-��!"&��	���!�����'$�-1���s(���
&����-�������(����-��/������
���  

(�) -��/������.�$���$��7��"&�'���-�)�$&�$-��!"&��	���!�����&����� � ��!�3���!�	��&�(���"&
-��/�������	s�$���� �%��"% -��/�������',��3	01!�������-!��	���������� 3 ���)�������
���3�$��7����-�)�$&�$-��!"&��	���!���� ����'����'��* � $)������.��-��/������ $)������
3	<,!'$)������$�.�.��01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!���� ��s-�2(.��-��/������ ,!'
��s-�2(.��01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!���� (���") 

���&� -��/������������&��(��	�
����!��	�
���!"&��,�!���7"���$-��!"&��	���!����(���"&�'-���3�
.� 8.1 ,!' .� 8.2 ���-��/������	�
�01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!�����"&���-���
,(�(%����-��/������A��	!��� (��	!����w ��
&���.,!'��7"����"&-��/������	�
� 01$�-$���
���.��	�
��-2
%��
�	���!�����"&���-���,(�(%����-��/�������)�	�� 2�&���7"���$-��!"&��	���
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!�������!���'�����(����'��*��'������� �.!.(. ,!'$)��������'������� �.!.(. �"&
��"&��.�� 	�
����-�����	s���-���$)��������'������� �.!.(. ,!� ������
���������,��.
��������������������� �%��"% -��/�������',��3	$)��������'������� �.!.(. ,!'����'��* 
� $)������.��-��/������ $)������3	<,!'$)������$�.�.��01$�-$������.��	�
��-2
%��
�
	���!���� ��s-�2(.��-��/������ ,!'��s-�2(.��01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!���� (��
�")3	01�
�	���!�������-!��	���������� 7 ���)������������!"&��,�!����3	-��������!�� 
2�&�����)�����������!��-��/�������'�)���������'����.��������,!'01�
�	���!�������$)��< 

8.3 ����)����������
&��"���$-��!"&��	���!����  

����'�-"��	���!����	�
�01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!���� (���") 2�&����-��-	������
-��/�������'��$�	��$
��-���$��7�3�	���!�����"&���	!
�.��������(����,!'������
�!�����.��-��/������ 3-�
������$-��!"&��	���!���� ����3-�)��-A�/"$)�	�-��7�����"��
���$-��!"&��	���!���� (���") 3	01�
�	���!����������/�"�(���"&��1�"&�'-���3�3-�)�.�3�-�����
���������A��3� 7 ���)�����-,(���)����$-��!"&��	���!���� �%��"% A��3(��
&���.�"&�'-�3�.� 10  

8.4 ����)�	����!�,!'����.��	�
��-2
%��
�	���!���� ���"���$-��!"&��	���!����  

(1) ����)�	����!�3�����-�)�$&�$-��!"&��	���!����  

01�
�	���!����$�����$��)�$&�$-��!"&��	���!�������"&7�������������� �)��� (�	���) 	�
�
-��/������ 	�
�01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!���� 	�
����������$-��!"&��	���!�����"&
-��/�������)�	����(����,!'��!�����"&$���!���-���.��,!'�-2
%��
�	���!�����"&�)�	����
3�.� 6 ,!'.� 7 (��!)��- 

(�) ���"(��(��-7�������������� �)��� (�	���) ���$-��!"&��	���!����0������(��7����� 
	�
�-�����7������������(����s( (�������!��"&-��/�������)�	��3����)����$-��!"&��	���
!����3	�
������������.�����)����$-��!"&��	���!�����%� ,!'���$-��!"&��	���!����0��  
����(��7����� 	���)�������$-��!"&��	���!��������	�
���������!��"&-��/�������)�	��3�
���)����$-��!"&��	���!���� 	�
��)�������3���	��� 3	�
������������.�����)����$-��!"&��
	���!�������� �%��"% 01�
�	���!�����'��$������)�������$-��!"&��	���!����0��-�����
7������������(����s(����	�
���������!��"&-��/�������)�	��  

(.) ���"(��(��--��/������	�
�01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!�����
&��"&����	�
���� (�) 
���$-��!"&��	���!����(�������!��"&-��/�������)�	�� 3����)����$-��!"&��	���!����3	�
�
���������.�����)����$-��!"&��	���!�����%�,!'	���)�������$-��!"&��	���!����
����	�
���������!��"&-��/�������)�	��3����)����$-��!"&��	���!���� 	�
��)�������3�
��	��� 3	�
������������.�����)����$-��!"&��	���!�������� 

(2) ����.��,!'�-2
%��
�	���!�������"$-��!"&��	���!����  

(�) ���"������(���� ����)��������$-��!"&��	���!�����'3��1!��	���!�����"&�)������ � 
$�%����)�����"&�"���$-��!"&��	���!�����%� 2�&���������"&�-������01�1,!0!��'����,!� 	����
��7�����"�����$-��!"&��	���!������� (SWITCHING OUT) (���")  

(.) ���"�������!����� ����)��������$-��!"&��	���!�����'3��1!��	���!�����"&�)������ � 
$�%����)�����"&-��/�������
������-�������������(���� 2�&���������"&�-������01�1,!
0!��'����,!�-�������7�����"�����$-��!"&��	���!�����.� (SWITCHING IN) (���")  

8.5 �����!"&��,�!��)�	����!�,!'����.��	�
��-2
%��
�	���!���� ���"$-��!"&��	���!����  

-��/������.�$���$��7��"&��!"&��,�!���
&���.(���"&�'-���3�.� 8.4,!'/	�
���!"&��,�!� ���&��(��
�)�	����� ��7"���3����$-��!"&��	���!���� �����.��-���!'��"��������� �%��"% 3�����)�����
���!��-��/�������)���������'����.��������,!'01�
�	���!�������$)��< ������
���������
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,��.��������������������� �%��"%-��/�������',��3	01�
�	���!����,!'01!�����&������-���
�����!"&��,�!����!��!��	��������� 7 �� ����'(����'��*�"&$)������.��-��/������ 
$)������3	<,!'$)������$�.�.��01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!���� ��s-�2(.��-��/�
����� ,!'��s-�2(.��01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!���� (���") ,!',��3	$)������
��'������� �.!.(. ���-A��3� 15 ���-,(����!"&��,�!�  

-��/������.�$���$��7��"&�'���)�������$-��!"&��	���!���� 3����"�"&��������$������)�
7�������-���������(����'��*�� -��/�������'�)��������$��)�$&�2
%�.��3����)����,���"&
������	!����3	�)����2
%�.���� ,!'3	�
������)��������.����'��*�"&!����3�������	!����
���)����2
%�.�� 	�
�3����"�
&�3�-��/�������'�)��������(���"&�	s�$����,!'�	��'$� ������
-��/������.�$���$��7��"&����'��������4��$7���$&�$-��!"&��	���!����.��01�
�	���!����3�
���"2�&�����"0!��'�-(���'$��7�A��3����-��	��,!'�������
&���/���'����$1�$��.��01�
�	���
!���� 

8.6 .�$���$��7�3����$-��!"&��	���!���� 

8.6.1 -��/������.�$���$��7��4��$7�"&�'$-��!"&��	���!����.��������3	,�01!�����"&���-���!
7�����(%�,( 2 ��.�%���,(������ 4 ���
�	���!��������� ,!'����4��01!����-����	�
��%�	��
�$"��"��( 

8.6.2 ��
&���'����$1�$��.�����-��	�������������������������	�����	!" (“������”)          
���$-��!"&��	���!����.��������3	��13���!������.��-��/������,(��"��01��"�� ���-��/�
�����.�$���$��7��"&�'�-/�4��$7�"&�'$-��!"&��	���!����.��������3	,�-���!3��s�� ���-���!
�"&-��/�������"�(����'$���"&�'��$-��!"&��	���!����.��������3	�%� ������,(���)�����"�� 
�!��
��$	�C������� 01�"&�"��&�C����13�$	�C������� -���!2�&���(��"��&��"&��13�$	�C������� ���������
����$��.��-���!���!�� ,!'-��/�	�
�	��	��$��2�&���3	�".�%�,!'�)������������3�$	�C������� 

8.6.3 -��/������.�$���$��7��4��$7�)�$&�$-��!"&��	���!����.��01!���� 	�����$&�2
%����!��
.��-	!����w.��$)��������'������� �.!.(. 	�
� �"0!��'�-(����-��	������������� ���
-��/�������'�)���������'����.��01�
�	���!�������$)��< 

9. ��$���$%��$�1["N��"� .�1����#�����������
�������$�� �$"��$��.���"#�'������ :  

���"-��/��������$������)��'��.���
�	���!����������� ,!'�'�)��'��.���
�	���!�������
	!�����	�
�����$���
&�,�� -��/�������'�)�	��.%�(������)��������(��� ���(�����-����
�	s���-���$)��������� ,!'���
���������,��.������� ���.%�(���"&�)�	�����!��(��
$������4�-(������� ,!'���7���(�01�
�	���!����.����������������� ,!'-��/�������'(��
,��3	01�
�	���!�������������-!��	���������� 60 ��  

10. ��$��"#�������
��$���$%������(���"�����������"�'�3+0"���������� :  

-��/����������!
&���)�	������)��'������.���
�	���!�����
�,�01�
�	���!�����"&�"�)�$&�.���
�
	���!����.�������������,!��� �W��'3����"�"&�)�	���� 2�&�(��������������"��(����"% 

(1) -��/�������������,!� �"������
&����$����(,!'$��	(�$�0!��������"�"&�.��	(���(����"% ���
�����	s���-.��01�1,!0!��'����,!� 

(�) �"�	(��)�����)�3	��$������)�	��� ������ 	!�����	�
�����$��.��������������������
$��	(�$�0! 	�
� 

(.) �"�	(��"&�)�3	��������������-�)��'�������	!�����	�
�����$���"&!������(���)�	����!�
��(� 2�&��	(����!����1����	�
������-���.��-��/������ 
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(2) �"�)�$&�.���
�	���!������,!� ,(3�����'�'��!��"&-��/�������������)��'������.���
�	���
!����3	,�01�
�	���!���� -��/�������-�������-2
%��
�	���!�������!�����1�(�� ,!'01�1,!
0!��'�����������-���.��1!3����������,��.�������	!�,!'������������������ ���
�����-2
%��
�	���!�����"&���1�(���%�(����������-2
%��
�	���!�����"&�1�(��(%�,(	��&�$(���.�%�
�� ,!'�������(��(%�,(���!' 0.5 .�������-2
%��
�	���!�����"&�1�(�� 

(3) �"�)�$&�.���
�	���!����3�����'�'��!��"&-��/�������-�������-2
%��
�	���!�������1�(�� 
,!'01�1,!0!��'�����������-���.��1!3����������,��.�������	!�,!'��������������
���� ��������-2
%��
�	���!�����"&���1�(���%�(����������-2
%��
�	���!�����"&�1�(��(%�,(	��&�
$(���.�%��� ,!'�������(��(%�,(���!' 0.5 .�������-2
%��
�	���!�����"&�1�(�� 

����!
&���)�	������)��'������.���
�	���!����,�01�
�	���!����(�� (1) (2) 	�
� (3) -��/�
������'�4�-(�(��	!����w ��(����"% 

(�) �!
&���)�	���)��'��.���
��������� 10 ���)�����-,(���"&01�
�	���!�����"�)�$&�.���
�	���
!�����%� ���,(���-���0��0����$)��������'������� �.!.(.  

(.) ,��01�
�	���!�����"&�"�)�$&�.���
�	���!������,!�3	���-�������!
&���)�	������)��'��.��
�
�	���!���� (!��������0�(�01�
�	���!��������
&�,!'01!�����&���3	���-��
&�����!�����
��7"���3�] ����!�  

(�) ,������!
&���)�	������)��'������.���
�	���!���� �����%���$��������"&,$���	(�0!.��
����!
&�� ,!'	!�C��������-�����	s���-.��01�1,!0!��'����(��.� (1) 	�
�����-���.��1!
.��01�1,!0!��'����(��.� (2) (�$)����������!� �%��"% -��/�������'��-	���3	01�1,!
0!��'�����)��������,���s��  

(�) 3��'	�������!
&���)�	������)��'������.���
� 	���"01�
�	���!����$&�.���
�	���!����3�
�����!����!�� -��/�������'�-2
%��
�	���!�����%� ����)��'��.���
�,�01�
�	���!����
(��!)��-���"&$��)�$&�.���
����	!� 

11. ��$��(����$�1["N��"���.�1����#�����������-��.�#� :  

11.1 -��/�����������.��	�
����-2
%��
�	���!���� (���)�$&�2
%�	�
��)�$&�.���
�	���!�����"&
���-��,!�	�
����	����-�)�$&�2
%�	�
��)�$&�.���
�	���!������ �W��'3����"�"&�)�	���� 2�&���
����������"��(����"%  

(1) (!��	!�������$���������)����2
%�.����(����(�  

(2) -��/�������������,!� �"������
&����$����(,!'$��	(�$�0!��������"��(����"% ������-
�����	s���-.��01�1,!0!��'����,!�  

(�) �"�	(��)�����)�3	��$������)�	��� ��� ���	!�����	�
�����$��.�����������������
$��	(�$�0!  

(.) ��$������)�����1!������$��.��������������������7���,!'�	��'$� 	�
�  

(�) �"�	(��)�����
&�3���
&����������'����.��01�
�	���!����  

�%��"% �����.�� 	�
����-2
%��
�	���!����(���)�$&��"&���-��,!� 	�
����	����-�)�$&�2
%�	�
��)�$&�
.���
�	���!����(�� (�) (.) 	�
� (�) $�������'�)������� 1 ���)���� ���,(���-0��0����
$)������  

(3) 3����"�"&����������"���!����	!�����	�
�����$��3�(����'��* ,!'�"�	(�������(����"%
����.�%� 2�&���3	����0!��'�-(�������������!�������"��$)��<  
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(�) (!��2
%�.��	!��������!����$���������)����2
%�.����(����(� �%��"% �W��'3����"�"&
�����������!����3�	!������"&2
%�.��3�(!��2
%�.��	!�����,	��%�����������!' 10 .��
�1!������$��.�����������  

(.) �"�	(������"&�)�3	��$�����,!���!"&������(��(����'��*�������$�" ,!'�)�3	��$��������
������������'��*	�
��-����������(����'��*��(����(� 	�
�  

(�) �"�	(��"&�)�3	��������������-�)��'�������	!�����	�
�����$���"&!������(���)�	����!�
��(� 2�&��	(����!����1�	�
������-���.��-��/������,!'01�1,!0!��'�����	s���-���,!�  

(4) ��������.��	���!����(���)�$&�2
%�	���!�����"&�-��,!� 	�
�������	����-�)�$&�2
%�	���
!���� ,�01!�����W��'��� ��
&���������4.���s����� ��(����"%  

(�) -��/�������"�	(������$�$���01!��������%�]�"$����"&��.���-�����'�)���(����"%  

1. �����'�)��"&�������0���1!C��	�
�����0��C��F������(���=	��� ��"&���- ��������,!'
���-�������F������ �����'����=	������	�
��=	���(����'��*  

2. ���3	���$�-$�������������,������������ 	�
�  

3. �����'�)��"&�������4�-(�(���)�$&���"&���-������	�
���������$�����-���!01�"�)����(��
�=	���  

(.) -��/��������$������)���������1��!1��� ,!'(���$�-��
&����-.���s�������"&���-!1�����3�
$��'$)��<  

11.2 ��
&�����4�	(�(��.� 11.1 ,!'-��/��������'$���'��.��	�
����-2
%��
�	���!���� 	�
�
	����-�)�$&�2
%�	�
��)�$&�.���
�	���!���� -��/�������'�4�-(���(����"%  

(1) -��/�������',��3	01�
�	���!�����"&�"�)�$&�2
%�	�
��)�$&�.���
�	���!������,!�3	���-���
�����.��	�
����-2
%��
�	���!��������!� ,!'	������	(�(��.� 11.1(1) (2) 	�
� (3) 3	
����0�(�01�
�	���!��������
&�,!'01!�����&���3	���-������	����-�)�$&�2
%�	�
��)�$&�.���
�
	���!���������7"���3�]����!�  

(2) -��/�������'�����������.��	�
����-2
%��
�	���!���� 	�
����	����-�)�$&�2
%�	�
��)�$&�
.���
�	���!���� �����%�,$���	(�0! ,!'������,0�����)��������.������������%�3	$)������
��'������� �.!.(. ���-����!�  

(3) 3����"�"&-��/��������.��	�
����-2
%��
�	���!����	�
�	����-�)�$&�2
%�	�
��)�$&�.���
�	���
!����(��.� 11.1(1)(2) ,!'(3) ���� 1 ���)���� -��/�������'�)����������(����"% ����������-
�)�$&�2
%�	�
��)�$&�.���
�	���!����  

(�) -��/�������'�������������-�)�$&�2
%�	�
��)�$&�.���
�	���!���� ,!'������C��'���!����
.����������� � ���)����$�����������������%�3	$)��������'������� �.!.(. ���-A��3���
�)�������������-�)�$&�2
%�	�
��)�$&�.���
�	���!����  

(.) -��/�������',��3	01�
�	���!�����"&�"�)�$&�2
%�	�
��)�$&�.���
�	���!������,!�3	���-���
������.��	�
��-2
%��
�	���!���� (!��������0�(�01�
�	���!��������
&�,!'  01!�����&���3	
���-����������-�)�$&�2
%�	�
��)�$&�.���
�	���!���������7"���3�]����!�  

3����"�"&-��/��������.��	�
����-2
%��
�	���!���� 	�
�	����-�)�$&�2
%�	�
��)�$&�.���
�	���
!���� -��/���������	����)�����1!������$��$��7� �1!��	���!���� ����.��	���!���� ,!'
�����-2
%��
�	���!�����s��  
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11.3 -��/�������'	������.��	���!���� 	�
�	����-�)�$&�2
%�	���!���� 3�����'�'��!��"&-��/�
������-������.��	���!�������1�(��,!'01�1,!0!��'�����������-���.��1!3����������
,��.�������	!�,!'������������������ �������.��	���!�����"&���1�(���%�(���������
.��	���!�����"&�1�(��(%�,(	��&�$(���.�%���,!'�������(��(%�,(���!' 0.5 .������.��	���
!�����"&�1�(�� �%��"% -��/�������',��01�
�	���!�����"&�"�)�$&�2
%�	���!������,!�3	���-������
	���.��	���!���� (!��������0�(�01�
�	���!��������
&�,!'01!�����&���3	���-������	���
�-�)�$&�2
%�	���!���������7"���3�] ����!� 

12. ��$���
(���$"�$�1["N��"���������� : 

��
&����������'����.��01�
�	���!���� 	�
�3����"�"&�"�����)������
&���/��$�"��A�����
�*�/C���,!'�������.����'��* 	�
���
&���/��$�"��A��3��'--(!��������� -��/�������'	���
�-�)�$&�2
%�	�
� �)�$&�.���
�	���!����.��������������������&����� (���'�'��!��"&$)������
��'������� �.!.(. ��'��* �%��"% ������ 20 ���)����(��(��� ���,(�'���-�����	s���-���
��'������� �.!.(. 3	.����'�'��!�	����-�)�$&�2
%�	�
��)�$&�.���
�	���!����������� 

13. ��"#���('�%(������
^���$��
.$$'�%��$)����������� :  

13.1 -��/�������'����$��	���!����3	,�-���!�"&2
%�	���!��������.��)�������
�	���!����
(����'��*��'�����)��-(!����������	!����w��"&���-.��)�������
�	���!����3����������
,!'	���"&.��-��/������ 

13.2 01�
�	���!����$��������	���!������3����"��(����"%   

(�) ������	���!����3	-��� ����� -�(� ,!'�1$��$.��01�
�	���!���� 

(.) ������	���!����(���)�$&�*�!	�
����0!.���=	��� (2�&������������"�"&01!�����"&���-���!
7�����(%�,( 2 ��.�%���,(������ 4 �� �
�	���!��������� ,!'����4��01!����-����	�
��%�	��
�$"��"��( ���,(*�!�'�"�)�$&���������
&�) 

(�) ������	���!����3����"���*/�
&� ] �"&-��/�������	s�$����,!'����(�3	����� 

�%��"% 01���,!'01�-����'(�����
&��)�.����	���!�������(�����"&$)�������'�-"��	���!���� 3�
���"�"&01�-������������013�-������������--��/������ 01�-����'(���������!'��"��3�3-�)�
.�3�-�����������,!'�
&�(�����'�-"��	���!���������)�.����	���!���� ,!'�)��'
��7�����"��������(��	�.���7�����"��������	���!�����"&�'-���3����!'��"��������� (���")   

����'�-"��	���!�����'-����.��1!������	���!���� ,!'���3-�
���������	���!���� ����
	��$
��-���$��7�3�	���!����3	01�-���	���!���� ,!'���3-�
���������	���!����3	,�    
01���	���!����A��3� 7 ���-(%�,(���"&����'�-"��	���!�������-�)�.����	���!����   

�%��"% $��7�.��01�
�	���!�����'����.�%�(���
&�����'�-"��	���!������-����.��1!!�3��'�-"��    
01�
�	���!������"�-���,!� 

13.3 ��
&���'����$1�$��.�����-��	�������������������������	�����	!" (“������”)  ����-
!��'�-"��������	���!����.��������3	��13���!������.��-��/������,(��"��01��"�� ���-��/�
�����.�$���$��7��"&�'�-/�4��$7!��'�-"��������	���!����.��������3	,�-���!3��s�� ���
-���!�"&-��/�������"�(����'$���"&�'���-!��'�-"��������	���!����.��������3	�%� ������,(
���)�����"�� �!��
��$	�C������� 01�"&�"��&�C����13�$	�C������� -���!2�&���(��"��&��"&��13�
$	�C������� �������������$��.��-���!���!�� ,!'-��/�	�
�	��	��$��2�&���3	�".�%�,!'�)�����
�������3�$	�C������� 
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14. ��$���������3� :  

14.1. ���-��������������0! : �����  

14.2. 	!����w������������0! : ���"  

14.3. �)�	����!� ��7"��� ,!'.��)���3�������������0!,�01�
�	���!���� : ���" 

15. ��4$$������'�%��^������#�$�����Z1���������$��'�%3+.�#�["N��$"�3+0"���������� :  

15.1. ��7�����"����� (�������7�����"��,!'��3�����"&��'���������"&��"����s-������������
�%�	��) :  

��������7�����"�� ((�� 15.2) : ���!'��"������=(��.� 15.2 

���!'��"��/�)����/�(�� :  

��'��������7�����"��,!'��3�����%�	���"&��"����s-���������������������!' 3.00 (���1!��
����$����� 	����	�"%$����� ���	���7�����"���������� ��7�����"��01�1,!0!��'���� (���") 
��7�����"������'�-"�� (���") ��7�����"���"&����/����!���� (���") ,!'��7�����"���
&��"&��"����s-
�������������"&�"C��3�����)��������1!������$��$��7� (���") � ���"&�)�����1!������$��$��7�
.����������� (�������A�/"�1!�����&�) 

�������s(�� ��7�����"��,!'��3�����%�	���"&��"����s-���������������!��.��(�������
��'������ �����!"&��,�!���(�������	��'$� .�%���1�-����(�� ] ��� .���.�������� �)����
01�
�	���!���� ���(� ������$���!���-�������7�����"��,!'��3����,(!'�������"&�"�����-
���&�.�%�	�
���!"&��,�!��� ��������-���&�.�%�	�
���!"&��,�!����!�������(��	!����w�"&
$)��������'������� �.!.(. �)�	�� 

15.2. ��7�����"��,!'��3�����"&��"����s-������������ :  

15.2.1. ��7�����"�������������� :  

���!'��"��/�)����/�(�� :  

3��(�����������!' 2.50 (��.���1!������$����� 	����	�"%$����� ���	���7�����"�����
����� ��7�����"��01�1,!0!��'���� (���") ��7�����"������'�-"��(���") ��7�����"���"&����/�
���!���� (���") ,!'��7�����"���
&��"&��"����s-�������������"&�"C��3�����)��������1!������$��
$��7� (���") � ���"&�)�����1!������$��$��7�.����������� 

�������s(�� 3����"�"&�"����-2
%��
�	���!��������(���(�A��3��'�'��!� 10 ��
�� �-,(����
�'�-"���������$��.���������������������(����
&���.�"&�)�	����3�.� 7.4 -��/�������'
��"����s-��7�����"�������������&��(������'�'��!�����- 10 ��
�� �-,(�����'�-"�����
����$��.��������������������� 3��(�����������!' 2.50 (��.���)��������������'�-"��.��
��������� � ���"&���'�-"���������$�������������� 

�%��"% 3����"�"&�1!��	���!�����"&�)�	����� ����)����(���1!���"&(����.��	���!�����"�1!�����
��� 50 !��-�� -��/�������'��"����s-��7�����"�������������������!' 2.50 (��.���1!��
����$����� 	����	�"%$����� ���	���7�����"���������� ��7�����"��01�1,!0!��'���� (���") 
��7�����"������'�-"��(���") ��7�����"���"&����/����!����(���") ,!'��7�����"���
&��"&��"����s-
�������������"&�"C��3�����)��������1!������$��$��7� (���") � ���"&�)�����1!������$��$��7�
.�����������  
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15.2.2. ��7�����"��01�1,!0!��'�������� :  

���!'��"��/�)����/�(�� :  

3��(�����������!' 0.10 (��.���1!������$����� 	����	�"%$����� ���	���7�����"�����
����� ��7�����"��01�1,!0!��'���� (���")��7�����"������'�-"��(���") ��7�����"���"&����/����
!���� (���") ,!'��7�����"���
&��"&��"����s-�������������"&�"C��3�����)��������1!������$��
$��7� (���") � ���"&�)�����1!������$��$��7�.�����������  

15.2.3. ��7�����"������'�-"��	���!�������� :  

���!'��"��/�)����/�(�� :  

3��(���"&-��/�������)�	�� ,!'��"����s-���-��/������  

-��/������.�$���$��7�3�������������
&���.�����"����s-	�
���!"&��,�!��(����7�����"��.��(�
�������(���)��������,��01!����	�
�01�
�	���!��	�� ,(-��/�������'����'��*���!'��"��
���!�� � $)������.��-��/������ $)������3	<,!'$)������$�.�.��01$�-$������.��	�
��-
2
%��
�	���!���� ��s-�2(.��-��/������ ,!'��s-�2(.��01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���
!���� (���") 

15.2.4. ��7�����"���"&����/����!���� :  

���!'��"��/�)����/�(�� :  

���"  

15.2.5. ��7�����"��������)�	��� :  

���!'��"��/�)����/�(�� :  

���"  

15.2.6. ��7�����"���
&� ] :  

���!'��"��/�)����/�(�� :  

��3�����"&��"&��.���-�������'��"����s-(���"&������� ��(����"% 

(1) ��3������
&��(����'$��3�����$��.��	���!������%�,���"&��"����s-������������(���)�����"&
������� �%��"% ���������!' 0.25 .���)�����������.���������,!'3����-<�"�'(���������3����
.������������W!"&����������� A��3��'�'��!� 1 � ��� ��3����3�������)���/��
��'��$���7 ��$
&���/����'��$���7 ��3����������(!�� ���$��$������.�� ���-��
�0�,�������1 ,!'$����,�'�)����������  

(2) ��3����3����$�--<�" ,!'��3�����
&�] 3����$�--<�" 2�&������3����(���$�-����$��3�
��'��* ,!'(����'��* 

(3) �����)� ������ ,!'��$�	��$
��"%����$��.��	���!���� �%�$��$���.��1!$)��<�"&01!����
������-,!'$��.��1!�������  

(4) ����s-��/�����$��3�(����'��* 3��(�����������!' 0.10 (��.���1!��	!�����.��,(!'
$��!���� (���")  
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(5) �����)�,!'��$�������3�] ,�01�
�	���!���� 	�
�-���!�"&��"&��.���-������������(�� 
	��$
�-���!����'��*,!'������(��] ����������'��*3�	��$
����������,!'/	�
�.��$�����  
01�
�	���!�����"&-��/���������)� (!����.��$���"&-��/�������"	���"&���)�.�%�(���"&$)������
��'������� �.!.(. 	�
���'������� �.!.(. 	�
��=	����)�	��  

(6) ������,--F���3-���2
%�	���!���� 3-$&�2
%�	���!���� 3-$&�.��	���!���� 3-�
������2
%�
,!'.��	���!���� 	��$
��-���$��7�3�	���!����,!',--F����
&�] ��"&���-���������  

(7) ��3����3�����-�)��'������2
%�	���!���� ��3����3���������s� ,!'�)������.�-<�"$)�	�-
����-2
%��
�	���!����  

(8) ��7�����"��7�����(��] ��� ��7�����"�����3�-����� SCB CASH MANAGEMENT ��$�����s�
��7�����"�������������'	���-<�" ���(�  

(9) ��3����	�
���7�����"���
&��"&��"&��.��3������������������ ��� ��7�����"��3������
�'�-"���������$��.�������������������������� �����/�"����  ��,�!���$��(��] �"&
��"&���-���!���� ������,$(��(��] ���)���������
&�  ] ���(�  

(10) ��3����3����(��(��������	�
�����)�������"��
&�����-�)��'	�"%3�].������������%�
��3����3�����-�)��'	�"%�������$���
&�,������)��'	�"%�������$�(��(��$��,	�	�"% ��� ���"&
����/��=	��� ��7�����"��*�! ��7�����"���������� ��$
-����,!'/	�
�-��-��" ��3����3�
�����(����� ��3����	�
���7�����"���
&�3��"&��"&��.���-��������� ���(�  

(11) ��3���� (���") 3�����)�������".��01�1,!0!��'�����"&F�����3	-��/�������4�-(�(��	���"&
	�
���"����$���	���,�������$"�	�����-��/������ ��
&���'����.��01�
�	���!���� 	�
���
&�
���-�)�$&����$)��������'������� �.!.(.  

(12) ��3����(��]�"&����.�%��������4�-(�(���"&��'������� �.!.(. 	�
�$)��������'������� 
�.!.(. 	�
� �=	����)�	��  

(13) ��3�����"&����.�%��������-�)�����$�	�������� ��
&����	!���'�����!����.�����������  

(14) ���"&����/��=	��� (���") �"&����/���������
&� ] (���") 

(15) ��-����� ,!'/	�
���7�����"�� ,!'/	�
���A�/"���� ,!'/	�
���3����(�� ] �"&��"&����
&���-
�����	� ���� �-��- $���- �1,!��s-��/� �����0!��'���� 2�&�$������	�
�	!�����(�� ] 
.���������"&����	�
�������"&���'-���3�.� 15.2.2 “��7�����"��01�1,!0!��'���� ����”  

(16) ��3�����"&����������0�����)��'���� (failed trade)  

(17) ��3����(�� ] ,!'��7�����"���"&����.�%�3��������)��'-<�",!'�!����������� ����� 
��(�-,��01�)��'-<�" ,!'/	�
���01�1,!0!��'���� �"&����.�%�3��'	�������)��'-<�"���������  

(18) ��(�-,��01�)��'-<�" ,!'/	�
���01�1,!0!��'���� �"&����.�%�3��'	�������)��'-<�"������
���  

(19) ��3���������/����'��$���7 ��� ��3����3�������)���/����'��$���7 ��$
&�
��/����'��$���7 ������-���0�,�������1 ��3����������(!�� ���$��$������.�� (!����
���$����,�'�)������� 2�&�����.�%�A��	!���������(%��������"&��"����s-���������(���)�����"&
������� ���3����-<�"-��/�������'(���������3����.���������W!"&�����������A��3�
�'�'��!� 1 � �-������"&-������3�������!�� �%��"% �)���������"&(�����'(������������(�����
!' 0.25 .���1!������$����� 	����	�"%$����� ���	���7�����"���������� ��7�����"��01�1,!
0!��'���� (���") ��7�����"������'�-"�� (���") ,!'��7�����"���
&��"&��"����s-�������������"&�"
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C��3�����)��������1!������$��$��7� (���") � ���"&�)�����1!������$��$��7�.�����������  
�����3����$���"&�����(���"&�)�	���
������3�����)��������.��-��/������  

(20) �����	��2
%�.��	!������"&2
%�	�
�.����
&���'����3������������������ ,!'��7�����"��
����)�������3�(����'��* 

(21) ��3�����"&��"&���-�����$"&���"&��"&��.���-���!����3�	!����� ��� $<<�2
%�.��!��	�� 
,!'��3����	�
���7�����"���
&�](���"&���������������3���� ,!'��7�����"���
&�3���
&�3	������
$�����!����3�	!��������!�� ���(� 

�%��"% A��3��'�'��!� 10 ��
�� �-,(�����'�-"���������$�������������� �����������"&-��/�
��������3	2
%�.����������)����2
%�.��	���!���� 	�
���������"&�����	(�����3	�!��������(��
��
&���.3�.� 7.4 -��/�������'�-0����-��3����(��.� (1) – (17) �����3�������!���'�1�
�����13���7�����"�������������� 

15.3. ��7�����"���"&��"����s-���01$&�2
%�	�
�01�
�	���!���� :  

15.3.1. ��7�����"�����.��	���!���� (Front-end Fee) : �"  

���!'��"��/�)����/�(�� :  

3��(�����������!' 1.50 .���1!��	���!����  

�%��"% -��/�����������"����s-��7�����"�����!��.��(����01$&�2
%�	���!����,(!'�!��	�
�,(!'
���3��(���"&������� �"��%� -��/������.�$���$��7�3�������������
&���.�����"����s-	�
�
��!"&��,�!��(����7�����"���"&��"����s-���01$&�2
%�	�
�01�
�	���!���� ���-��/�������'��
��'��*���!'��"�����!�� � $)������.��-��/������ $)������3	<,!'$)������$�.�.��
01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!���� ��s-�2(.��-��/������ ��s-�2(.��01$�-$������.��
	�
��-2
%��
�	���!���� (���") 

���&� �����!"&��,�!�	!����w ��7"�������s-,!'/	�
��(����7�����"���"&��"����s-���01$&�2
%�	�
�01
�
�	���!���� -��/�������',��3	01�
�	���!�������-!��	���������� 30 �� ���-��/�
������'(����'��* � $)������.��-��/������ $)������3	<,!'$)������$�.�.��01$�-$������
.��	�
��-2
%��
�	���!���� ,!',��3	$)��������'������� �.!.(.���-A��3� 15 ���-,(��
��!"&��,�!� 

15.3.2. ��7�����"������-2
%��
�	���!���� (Back-end Fee) : �"  

���!'��"��/�)����/�(�� :  

3��(�����������!' 1.50 .���1!��	���!���� 

�%��"% -��/�����������"����s-��7�����"�����!��.��(����01$&�2
%�	���!����,(!'�!��	�
�,(!'
���3��(���"&������� �"��%� -��/������.�$���$��7�3�������������
&���.�����"����s-	�
�
��!"&��,�!��(����7�����"���"&��"����s-���01$&�2
%�	�
�01�
�	���!���� ���-��/�������'��
��'��*���!'��"�����!�� � $)������.��-��/������ $)������3	<,!'$)������$�.�.��
01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!���� ��s-�2(.��-��/������ ��s-�2(.��01$�-$������.��
	�
��-2
%��
�	���!���� (���") 

���&� �����!"&��,�!�	!����w ��7"�������s-,!'/	�
��(����7�����"���"&��"����s-���01$&�.��	�
�  
01�
�	���!���� -��/�������',��3	01�
�	���!�������-!��	���������� 30 �� ���-��/�
������'(����'��* � $)������.��-��/������ $)������3	<,!'$)������$�.�.��01$�-$������
.��	�
��-2
%��
�	���!���� ,!',��3	$)��������'������� �.!.(.���-A��3� 15 ���-,(��
��!"&��,�!� 
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15.3.3. ��7�����"�����$-��!"&��	���!���� (Switching Fee) : �"  

���!'��"��/�)����/�(�� :  

- ���"������$-��!"&����
&�2
%�	���!���������"% 	�
����$-��!"&��	���!�����.� (SWITCHING IN)  

3��(�����������!' 1.50 .���1!��	���!���� 

- ���"���$-��!"&��������.���
�	���!���������"% 	�
����$-��!"&��	���!������� (SWITCHING 
OUT)  

3��(�����������!' 1.50 .���1!��	���!���� 

�%��"% ��7�����"�����$-��!"&��	���!���������"����s-���01$-��!"&��,(!'���3��(���"&�������   
01$-��!"&��$�����(�����(����7�����"�����!����  -��/�������',�����!'��"��,!'	!����w
3���������7�����"�����(����'��* � $)������.��-��/������ $)������3	<,!'$)������$�.�
.��01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!���� ,!',��3	$)��������'������� �.!.(.���-  

�%��"% -��/�����������"����s-��7�����"�����!��.��(����01$&�2
%�	���!����,(!'�!��	�
�,(!'
���3��(���"&������� �"��%� -��/������.�$���$��7�3�������������
&���.�����"����s-	�
�
��!"&��,�!��(����7�����"���"&��"����s-���01$&�2
%�	�
�01�
�	���!���� ���-��/�������'��
��'��*���!'��"�����!�� � $)������.��-��/������ $)������3	<,!'$)������$�.�.��
01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!���� ��s-�2(.��-��/������ ��s-�2(.��01$�-$������.��
	�
��-2
%��
�	���!���� (���") 

15.3.4. ��7�����"��������	���!���� : �"  

���!'��"��/�)����/�(�� :  

3��(�� 10 -�� (�	���!���� 1,000 	��� 	�
��*/.�� 1,000 	��� 	�
�(���(���"&����'�-"��
�)�	���������&���3����3	-����� �������'�-"���'��"����s-��7�����"�����01���3����"&�
&��)�.�
���	���!���� 

15.3.5. ��7�����"�����������$��,$��$��7�3�	���!���� : �"  

���!'��"��/�)����/�(�� :  

(���(���"&����'�-"��	���!�����)�	���������&���3����3	-����� 3����"�"&.���!"&���
&�-$��! �"&
��1 ������3-	���!���� ������	��$
��-���$��7�3	�,�01�
�	���!���� 3����"	��,!'�
&� ] �"&
����.�%����� 2�&���$1���������������'$���W��'(�.��01�
�	���!����  

15.3.6. ����-���".���
�	���!��������'�'��!��
������"&�)�	��3�������� (Exit Fee) : ���"  

���!'��"��/�)����/�(�� :  

15.3.7. ��7�����"���
&� ] : �"  

���!'��"��/�)����/�(�� :  

��3����3����2
%�.��	!����� ��
&�$&�2
%�	�
�$&�.��	���!���� 

�������'��"����s-��7�����"���"%�(�����������!' 0.75 .���1!��	���!�����"&$&�2
%�	�
�$&�.���
�
	���!���� ��
&��)��������!�����)��'�����3����3����2
%�.��	!�����3����$&�2
%�	�
�$&�.��
	!����� ��� ��7�����"�����	��2
%�.��	!����� 	�
��
&�](���"&�������'�1���"����s-��
&�$&�2
%�
	�
�$&�.��	!����� ���(�  
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- ��3����3����2
%�.��	!����� ��
&��"���$-��!"&��	���!���� 

(1) ���"�������"%���������(���� -��/�������'�����3����3����2
%�.��	!�����3��(����
�������!' 0.75 .���1!��	���!��������)�����.���3�����$-��!"&��	���!�������  

(2) ���"�������"%����������!����� -��/�������'�����3����3����2
%�.��	!�����3��(����
�������!' 0.75 .���1!��	���!��������)�����.���3�����$-��!"&��	���!�����.� 

�%��"% 	��-��/��������!"&��,�!��(����3����3����2
%�.��	!��������!��.��(�3	$���!��
�-�(�������	��3����2
%�.��	!�����.���������"&�������.�!����3�A��	!� -��/�������'
(����'��*�����"����s-��3���� 	�
��(����3�����(��3	�3	01!�������-!��	�� � $)������
.��-��/������ $)������3	< ,!'$)������$�.�.��01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!���� 
��s-�2(.��-��/������ ,!'��s-�2(.��01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!���� (���") 

-��/�����������"����s-��7�����"��	�
���3�����
&� ] �"&01!����	�
�01�
�	���!����.�3	-��/�
�����	�
�����'�-"��	���!�����)��������3	01!����	�
�01�
�	���!����������"���*/
����	�
��������)��������(����(�.��-��/������	�
�����'�-"��	���!���� ,!'/	�
�          
����)��������3� ] 2�&���$1���������������'$���W��'(�.��01!����	�
�01�
�	���!���� ��� 
��7�����"��3����.���!"&���
&�-$��! ������3-	���!���� ������	��$
��-���$��7�3	�,� 
01�
�	���!���� 3����"	��,!'�
&�] �"&����.�%����� ��7�����"��������	��$
��-���C��'������� / 
�-������	���!���� ��7�����"�������	����$�����*1�����$��.������'�-"��	���!���� ���
(� �������'�-"��	���!�����'�����7�����"�����01�
�	���!����(���(���"&-��/������	�
�
����'�-"��	���!�����)�	���������&���3����3	-�����!�/�'���!��  

-��/������.�$���$��7�3�������������"����s-	�
���!"&��,�!��(��7�����"��.��(��������(��
�)��������,��01!����	�
�01�
�	���!����!��	�� ���-��/�������'(����'��* ���!'��"�����!�� 
� $)������.��-��/������ $)������3	< ,!'$)������$�.�.��01$�-$������.��	�
��-2
%��
�
	���!���� ��s-�2(.��-��/������ ,!'��s-�2(.��01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!����   
(���")   

15.4. ��7"����)����,!'(������7�����"�� :  

-��/�������'�)������7�����"�� (��.� 15.2.1 ������"&�"����)�����1!������$��$��7� ���3�
�1!������$��$��7� (3�����-��) 3�,(!'���)�������C��3�����)������7�����"�� ,!'��"����s-
��������������������
�� 	�
���-�'�'��!���3��"&-��/�������)�	�� 

��3�����
&�]�"&��"&����
&���-������(��.� 15.2.6 (1) – (21) �'��"����s-(���"&������� 3����-<�"
-��/�������'�������(�����%��)���� 	�
�����(���������3����.���������W!"&�����������
(���'�'��!��"&�'���-��'���������3�����%� ,!'-��/������������������'��������3����
���!������$��	(�$�0!��
&������-�1�����3������������ ,!'�'��-�������������!�����"�"&
���-	!�C������,��� �%��"% ��3�������!����13������	s���-���01�1,!0!��'���� 2�&�-��/�
������'����0�C������)�������������3�	��$
��"%���W--.��1!$)��<�"&01!����������-,!'3�
��������-��'�)�� 

�������s(�� -��/�������'�������(������7�����"�� ,!'��3�������!���'�����(��	!����
-<�" ,!'(����'��*�"&��"&��.���)�	�� 

���&� 	��$����-��/������!���� ,!'/	�
���'������� �.!.(.	�
�$)��������'������� �.!.(. 
,!'/	�
�	�������
&�3��"&��"&��.���"���,��.	�
����&��(��	�
���!"&��,�!�.��)�	�� ��
&���.	�
�
	!����w3�����)�����1!������$��$��7�.����������� -��/������.�$���$��7��"&�'
��!"&��,�!���7"����)�����1!������$��$��7�.�����������3	�����(��	!����w���!�������
�
�������,��.������� 
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15.5. �����!"&��,�!���7�����"��	�
���3���� :  

(1) -��/������$���$��7��"&�'���&���7�����"��	�
���3����3� 15.2 ,!' 15.3 �����������!' 5 
.���(����7�����"��	�
���3����A��3���-�'�'��!� 1 � ������
���������,��.���&��(��
������� ���,(3����"�"&���-�(�����$"��.�����.��01�
�	���!����2�&����(���)����	���!����
�����������&�	��&�.���)����	���!�����"&�)�	�����,!��%�	�� ,!'-��/�������'(����'��*
��7�����"��	�
���3�����(��3	�3	01!�������-!��	���������� 60 �� � $)������.��-��/�
�����$)������3	< ,!'$)������$�.�.��01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!���� ��s-�2(.��
-��/������ ,!'��s-�2(.��01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!���� (���") ,!'!���'��*
	��$
����������������� 1 W-- �����!� 3 ��(��(��� ,!',��3	$)��������'������� �.!.(. 
���-A��3� 15 �� �-,(����!"&��,�!�  

(2) -��/������$���$��7��"&�'!���7�����"��	�
���3����3� 15.2 ,!' 15.3 �� ������
������
���,��.���&��(��������� ,!'-��/�������'(����'��*��7�����"��	�
���3�����(��3	�3	        
01!�������-!��	�� � $)������.��-��/������ $)������3	< ,!'$)������$�.�.��01$�-$���
���.��	�
��-2
%��
�	���!���� ��s-�2(.��-��/������ ,!'��s-�2(.��01$�-$������.��	�
��-
2
%��
�	���!���� (���") ,!',��3	$)��������'������� �.!.(. ���-A��3� 15 �� �-,(��
��!"&��,�!�  

15.6. 	����	(� :  

��7�����"��	�
���3����(��]�"&��"����s-������������(��.� 15.2 �������A�/"�1!�����&� A�/"
7������W��' 	�
�A�/"�
&�3� ,!'A�/"���!���'�
����A��'.�����������  

��7�����"��	�
���3����(��] �"&��"����s-���01$&�2
%�	�
�01�
�	���!����(��.� 15.3 �������A�/" 
�1!�����&� A�/"7������W��' 	�
�A�/"�
&�3� ,!'A�/"���!���'�
����A��'.��01$&�2
%�	�
�01�
�	���
!����  

-��/������.�$���$��7�3������������-0����-��7�����"��	�
���3����(��	�.� 15 ������3�
������	��&�	�
�	!���������� �%��"% .�%��-��!������.��-��/������ ��
&���'����.��������,!'   
01�
�	���!�������$)��< 

16. ��4���$������ �����
����^���$������'�%��$�$%��m�+����$��.��.��4� �+�������
����� '�%$������������ ��������'�%��4���$
��������$^��$����#�+��������������
0+�-�� :  

16.1. ��7"����)���� �)�	����!�3�����)����,!'�����'��*�1!������$��$��7� �1!��	���!���� 
,!'����	���!���� : (����'��*  

16.2. ��
&���.���*/ :  

1.  -��/�������'�)�����1!������$��$��7�.����������� (��	!����w,!'��7"����"&$)������
��'������� �.!.(. ��'��*�)�	�� 

����1!������$��$��7�.������������'�)��������1!������$��$��7�.�����������3�$���"&!����
3���'��* -���-�1!������$��$��7�.�����������3�$���"&!����3�(����'��* 

	!����w,!'��7"����)�	��/�)�����1!����(�7���.��(��$��/	!����� 	�
�����$��(����'��*  
��� ���3�����	!�����3����������	�
�(���$�-����	�
��(��0!(�-,��.��(��$��/
	!����� 	�
�����$��(����'��*  ���3��(��,!���!"&������(��(����'��* ��
&��)�����1!��
����$��$��7� �1!��	���!���� ����.��,!'�-2
%��
�	���!�����������-�� -��/�������'3�
	!����w ��
&���. ,!'��7"����"&�����(���-��'��*$����-��/������!���� ,!'/	�
�	�������
&�
3��"&��"&��.�� 2�&����-�����	s���-���$)��������'������� �.!.(. ,!'/	�
���'��*.��.��
$)��������'������� �.!.(. 3�����-� �������"&�"�����!"&��,�!� ,��. ���&��(��3�����( 
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�%��"% ���3��(��,!���!"&������(��(����'��* -��/�������'3�,	!�.��1!�(��,!���!"&������(��
(����'��*.�� Bloomberg ��'�����!� 16.00 �. � ���)�����1!������$��$��7�.����������� 
���	!� �������s�" -��/�����������!"&��,�!�	!����w,!'��7"��� �)�	��/�)�����1!����(�7���
.��(��$��/	!����� 	�
�����$��(����'��*3�A��	!���(���"&-��/�������	s�$���� ��� 
��
&�3	$���!��/����-�'--����)��������.��-��/������3�����( ���(� ������3����"	������
�	(����� ��� �	(���������(���������
��	�
�$A��'(!��,!'�*�/C����"����0�0�� 	�
�
�	(������
&�3�������	(�3	��$�����3�,	!�.��1!���!���� ���(� ��������!"&��,�!����!��
�'��1A��3(�����	s���-.��01�1,!0!��'����  ,!'�����(����'��*$����-��/������!���� 
,!'/	�
�	�������
&�3��"&��"&��.�� 2�&����-�����	s���-���$)��������'������� �.!.(. ,!'/	�
�
��'��*.��$)��������'������� �.!.(. 3�����-� �������"&�"�����!"&��,�!� ,��. ���&��(��3�
����(  �!���
�-��/�����������!"&��,�!�,	!��"&��.�����3�.��1!��"&���-���� ,!'/	�
��(��
0!(�-,��.��(��$��/	!����� 	�
�����$��(����'��* �������(��,!���!"&������(��
(����'��*�"&3������� ��� �(��,!���!"&�����W!"&�(����'��*.��7�����,	���'��*��� �����
�(��,!���!"&�����W!"&�.��7����������� 	�
��'--�
&�3��"&�"����0�,��.��1!,!'$�������������  
���� Reuters 	�
� APEX ���(�
 
2. -��/�������'�)����,!'��'��*�1!������$��$��7� �1!��	���!���� ����.��	���!���� ,!'
�����-2
%��
�	���!����.����������� (��	!����w��(����"%  

(2.1) �)�����1!������$��$��7�,!'�1!��	���!�������$�%����)���� A��3� 1 ���)���� ���,(���)�
����%�(���-��	���.��������(����'��*�"&�������.���!���� ,!'��'��*�"&��"&��.���-���!���� 
	�
���(���"&-��/��������'��*�)�	�����&��(��3����"�"&�"�	(���������(� 

(2.2) �)��������.��	���!���� ,!'�����-2
%��
�	���!�������$�%����)����2
%�.��	���!���� 
A��3� 1 ���)���� �%��"% 3	3��1!��	���!����.��$�%����)����2
%�.��	���!�����%�������w3�
����)�����������!��  

(2.3) ��'��*�1!������$��$��7� �1!��	���!����.���� ��(����"%  

(�) ���)����2
%�.��	���!����!�$�� ���3	��'��*A��3� 2 ���)�������� 

(.) ����$����'�-"��01�
�	���!������
&�������������0! �����'��*3� 2 ���)�������� (���") 

(2.4) ��'��*����.��	���!����,!'�����-2
%��
�	���!����.�����)����2
%�.��	���!����!�$�� 
�����'��*A��3� 2 ���)��������  

�%��"% ����������)���������������(���)�	���'�'��!��"&�)�	��(��.� (2.1) – (2.4) ��3����"�"&
�'�'��!�.�����)�����"&�)�	��(��.� (2.1) – (2.4) �%�(���-��	���.��������(����'��*�"&
�������.���!����,!'��'��*�"&��"&��.���-���!���� 	�
���(���"&-��/��������'��*�)�	��
���&��(��3����"�"&�"�	(���������(� ����	(�3	�����������-.��1!�1!������$��$��7�.��������
(����'��*�"&�������.���!���� 2�&��������'�)��������(��.� (2.1) – (2.4) ����!���
&����-
.��1!�1!������$��$��7�.��������(����'��*�"&�������.���!������-��� 

3. �����'��*�����1!��,!'����(������	��&� (2.3) ,!' (2.4) -��/�������'�4�-(� ��(����"%  

(3.1) ���3�(��!.�*����.���1!������$��$��7� �1!��	���!���� ����.��,!'�����-2
%��
�	���
!���� 	�
��)����	���!����.����������� -��/�������'�)����������(����"%  

(�) �)����,!'��'��*�1!������$��$��7����(��!. ����"�*���� 2 ()�,	�� ���3���7"������*/
�*����(��	!�$��!  

(.) �)�����1!��	���!�������(��!.����"�*���� 5 ()�,	�� ���3���7"������*/�*����(��	!�
$��! $)�	�-�1!��	���!������
&�3�3�����)��������.��	���!�����'���*/�*����()�,	���"& 4 
.�%� $���1!��	���!������
&�3�3�����)���������-2
%��
�	���!�����'(��*����()�,	���"& 5 ��%�  
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(�) ��'��*�1!��	���!����(���"&�)������3� (3.1)(.) ���(��!.����"�*���� 4 ()�,	�� ���(�
�*����()�,	���"& 5 ��%� ,!'��'��*����.��,!'�����-2
%��
�	���!����(���"&�)������3� 
(3.1)(.)  

(�) �)�����)����	���!�������(��!.����"�*���� 5 ()�,	�� ���3���7"������*/�*����(��	!�
$��! ,(3�0!!�7���(��!.����"�*������"�� 4 ()�,	�� ���(��*����()�,	���"& 5 ��%�  

3����"�"&�"0!��'��������.�%��������)����(������	��&� -��/�������'�)�0!��'�����%�����.�
�������$��.�����������  

(3.2) -��/�������'�)��������,��.��1!���!��3	01!�������-��������'��*���	��$
����� 
�%��"% -��/������.�$���$��7��"&�'��'��*����������
&�,����'��*3�	��$
����� ��� ���
��s-�2(.��-��/������ 	�
��������
&�3��"&�	��'$�����
������-�����	s���-���01�
�	���
!���� 2�&�-��/�������',��3	���-!��	���������� 30 �����(����'��*�� � $)������-��/�
����� 01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!����  

(3.3) ��3	�".��1!���!���� � �"&�)�������,	�.��-��/������ ,!'$����"&���,	��"&01$�-$������
.��	�
��-2
%��
�	���!����3�2
%�.��	���!���� ���,(3����".�������������
&�01!����$��-� 
-��/�������'��3	�".��1!���!�����	�
����s��  

-��/���������-�������(���4�-(�(��	!����w.��(� ��
&��"�	(�������(����"%  

(1) ��
&�-��/��������.��	�
��-2
%��
�	���!���� 	�
�	����-�)�$&�2
%�	�
��)�$&�.���
�	���!���� 
���3	���-������W��'3�����'�'��!����!��  

(2) ��
&��"�	(��"&-��/������(���!����������� ���3	���-�����(%�,(���"&����4�	(����!��  

16.3. ,	!�.��1!�������0��1!������$��$��7� �1!��	���!���� ,!'����	���!���� :  

3����"�"&��������1A��3��'�'��!� 10 ��
�� �-,(�����'�-"���������$�������������� -��/�
������'��'��*�1!������$��$��7� �1!��	���!���� ,!'����	���!���� 3�	��$
�������������
���)����,��.����
�� 	�
�(��(���������s-�2(.��-��/������: www.scbam.com 

	��3����"�"&�������������	(�����3	�!��������(����
&���.�"&�'-��� -��/�������'���3	2
%�.��
��������)����2
%�.���%� -��/��'��'��*�1!������$��$��7� �1!��	���!���� ,!'����	���!���� 
3�	��$
����������������)���� 	�
�(��(���������s-�2(.��-��/������: www.scbam.com 

�%��"% -��/������.�$���$��7��"&�'��'��*����������
&�,����'��*3�	��$
����� ��� ���
��s-�2(.��-��/������ 	�
��������
&�3��"&�	��'$�����
������-�����	s���-���01�
�	���
!���� 2�&�-��/�������',��3	���-!��	���������� 30 �����(����'��*�� � $)������-��/�
����� 01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!����  

16.4. 	!����w,!'��7"����)��������3����"�"&�1!��	���!�������1�(�� :  

1. 3����"�"&����	���!�����"&���1�(��(���������	���!�����"&�1�(��������	��&�$(��� 	�
�(��
�������	���!�����"&�1�(��(%�,(	��&�$(���.�%��� ,(��������!' 0.5 .������	���!�����"&�1�(�� 
-��/�������'���)�,!'$�������3	01�1,!0!��'�������-�������0���!�� A��3� 7 ���)�����-
,(���"&�-������	���!�������1�(�� ,!'��3	�"$)�������������!���� � �"&�)����.��-��/�
�������
&�3	$)��������'������� �.!.(. $�����(���$�-�� ������������!���'�"����������
��� ��(����"% 

(1) ����	���!�����"&���1�(��  

(2) ����	���!�����"&�1�(��  
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(3) $��	(��"&�)�3	����	���!�������1�(��  

(4) ��(�����������
&���3	����	���!�������1�(�� �%��"% ���,(3����"�"&����	���!������
�1�(���"$��	(����������A������"&�������-����� ��� ����	!�����(������(!����%�$�����
.��(!��	!�����,	���'��*���	�
�*1��2
%�.��	!��������1�(��  

3����"�"&�	(�.������0���!��2�&��)�3	����	���!�������1�(��(������	��&��"0!(���
&��(����
�)��������	���!������%�(��� ��� ����)�	���(������-"%�0���!�� ���(� -��/�������',��.
����	���!����3	�1�(���-,(���"&-��/�������-������	���!�������1�(�����  

2. 3����"�"&����	���!�����"&���1�(��(���������	���!�����"&�1�(��(%�,(	��&�$(���.�%��� ,!'
�������(��(%�,(���!' 0.5 .������	���!�����"&�1�(�� -��/�������'�)��������	���!����
���	!��-,(���"&�-����	���!�������1�(����������"&����	���!�����1�(��,!'�)��������
��(����"%�W��'���"&����	���!�����"&���1�(��(���������	���!�����"&�1�(��(%�,(	��&�$(���.�%�
��,!'�������(��$��(%�,(���!' 0.5 .������	���!�����"&�1�(��  

(1) ���)����������,��.����	���!�������	!�,!'������������������3	�$�s�$�%�A��3����)�
�����������"&�-������	���!�����%����1�(��,!'$����������!��3	01�1,!0!��'����A��3�
���)������������"&�)��������	���!�������	!��$�s�$�%� ��
&�3	01�1,!0!��'�����-���.��1!3�
���������!��A��3����)������������"&-��/������$�������3	01�1,!0!��'���� �%��"% ������
���!���'�"���������������(����"%  

(�) ����	���!�����"&���1�(��  

(.) ����	���!�����"&�1�(��  

(�) $��	(��"&�)�3	����	���!�������1�(��  

(�) ����)��������.��-��/��������
&��-������	���!�������1�(��  

�%��"% -��/�������'��3	�"$)����������(�� (1) �� � �"&�)����.��-��/������ ��
&�3	$)������
��'������� �.!.(. $�����(���$�-��  

(2) ,��.����	���!�����"&���1�(��3	�������	���!�����"&�1�(��A��3����"&01�1,!0!��'����
�-���.��1!3����������,��.�������	!�,!'������������������(�� (1)  

(3) �)�������������7"���3�] ��
&�3	01!����$������-���-�
&�����������"&�"���,��.����(�� (2) 
,!'�� ��
�� � �"&�"���,��.����(�� (2) A��3� 3 ���)�����-,(���"&01�1,!0!��'�����-���.��1!
3�������(�� (1)  

(4) ���������3	,!��$�s�,!'�)�������������7"���3�] ��
&�3	012
%�	���!����	�
�01.���
�	���
!����3�����'�'��!��"&����	���!�������1�(�����-������,��.����(�� (2) ,!'������������
A��3� 5 ���)�����-,(���"&01�1,!0!��'�����-���.��1!3����������!��  

(5) ���)���������(�����������
&���3	����	���!�������1�(��,!'$����������!�� �����%�
$)�������������,��.�������	!�,!'�������������������"&���)�(�� (1) 3	$)������
��'������� �.!.(. A��3� 7 ���)�����-,(���"&01�1,!0!��'�����-���.��1!3����������,��.
�������	!�,!'�������������������%� ���,(3����"�"&����	���!�������1�(���"$��	(������
����A������"&�������-����� -��/�������'��$���������(���������3	$)������
��'������� �.!.(. ,(�'$�$)�������$���"&01�1,!0!��'�����-���������"&����	���!������
�1�(���"$��	(����������A������"&�������-�����,�� 
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3. 3�������������(��.� 2 (4) -��/�������'�4�-(�(��	!����w,!'��7"�����(����"%  

(1) ���"����	���!�����"&���1�(��(&)��������	���!�����"&�1�(�� (understate) -��/�������'
�4�-(����"% 

(�) ���"�"&������.��	���!���� -��/�������'!��)����	���!����.��012
%�	���!��������)����
2�&��"�1!������-$��(��.������	���!�����"&���1�(���-����	���!�����"&�1�(��  

	������4��012
%�	���!�������"	���!�����	!
���1	�
��"	���!�����	!
���1�������)����	���
!�����"&�'(��!� -��/�������'�������.��-��/�������������)��������-$��(��.�������"&.��
��1 	�
�!��)����	���!�����"&�	!
���1�%�,!'�������.��-��/�������������)��������-$��(��
.�������"&.����1 ,!�,(���" ��
&����������3	,���������� ���,(����"&����	���!������
�1�(���"$��	(����������A������"&�������-����� ��� ����	!�����(������(!����%�$�����
.��(!��	!�����,	���'��*���	�
�*1��2
%�.��	!��������1�(��,!'01�1,!0!��'�����-���
���"$��	(����!��  

(.) ���"�"&�������-2
%��
�	���!���� -��/�������'���&��)����	���!����.��01.���
�	���!����
����)����2�&��"�1!������-$��(��.������	���!�����"&���1�(���-����	���!�����"&�1�(��	�
�
�������.���������������)��������-$��(��.������ ��
&����������3	,�01.���
�	���!���� 
,(	������4��01.���
�	���!�������"	���!�����	!
���1 -��/�������'�������.�����������
����)��������-$��(��.������ ��
&����������3	,�01.���
�	���!����  

(2) ���"����	���!�����"&���1�(��$1��������	���!�����"&�1�(�� (overstate) -��/�������'
�4�-(����"%  

(�) ���"�"&������.��	���!���� -��/�������'���&��)����	���!����.��01$&�2
%�	���!�������
�)����2�&��"�1!������-$��(��.������	���!�����"&���1�(���-����	���!�����"&�1�(��	�
�
�������.���������������)��������-$��(��.��������
&����������3	,�012
%�	���!����  

(.) ���"�"&�������-2
%��
�	���!���� -��/�������'!��)����	���!����.��01.���
�	���!����
����)����2�&��"�1!������-$��(��.������	���!�����"&���1�(���-����	���!�����"&�1�(��  

	������4��01.���
�	���!�������"	���!�����	!
���1	�
��"	���!�����	!
���1�������)����
	���!�����"&�'(��!� -��/�������'�������.��-��/�������������)��������-$��(��.������
�"&.����1 	�
�!��)����	���!�����"&�	!
���1�%�,!'�������.��-��/�������������)��������-$��
(��.�������"&.����1 ,!�,(���" ��
&����������3	,���������� ���,(����"&����	���!������
�1�(���"$��	(����������A������"&�������-����� ��� ����	!�����(������(!����%�$�����
.��(!��	!�����,	���'��*���	�
�*1��2
%�.��	!��������1�(��,!'01�1,!0!��'�����-���
���"$��	(����!��  

3����"�"&-��/������(������������������3	,�012
%�	���!����	�
�01.���
�	���!�������3��"
�1!�������	��&����-�� -��/����������)����������������������3�����$,���"&�"����������  

3	01�
�	���!����,(��-���!���!�����"$���'���01�
�	���!����,!� -��/�������'���������
3	,!��$�s�A��3� 5 ���)�����-,(���"&01�1,!0!��'�����-���.��1!3����������,��.����
���	!�,!'������������������  

����������.�������������
&����������3	,�01.���
�	���!����(�� (1) (.) 	�
�012
%�	���!����
(�� (2) (�) -��/����������������.��-��/���������,������������s��  

4. -��/�������'�-0����-��3����(��] �"&����.�%��������	���!�������1�(�� ��� ��3����3�
�����'��*���,��.����(��.� 2 (3) 3�	��$
����� (���") �������s� ��3����3������$�����
���������3	,�012
%�	���!����,!'01.���
�	���!���� ���(� ���,(3����"�"&����	���!������
�1�(���"$��	(����������A������"&�������-����� 
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17. �"#�3+���#��(�� :  

17.1. �
&�-��/������ :  

�
&� : -��/� 	!������������������������� �)���  

17.2. �
&�01�1,!0!��'���� :  

�
&� : 7����� ������� �)��� (�	���)     

17.3. �
&�01��'�� (���"�������"��'��) :  

���" 

17.4. �
&�.��01�-��-	�����������������!���� (Outsource) :  

�
&� :  

$��7� 	���"& ,!'�����-0����- :  

17.5. �"&����/� :  

17.5.1. �
&��"&����/����!���� :  

�
&� :  

17.5.2. �
&��"&����/������� :  

�
&� :  

17.6. 01$�--<�" :  

�
&�   : ���������� �������   

�
&�   : ���$����A1��� ,2,(  

�
&�   : ������$��7�� *�!����!��!   

�
&�   : �����'���� ������7����(�  

�
&�   : ���$�� 212�� ��"&�������� 

�
&�   : ��� $���(� ����������< 

�
&�   : ��� $��* �����7��A��� 

���!'��"�����&��(�� (01$�--<�") :  

	�
�-���!�
&��"&���-�����	s���-(����'��*��������3	�����	s���-01$�--<�" ���-��/������
�',��3	$)��������'������� �.!.(. ���-  

17.7. ���,(�(%���'(�,��01�
�	���!���� (�W��'��� Country Fund) :  

���"  
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18. $�1$%�%����1�k���$%����(��������$�� :  

18.1. ���"&$�%�$����--<�" : ���"&  ��
��  

18.2. ���"&$�%�$����--<�"��%�,�� : ���"&  

18.3. ���!'��"�����&��(�� :  

���"&$�%�$����--<�" ��'��� 1 � ��
���-,(�����'�-"���������$�������������� ����'�)�	��
��$�%�$����-�-<�" 3�	��$
��"%���(���  

19. ��$(��-�(��3+0"���������� '�%��4���$'��()�$���$��
��$������$�� �$"�'��(
��4���$��
��$ :  

���,��.��������������������� 	�
���7"�������� 	��������'�)�(���(��$"��.�����.��01�
�
	���!����2�&����(���)����	���!���������������&�	��&�.���)����	���!�����"&�)�	�����,!�
�%�	��.����������������������� �'(�����-�����	s���-���$)��������'������� �.!.(. 
���  

3����,��.���&��(����������"&�"!�/�'������3	��'����(�01�
�	���!����.����������� 	�
�
��
&������(���=	���,!'	!����w�"&��'������� �.!.(. 	�
�$)��������'������� �.!.(. 
�)�	�� -��/�������'�
&��)�.����	��$
� �����%����!'��"��.����������"&,��.���&��(��,!� ,!'
�)��-���.��01�1,!0!��'���� ��
&������	s���-���,��.���&��(������������$)������
��'������� �.!.(. ��
&�$)��������'������� �.!.(. ���-�)�.�,!'���$��	!�C���"&��-���
�1�(��(������	��&�3	�
���$)������3	�����	s���-3	,��.���&��(����������� 

3����"�"&���,��.��������������������� 	�
���7"�������� ����'�)�(���(��$"��.�����.��01�
�
	���!���� -��/�������',��3	$)��������'������� �.!.(. ���-A��3� 15 ���-,(���"&���"�(�
3	,��.,!',�����,��.��������������������� 	�
���7"������������01�
�	���!���������� 
,!'�'��'��*3�	��$
����������,	������&�������� 1 W-- A��3� 15 ���-,(���"&���-����
�	s���-���$)��������'������� �.!.(. 	�
����"&���"�(�3	,��.,!�,(���"  

�%��"% ���,��.���&��(���������(���(�01�
�	���!���� 	������4���(�.��01�
�	���!�������������
!' 55 .���)����	���!�����"&�)�	�����,!��%�	��.��������� -��/�������'$����$��	!�C��
��"&���-���.��(�,!'����-�(�����01�1,!0!��'���� ��
&�3	01�1,!0!��'�����-���0!����-�(�
�%� 

	����$������)��������(���(�����$"��.�����.��01�
�	���!������ ��
&�����.��)���3�����-
�',���$"��.��01�
�	���!����(����'��*��'��������)��-(!����������	!����w��"&���-
.��)�������
�	���!����3����������,!'	���"&.��-��/������ -��/����������)��������.��-
�����	s���-���$)��������'������� �.!.(. (��,������"&$)�������)�	���� 

���,��.���&��(�����������
&���!"&��(�01�1,!0!��'���� (�����-�����	s���-���$)������
��'������� �.!.(. ,!'���,��.���&��(�����������
&�!���7�����"��	�
���3����3	,(�(����
���������� �'�
���$)��������'������� �.!.(. 3	������-���,��.���&��(��������� ��
&�-��/�
���������'��*���!���7�����"��	�
���3�������"&$)������3	<,!'$)������$�.�.��-��/�
�����,!'01$�-$������.��	�
��-2
%��
��"&3����$����"&3����2
%�.��	���!���� 

-��/����������)�����������&��(���)��������������'�-"���������� (����!������.��-��/������ 
����
������-�����	s���-���01�
�	���!����,!� 

	!����w,!'��7"���3����.��(�.��01�
�	���!���� (!����0!-��-.���(����!�� 3	�����(��
.��)�	��3�.�01����'	���01�
�	���!�����--��/��������������� �%��"% ���.��(���
&�,��.
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���&��(��������������(���"&�)�	����3���(�� 129 ,	���'���-<<(�	!�����,!'(!��
	!����� �.*. 2535  

20. (������
�"#� _ :  

20.1 3����"�"&-��/��������$������)���������"����.������������(����.� 4 .����'��*
��'������� �.!.(. �����	!����w��"&���-����)���������"����.������������ ,!'����)�
��'��A������-0��.��-��/������ -��/�������'��!"&��3	-��/����������
&��.������������
���,�� �����7".��-�����	s���-���$)������ 	�
� .��(�����$"��.�����.��01�
�	���!����2�&�
���(���)����	���!���������������&�	��&�.���)����	���!�����"&�)�	�����,!��%�	��.��������
���A��3�$�-	����-,(���"&-��/�������1	�
�����1��������$������)���������"����.��
�������������!�� �%��"% 	���"�	(��)����,!'$���� -��/���������.�3	$)�������������.���
�'�'��!�������� ���������!
��-��/���������3	��'�)���������'����.��01�
�	���!�������
$)��< ,!'3����"�"&�"��3��������.�%���������!"&��-��/������ -��/�������'���01�-0����-
��3�������!��  

	��-��/��������$������)��������A��3��'�'��!��"&�)�	�� -��/�������'�)���������!��������
���(���  

20.2 3������������������ -��/����������1�
�����	�
��)�7���������.������"$<<�2
%��
�3����
�����������(�� 	!����w ��
&���. ,!'��7"����"&$)��������'������� �.!.(. ��'��*�)�	�� 
�%��"%����1�
�����	�
��)�7���������.������"$<<�2
%��
��'�)����)��'3	,�01�
�	���!���������.��
�
�	���!����  

20.3 -�����.��1!���������3	01�
�	���!����  

-��/������.�$���$��7�3������-���� ,��.��!"&��,�!� ���&��(�� �1�,--���-����� ,!'/	�
���7"��� 
3�����)�$� �0�,��.��1! .��$�� ������(�� ] ,!'/	�
�	��$
�.��-��/���������01!����/01�
�
	���!���� �����������3	�"�1�,--���(�-�-.��1!�
&� (���") ��� 0�����������!�������$ ���
(� ����
������-�����	s���-���01�
�	���!����,!� 2�&�-��/�������',��3	01!�������-
!��	���������� 30 ����������&��)����������-������!"&��,�!� ����'(����'��*�� � $)������
.��-��/������ $)������3	< ,!'$)������$�.�.��01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!���� 
��s-�2(.��-��/������ ,!'��s-�2(.��01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!���� (���") ������
�)����������"&���-��
&�����!���"�(����'$����
&�!��'�'��!� ��3����3�����)�$� ,!'/	�
���3����
�
&�3�3�!�/�'�)������"�����"% 2�&�-��/���������)���������'����.��������,!'01�
�	���!����
���������$)��< �%��"% 3�����)�$���	���/	��$
����01�
�	���!���� ���� ���"���,��.������� 
���.��(� ����!������������������ -��/�������'�)����������������(��	!����w�"&$)������
��'������� �.!.(. �)�	�� ,!'/	�
���'��*�"&�"���,��.���&��(��3�����( 

20.4 ����
�	���!��������	��&�3�$��  

3����"�"&-���!3�	�
��!��-���!��"����3��
�	���!�����������	��&�3�$��.���)����	���!�����"&
�)�	�����,!��%�	�� -��/���������������(�����-�',���$"��.��-���!	�
��!��-���!��"����
�%�3�$���"&�������	��&�3�$��.���)����	���!�����"&�)�	�����,!��%�	�� ,!'�)��������,��.
$�$������
�	���!����.��-���!	�
��!��-���!��"�����%�3	�"�)����������	��&�3�$��.���)����
	���!�����"&�)�	�����,!��%�	��.������������%�A��3�$����
���-,(���"&����4���"���!�� 
	�
��)���������!������������%����" ���,(�.�.������(����'��*$)��������'��������)��-
	!�����,!'(!��	!����� ��
&�������(%����������,!'����.��)�$<<��-�����������$��
-���!  
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20.5 (��"%�� (Benchmark) .�������� 

���" MSCI Korea 25/50 (2�&����(��"%��0!����)��������.��������	!�) ��-����(��,!���!"&��
��
&���"�-�-��$��!����-�� � ���"&�)����0!(�-,��  

�%��"% -��/������.�$���$��7��"&�'��!"&��,�!�(��"%�����!��.��(� 3����"��(����"% 

1.���"��!"&��,�!�(��"%��(���"&-��/�������	s�$�������$���!���-�(����'$��,!'���-�����
!���� �%��"% (�����-�����	s���-���01�1,!0!��'����.����������� ���-��/�������',�����
��!"&��,�!����!�� 3	,�01�
�	���!����������,!'$)��������'������� �.!.(. ���-!��	��
������� 90 �� 2�&������(�����w�"&$����-��/������!���� 	�
�	�������"&��"&��.���)�	�� 
����'����'��*�"&$)������.��-��/������ 01$�-$������.��,!'�-2
%��
� ��s-�2(.��-��/�
����� ,!'��s-�2(.��01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!���� (���") 

2.���"��!"&��,�!�(��"%����
&�3	�����(����'��* ��
&���. ,!'.��)�	��.��$����-��/������ 
,!'/	�
���'��* .��)�	��.��$)��������'������� �.!.(. ��"&���-��(�C�������0!���
�)��������.�������� ,!'/	�
���!"&��,�!�3����"�"&(��"%�����!���"������!��������)�	�
����!��
����0�,��(��"%��0!����)������������ ,!'/	�
�3����"�"&������	!��"�����!"&��,�!�(��"%��0!���
�)��������.�������� ,!'/	�
�3����"�"&�������"%�"�����!"&��,�!�������	!��"&!���� ���-��/�
������',�������!"&��,�!����!�� 3	,�01�
�	���!����,!'$)��������'������� �.!.(. ���-
!��	��������� 7 �� ����'����'��*�"&$)������.��-��/������ 01$�-$������.��,!'�-2
%��
� 
��s-�2(.��-��/������,!'��s-�2(.��01$�-$������.��	�
��-2
%��
�	���!���� (���") 

20.6 ����-0!��'����(�-,����
&���������"&������3�-�����-���!�
&� (soft commission)  

20.6.1 -��/����������-0!��'����(�-,����
&����������-���!�"&���013	-����� ����
&�������
���3�-�����.��-���!���!��3����������������� ,((�������(��	!����w��(����"%  

(1) 0!��'����(�-,���"&�-���%�(���������$���"&�"�1!��3�����*�/C���,!'(����"&���--�-��
���(��.���������������(���=	��������	!�����,!'(!��	!����� ,!'  

(2) (�����"�^(������"&,$��3	�	s���-��/������3�-�����.��-���!�%�-����%����������)����
��
&�3	���������-��'�������-���!���!�� (Churning)  

3������$��0!��'����(������	��&�3	,��������"&��1A��3(���-��	�������.��-��/������ 
-��/�(����'�)�����������7���,!'�)�������!�/�',!'��'�A�	!������"&����"����.��������
�%����  

20.6.2 3����"�"&-��/�������"����-0!��'����(�-,����
&�������(��.� 20.6.1 -��/�������'
����0�.��1!��"&���-����-0!��'�������!����3���������-�-<�",!'��������-�'�'��!�	�
��
�����  

20.7 ����4�-(�(���=	����������������,!'���-�������F������  

01�
�	���!�����"	���"&3	��������
��--��/������ ,!'/	�
� 01�"&���-��-	������-��/������ 
3�����4�-(�(��	!����w��"&���-����1��!1��� (Know Your Customer: KYC) ,!'���(���$�-��
&�
���-.���s�������"&���-!1��� (Customer Due Diligence: CDD) 2�&�������,(���)����W��'���3	
.��1! ,!'/	�
� ��$����$��	�
�	!�C��3�3	,�-��/������ ,!'/	�
� 01�"&���-��-	������
-��/������ ��
&�3	�����(���=	����������������,!'���-�������F������  

�%��"% -��/������ ,!'/	�
� 01�"&���-��-	������-��/������ �"$��7��4��$7 ,!'/	�
� �'�- ,!'/
	�
� ���!������)�7������.��01�
�	���!������(���"&�	s�$���� ������)�(��,��3	01�
�	���
!�������-!��	�� 3����"�"&�����	(�����3��	(�����	��&�	�
�	!���	(�������(����"%  



��������
�����������������  

  
 

74

(�) 01�
�	���!������3	��������
�3����3	.��1! ,!'/	�
� ��$����$��	�
�	!�C��3�3	,�
-��/������ ,!'/	�
� 01�"&���-��-	������-��/������ (���"&-��/�������)�	�� 	�
�3	.��1! 
,!'/	�
� ��$����$��	�
�	!�C��3�3	,�-��/������ ,!'/	�
� 01�"&���-��-	������-��/�
����� ����-�����"����$)�	�-����4�-(�(���=	����������������,!'���-�������F������ 
�%��"% (���"&-��/�������)�	��  

(.) -��/�������	s�������)�7������.��01�
�	���!��������"!�/�'��������'�)�����0��(��
�=	����������������,!'���-�������F������ ,!'/	�
� 3����������3����F������ ,!'/	�
� 
3����������3����$�-$�������������,������������(���=	����������������,!'
���-�������F������ 	�
�����"!�/�'������	!"��!"&���=	���	�
�.�,��(��=	���(��]  

(�) -��/�������	s��� ����)�7������.��01�
�	���!��������"0!��'�-(����!����.����������� 
01�
�	���!��������
&� 	�
���������
&��
�	�
�A��!�/�.��7����������!���� 	�
��
&��$"��.��
-��/������  

20.8 .��)�������
�	���!���� : 

.��)�������
�	���!�����"&-���!3�	�
��!��-���!��"����3��'�
���3�,(!'���������(��������
	��&�3�$��.���)����	���!�����"&�)�	�����,!��%�	��.����������� ���,(-���!	�
��!��-���!
�"&���-��������	�
��	s���-(����'��*��'������� �.!.(. 	�
���'��*��'��������)��-(!��
����)�	�� 

�%��"% ����"��
&���.��"&���-$��7�.��01�
�	���!�������"�"&�
�	���!��������.��)�������
�	���
!���� ���"% 

(1) -��/������	�
�����'�-"��01�
�	���!�����'�4��$7������	���!���� 3����"�"&����
�	���
!����.��-���!3�	�
��!��-���!��"����3�����.��)�������
�	���!���� 

(2)  ����)���$��7��-������0!.��01�
�	���!����2�&��"$��'$)��<��(����"% 

     (�)  -���!3�	�
��!��-���!��"����3��"&�
�	���!��������.��)�������
�	���!�����'�1��)���    
$��7��-������0!3�$���"&�
������%� ���,(3����"��(����"% 

            1.  �������$�$������
�	���!��������������������	���!���������&��(�� 

            2.  �������$�$������
�	���!����������".������.��)�������
�	���!����(��    
��'��*��'��������)��-(!����� 

    (.)  -��/�������'��������0!$���"&�1��)���$��7�(�� (�) 3	��������.��,0����  

    (�)  3��'	�������)����������
&���������0!3	��������.��,0����-��/�������'���)�-<�"
,!',��������0!$�����!������������$���
&�.����������� ������)�������)����
����1!������$��.����������� 

(3) 3����"�"&-���!3�	�
��!��-���!��"����3��
�	���!��������.��)�������
�	���!���� -��/�
������'���-�',���$"��$���"&�������	��&�3�$��.���)����	���!�����"&�)�	�����,!��%�	��
.����������� ,!'3����"�"&����������"���,-�����	���!����	��������.��(��������	���
!���� -��/�������'���-�',���$"��$���"&�������	��&�3�$��.���)����	���!���������%� ���,(
����	���!�����%��"-���!3�	�
��!��-���!��"����3���"�������"��	�
��!����"�����01�
�	���!����
�����%� -��/�������'�-�',���$"��.��01�
�	���!�������!���(s�(���)�����"&�
���1 

-���!3�	�
��!��-���!��"����3��'�
�	���!������������	��&�3�$��.���)����	���!�����"&
�)�	�����,!��%�	��.����������� �����3����"�.�.������(����'��*��'��������)��-(!��
��� �������
&��	!����w��"&���-.��)�������
�	���!����3����������,!'	���"&.��-��/������ 
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20.9 ��
&���'����$1�$��.�����-��	�������������������������	�����	!" (“������”) ����$��
.��	���!����.��������	�
�����-!��'�-"��������	���!����.�������� 3	��13���!������.��
-��/������,(��"��01��"�� ���-��/������.�$���$��7��"&�'�-/�4��$7�"&�'�$��.��	���!����.��
������	�
��-/�4��$7!��'�-"��������	���!����.��������3	,�-���!3��s�� ���-���!�"&-��/�
������"�(����'$���"&�'���$��.��	���!����.��������	�
����-!��'�-"��������	���!����
.��������3	�%� ������,(���)�����"�� �!��
��$	�C������� 01�"&�"��&�C����13�$	�C������� -���!
2�&���(��"��&��"&��13�$	�C������� �������������$��.��-���!���!�� ,!'-��/�	�
�	��	��$��2�&�
��3	�".�%�,!'�)������������3�$	�C������� 

20.10 .��)�	����"&���- FATCA ,!'�=	���A�/"(����'��*3�!�/�'��"���� 

3�� �.*. 2553 ��'��*$	�C�������������=	����"&��"���� Foreign Account Tax Compliance Act 
(2�&�(����'��"���� FATCA) ����"0!-��-3����"& 1 ���=��� �.*. 2557 �=	���W--���!��
�)�	��3	$��-���������"&��3�$<��(�������������'��*$	�C������� (Foreign Financial 
Institution 	�
� FFI) ������.��1!��"&���--<�".��-���!�"&��13�-��-(���$"�A�/"3	�-��'��*
$	�C������� (2�&�������-���!7�����/��(�-���! $<��(�������� 012�&��"��&��"&��1����3�$	�C������� 
,!'012�&��"��&��"&��1���A�/"3�$	�C�������) 2�&����	�
��"���- FFI �%� �������"%������4�����3�
����-��"�C-�!3�	!����'��*�)�!��)������������=	����"&�".��)�	��,!'	!����w3�!�/�'�"&
�!���!���- FATCA (2�&�(����'�����"�� FATCA ,!'�=	������!���� “�=	���(����'��*�"&
��"&��.��”) 

���������,!'-��/�������
������ FFI (��-������.�� FATCA 2�&��1��)�	��3	(���.�01���(�
�-	������$������.����'��*$	�C�����������"	���"&(��������.��1!,!'7����������������
.��-���!$<��(��������,!'-���!�"&�"!�/�'(��	!����w�"& FATCA �)�	�� 	���"&3����
(���$�-.��1!!1�����
&�	�����$���7.��!1����-��'��*$	�C������� ,!'������	���"&3����
�)�	��3	!1���-����'�A�(�����)����$���
���(�(��	!����w.�� FATCA ���(� 

A��3(.��)�	��.�� FATCA 	�����������3����.�01���(���
&��4�-(�(��	!����w.�� FATCA 
(�!���
� �"$���'��� Non-Participating Foreign Financial Institution 	�
� NPFFI) ����������%�
�'���-0!��'�-�"&$)��<3�$�����" �
� 

(1) (���1�	�����3��(�� 30 % .�������"&����������'���-�������� 0!��'����	�
�����������
.������$������������3���'��*$	�C������� (����!�������(��) 2�&��'���&�(�(%�,(���"&       
1 ���=��� �.*. 2557 ���(��� ,!'����!����������3�����$������������.����'��*
$	�C������� (Pass-thru) 2�&��������������D��,!'����!�����-$��-���������
&�] �����'��*
$	�C������� 2�&��'���&�(�(%�,(� �.*. 2560 ���(��� ��� FATCA �)�	��3	$��-��������
.����'��*$	�C�������,!' FFI �"&�.����01���(�(��.��)�	��.�� FATCA (2�&�������
7�����,!'$��-��������3���'��*��� 01�-D������$�� 01$�-$������.��,!'�-2
%��
�
	���!����) �"	���"&�)��������	����� � �"&������!������)��'3	�-����������"&��� NPFFI  

(2) 7�����,!'$��-���������%�3���'��*���,!'(����'��*����%�01�1,!0!��'���� 01�-D��
����$�� ,!'01$�-$������.��,!'�-2
%��
�	���!���� �"&�.����01���(��.��)�	��.�� 
FATCA ����'�4��$7	�
��'�-����)�7����������������	�
���(�����$���7���7������-������
���	�
�-��/������ 2�&�����)�3	�����������$������)��������!����(����� ,!'/	�
�
�)��������!�������������"��'$��7�A�� ����������)�3	01�
�	���!������$������)�������
0�����01$�-$������.��,!'�-2
%��
�	���!�������"�(���  

��
&���3	-��/������,!'������������-0!��'�-3�����)������������%���
&���������/���'����
.��01�
�	���!���������� -��/������,!'��������� (���-��/������) ����.�01���(���
&�
�4�-(�(��	!����w,!'.��)�	��.���=	���(����'��*�"&��"&��.��  ,!'��
&�3	-��/������,!'
���������$������4�-(�(��A��'01���A��3(.��)�	��,!'	!����w.���=	���(����'��*�"&
��"&��.���� -��/������,!'��������� (2�&�����%�01�"&��"&��.���-����4�-(����.�������� ��� 



��������
�����������������  

  
 

76

01�1,!0!��'���� 01�-D������$�� ,!'01$�-$������.��,!'�-2
%��
�	���!����) ���.�$���$��7�
3�����)�����������"% 

(1) ���.�3	01�
�	���!�����"&�.�.������!��
��.����'��*$	�C�������(	�
����-���!(���"&
�=	���(����'��*�"&��"&��.���)�	��) 3	�)�������-��/������,!'������,!'(�,��3����
�)�$�.��1! (��� �
&� �"&��1 �!.��'�)�(�01�$"�A�/".��$	�C������� �)����,!'�1!��	���!����
���	!
� �)����������.���
�	���!����	�
�������0!�"&���- ���(�)�"&�"��13�-<�"�%�	��.��
01�
�	���!�����%��--��/������ 3	�-	������.���C�%�3�,!'(����'��* (��.��)�	��
.���=	���(����'��*�"&��"&��.�� 

(2) ���.�3	01�
�	���!�����)�$�.��1! ���$�� ,!'/	�
��)������� ���&��(�� ��
&��
���	�
���$1��
���-������"&��.���-��'��*$	�C������� ��� 	��$
�,$������$"�$��7�3�$<��(��������	�
�
���3	.��1!(��	�.��"&�)�	����3�,--F���.��	������$������.����'��*$	�C������� 
	�
����,����-����.��1!��
&�.��1!�"&���3	���"�����!"&��,�!� ���(� �������)�$�	!�C��
��
&��
�������.����3� FATCA 	�
��=	���(����'��*�"&��"&��.�� (3����"�"&���!1���$��-�
�������) �%��"% �����(��	!����w,!'.��)�	��.���=	������!�� 

(3) �)���������
&�3���
&�3	$���!���-�=	���(����'��*�"&��"&��.�� 

��
&������������,!'!�0!��'�-�"&�'����(�������	�
�01�
�	���!���������� ����%���
&�3	
������	�
�01�
�	���!�������������-��'�������&�.�%�	���"����)���������"&$���!���-�=	���
(����'��*�"&��"&��.��.��(� 3����"�"&01�
�	���!�����4��$7����)��������	�
���,$����(��(�-�-
A��3��'�'��!��"&-��/�������)�	�� -��/������.�$���$��7�3�����)������������3�����	��&�	�
�
	!��������(����"%(�������)����,!'�����	��'$� ����
���01�
�	���!�������!���-���-���
�)��������(���"&-��/������,���"%,!� ,!'/	�
����)��������(��.�(�!��"&���'-���3��)�.����-<�"   

(1) ���-�)�$&�2
%�/ $-��!"&��/ ��� 	���!����.��01�
�	���!�������!�� 

(2) �'�-	�
�	���3	-����� ,!'�)���������
�����!����(���1!��	���!����3	,�01�
�	���!����
���!�� 

(3) �)��������	����� � �"&���������������!���� ������0!,!'/	�
������"&�)��'��.���
�	���
!����.��01�
�	���!��������%��� ��
&�3	$���!���-���w,!'.��)�	��.���=	���
(����'��*�"&��"&��.�� �%��"% (����.��-�=	���.����'��*��� 

(4) �)���������
&�3��������������	�
�!�0!��'�- 	�
��)�3	������	�
�01�
�	���!����
���������-��'�������&�.�%� 	���"����)���������"&$���!���-�=	���(����'��*�"&��"&��.��
.��(�  

����)�����������!���
���������)���� ,!'��������/�0!��'����.�������������� ����'���
�����'�)���
&�	!"��!"&����3	-��/������,!'�������"����)���������"&��$���!��.�-��-.�� 
FATCA ,!'�=	���(����'��*�"&��"&��.�����'�)�3	���������(���1�	� � �"&��� 	�
��1���-<�"
7�����(���"&�!��,!�.��(� 2�&�3�����4�-(�-��/�������'�!
���)���������W��'01�
�	���!�����"&
�.�.������!��
��.����'��*$	�C������� (	�
����-���!(���"&�=	���(����'��*�"&��"&��.��
�)�	��) ����%�  

�%��"% 3����"�"&�=	�������"���,��.���&��(��.��)�	����
&�����-����)��������(���"&-��/��������
$���$��7���.��(� -��/������ (������01�"&��"&��.��) �'�)��������(��.��)�	��.���=	���
A��3���'��* �������)�$�.��1!.��01�
�	���!��������	������ 	�
��)���������
&�3��"&������
�)�	�� ������)����(�����.�(�01�
�	���!���� 
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21. 3�1����1(��)�$���$��
��$������$�� :  

-��/����������������"	���"&�4�-(�(����������������������� .�01����'	���01�
�	���!����
�--��/��������������� ,!'�=	��������	!�����,!'(!��	!����� (!������'��* �= 
,!'�)�$&��"&��������*��)����,	��=	������!�� �%��"% 3����"�"&.��)�	��3��������.�	�
�,��
�-	!����w3��=	��� ��'��* �= 	�
��)�$&����!�� 	��-��/������������������)��������3	
�����(���=	��� ��'��* �= 	�
��)�$&��%� 3	�
���-��/������������������4�-(�3	�����(��
�������,!� 

-��/����������������',(�(%�01�1,!0!��'����.�����������(���"&�'-���3�������������
��������� ���01�1,!0!��'�����"�)����!����3�.�01����'	���01�
�	���!����,!'-��/������
��������� �%��"% ���!����3�.�01���.��01�1,!0!��'�����"&���-���,(�(%������- 3	�
���
01���01�
�	���!�����%���� 

����"&01�
�	���!������,$��������'$��3����2
%�	�
�!����3�	���!����.�����������(��
����������������������"% ����3����3� ] 3	�
���01�
�	���!�������!������-�"&�'01���(��
.��)�	��3����������������������,!'.�01����'	���01�
�	���!����,!'-��/������������
��� 

����������������������"&0���������(����$)������ 	�
�0�����,��.���&��(��(����(�� 129 ,	�
��'���-<<(�	!�����,!'(!��	!����� �.*. 2535 �"&,�-���.�01����'	���01�
�	���!����
�--��/��������������� �
����$��	��&�.��.�01����'	���01�
�	���!�����--��/������
���������  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุน 
 

กองทุนเปดไทยพาณิชยหุนเกาหล ี
 

กับ 

บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชย จํากัด 



กองทุนเปดไทยพาณิชยหุนเกาหล ี 
 

1 

1. บริษัทจัดการ : 

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชย จํากัด 

ท่ีอยู : ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย ปารค พลาซา 

เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท 0-2949-1500 โทรสาร 0-2949-1501 

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ : 

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบในการดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) การบริหารกองทุนรวม 

(ก) ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพยสินซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปนกองทุน
รวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนตอ
ประชาชนครั้งแรก 

(ข) จัดการกองทุนรวมใหเปนไปตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการอยางเครงครัด 

(ค) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินตาง ๆ และซื้อขาย จําหนาย ส่ังโอน 
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีลงทุนไวตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุน
ภายใตหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตามวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนของโครงการท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(ง) เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหุนอยูเทาท่ีจําเปนเพื่อรักษาประโยชน
ของผูถือหนวยลงทุน (ถามี) 

(จ) ดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนของกองทุนรวม ตามวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด 

(ฉ) ดําเนินการเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวหรือยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในวัน
ทําการถัดจากวันท่ีซื้อขายหนวยลงทุนจํานวนน้ันแลวแตกรณี 

(ช) สงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการส่ังซื้อหนวยลงทุนตามท่ีระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม 

(ซ) เปลี่ยนแปลง หรือแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการกองทุนรวมตามหัวขอ 19 
"วิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือ แกไขวิธีการจัดการ"   

(ฌ) ดําเนินการฟองรองคดีในนามของบริษัทจัดการเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชนตาง ๆ ของผูถือ
หนวยลงทุน ในกรณีท่ีมีบุคคลใด ๆ รอนสิทธิของผูถือหนวยลงทุนหรือกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุน
รวม   

(2) การรับ และการจายเงินของกองทุนรวม   

(ก) จัดใหมีการรับ และจายคาธรรมเนียม คาใชจาย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและใหแกผูถือหนวย
ลงทุน และกองทุนรวม ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดการของกองทุนรวมท่ีกําหนดไวในขอ 15 
ของหนังสือชี้ชวนสวนโครงการ "คาธรรมเนียม และคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
และกองทุนรวม"   
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(ข) ไดรับคาตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และคาธรรมเนียมอื่น ๆ ตามท่ีกําหนดไวในขอ 15 ของ
หนังสือชี้ชวนสวนโครงการ "คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและ
กองทุนรวม"   

(3) การแตงตั้งบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อการจัดการกองทุนรวม   

(ก) จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เรื่อง "คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม" รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชน
ของกองทุนรวม และแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนตามเง่ือนไขในการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนท่ี
กําหนดไวในขอ 2 

(ข) แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ภายใตหลักเกณฑ เง่ือนไข และ วิธีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(ค) จัดใหมีผูสอบบัญชีทรัพยสินของกองทุนรวมท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี 

(ง) จัดใหมีผูชําระบัญชีกองทุนรวมเมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวม ท้ังนี้ โดยความเห็นชอบของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(จ) แตงตั้งที่ปรึกษาหรือคณะบุคคลข้ึนทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาโครงการจัดการกองทุนรวม (ถามี) เชน   
ท่ีปรึกษากฎหมาย โดยบริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ   

(ฉ) แตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร   

(ช) แตงตั้งทนายความ เพื่อติดตาม ทวงถาม และดําเนินคดี รวมทั้งดําเนินการใด ๆ เพื่อการรับชําระหนี้ 
หรือเพื่อปกปองสิทธิประโยชนอื่นใดของกองทุนรวม   

(4) การดําเนินการอื่น ๆ   

(ก) จัดใหมีการฝากทรัพยสินของกองทุนรวมไวกับผูดูแลผลประโยชน   

(ข) จัดใหมีและเก็บรักษาไวซึ่งทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   

(ค) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไวโดยถูกตองครบถวน   

(ง) จัดทํารายงานการซื้อขายหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนรวมเปนรายวัน และจัดสงให  
ผูดูแลผลประโยชนภายในทุกส้ินวันทําการนั้น   

(จ) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเปนรายวัน และจัดสงใหผูดูแลผลประโยชนภายในทุก
ส้ินวันทําการน้ัน   

(ฉ) จัดทํารายงานอัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีมูลคาเกินอัตราสวนท่ีกําหนด ในกรณีท่ีมิไดเกิด
จากการลงทุน หรือไดหลักทรัพยมาเพิ่มเติม ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด   

(ช) จัดทํารายงานทุกรอบปบัญชีเพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปบัญชี และสงรายงาน
ดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแตวันส้ินปบัญชี โดยรายงานดังกลาวตองแสดงขอมูลตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และสงผานระบบรับและเผยแพรขอมูลหนังสือชี้ชวนและการรายงานของกองทุน
รวม (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) เวนแตในกรณีกองทุนรวมเลิกตามขอ 20.1.1 
กอนหรือในวันท่ีครบกําหนดจัดทําหรือจัดสงรายงานดังกลาว ท้ังนี้ ในกรณีจัดทํารายงานตาม (ฐ) ตามป
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ปฏิทิน ใหระยะเวลาการสงรายงานเพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปบัญชี ขยายเปนภายใน 
4 เดือนนับแตวันส้ินปบัญชี 

(ซ) จัดทําหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญท่ีผูลงทุนควรทราบใหมทุกรอบปบัญชี เพื่อแสดงขอมูล
เกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันส้ินปบัญชีและสงใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต
วันถัดจากวันส้ินปบัญชีนั้น ยกเวนกองทุนรวมเปดที่มีการเสนอขายหนวยลงทุนเพียงครั้งเดียวและรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนตามคําส่ังลวงหนา ซึ่งระบุเวลาไวแนนอน (Auto Redemption) ไมตองจัดทําหนังสือ    
ชี้ชวนใหมทุกรอบปบัญชี 

(ฌ) แจงการแกไขเพิ่มเติมจํานวน และมูลคาหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวม ณ วัน
ทําการสุดทายของเดือน ใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกเดือนภายในวันทําการท่ี 20 ของเดือน
ถัดไป 

(ญ) แจงการแกไขเพิ่มเติมขอมูลที่ไดจดทะเบียนไวแลวกรณีอื่นนอกจากท่ีกําหนดไวในขอ (ฌ) ให 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีไดแกไขเพิ่มเติมนั้น 

(ฎ) ปฏิบัติการอ่ืน ๆ เพื่อใหถึงซึ่งวัตถุประสงคของกองทุนรวม และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุน 

(ฏ) ยกเลิกกองทุนรวมตามท่ีกําหนดไวใน ขอ 22 “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” 

(ฐ) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปบัญชีหรือปปฏิทิน เพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลา 6 เดือนนั้น และสงรายงานดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวย
ลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแตวันส้ินรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกลาว 
โดยรายงานดังกลาวจะแสดงขอมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และสงผานระบบรับและ
เผยแพรขอมูลหนังสือชี้ชวนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and Prospectus 
(MRAP)) เวนแตในกรณีกองทุนรวมเลิกตามขอ 22.1.1 กอนหรือในวันท่ีครบกําหนดจัดทําหรือจัดสง
รายงานดังกลาว ท้ังนี้ ในกรณีจัดทําและสงรายงานตามวรรคหน่ึงตามรอบปบัญชี บริษัทจัดการจะยกเวน
ไมจัดทําและสงรายงานดังกลาวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสําหรับปบัญชีนั้น   

(ฑ) จัดใหมีรายงานของรอบระยะเวลาลาสุดตามขอ (ช) และ (ฐ) ไว ณ ท่ีทําการทุกแหงของบริษัท
จัดการ และสถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีใชเปนสถานท่ีในการซื้อขาย
หนวยลงทุน เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูไดและจัดสําเนาใหเมื่อผูถือหนวยลงทุนรองขอ   

(ฒ) จัดสงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจัดสงหนังสือชี้ชวนสวนสรุป
ขอมูลสําคัญท่ีผูลงทุนควรทราบ พรอมใบส่ังซื้อหนวยลงทุนใหผูท่ีสนใจจะลงทุน และจัดใหมีหนังสือชี้
ชวนสวนขอมูลโครงการไว ณ ท่ีทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดตอทุกแหงของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน   

(ณ) จัดทําและสงขอมูลการจัดการกองทุนรวมใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   

(ด) ชี้แจงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนชี้แจงขอมูลใหผูถือหนวยลงทุน
หรือผูท่ีสนใจจะลงทุนทราบในกรณีท่ีมีการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือมีเหตุการณท่ีมีผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญตอสิทธิประโยชนของผู ถือหนวยลงทุน หรือตอการตัดสินใจในการลงทุน หรือตอการ
เปลี่ยนแปลงในราคาของหนวยลงทุนของกองทุนรวม   

(ต) ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินท่ีรวบรวมไดตามขอ 22.2.2 (3) 

(ถ) ดําเนินการติดตามทวงถาม ดําเนินคดีหรือดําเนินการใด ๆ เพื่อการรับชําระหนี้หรือปกปองสิทธิ
ประโยชนอื่น ๆ ของกองทุนรวม   
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(ท) ปฏิบัติหนาท่ีและความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีกําหนดใหเปนหนาท่ีของบริษัท
จัดการ ท้ังในปจจุบันและที่จะมีแกไขเพิ่มเติมในอนาคต   

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาท่ีปฏิบัติตามขอผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําส่ังท่ีออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมาย
ดังกลาว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีขอกําหนดในขอผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑ
ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําส่ังดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนไดดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําส่ังนั้น ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุนไดปฏิบัติใหเปนไปตามขอผูกพันหรือ
โครงการจัดการกองทุนรวมแลว  

เง่ือนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :   

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไมวาโดยคําส่ังของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมตองดําเนินการ
ตามท่ีจําเปนเพื่อใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมเขาทําหนาท่ีตอไปได ซึ่งรวมถึงการสงมอบเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ ใหแกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม  

2. ผูดูแลผลประโยชน :   

ชื่อ : ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)     

ท่ีอยู : 333 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศัพท 0-2230-2240  

หรือผูดูแลผลประโยชนรายใหมท่ีมีคุณสมบัติเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ : 

(1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาท่ีเปนผูดูแลผลประโยชน ตามอัตราที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้ง
ผูดูแลผลประโยชน ท้ังนี้ ไม เกินอัตราที่กําหนดไวในขอ 15 ของหนังสือชี้ชวนสวนโครงการ
“คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม” 

(2) บอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน ตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในสัญญา ท้ังนี้โดยไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน 

(1) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาท่ีและความรับผิดชอบ ใหเปนไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม 
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีกําหนดใหเปนหนาท่ีของบริษัทจัดการ ท้ังในปจจุบันและท่ีจะมี
แกไขเพิ่มเติมในอนาคต   

(2) รับฝากทรัพยสินของกองทุนรวม โดยแยกไวตางหากจากทรัพยสินอื่นของผูดูแลผลประโยชน และ
ทรัพยสินของลูกคารายอื่นของผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งดูแลใหการเบิกจายทรัพยสินของกองทุนรวม
เปนไปตามวัตถุประสงค นโยบายการลงทุนและขอกําหนดท่ีระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวมจนกวา 
ผูชําระบัญชีจะดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เปนท่ีเรียบรอย   

(3) เปลี่ยนแปลง จําหนายและโอนหลักทรัพยตาง ๆ ในทรัพยสินของกองทุนรวมตามคําส่ังของบริษัท
จัดการ เมื่อเห็นวาการนั้นถูกตองตามหนาท่ีและความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ   

(4) จัดทํารายงานเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวน
กระทําการ จนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวม หรือไมไดปฏิบัติตามหนาท่ีของตนตามมาตรา 125 
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แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ท้ังนี้ ภายใน 5 วันนับแตวันท่ีผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวมทราบถึงเหตุการณดังกลาว   

(5) จัดทํารายงานถึงผลในการดําเนินการตามคําส่ังของบริษัทจัดการ ตลอดจนจัดทําบัญชีแสดงการรับ
จายทรัพยสินของกองทุนรวม และรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนรวม ท่ีฝากไว   

(6) รับรองความถูกตองในการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขาย
หนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการไดคํานวณตามหลักการท่ีกําหนดภายใตหัวขอ 
16 “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน 
ราคาหนวยลงทุน”   

(7) พิจารณาเกี่ยวกับการที่จะใหความเห็นชอบในการดําเนินการของบริษัทจัดการตามที่กฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด และคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนดใหเปนหนาท่ีของผูดูแลผลประโยชน เชน   

(ก) การใหความเห็นชอบในกรณีท่ีบริษัทจัดการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน ใหแก  
ผูถือหนวยลงทุนท่ีไดมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อบริษัทจัดการมีเหตุจําเปนทําใหไม
สามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางสมเหตุสมผล   

(ข) การใหความเห็นชอบในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือ
คําส่ังขายคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับไวแลว หรือหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน เมื่อมีเหตุ
จําเปน ทําใหไมสามารถ จําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมอยางสมเหตุสมผล 
หรือไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจําเปน
อื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน   

(ค) การใหความเห็นชอบการชําระคาหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน ในกรณีท่ี
กองทุนรวมไมสามารถชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนได และผูถือหนวยลงทุนท่ี
ส่ังขายคืนหนวยลงทุนตกลงที่จะรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน 
ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด   

(ง) การใหความเห็นชอบในการรับชําระหนี้เพื่อกองทุนรวมดวยทรัพยสินอื่นท่ีมิใชหลักประกันแทนการ
ชําระหนี้ดวยเงินสดตามตราสารแหงหนี้   

การดําเนินการใหความเห็นชอบดังกลาวขางตนผูดูแลผลประโยชนจะตองดําเนินการจัดทําการใหความ 
เห็นชอบเปนหนังสือ และสงใหแกบริษัทจัดการเพื่อใชเปนหลักฐานโดยทันที และแจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบในทันทีทุกครั้งท่ีเกิดกรณีตาม (ก) โดยจัดทํารายงานในเรื่องดังกลาวเปน
หนังสือ พรอมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการใหความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(8) ดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ีกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน ตลอดจนหนาท่ีและความ 
รับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(9) แจงใหบริษัทจัดการทราบในกรณีท่ีบริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย รวมถึงประกาศหลักเกณฑท่ีออกโดยกฎหมายดังกลาว   

(10) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาท่ีของตนหรือฟองรองเรียกคาสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ท้ังนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนท้ังปวง หรือเมื่อไดรับ
คําส่ังจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สําหรับคาใชจายในการฟองรองบังคับคดีเพื่อประโยชนของผู
ถือหนวยลงทุนใหถือเปนคาใชจายของกองทุนรวม   

(11) ดูแลตรวจสอบใหผูชําระบัญชีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535 และพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติม (ถามี) ในกรณีท่ีผูชําระบัญชีกระทําการหรืองดเวนกระทํา
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การตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 จนกอใหเกิดความ
เสียหายแกกองทุนรวม ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมจะรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบโดยไมชักชา   

(12) จายเงินเฉลี่ยคืนคาหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนตามคําส่ังของผูชําระบัญชีตามมูลคาทรัพยสิน
สุทธิท่ีคงเหลืออยูหลังจากที่ผูชําระบัญชีชําระบัญชีโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   

(13) ตรวจตราและตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร หลักฐานแหงสิทธิในทรัพยสิน และทรัพยสิน
ตางๆ ท่ีกองทุนรวมไดมาหรือจําหนายไป ซึ่งผูดูแลผลประโยชนมีหนาท่ีดูแลการเบิกจายหรือไดรับฝาก
ไวตามขอ (2) ใหเปนไปตามคําส่ังการจัดการทรัพยสินของกองทุนรวม   

หากมีเหตุอันควรสงสัยในขณะรับมอบ หรือสงมอบเอกสาร หลักฐานแหงสิทธิในทรัพยสิน และทรัพยสิน
ตางๆ ดังกลาวในวรรคหนึ่ง วาไมเปนไปตามคําส่ังการจัดการทรัพยสิน เปนเอกสารหรือหลักฐานเท็จหรือ
ปลอม ผูดูแลผลประโยชนมีหนาท่ีดําเนินการแจงเหตุดังกลาวแกบริษัทจัดการทันที   

(14) จัดทําความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการและจัดสงใหบริษัทจัดการเพื่อใช
ประกอบการจัดทํารายงานกองทุนรวมทุกรอบปบัญชี และทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชีหรือป
ปฏิทิน ภายใน 30 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันส้ินรอบปบัญชี และวันส้ินรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบป
บัญชีหรือปปฏิทิน แลวแตกรณี   

(15) ในกรณีท่ีผูดูแลผลประโยชนหมดหนาท่ีลงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน ผูดูแล
ผลประโยชนจะตองทําหนาท่ีตอไปจนกวาจะมีการโอนทรัพยสินและเอกสารตาง ๆ ท้ังหมดของกองทุน
รวม ตลอดจนการดําเนินการอื่นใดท่ีจําเปนเพื่อใหการดําเนินการโอนทรัพยสินและเอกสารตาง ๆ ท้ังหมด
ของกองทุนรวมใหผูดูแลผลประโยชนรายใหมเสร็จส้ินสมบูรณ และ ผูดูแลผลประโยชนรายใหมสามารถ
ดําเนินการตอไดทันที   

(16) ในกรณีท่ีมีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และกอนท่ีผูชําระบัญชีจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผูดูแลผลประโยชนยังคงตองรับฝากทรัพยสินของกองทุนรวมจนกวา
จะจดทะเบียนเลิก กองทุนรวม   

(17) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการประสงคท่ีจะลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ ผูดูแล
ผลประโยชนจะตองจัดใหมีสถานท่ีเก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศของกองทุนรวม เชน ท่ีศูนยรับฝาก
หลักทรัพยในตางประเทศ หรือพิจารณาดําเนินการแตงตั้งผูรับฝากทรัพยสินอื่น เพื่อทําหนาท่ีเก็บรักษา
ทรัพยสินในตางประเทศของกองทุนรวม   

ในกรณีท่ีผูดูแลผลประโยชนไมปฏิบัติตามสัญญาขอหนึ่งขอใดดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายแกกองทุนรวมและ/หรือผูถือหนวยลงทุน ผูดูแลผลประโยชนตองชดใชคาเสียหายใหแก
กองทุนรวม และ/หรือผูถือหนวยลงทุน โดยส้ินเชิงภายใน 15 วันนับแตวันท่ีไดพิสูจนแลววาเปนความผิด
ของผูดูแล   

คูสัญญาตกลงเก็บรักษาขอมูลที่ไดลวงรูมาเปนความลับและจะไมเปดเผยใหบุคคลใด ๆ ทราบ เวนแตจะ
เปนการเปดเผยโดยอํานาจกฎหมาย หรือโดยความยินยอมของคูสัญญาอีกฝายหน่ึง เพื่อประโยชนของผู
ถือหนวยลงทุน   

ผูดูแลผลประโยชนจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนเพราะความประมาทเลินเลออยาง
รายแรง หรือการไมกระทําการตามหนาท่ีโดยไมมีเหตุอันสมควรของผูดูแลผลประโยชน พนักงาน ลูกจาง 
บริวาร หรือบุคคลอื่นใดท่ีทํางานใหแกผูดูแลผลประโยชน   

ผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่ง
รวมถึงหนาท่ีดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน 
ผูดูแลผลประโยชนรายเดิมมีหนาท่ีดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรายใหมสามารถ
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ปฏิบัติหนาท่ีตอไปได ซึ่งการดําเนินการดังกลาวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความ
ถูกตองและครบถวนของส่ิงที่สงมอบใหผูดูแลผลประโยชนรายใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแล
ผลประโยชน   

ในกรณีท่ีผูดูแลผลประโยชนกระทําการ งดเวนกระทําการ หรือละเลยไมปฏิบัติหนาท่ี ในการดูแลรักษา
ประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนอาจใชสิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในการฟองรองบังคับคดีกับผูดูแล
ผลประโยชนเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนท้ังปวงได   

ผูดูแลผลประโยชนตองไมกระทําการอันเปนการขัดกับผลประโยชนของกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุน 
ไมวาการกระทําน้ันจะเปนไปเพื่อประโยชนของผูดูแลผลประโยชนเองหรือประโยชนของผูอื่น เวนแตเปน
การเรียกคาตอบแทนในการทําหนาท่ีเปนผูดูแลผลประโยชน หรือเปนการดําเนินการในลักษณะที่เปน
ธรรมและไดเปดเผยขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนทราบกอนอยางเพียงพอแลว โดยผูถือหนวยลงทุนท่ีได
ทราบขอมูลดังกลาวมิไดแสดงการคัดคาน 

ในกรณีท่ีการดําเนินการใดตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมดําเนินการ
ขอมติ ใหผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจดําเนินการตามท่ีจําเปนเพื่อขอมติของผูถือหนวยลงทุนได 

เง่ือนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน :   

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชน ภายใตเง่ือนไขสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน เมื่อเกิด
กรณีใดกรณีหน่ึงดังตอไปนี้ ท้ังนี้บริษัทจัดการจะกระทําไดเมื่อไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กอน   

(1) เมื่อคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงมีความประสงคจะบอกเลิก โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนา
เปนลายลักษณอักษร เปนเวลาไมนอยกวา 180 วัน หรือตามแตจะตกลงกันเปนอยางอื่น   

(2) ในกรณีท่ีคูสัญญาฝายใดไมปฏิบัติตามหนาท่ี และความรับผิดชอบที่ไดตกลงไว คูสัญญาอีกฝายหน่ึง
อาจบอกเลิกสัญญาได โดยบอกกลาวลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน   

(3) ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลง
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมท้ังกฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมาย
ดังกลาว หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณี
อื่นใดอันจะมีผลเปนการเพิ่มภาระหนาท่ีแกผูดูแลผลประโยชนและผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับ
หนาท่ีดังกลาว ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบ
ลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 180 วัน 

(4) ในกรณีท่ีผูดูแลผลประโยชนขาดคุณสมบัติขอหนึ่งขอใดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
วาดวยเรื่องคุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ซึ่งออกตามความในมาตรา 121 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแล
ผลประโยชนจัดการแกไขใหถูกตองภายใน 15 วันนับแตวันท่ีบริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจาก
การตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะส่ังการเปน
อยางอื่น บริษัทจัดการจะแจงการแกไขดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทํา
การ นับแตวันท่ีไดแกไขเสร็จส้ิน หากผูดูแลผลประโยชนมิไดมีการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่
กําหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วันนับแตวันท่ีครบกําหนดเวลาใหแกไขเมื่อไดรับอนุญาตแลวบริษัทจัดการจะแตงตั้งผูดูแล
ผลประโยชนอื่นแทนโดยพลัน 

(5) ในกรณีท่ีมีมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม เรียกรองใหมีการ
เปลี่ยนแปลงผูดูแลผล ประโยชน 
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ในกรณีผูดูแลผลประโยชนกระทําการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทุนรวมหรือผูถือหนวย
ลงทุนท่ีไมเขาขอยกเวนใหกระทําได หากเปนกรณีท่ีมีนัยสําคัญและไมสามารถแกไขใหหมดไป ให
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได 

สถานท่ีเก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :   

บริษัทจัดการจะจัดใหมีการฝากทรัพยสินของกองทุนรวมท่ี   

(1) ชื่อ : ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)     

ท่ีอยู : 333 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศัพท 0-2230-2240  

(2) บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด   

62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   

ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย   

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110   

โทรศัพท 0-2359-1200-1 

(3) ธนาคารแหงประเทศไทย   

273 ถนนสามเสน เขตบางขุนพรหม   

กรุงเทพมหานคร 10200   

โทรศัพท 0-2283-5353   

และ/หรือที่ผูดูแลผลประโยชนอื่นท่ีมีคุณสมบัติเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และ/หรือ
ศูนยรับฝากตางประเทศ หรือผูรับฝากทรัพยสินท่ีดูแลผลประโยชนแตงตั้งเพื่อเก็บรักษาทรัพยสินใน
ตางประเทศ   

3. ผูสอบบัญชี :   

ชื่อ   : นายเทอดทอง เทพมังกร   

ท่ีอยู : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

100/19 ชั้น 14 อาคารวองวานิช บี 

ถนนพระราม9  แขวงหวยขวาง  เขตหวยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 

โทร 02- 645 0080        

ชื่อ   : นางสาวชมภูนุช แซแต  

ท่ีอยู : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

100/19 ชั้น 14 อาคารวองวานิช บี 

ถนนพระราม9  แขวงหวยขวาง  เขตหวยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 
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โทร 02- 645 0080        

ชื่อ   : นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล   

ท่ีอยู : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

100/19 ชั้น 14 อาคารวองวานิช บี 

ถนนพระราม9  แขวงหวยขวาง  เขตหวยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 

โทร 02- 645 0080        

ชื่อ   : นายประวิทย วิวรรณธนานุตร  

ท่ีอยู : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

100/19 ชั้น 14 อาคารวองวานิช บี 

ถนนพระราม9  แขวงหวยขวาง  เขตหวยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 

โทร 02- 645 0080        

ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา 

ท่ีอยู : บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด 

 503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร 

ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท 02-6426172-4 

ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชยเจริญ 

ท่ีอยู : บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด 

503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร 

ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท 02-6426172-4   

ชื่อ : นาย สมยศ วิวรรธนอภินัย 

ท่ีอยู : บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด 

503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร 

ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท 02-6426172-4   

หรือบุคคลอื่นท่ีไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี โดยบริษัท
จัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :   

ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินประจํารอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีท่ีรับรองทั่วไป  
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4. นายทะเบียนหนวยลงทุน :   

ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)   

ท่ีอยู : สายปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย  

อาคาร 2 ชั้น 3 เลขท่ี 1060   

ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน  

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   

โทรศัพท 0-2256-2331-4  

5. ผูจัดจําหนาย :   

ชื่อ :   

ท่ีอยู :   

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :   

ไมมี  

6. ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน :   

ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)   

ท่ีอยู : สํานักงานใหญ เลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก   

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร   

กรุงเทพมหานคร 10900   

โทรศัพท 0-2544-3874-76 และสาขาตาง ๆ ท่ัวประเทศ  

บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแตงตั้ง
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจงการแตงตั้งหรือยกเลิก
การแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง 
ในกรณีของการแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม ผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวอาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดให
ความเห็นชอบเพื่อทําหนาท่ีเปนผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุน โดยผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับการแตงตั้งจะตองปฏิบัติงานไดภายใตระบบงานเดียวกันกับ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยูกอนแลว   

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :   

สิทธิของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน   

(1) ไดรับคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน คาธรรมเนียมในการ
ดําเนินงานขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน และคาธรรมเนียมสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) ตามอัตราที่
กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ท้ังนี้ ไมเกินอัตราที่กําหนดไวใน
ขอ 15 ของหนังสือชี้ชวนสวนโครงการ “คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือ
หนวยลงทุนและกองทุนรวม”   
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(2) บอกเลิกสัญญาการเปนผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามขอกําหนดและเงื่อนไขท่ี
กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน   

หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน   

(1) แจกจายหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม ใบคําขอใชบริการกองทุน ใบส่ังซื้อหนวยลงทุน และใบส่ัง
ขายหนวยลงทุน คูมือผูลงทุนหรือเอกสารอื่นใดของกองทุนรวมตามท่ีกฎหมายหรือ ก.ล.ต. กําหนด 
ตลอดจนเอกสารตาง ๆ ในการสงเสริมการขาย   

(2) รับใบคําขอใชบริการกองทุน ใบส่ังซื้อหรือใบส่ังขายหนวยลงทุน และรับชําระคาซื้อหนวยลงทุนจาก 
ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนและชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน ท้ังนี้ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใน
โครงการจัดการกองทุนรวม   

(3) คืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนท่ีไมไดรับการจัดสรรตามเงื่อนไขท่ีระบุไวใน
โครงการจัดการกองทุนรวม   

(4) ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน   

(5) ชี้แจงและเปดเผยขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนหรือผูท่ีสนใจจะลงทุนทราบ ในกรณีท่ีมีการแกไข
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีเหตุการณท่ีมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอสิทธิประโยชนของ
ผูถือหนวยลงทุน หรือตอการตัดสินใจในการลงทุน หรือตอการเปลี่ยนแปลงในราคาของหนวยลงทุนของ
กองทุนรวม   

(6) ปฏิบัติตามขอกําหนดของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการโฆษณากองทุนรวม   

(7) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และ
สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามท่ีกําหนดไวใน
โครงการจัดการกองทุนรวม ตลอดจนทําการอื่นใดท่ีเกี่ยวของกับหนาท่ีดังกลาวขางตน   

7. ผูดูแลสภาพคลอง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  ไมมี 

ชื่อ :   

ท่ีอยู :   

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :   

8. ผูลงทุนรายใหญ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายท่ีไมไดเปนผูดูแล
สภาพคลอง) :  ไมมี 

ชื่อ :   

ท่ีอยู :   

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :   

9. ท่ีปรึกษา :  ไมมี 

9.1. ท่ีปรึกษาการลงทุน :   

ชื่อ :   

ท่ีอยู :  
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สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :   

ไมมี  

หมายเหตุ (ท่ีปรึกษาการลงทุน) :   

9.2.ท่ีปรึกษากองทุน :  

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :   

หมายเหตุ (ท่ีปรึกษากองทุน) :   

10. ผูประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :   

ไมมี  

รายละเอียดเกี่ยวกับการประกัน :   

เง่ือนไขการรับประกัน :   

จํานวนเงินทุนท่ีประกัน :   

จํานวนผลตอบแทนท่ีประกัน :   

ระยะเวลาการประกัน :   

วันครบกําหนดระยะเวลาการประกันแตละงวด :   

วันท่ีผูถือหนวยลงทุนจะไดรับชําระเงินลงทุน (และผลตอบแทน) :   

ผลของการขายคืนหนวยลงทุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการประกัน :   

ผลของการขายคืนหรือไถถอนหนวยลงทุนเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการประกัน ในกรณีท่ีมูลคาหนวย
ลงทุนสุทธิสูงกวามูลคาท่ีประกัน :   

การแกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใดอันมีผลใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน จะตองไดรับมติ
ของผูถือหนวยลงทุน :   

เง่ือนไขการเปลี่ยนผูประกัน :   

11. ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) :  ไมมี 

ชื่อ :   

ท่ีอยู :   

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :   

หมายเหตุ (ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน) :   
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12. คณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  ไมมี  

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :   

13. สิทธิหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน :   

13.1. สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :   

ผูถือหนวยลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนเองกอนครบกําหนดอายุโครงการ โดยบริษัทจัดการจะทํา
การรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ ท้ังนี้ หากภายใน 10 เดือน นับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปน
กองทุนรวมไมเกิดเหตุการณใหเลิกกองทุนตามเง่ือนไข ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุน
ใหแกบริษัทจัดการ โดยผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน
หนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการแตงตั้ง (ถามี) ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหนังสือชี้ชวนสวนโครงการ ขอ 7 "การรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุน" ท้ังนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึก
ขอมูลลงในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

13.2. สิทธิในการรับเงินปนผล : 

เปนไปตามรายละเอียดขอ 14 “การจายเงินปนผล” 

13.3. สิทธิในการโอนหนวยลงทุน : 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนได ตามที่ระบุไวในหัวขอ “เง่ือนไขและขอจํากัดในการจัดสรร
และการโอนหนวยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม 

13.4. ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน :   

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุน ตามที่ระบุไวใน
หัวขอ “เง่ือนไขและขอจํากัดในการจัดสรรและการโอนหนวยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :   

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อใหบริษัทจัดการทําการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไข  
วิธีการจัดการได ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะกระทําการตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่ระบุไวในขอ 19 "การ
ขอมติของผูถือหนวยลงทุน และวิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการ" 

ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ี
จําหนายไดแลวท้ังหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพยท่ีเปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อผูถือ
หนวยลงทุน (omnibus account) จะไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันน้ันในสวนท่ี
เกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 

13.6. สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :   

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิท่ีจะไดรับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีการ
ชําระบัญชี ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

13.7. สิทธิประโยชนอื่น ๆ :   

ไมมี 

13.8. อื่น ๆ :   

ผูถือหนวยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไมเกินคาหนวยลงทุนท่ียังสงใชแกบริษัทจัดการกองทุนรวมไมครบ  
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การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไมวา
ในทอดใด ๆ ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวยอมรับท่ีจะผูกพันตามขอกําหนดในขอผูกพันซึ่งลงนาม
โดยผูดูแลผลประโยชนท่ีไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ  

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบริษัทจัดการกองทุนรวมจายผลประโยชนตอบแทนและคืนเงินทุนไดไม
เกินไปกวาสวนของทุนของกองทุนรวมท่ีตนถือ ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีการแบงชนิดของหนวยลงทุน สิทธิใน
การไดรับประโยชนตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละชนิดตองเปนไปตามขอกําหนด
ของหนวยลงทุนชนิดนั้น ๆ ดวย 

14. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :   

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :   

- ใบหนวยลงทุน  

- ระบบไรใบหนวยลงทุน  

- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  

- หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน  

- อื่นๆ  

14.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :   

โครงการจัดการ “กองทุนเปดไทยพาณิชยหุนเกาหลี” จะใชระบบไรใบหนวยลงทุน (Scripless) โดย
บริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงเปนเอกสารแสดง
สิทธิในหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนแตละราย เวนแตผูถือหนวยลงทุนรองขอ และ/หรือ บริษัท
จัดการเห็นสมควรใหมีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนรูปแบบอ่ืนเพิ่มเติมได   

14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน   

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการบันทึกชื่อผูส่ังซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน   

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนทุก
ครั้งที่ผูถือหนวยลงทุนมีการทํารายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน เพื่อเปนการยืนยันการ
ทํารายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน   

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนภายใน 7 วันทํา
การนับแตวันจดทะเบียนกองทุน ในกรณีท่ีเปนการส่ังซื้อในระหวางชวงการเสนอขายครั้งแรก และ/หรือ
ภายใน 7 วันทําการนับแตวันทําส่ังซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ท้ังนี้ นายทะเบียนหนวย
ลงทุนและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนซึ่งไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะ
จัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนทางไปรษณียตามที่อยูท่ีระบุในคําขอใช
บริการกองทุน   

(4) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหนวยลงทุนท่ีปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและใน
หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนท่ีสงใหผูถือหนวยลงทุนฉบับลาสุดเปนรายการที่เปนปจจุบันและ
ถูกตอง   

14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทนุ   

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการบันทึกชื่อผูส่ังซื้อหนวยลงทุนในทะเบียน     
ผูถือหนวยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน   
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(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
(ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)) จะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อหรือ     
ผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐานเพื่อยืนยันการทํารายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของ  
ผูถือหนวยลงทุน โดยจะถือเปนเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนได ตอเมื่อนายทะเบียนไดดําเนินการ
จัดสรรหนวยลงทุนเปนท่ีเรียบรอยแลว   

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
(ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)) จะดําเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือ
หนวยลงทุนภายในวันท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดทํารายการ
ส่ังซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือภายในวันทําการท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนกําหนด โดยผูถือหนวยลงทุนมีหนาท่ีในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวย
ลงทุนดวยตนเอง ณ ท่ีทําการของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน(ธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน)) ท่ีผูถือหนวยลงทุนเปดบัญชีหรือแจงรองขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนไว 

(4) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนส่ังซื้อหนวยลงทุนหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุน
มีหนาท่ีในการนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนมาบันทึกรายการใหเปนปจจุบันเสมอ ได ณ ท่ีทํา
การของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)) หรือ ณ ท่ี
ทําการที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนตั้งแตวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน   

(5) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหนวยลงทุนท่ีปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและในสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนท่ีมีการปรับรายการใหเปนปจจุบันครั้งลาสุด เปนรายการท่ีเปนปจจุบันและ
ถูกตอง   

(6) ผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนท่ีรองขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจะตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดและเง่ือนไขตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการ
กําหนด   

ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายใหบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุนรายอื่น สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแก ผูถือหนวยลงทุนได ซึ่งบริษัท
จัดการจะปดประกาศไวท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการลวงหนาอยางนอย 7 วันทําการ โดยไมถือเปนการ
แกไขโครงการ และไมถือวาเปนการดําเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ   

14.2.3 ใบหนวยลงทุน   

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุน (Scrip) ใหกับผูถือหนวย
ลงทุนเฉพาะในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนรองขอใหบริษัทจัดการออกใบหนวยลงทุนเพื่อนําไปใชเปน
หลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื่นๆ ท้ังนี้ ในการออกใบหนวยลงทุนทุก
กรณีจะกระทําเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรเทาน้ัน โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

(1) ผูถือหนวยลงทุนกรอกใบคําขอใหออกใบหนวยลงทุน ซึ่งขอรับไดจากนายทะเบียนหนวยลงทุน 

(2) ยื่นใบคําขอใหออกใบหนวยลงทุนพรอมชําระคาธรรมเนียมในการออกใบหนวยลงทุนตอนายทะเบียน
หนวยลงทุน   

(3) นายทะเบียนหนวยลงทุนโดยไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุน
ใหกับผูถือหนวยลงทุนตามจํานวนหนวยลงทุนท่ีผูถือหนวยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีท่ีผูถือ
หนวยลงทุนกรอกจํานวนหนวยลงทุนในใบคําขอมากกวาจํานวนหนวยลงทุนท่ีปรากฏอยูในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะใหออกใบหนวย
ลงทุนสําหรับหนวยลงทุนจํานวนเทาท่ีปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนน้ัน   

(4) ใบหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการออกใหผูถือหนวยลงทุนจะมีขอความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด ซึ่งจะระบุชื่อผูถือหนวยลงทุน โดยในใบหนวยลงทุนจะตองมีลายมือชื่อกรรมการผูมี



กองทุนเปดไทยพาณิชยหุนเกาหล ี 
 

16 

อํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือลายมือชื่อนายทะเบียนหนวยลงทุน หรือใช
เครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจะอนุญาตให
ทําได จึงจะถือวาใบหนวยลงทุนถูกตองและมีผลสมบูรณตามกฎหมาย 

(5) ผูถือหนวยลงทุนท่ีมีใบหนวยลงทุน หากจะขายคืนหนวยลงทุนจํานวนดังกลาว จะตองนําใบหนวย
ลงทุนมาสงมอบคืนแกบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหนวยลงทุน เพื่อโอนหนวยลงทุนน้ัน เขาระบบไร
ใบหนวยลงทุน (Scripless) กอน จึงจะขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวได 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบ
หน่ึงใหกับผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน เพื่อเปนหลักฐานการยืนยันการทํารายการซื้อหรือขายคืนหรือ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน เชน หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน และ/
หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน และ/หรือรูปแบบท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลง แกไข หรือเพิ่มเติมใน
อนาคต ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด โดยผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
สามารถรองขอเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนไดภายหลัง ตามหลักเกณฑ และ
เง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเง่ือนไข
ในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน และระยะเวลาการสงมอบได โดยไมถือวาเปนการแกไข
โครงการจัดการกองทุนรวม และไมถือวาเปนการดําเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม   

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหผูถือ
หนวยลงทุนสามารถใชอางอิงตอบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได   

ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนจําเปนตองใชใบหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดทําใบหนวย
ลงทุนมอบใหแกผูถือหนวยลงทุน   

15. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :   

ไมมี 

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน :   

หากมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองของ
กองทุนรวมจะไมสามารถชําระหนี้ได บริษัทจัดการจะรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นท้ังท่ีเปนหลักประกัน
และมิใชหลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการใน
การจัดการกองทุนรวมในกรณีท่ีผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหนี้ ดังนี้   

16.1 กรณีท่ีบริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย   

16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนย ผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่มีชื่อ
อยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันท่ีบริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรอง
เปนศูนยเปนผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระหนี้   

16.1.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะไมนําทรัพยสินดังกลาวและเงินไดสุทธิ
จากทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระหนี้ มารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหนาย
ทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุนเปนสําคัญ เวนแตกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระ
หน้ีตกลงรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินดังกลาวแทนเงิน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัท
จัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

ในระหวางท่ีบริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชนจากทรัพยสินน้ันได และในกรณีท่ีมีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจาย
จากเงินสํารอง รายไดหรือผลประโยชนท่ีไดจากการบริหารทรัพยสินน้ัน 
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16.1.3 เมื่อมีเงินไดสุทธิจากทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นในแตละครั้ง บริษัทจัดการ
จะเฉลี่ยเงินไดสุทธิจากทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระหนี้คืนใหแกผูถือหนวยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินไดสุทธิ
นั้นภายใน 45 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีมีเงินไดสุทธิ และจะแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไป
ยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการไดเฉลี่ย
เงินคืน เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเปนอยางอื่น   

16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยแลว ตอมาปรากฎวากองทุนรวม
ไดรับชําระหนี้ตามตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความใน
ขอ 16.1.3 โดยอนุโลม   

16.2 กรณีท่ีบริษัทจัดการไมไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย   

16.2.1 กอนการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นท่ีมิใชหลักประกันในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนโดยมติเสียงขางมากซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด หรือไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดย
ผูดูแลผลประโยชนไดตรวจสอบและแสดงความเห็นพรอมเหตุผลวาในขณะน้ันการรับชําระหนี้ดวย
ทรัพยสินดังกลาวเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนมากกวาการถือหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้หรือสิทธิ
เรียกรองนั้น   

ในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนหรือผูดูแลผลประโยชนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินท่ีกองทุนรวมจะไดจากการรับชําระหนี้ มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการ
คาใชจาย พรอมเหตุผลและความจําเปนในการรับชําระหนี้   

16.2.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะนําทรัพยสินดังกลาวมารวมคํานวณ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพยสินน้ันเพื่อใชในการคํานวณมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสามาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดาํเนินการกับทรัพยสินดังกลาวดังนี้   

(1) กรณีเปนทรัพยสินประเภทท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการอาจมีไวซึ่ง
ทรัพยสินดังกลาวตอไปเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมก็ได   

(2) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมไมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการจะจําหนาย
ทรัพยสินดังกลาวในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปน
สําคัญ และในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินดังกลาว บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาว   

ในกรณีท่ีมีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม   

16.3 ในกรณีท่ีมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้ หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหนี้
ไดบริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการใหผูถือหนวยทุกรายท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ 
วันท่ีมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหนี้ไดเปนผูมี
สิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอื่นท่ีไดจากการรับชําระหนี้ก็ได   

ท้ังนี้ ในการดําเนินการดังกลาว บริษัทไมตองนําตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้นมารวมคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม   

เง่ือนไขเพิ่มเติม :   

ในการเฉลี่ยเงินคืนแตละครั้งตามขอ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงใหเห็นวาเงินไดสุทธิจาก
ทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระหนี้ไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน 
บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวไปรวมจายในโอกาสแรกท่ีการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวย
ลงทุนจะคุมกับภาระคาใชจายก็ได ท้ังนี้ หากไดมีการจําหนายทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระหนี้จน
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ครบถวนแลวและปรากฏวาเงินไดสุทธินั้นไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนํา
เงินไดสุทธิดังกลาวมารวมคํานวณเปนมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมก็ได   

การชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระใหแกผูถือหนวย
ลงทุนท่ีปรากฏชื่อตามทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ เวลาท่ีกําหนด เทาน้ัน   

17. การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน :   

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาท่ีจัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑท่ีออกตามมาตรา 
125(5) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  

ใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบียนหนวยลงทุนถูกตอง และการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการใหสิทธิ
หรือการจํากัดสิทธิใด ๆ แกผูถือหนวยลงทุนท่ีปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากได
กระทําตามขอกําหนดในขอผูกพันหรือตามกฎหมายแลว ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการ
ตามอํานาจหนาท่ีแลว  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจปฏิเสธการโอนหนวยลงทุน ในกรณีท่ีการถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัด
การถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวย
ลงทุนในกองทุนรวมและหนาท่ีของบริษัทจัดการ 

18. ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน : 

ขอจํากัดการถือหนวยลงทุนท่ีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดจะถือไดในแตละกองทุนรวมตองไมเกิน
หน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวม เวนแตบุคคลหรือกลุม
บุคคลที่ไดรับการยกเวนหรือเห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกํากับ 
ตลาดทุนกําหนด 

ท้ังนี้ โดยมเีง่ือนไขเกี่ยวกับสิทธิของผูถือหนวยลงทุนกรณีท่ีถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวย
ลงทุน ดังนี้ 

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผูถือหนวยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหนวยลงทุน ในกรณีท่ีการถือหนวย
ลงทุนของบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 

(2)  การจํากัดสิทธิรับเงินปนผลของผูถือหนวยลงทุนซึ่งมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

     (ก)  บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดท่ีถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนจะถูกจํากัด    
สิทธิรับเงินปนผลในสวนท่ีถือเกินน้ัน เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ 

            1.  การเกินสัดสวนการถือหนวยลงทุนมิไดเกิดจากการไดหนวยลงทุนมาเพิ่มเติม 
            2.  การเกินสัดสวนการถือหนวยลงทุนเปนกรณีขอยกเวนขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตาม    

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
    (ข)  บริษัทจัดการจะยกเงินปนผลสวนท่ีถูกจํากัดสิทธิตาม (ก) ใหเปนรายไดของแผนดิน  
    (ค)  ในระหวางการดําเนินการเพื่อยกเงินปนผลใหเปนรายไดของแผนดินบริษัทจัดการจะจัดทํา

บัญชีและแยกเงินปนผลสวนดังกลาวออกจากทรัพยสินอื่นของกองทุนรวม โดยไมนํามารวม
คํานวณเปนมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม 

(3) ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน บริษัท
จัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนท่ีเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด
ของกองทุนรวม และในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุนหากเปนการขอมติรายชนิดหนวย
ลงทุน บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนท่ีเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนชนิดนั้น เวน
แตชนิดหนวยลงทุนน้ันมีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุมเดียวเปนผูถือหนวย
ลงทุนชนิดนั้น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวเต็มตามจํานวนท่ีถืออยู 
 
บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดจะถือหนวยลงทุนไดไมเกินหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ี
จําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวม ยกเวนในกรณีเขาขอยกเวนตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
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ตลาดทุน วาดวยเรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาท่ีของบริษัท
จัดการ  

19. หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน :   

การดําเนินการใดท่ีโครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน 
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนท่ีไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือ
วาผูถือหนวยลงทุนท้ังปวงเห็นชอบใหดําเนินการดังกลาวและมีผลผูกพันตามมติ  

มติของผูถือหนวยลงทุนท่ีใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมาย ให
ถือวามตินั้นเสียไป  

ในกรณีท่ีเปนการขอมติเพื่อแกไขขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ 
ตองไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมน้ัน เวนแตกรณีท่ีกองทุน
รวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุนตองเปนไปตามหลักเกณฑเพิ่มเติมดังตอไปนี้
ดวย 

(1) ในกรณีท่ีเปนการขอมติท่ีมีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอ
ผูถือหนวยลงทุนไมเทากัน ใหไดรับมติผูถือหนวยลงทุนท่ีถือหนวยลงทุนชนิดที่ไดรับผลกระทบเกินกึ่ง
หนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิด 

(2) ในกรณีท่ีเปนการขอมติท่ีมีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ใหไดรับมติผู
ถือหนวยลงทุนท่ีถือหนวยลงทุนชนิดที่ไดรับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิด 

(3) ในกรณีท่ีเปนการขอมติท่ีมีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ใหไดรับมติผูถือหนวย
ลงทุนชนิดที่ไดรับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนชนิดนั้น  

20. วิธีการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน :   

การแกไขเพิ่มเติมสวนใดสวนหน่ึงของขอผูกพันท่ีเปนไปตามวิธีการที่กําหนดไวในขอผูกพัน และมี
สาระสําคัญท่ีเปนไปตามและไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535 ตลอดจนหลักเกณฑท่ีออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกลาว ใหถือวาขอผูกพันสวนท่ีแกไข
เพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคูสัญญา  

การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญตองไดรับมติ
โดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ท้ังนี้ เรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ 
ใหรวมถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับผลประโยชนตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน และเรื่องที่
ผูดูแลผลประโยชนเห็นวากระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ  

การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในลักษณะดังตอไปนี้ ใหมีผลผูกพันเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแล
ผลประโยชน โดยไมตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน  

(ก) เปนการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันใหมีสาระสําคัญสอดคลองกับโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีแกไข
เพิ่มเติมโดยไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนหรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ  

(ข) ผูดูแลผลประโยชนแสดงความเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันน้ันเหมาะสม มีความจําเปนหรือ
สมควร และไมกระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ  

การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันไมวากรณีใด ตองกระทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี)  

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอผูกพันเปดเผยไว ณ ท่ีทําการและเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุน
รวมเพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูได รวมทั้งจัดสงสรุปการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันพรอมทั้ง



กองทุนเปดไทยพาณิชยหุนเกาหล ี 
 

20 

เหตุผลและความจําเปนใหผูถือหนวยลงทุนพรอมกับการสงรายงานประจําปของกองทุนรวม (เฉพาะกรณี
ของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไป)  

21. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :   

21.1. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี   

21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :   

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุน
รวมแบบเปนการท่ัวไป และการฝาฝนหรือการไมปฏิบัตินั้นกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือ    
ผูลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแกไขเยียวยาความเสียหายโดยไมชักชา โดยในกรณีท่ีเกิดขอพิพาท
ระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมใหนําขอพิพาทเขาสูการ
พิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

22. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :  

22.1. เง่ือนไขในการเลิกกองทุน :  

22.1.1. หากปรากฏวากองทุนเปดใดมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปนจํานวนดังนี้  

(1) มูลคาหนวยลงทุนท่ีขายไดแลวท้ังหมด โดยคํานวณตามมูลคาท่ีตราไวของหนวยลงทุน ลดลงเหลือ
นอยกวา 50 ลานบาทในวันทําการใด และบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุนเปดนั้น  

(2) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 ราย ในวันทําการใด  

(3)  เมื่อมีการขายคืนหนวยลงทุน ณ วันใดวันหน่ึงเกินกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนาย
ไดแลวท้ังหมด แตไมรวมถึงกรณีท่ีเปนการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และการขายคืน
หนวยลงทุนของกองทุนรวมหนวยลงทุน   

(4)  มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาหาวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิด
เปนจํานวนเกินกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด แตไมรวมถึงกรณีท่ีเปน
การขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหนวย
ลงทุน 

22.1.2. เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่ังใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนเปดในกรณีท่ีบริษัทจัดการ
กระทําการ หรืองดเวนกระทําการ จนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนเปด หรือไมปฏิบัติตามหนาท่ีของ
ตน  

22.1.3. เมื่อไดรับความเห็นชอบตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน
หนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของโครงการจัดการ 

22.1.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเลิกโครงการ หรือดําเนินการอื่นใด ในกรณีท่ีมูลคาหนวย
ลงทุนท่ีจําหนายไดครั้งแรกของกองทุนไมเพียงพอตอการบริหารจัดการลงทุน โดยเปนไปตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน 

22.1.5. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู
ลงทุนท่ัวไป หากปรากฏวา  

(1) บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึงเกินกวาหน่ึงใน
สามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวมน้ัน เวนแตเขาขอยกเวนตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(2) ในกรณีท่ีปรากฏพฤติการณวาบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหนวยลงทุน
โดยรูเห็นหรือตกลงกับบุคคลอื่น อันเปนการปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริงในการถือหนวยลงทุน
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ของบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดท่ีประสงคจะถือหนวยลงทุนเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวย
ลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไป  

(3)  มีการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัท
จัดการที่ขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําส่ัง
ท่ีออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว 

(4)  มีการจําหนายหนวยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิไดปฏิบัติหรือดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑเกี่ยวกับการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไปตามที่กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการจัดสงหรือแจกจายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขาย
หนวยลงทุน 

(5)  บริษัทจัดการกองทุนรวมไมปฏิบัติหรือไมสามารถดําเนินการตามคําส่ังของสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับ
ขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาท่ีของบริษัทจัดการ 

22.1.6 บริษัทจัดการจะทําการเลิกกองทุนภายในระยะเวลาประมาณ 10 เดือน นับแตวันจดทะเบียนกอง
ทรัพยสินเปนกองทุนรวม เมื่อเกิดเหตุการณดังตอไปนี้ แลวแตกรณี 

1. กรณีหากมูลคาหนวยลงทุนมากกวาหรือเทากับ 11.3213 บาทตอหนวย เปนเวลา 3 วันทําการ
ติดตอกัน และสามารถรับซื้อคืนอัตโนมัติไดไมต่ํากวา 11.1430 บาทตอหนวย ท้ังนี้ ในชวงระยะเวลา
ดังกลาว บริษัทจัดการอาจพิจารณาขายทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือ
ทรัพยสินอื่นใดท่ีเทียบเทาเงินสดบางสวนหรือทั้งหมดได 

2. กรณี ณ วันทําการใดก็ตามท่ีทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพยสินอื่น
ใดท่ีเทียบเทาเงินสดบางสวนหรือทั้งหมด และสามารถรับซื้อคืนอัตโนมัติไดไมต่ํากวา 11.1430 บาทตอ
หนวย 

22.1.7. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีท่ี
มีเหตุอันควรสงสัยวาอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไปเพื่อการแสวงหาประโยชนจากการ
ลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเปนการเฉพาะ หรือเพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยสิน
หรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดดําเนินการแจงใหบริษัท
จัดการกองทุนรวมหรือบุคคลที่เกี่ยวของทําการชี้แจง แสดงเหตุผล ขอเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณี
ท่ีไมมีการชี้แจง หรือชี้แจงแลวแตไมอาจพิสูจนหรือทําใหเชื่อไดวาการจัดตั้งกองทุนรวมเปนการจัดตั้ง
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไปอยางแทจริง และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่ังใหบริษัทจัดการ
กองทุนรวมทําการแกไข หรือดําเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่ังได หรือดําเนินการแลวแตไมสามารถทําใหกองทุนรวมเปนกองทุน
รวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไปอยางแทจริง  

22.1.8. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําส่ังเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อสํานักงานมี
คําส่ังเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ 
เง่ือนไข และวิธกีารจัดตั้งและจัดการกองทุน 

22.1.9 ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนและสมควร บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผอนผันเหตุของการส้ินสุดลง
ของการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมหรือดําเนินการตามขอ 5.5 “การคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุน”
ได 

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :  

22.2.1 กรณีโครงการจัดการกองทนุรวมเลิกดวยเหตุตามขอ 22.1.1 

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้  
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(1) ยุติการรับคําส่ังซื้อและคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนตั้งแตวันทําการ ท่ีปรากฏเหตุตามขอ 22.1.1  

(2) แจงใหผูถือหนวยลงทุนท่ีมีชื่อในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณียลงทะเบียน 
รวมทั้งแจงเปนหนังสือใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบดวย ท้ังนี้ภายใน 3 วันทําการนับแตวันทํา
การท่ีปรากฏเหตุตามขอ 22.1.1 หรือวิธีอื่นใดท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม  

(3) จําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีเหลืออยูของกองทุนเปดดังกลาว ภายใน 5 วันทําการ นับแตวัน
ถัดจากวันทําการท่ีปรากฏเหตุตามขอ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเทาท่ีสามารถกระทําไดเพื่อชําระคาขายคืน
หนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ  

(4) ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินท่ีรวบรวมไดตามขอ 22.2.1.(3) ใหผูถือหนวย
ลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแตวันทําการท่ีปรากฏเหตุตามขอ 22.1.1 และเมื่อไดดําเนินการชําระคา
ขายคืนหนวยลงทุนแลว จะถือวาเปนการเลิกกองทุนเปดนั้น  

เมื่อบริษัทจัดการดําเนินการตามขอ 22.2.1 (1) ถึงขอ 22.2.1 (4) แลว หากมีหลักทรัพยหรือทรัพยสิน
คงเหลืออยูจากการดําเนินการตามขอ 22.2.1 (3) บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.วาดวย หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม  

22.2.2 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลิก เพราะเหตุอื่นท่ีทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมลวงหนา 
หรือเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการ  

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้  

(1) แจงเปนหนังสือใหผูดูแลผลประโยชนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และแจงใหตลาด
หลักทรัพยทราบในกรณีท่ีหนวยลงทุนกองทุนรวมนั้นเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ท้ังนี้ 
กอนวันเลิกกองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ  

(2) ดําเนินการดวยวิธีการใดๆเพื่อใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนท่ัวไปทราบเรื่องดังกลาวกอนวันเลิก
กองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ เชน ประกาศในหนังสือพิมพรายวันแหงทองถิ่น แจงเปน
หนังสือทางไปรษณีย หรือวิธีอื่นใดท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม เปนตน และ  

(3) จําหนายทรัพยสินของกองทุนรวม เพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝาก
ประเภทออมทรัพย และตั๋วสัญญาใชเงินท่ีมีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จส้ินกอนวัน
เลิกกองทุนรวม  

23. การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :   

บริษัทจัดการจะจัดใหมีการชําระบัญชี โดยจะแตงตั้งผูชําระบัญชีท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให
ความเห็นชอบ เพื่อทําหนาท่ีรวบรวมและแจกจายทรัพยสินท่ีคงเหลือจากการชําระหนี้สินของกองทุนรวม
แลวใหแกผูถือหนวยลงทุน รวมทั้งทําการอยางอื่นตามแตจําเปนเพื่อชําระบัญชีกองทุนใหเสร็จส้ิน ท้ังนี้ 
ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

สําหรับคาใชจาย และเงินคาตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจายจากทรัพยสินของ
กองทุนรวม และผูชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามมูลคาทรัพยสินสุทธิ
เทาท่ีคงเหลืออยูตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนท่ีผูถือหนวยถืออยูตามหลักฐานท่ีปรากฏในทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ   

เมื่อไดชําระบัญชีเสร็จเรียบรอยแลว ผูชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลวหากปรากฏวายังมีทรัพยสินคง
คางอยูใหผูชําระบัญชีจัดการโอนทรัพยสินดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.   
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