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สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปที่ 5 สิ้นสดุวันที่ 31 ตุลาคม 2559 

 
 

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญทีผู่ลงทุนควรทราบ 
กองทุนเปดไทยพาณิชย SET50 INDEX เพื่อการเลีย้งชีพ 

SCB SET50 INDEX RMF (SCBRMS50) 

 กองทุนรวมจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน เชน เพ่ือทําการ Equitize 
Cash ในกรณีที่กองทุนอาจจะยังไมสามารถซื้อหรือขายหุนไดโดยตรงในขณะนั้นๆ จึงทําใหกองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงมากกวา
กองทุนรวมอื่น จึงเหมาะกับผูลงทุนที่ตองการผลตอบแทนสูง และรับความเสี่ยงไดสูงกวาผูลงทุนทั่วไป 

 การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปดไทยพาณิชย SET50 
INDEX เพ่ือการเลี้ยงชีพ เมื่อเห็นวาการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงคการลงทุนของตน และผูลงทุนยอมรับ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกลาวได 

 ในกรณีที่มีเหตุการณไมปกติ ผูลงทุนอาจไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนลาชากวาระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือ 
ชี้ชวน 

 ในกรณีที่กองทุนเปดไทยพาณิชย SET50 INDEX เพ่ือการเลี้ยงชีพ ไมสามารถดํารงสินทรัพยสภาพคลองไดตามที่สาํนักงาน
กําหนด ผูลงทุนอาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามที่มีคําสั่งไว 

 ผูลงทุนไมสามารถนําหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจําหนาย โอน จํานํา หรือนําไปเปนประกัน 
 ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี หากไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และ

จะตองคืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่เคยไดรับภายในกําหนดเวลา มิฉะนั้นจะตองชําระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวล
รัษฎากร ดังนั้น ผูลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและคูมือภาษีใหเขาใจกอนตัดสินใจลงทุน 

 ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนและคูมือภาษีใหเขาใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไวเปนขอมูลเพ่ือใชอางอิงในอนาคต 
และเมื่อมีขอสงสัยใหสอบถามผูติดตอกับผูลงทุนใหเขาใจกอนซื้อหนวยลงทุน 

 เพ่ือประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชย SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) การเสนอขาย
หนวยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนหรือการรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุน ใหอยู
ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแตเพียงผูเดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหนวยลงทุนของ
กองทุนหรือรับ/ปฏิเสธสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุนใหแกบุคคล
ใดก็ได โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคที่จะไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของ
กองทุนหรือไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุนใหนั้น รวมถึงแตไมจํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูที่มีถิ่นฐาน
อยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของบุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวน
ซึ่งจัดใหมีขึ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา   

 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือขอตกลงกับรัฐตางประเทศ หรือหนวยงานของรัฐตางประเทศ หรือมีความจําเปน
จะตองปฎิบัติตามกฎหมายของรัฐตางประเทศ ไมวาที่เกิดขึ้นแลวในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เชน ดําเนินการตาม 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน ผูถือหนวยลงทุนไดรับทราบและตกลง
ยินยอมใหสิทธิแกบริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดําเนินการตางๆ เพ่ือใหเปนไปตามพันธสัญญา หรือขอตกลง หรือกฎหมาย
ของรัฐตางประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปดเผยขอมูลตางๆ ของผูถือหนวยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จายจากเงินไดของผูถือหนวย
ลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดําเนินการอื่นใดเทาที่จําเปนสําหรับการปฎิบัติตามพันธสัญญา หรือขอตกลงหรือกฎหมายของ   
รัฐตางประเทศ 

 
 



 

                                                                                                            2               กองทุนเปดไทยพาณิชย SET50 INDEX เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
:  SCBRMS50 

รายละเอียดกองทุนรวม 

ช่ือโครงการ : กองทุนเปดไทยพาณิชย SET50 INDEX เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
  SCB SET50 INDEX RMF (SCBRMS50) 
ประเภทโครงการ : กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
  กองทุนรวมตราสารแหงทุน ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
ลักษณะพิเศษ : กองทุนดัชน ีคือกองทุนรวมที่มีนโยบายสรางผลตอบแทนใหแกผูถอืหนวยลงทุน

ตามการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพย ในที่นีคื้อ ดัชนี SET50 ของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่มีการกระจายการลงทนุนอยกวาเกณฑมาตรฐาน 

อายุโครงการ   : ไมกําหนดอายุโครงการ 
จํานวนเงินทนุของโครงการ  : 2,000 ลานบาท 
วันที่ไดรบัอนุมัติใหจัดต้ัง/จัดการกองทนุรวม     : 5 ตุลาคม 2554 
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม               :   19 ตุลาคม 2554 

         เงินลงทนุของทาน 

ประเภทโครงการ  

 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund) ประเภทกองทุนรวมดัชนี (Index Fund) ที่มีการกระจายการลงทุนนอยกวา
เกณฑมาตรฐาน (Specific Fund) 

นโยบายการลงทุนของกองทุน 

 กองทุนลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารแหงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมโดย
เนนลงทุนในหุนทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เปนสวนประกอบของดัชนี SET50 ซึ่งจะจําลองการเคลื่อนไหว
ของดัชนี SET50 เพ่ือใหอัตราผลตอบแทนของกองทุนใกลเคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนี SET50 มากที่สุด โดยอาจจะใชกลยทุธ
แบบ Full replication1 ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงการใชกลยุทธดังกลาวเปนแบบ Optimization2 หรือวิธีอื่นใดในกรณีที่เกิด
เหตุการณ เชน กรณีหามซื้อขายหลักทรัพยที่เปนสวนประกอบของดัชนี  หรือเหตุการณอื่นใดที่ไมสามารถคาดการณได ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน และบริษัทจัดการจะใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชื่อ Aegis Portfolio Manager หรือโปรแกรมอื่นทํา
การคัดเลือกหลักทรัพยที่ลงทุน โดยในกรณีที่มีการยกเลิกการใชหรือไมมีการคํานวณดัชนี SET50 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
เปลี่ยนแปลงดัชนีอางอิงเปนดัชนีอื่นใด ซึ่งจะมีลักษณะที่เหมาะสมหรือใกลเคียงกับดัชนี SET50 โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือ
ลงทุนทุกรายทราบและถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว สวนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารแหง
ทุน และ/หรือตราสารแหงหนี้ทั่วไป และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบใหกองทุนลงทุนได 

 บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) ในลักษณะเพื่อการทํา Cash Equitization3 โดยจะตองไมกอใหเกิดภาระผูกพันตอกองทนุ 
หรืออีกนัยหนึ่งคือ มูลคาตลาดรวม (Exposure) ของตราสารอนุพันธจะตองไมเกินสัดสวนของเงินสดหรือหลักทรัพยที่เทียบเคียงกับ
เงินสดของกองทุนในขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งจะทําใหความเสี่ยงรวม (total risk) ของกองทุนไมมากขึ้น ไปกวาความเสี่ยงของกองทุนที่
ลงทุนในหลักทรัพยพ้ืนฐาน (Underlying Asset) ตามปกติแตอยางใด 
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 ทั้งนี้ กองทุนจะไมลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) และจะไมลงทุนในตรา
สารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความ
นาเชื่อถือ (Unrated Securities) รวมถึงตราสารทุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (unlisted securities) 

 อนึ่ง กองทุนอาจมีไวซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาที่สามารถลงทุน (non-investment grade) และตราสารทุนที่ไมได
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (unlisted securities) ไดเฉพาะกรณีที่ตราสารนั้นไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่สามารถลงทุน
ได (Investment grade) หรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (listed securities) แลวแตกรณีในขณะที่กองทุนลงทุนแตตอมามีการ
เปลี่ยนแปลงเปน non – investment grade หรือ unlisted securities เทานั้น 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนในเรื่องของสัดสวนการลงทุนเพื่อใหสอดคลองกับประกาศหรือกฎเกณฑ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับโครงการจัดการกองทุนรวมประเภท อินเด็กซ ฟนด ที่จะมีใน
อนาคต โดยไมถือเปนการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม 

หมายเหต:ุ  

Full replication1 หมายถึง การลงทนุในหลักทรัพยทกุหลักทรัพยที่เปนสวนประกอบในดัชนีอางอิงในอัตราสวนใกลเคียงกบัดัชนีอางอิง
ดังกลาว 

Optimization2 หมายถึง การลงทุนในหลักทรัพยที่เปนสวนประกอบในดัชนีอางอิง หรือการลงทุนในหลักทรัพยไมครบตามจํานวนของ
หลักทรัพยที่เปนสวนประกอบของดัชนีอางอิง ในอัตราสวนที่แตกตางกับดัชนีอางอิงดังกลาวเพ่ือสรางผลตอบแทนที่ใกลเคียงกับดัชนี
อางอิงดังกลาว โดยการคัดเลือกกลุมหลักทรัพยเพ่ือลงทุนและน้ําหนักในการลงทุนตอรายหลักทรัพยนั้น ทําโดยการคัดเลือกกลุม
หลักทรัพยและน้ําหนักในการลงทุนตอรายหลักทรัพยที่ใหคา tracking error ที่คาดหวังวาจะเกิดขึ้นโดยรวมต่ําที่สุดจากตัวเลือกกลุม
หลักทรัพยและน้ําหนักในการลงทุนตอรายหลักทรัพยที่เปนไปไดทั้งหมด 

Cash Equitization3 หมายถึง การจัดการเงินสดใหมีผลตอบแทนแบบหุน เพ่ือประโยชนตอการบริหารและการลงทุนใหมีประสิทธิภาพ
อยางสูงสุด โดยเฉพาะกองทุนอินเด็กซฟนด ซึ่งมีความจําเปนตองดํารงสัดสวนการลงทุนในหุนใหมีอัตราผลตอบแทนกองทุนสอดคลอง
กับอัตราผลตอบแทนดัชนีหุนที่กองทุนกําหนดเปน Benchmark ในที่นี้ คือ ดัชนี SET50 
ดังนั้น ในกรณีที่กองทุนเปด ซึ่งใหผูลงทุนสามารถซื้อขายทุกวันทําการ ทําใหมีเงินสดเขาหรือออกจากกองทุนเปนประจํา เงินสดเหลานี้
จําเปนตองลงทุนในหุน เพ่ือใหตรงตามวัตถุประสงคของกองทุนที่จะบริหารอัตราผลตอบแทนของกองทุนใหสอดคลองกับอัตรา
ผลตอบแทนดัชนีหุนที่กองทุนกําหนดเปน Benchmark เชน ในกรณีที่มีเงินสดเขาหรือออกจากกองทุน ผูจัดการกองทุนจะสามารถ
บริหารกองทุนโดยเขาซื้อหรือขายหุนไดตามปกติ แตในกรณีที่ตองซื้อหรือขายหุนในจํานวนมากๆในคราวเดียวกัน ซึ่งอาจสงผลกระทบ
อยางมีนัยสําคัญกับราคา ในกรณีนี้ผูจัดการกองทุนอาจจะเขาซื้อ (Long position) สัญญาซื้อขายลวงหนาดัชนี SET50 ของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนาของหลักทรัพยที่เปนสวนประกอบของดัชนีดังกลาวเปนสินทรัพยอางอิงแทน 
โดยอัตราผลตอบแทนจะมีความใกลเคียงกับการซื้อหุนโดยตรง ความเสี่ยงดานอัตราผลตอบแทนจากการซื้อสัญญาซื้อขายลวงหนา
ดังกลาวอาจจะใกลเคียงจากการที่กองทุนเขาซื้อหุนโดยตรง 

ผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะไดจากเงินลงทุน 

 ผูลงทุนไดรับสิทธิประโยชนดานภาษี เมื่อผูลงทุนปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน 
 ผูลงทุนสามารถมีเงินออมเปนหลักประกันแกตนเองและครอบครัวยามที่พนวัยทํางาน 
 ผูลงทุนมีโอกาสที่จะไดรับกําไรจากมูลคาหนวยลงทุนที่เพ่ิมขึ้น (สวนเกินทุน) เมื่อมีการขายคืนหนวยลงทุน ซึ่งสอดคลองกับการ

เพ่ิมขึ้นของดัชนี SET50 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 กองทุนไมมีนโยบายจายเงินปนผล แตจะนําผลกําไรไปลงทุนตอเพ่ือใหเกิดรายไดเพ่ิมขึ้นแกกองทุนรวม 
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ระดับความเสี่ยงของกองทุน 

Risk Spectrum ของประเภทตราสารที่ลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 
ลักษณะที่สําคัญของกองทุนรวม 

Q: กองทุนรวมนี้เปนกองทุนรวมที่มีการกําหนดประเภทของผูลงทุน หรือมีการแบงชนิดของหนวยลงทุนหรือไม อยางไร? 

A: กองทุนนี้เปนกองทุนรวมสําหรับผูลงทุนทั่วไป และ ไมมีการแบงชนิดของหนวยลงทุน 

Q: กองทุนรวมนี้มีจํานวนเงินทุนโครงการเทาใด? 

A: จํานวนเงินทุนของโครงการเทากับ 2,000 ลานบาท 

Q: กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเปนทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใดและผูลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเทาใด? 

A: - เหมาะสมกับเงินลงทุนของผูลงทุนที่ตองการออมเงิน และลงทุนระยะยาวเพื่อการเกษียณอายุ ที่มีความใกลเคียงกับผลตอบแทนของ
ดัชนี SET50 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยสามารถยอมรับความผันผวนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในบางชวงของการลงทุนได 

 - กองทุนเปดไทยพาณิชย SET50 INDEX เพ่ือการเลี้ยงชีพ เปนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี ดังนั้น 
ผูลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุน เชน ระยะเวลาในการลงทุน เงื่อนไขการไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีใหเขาใจ และปฏิบัติตามอยาง
ถูกตอง 

Q: ปจจัยใดที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน? 

A: ปจจัยที่มีผลกระทบที่สําคัญ ไดแก 
 การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพยที่มีผลตอการคํานวณดัชนี SET50 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  อาจทําใหผูลงทุน
ไมไดรับเงินลงทุนคืนเทาที่คาดหวัง โดยการเปลี่ยนแปลงของราคาดังกลาวอาจเนื่องมาจากผลการดําเนินงานของบริษัทผูออก
หลักทรัพยเอง หรือเกิดจากการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม จนสงผลกระทบในภาพรวมตอราคาหลักทรัพยในแตละบริษัทดวย 

Q: กองทุนรวมนี้เปนกองทุนรวมที่มีผูประกันเงินลงทุนหรือเปนกองทุนรวมที่มุงเนนจะคุมครองเงินตนหรือไม ? อยางไร ? 

A: กองทุนเปดไทยพาณิชย SET50 INDEX เพ่ือการเลี้ยงชีพ ไมมีผูประกันเงินลงทุนหรือคุมครองเงินตนใหแกผูลงทุน 

Q: กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอยางไร? 

A: วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : เดือนตุลาคม 

กองทุนรวม 
ตลาดเงิน 

ท่ีลงทุน
เฉพาะใน
ประเทศ 

กองทุนรวม 
ตลาดเงิน 

ท่ีลงทุนใน
ตางประเทศ
บางสวน 

กองทุนรวม 
พันธบัตรรัฐบาล 

กองทุนรวม 
ตราสารหนี้ 

กองทุนรวมผสม กองทุนรวม 
ตราสารแหงทุน 

กองทุนรวมหมวด
อุตสาหกรรม 

กองทุนรวม 
ท่ีเนนลงทุน 

ในทรัพยสิน 
ทางเลือก 

ความเสี่ยง/มีความซับซอนต่ํา ความเสี่ยง/มีความซับซอนสูง 

SCBRMS50 
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ขอกําหนดในการซื้อขายและโอนหนวยลงทุน 

Q: กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนอยางไร? 
A: การเสนอขายหนวยลงทุน 
 ผูลงทุนสั่งซื้อคร้ังแรกไมนอยกวา 5,000 บาท และสั่งซื้อคร้ังตอไป ไมนอยกวา 1,000 บาท โดยคํานวณเปนหนวยลงทุนได โดยนํา

จํานวนเงินที่สั่งซื้อหนวยลงทุนหารดวยราคาขายหนวยลงทุน (มูลคาหนวยลงทุน บวกดวยคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี)) 
เชน หากผูลงทุนสั่งซื้อหนวยลงทุนของกองทุนเปดไทยพาณิชย SET50 INDEX เพ่ือการเลี้ยงชีพ เทากับ 10,000 บาท โดยสมมติกองทุน
มีราคาขายหนวยลงทุนเทากับ 10.1500 บาทตอหนวย ผูลงทุนจะไดรับจํานวนหนวยลงทุน เทากับ 985.22 หนวย (10,000 / 10.15) 

 โดยผูลงทุนสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดทุกวันทําการ ทั้งนี้ จะเริ่มเปดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนหลังจากการเสนอขายหนวยลงทุนครั้ง
แรก ภายใน 1 เดือนนับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะติดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ 
และสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนใหผูลงทุนทราบตอไป โดยสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดที่  
 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 
   เฉพาะชองทางจําหนายที่ธนาคารกําหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  เวลา 8.30-15.30 น. 

 บลจ. ไทยพาณิชย จํากัด โทร 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปดทําการ – 15.30 น. 
 บริษัทจัดการอาจพิจารณาแตงต้ังผูสนับสนุนฯอื่นเพิ่มเติมในภายหลัง หรืออาจพิจารณารับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน ผาน 

o บริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต SCB EASY FUND ภายใต SCB EASY NET www.scbeasy.com  
เวลาเริ่มใหบริการ -16.00 น. 

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจพิจารณาแตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดในภายหลัง  
(ทั้งนี้ *วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนขางตน หมายถึง วันที่ตามปฏิทินที่เปนวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการและของกองทุนหลัก
หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ่มเติม ในกรณีที่มีเหตุการณไมปกติ เชน เหตุการณไมปกติทางการเมือง หรือสภาวะตลาด
และเศรษฐกิจมีความผันผวน เปนตน) 

 การชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน 
 การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก 
  กรณีผูลงทุนทํารายการผานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และชองทางที่ธนาคารกําหนด  

 ชําระเปนเช็ค หรือดราฟตลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อหนวยลงทุนและขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนาม  
"ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เพ่ือกองทุนเปดของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด” 

 กรณีผูลงทุนทํารายการผานบริษัทจัดการ หรือ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนรายอื่นที่ไดรับการแตงต้ัง 
 นําเช็คหรือเงินสดเขา “บัญชีจองซื้อกองทุนบลจ.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 
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การเสนอขายหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก 
 กรณีผูลงทุนทํารายการผานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และชองทางที่ธนาคารกําหนด  

 ชําระเปนเช็ค หรือดราฟตลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อหนวยลงทุนและขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนาม  
“ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เพ่ือกองทุนเปดของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด” 

 กรณีผูลงทุนทํารายการผานบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนรายอื่นที่ไดรับการแตงต้ัง 
 นําเช็คหรือเงินสดเขา “บัญชีซื้อกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย จํากัด” โดยมีรายละเอียดธนาคารดังตอไปนี้ 

 ธนาคาร เลขที่บญัช ี
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 049-3-13640-2 

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

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

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

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

ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 051-1-07501-9 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 00011300000058 
ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) 014-3-00522-8 

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

ธนาคารซิต้ีแบงก ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 080-0-35101-4 

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

 วิธีการรับซื้อคืน 

 บริษัทจัดการจะเริ่มเปดรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน ทุกวันทําการ ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการขายคืน โดยมีมูลคาขั้นตํ่าในการ 
ขายคืน 1,000 บาท และมูลคาขั้นตํ่าคงเหลือในบัญชี 1,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชําระเงินคืนใหผูลงทุนภายใน 5 วันทําการ          
นับแตวันทําการขายคืนหนวยลงทุน โดยการโอนเขาบัญชีธนาคาร หรือออกเปนเช็คขีดครอมสั่งจายชื่อผูลงทุน ตามที่ผูลงทุนไดแจง
ความประสงคไว 

ทั้งนี้ การขายคืนหนวยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ อาจไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีหากไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน 
รวมถึงอาจตองคืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่เคยไดรับ ชําระเบี้ยปรับ และ/หรือเงินเพิ่มตามประมวลรัษฎากร ดังนั้น ผูถือหนวยลงทุนควร
ศึกษาเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและคูมือภาษีใหเขาใจกอนการขายคืนหนวยลงทุน 
ผูลงทุนสามารถสั่งขายหนวยลงทุนไดทุกวันทําการ ไดที่  : 
 บลจ. ไทยพาณิชย จํากัด โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปดทําการ - 15.30 น. 
 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ ในชวงแรก ผูลงทุนสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดที่ 

o 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  
        และเฉพาะชองทางที่ธนาคารกําหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)เวลา 8.30-15.30 น. 
o บริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต SCB EASY FUND ภายใต SCB EASY NET www.scbeasy.com  

 เวลาเริ่มใหบริการ – 16.00 น. 

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจพิจารณาแตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดในภายหลัง  
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(ทั้งนี้ *วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนขางตน หมายถึง วันที่ตามปฏิทินที่เปนวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการและของกองทุนหลัก
หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ่มเติม ในกรณีที่มีเหตุการณไมปกติ เชน เหตุการณไมปกติทางการเมือง หรือสภาวะตลาด
และเศรษฐกิจมีความผันผวน เปนตน) 

Q: กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไมขายหนวยลงทุน? 

A: บริษัทจัดการ และ/หรือ ผูที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิกการทําธุรกรรมของผูถือ
หนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนไดตามที่เห็นสมควร โดยไมจําตองแจงให ผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา ในกรณีที่เกิดเหตุการณใด
เหตุการณหนึ่งหรือหลายเหตุการณดังตอไปนี้  
(ก)  ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบคําขอใชบริการกองทุน และ/หรือ ใบสั่งซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ แบบฟอรมแสดงตน

ของผูสั่งซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกําหนด ไมครบถวนเพียงพอสําหรับการปฏิบัติตามกฎหมายวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไมยื่นเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่
บริษัทจัดการกําหนด  

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

(ค)  บริษัทจัดการเห็นวา การสั่งซื้อหนวยลงทุนดังกลาวอาจมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวม ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนรายอื่น หรือ
ความนาเชื่อถือหรือภาพลักษณของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ  

(ง) เพ่ือประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชย SET50 INDEX เพ่ือการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”)  การเสนอขาย
หนวยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแตเพียงผูเดียว โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธที่จะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหแก
บุคคลใดก็ได โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคที่จะไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของ
กองทุนใหนั้น รวมถึงแตไมจํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูที่มีถิ่นฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยูใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของบุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซึ่งจัดใหมีขึ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  

Q: กองทุนรวมนี้มีขอกําหนดเกี่ยวกับการเล่ือนกําหนดเวลาชําระคาขายคืนหนวยลงทุน การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนตามคําส่ังที่รับไวแลว และการหยุดรับคําส่ังซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน ไวอยางไร? 

A: การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปดไว
แลวได เฉพาะในกรณีที่กําหนดไว ซึ่งตองไมเกินกวากรณีดังตอไปนี้  
(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีที่เขาเหตุดังตอไปนี้ โดยความเห็นชอบของผูดูแล

ผลประโยชนแลว  

(ก)  มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จายโอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล หรือ  

(ข)  มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยู
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ  

(2)  มีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลว แตในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไมไดชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวย
ลงทุน บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงาน
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การแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคารับซื้อคืนหนวย
ลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตอง  

(3)  มีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยัง
ไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้น
ตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหนวย
ลงทุนที่ถูกตอง 

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 เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมไดลงทุนใน
หลักทรัพยที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพยแหงนั้นเกินกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม  

(ข)  มีเหตุการณที่ทําใหไมสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไดอยางเสรี และทําใหไมสามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือ
รับโอนเงินจากตางประเทศไดตามปกติ หรือ  

(ค)  มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยู
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนเห็นชอบดวยแลว  

(4)  เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน แกผูลงทุนเฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริง ดังตอไปนี้  

(ก)  บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้นๆมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําดังตอไปนี้  

1. การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับ การปองกันและปราบปรามการฟอก
เงิน ไมวาจะเปนกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ  
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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  

Q: วิธีการสับเปล่ียนหนวยลงทุนเปนอยางไร? 

A:  ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ โดยติดตอที่บริษัทจัดการ
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับการแตงต้ังจากบริษัทจัดการ (ถามี) ซึ่งสามารถรับคําสั่งซื้อหรือขายหนวยลงทนุ 
หรือเปนผูทําหนาที่ในการเสนอขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนดังกลาว หรือทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานบริการธนาคาร
ทางโทรศัพท หรือบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) หรือวิธีอื่นๆ ที่บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่เปนการใหบริการโดยบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับ
การแตงต้ังจากบริษัทจัดการภายหลังได ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด 

  ขอสงวนสิทธิในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

(1)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหแกผูลงทุนที่เปนบุคคลธรรมดาตั้งแต 2 คนขึ้นไปแตไม
เกิน 4 คนถือหนวยลงทุนรวมกัน และปรากฏวาผูลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต 

(2) เพ่ือประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชย SET50 INDEX เพ่ือการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”)  การสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนของกองทุนใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแตเพียงผูเดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคที่จะไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของ
กองทุนใหนั้น รวมถึงแตไมจํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูที่มีถิ่นฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยูใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของบุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซึ่งจัดใหมีขึ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

Q: กองทุนรวมนี้กําหนดวิธีการโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดการโอนไวอยางไร? 

A:  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหรือการจํานําหนวยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งเปนไป
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

Q: ผูถือหนวยลงทุนจะทราบขอมูลเกี่ยวกับมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนได
จากชองทางใด? 

A:  - ผูถือหนวยลงทุนสามารถติดตามมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนเปดไทยพาณิชย SET50 INDEX เพ่ือการเลี้ยงชีพ ไดโดยบริษัทจัดการ
จะประกาศมูลคาหนวยลงทุนทุกวันทําการ ในหนังสือพิมพแนวหนา หรืออื่นๆ (ถามี) หรือติดตามไดจาก Website ของบริษัทจัดการที่ 
www.scbam.com หรือ Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6  
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สิทธิของผูถือหนวยลงทุน 

Q:   กองทุนรวมนี้มีการออกและสงมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนหรือไม อยางไร 

A:  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกครั้งที่ผูถือหนวยลงทุนมีการทํารายการ
ซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน เพ่ือเปนการยืนยันการทํารายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวย
ลงทุน  โดยในกรณีที่เปนการสั่งซื้อในระหวางชวงการเสนอขายครั้งแรก นายทะเบียนหนวยลงทุน ซึ่งไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการ
จะจัดสงหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหนวยลงทุน/ใบยืนยันการซื้อหนวยลงทุนพรอมใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับคาธรรมเนียม
การขายหนวยลงทุน (ถามี) ใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยทางไปรษณียภายใน 7 วันทําการนับแตวันจดทะเบียนกองทุน สวนในกรณีการ
ทํารายการภายหลังชวงเสนอขายครั้งแรก นายทะเบียนหนวยลงทุนและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งไดรับ
มอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนพรอมใบยืนยันการทํารายการดังกลาว ใบกํากับภาษีสําหรับ
คาธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) และ/หรือใบเสร็จรับเงิน ใหแกผูถือหนวยลงทุนทางไปรษณียภายใน 7 วัน
ทําการนับแตวันคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน 
ทั้งนี้ เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตดําเนินการเปนอยางอื่น 

Q:   ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจํากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใตเง่ือนไข 

A:     สิทธิในการไมไดรับจัดสรรหนวยลงทุน: 
 บริษัทจัดการจะไมจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลที่ซื้อหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมกํากับตลาดทุน

วาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ 
 สิทธิในการลงมติเพ่ือแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ:   
 ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัท

จัดการหรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน (Omnibus account) จะไมนับคะแนนเสียงของบุคคล
หรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

Q:   ชองทางและวิธกีารที่ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนนิการใชสิทธิออกเสียงของ     
      บริษทัจัดการกองทนุรวมเพิ่มเติม 
A:    ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียง และดําเนินการใชสิทธิออกเสียงไดโดยบริษัทจัดการจะทําการติดประกาศ ณ ที่       

ทําการของบรษัิทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

Q:   กองทุนรวมนี้มีชองทางและวิธีการรองเรียนของผูลงทุน และนโยบายการระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
      ตลอดจนวิธีเขาสูกระบวนการดังกลาวหรือไม อยางไร 
A:    ผูถือหนวยลงทุนสามารถนําสงขอรองเรียนมาไดที่ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด ฝายลูกคาสัมพันธ โทร.0-2777-7777 กด 0 กด 6  
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร.0-2263-6000 
ผูดูแลผลประโยชน : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2470-3207 

การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
 ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุมัติใหจัดต้ังกองทุนรวมแบบเปนการทั่วไป และการ

ฝาฝนหรือการไมปฏิบัตินั้นกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือผูลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแกไขเยียวยาความเสียหายโดย
ไมชักชา โดยในกรณีที่เกิดขอพิพาทระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมใหนําขอพิพาทเขาสูการ
พิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 
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บุคคลที่เกี่ยวของกับการดําเนินการของกองทุนรวม 

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

ที่ไดรับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และ 
กองทุนสวนบุคคล ปจจุบันบริษัทจัดการ มีกองทุนรวมภายใตการบริหารจัดการจํานวนทั้งหมด 172 กองทุน และมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนรวม เทากับ 793,483,078,876.19 บาท (ขอมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558) 

   รายชื่อคณะผูบริหารบริษัท 

 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 

 9. นายชาตรี โรจนอาภา 
 10. นางสาวสุพรรณิการ เกียรติดุริยกุล 

11.   นายปรเมศวร แสงผองแผว 
 12. นางสาวคุณากร จิรานุกรสกุล 
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Q: รายชื่อผูจัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณการทํางานทีเ่กี่ยวของกับการบริหารจัดการกองทนุรวม 
A:        รายชื่อผูจดัการกองทุน กองทุนเปดไทยพาณิชย SET50 INDEX เพ่ือการเลี้ยงชพี 

ฝายการลงทุนตราสารทุน  

ลําดับ ชื่อ-สกุล หนาที่และความรบัผิดชอบ 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
ลงทุนตราสารหนี้และจัดสรรสินทรัพย
การลงทุน 

- รองกรรมการผูอํานวยการและ
ประธานเจาหนาที่บริหารการลงทุน 
กลุมจัดการลงทุน ตราสารทุน 

- รองประธานฝายการลงทุน บริษัท 
อเมริกันอินเตอรแนชชั่นแนล แอสชัว
รันส จํากัด 

- ผูอํานวยการอาวุโส กองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ (กบข.) 

- หัวหนาผูจัดการกองทุน ธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

- ผูจัดการกองทุน ตราสารทุน บริษัท
กองทุนรวมไทยพาณิชย 

- นักคาหลักทรัพยตางประเทศ บริษัท
หลักทรัพยวอลเบริกพรีเมียร 

- นักวิเคราะห บล.ธนสยาม 
2 นางสาวจารุภัทร ทองลงยา 

 
บริหารการลงทุนในตราสาร 
ทุน และแสวงหาโอกาส ใน
การสรางผลตอบแทน จากการ
ลงทุนในตราสารทุน 
 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา
การเงิน สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี Botany จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

-   คุณวุฒิพิเศษ Grand Fathering 
 

- ผูอํานวยการ อาวุโส ฝายการลงทุน
ตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย   

- ผูบริหารงานฝายบริหารความเสี่ยง  
บลจ.กสิกรไทย จํากัด 

- ผูจัดการกองทุนอาวุโส บลจ. กสิกร
ไทย จํากัด  

- Manager Investment บลจ.ภัทรธน
กิจ 

3 นางสาวนิภาพร ทิพยอาภรณ บริหารการลงทุนในตราสาร 
ทุน และแสวงหาโอกาส ใน
การสรางผลตอบแทน จากการ
ลงทุนในตราสารทุน 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

- คุณวุฒิพิเศษ CISA Level I 
 

- รองผูอํานวยการ ฝายการลงทุนตรา
สารทุน บลจ.ไทยพาณิชย   

- รองผูอํานวยการ ฝายสนับสนุนการ
ลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย   

- ผูจัดการกองทุน บลจ.ทหารไทย 
- Portfolio Administration Officer 
บลจ.ทหารไทย 

- เจาหนาที่การเงิน บลจ.ทหารไทย 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หนาที่และความรบัผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางาน 
4 นายสมหวัง  จิรัฐิติอําไพวงศ บริหารการลงทุนในตราสาร 

ทุน และแสวงหาโอกาส ใน
การสรางผลตอบแทน จากการ
ลงทุนในตราสารทุน 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) 
George Washington University 

- ปริญญาตรี  บัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

- คุณวุฒิพิเศษ CFA Level  II 

- ผูจัดการกองทุน  ฝายการลงทุนตรา
สารทุน บลจ.ไทยพาณิชย   

- ผูจัดการกองทุน บลจ.กรุงไทย 

5 นายณัฐดนัย  ประทานพร
ทิพย 

บริหารการลงทุนในตราสาร 
ทุน และแสวงหาโอกาส ใน
การสรางผลตอบแทน จากการ
ลงทุนในตราสารทุน 

- ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ (การเงิน) 
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร 
    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 - คุณวุฒิพิเศษ, CFA Level III 

- รองผูอํานวยการ ฝายการลงทุนตรา
สารทุน บลจ.ไทยพาณิชย 

- ผูอํานวยการ ฝายลงทุน 
    บลจ. ฟนันซา 
- ที่ปรึกษา บ. เกวินน คอนซัลต้ิง จํากัด 
- วิศวกร  บ. ควอลิเทค เอนจิเนียร่ิง 
แอนดคอนสตัคช่ัน จก. 

ฝายการลงทุนตราสารทุนเชิงกลยุทธ 

ลําดับ ช่ือ-สกุล หนาท่ีและความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางาน 
1 นายพูนศักดิ์  โลหสุนทร บริหารการลงทุนในตราสารทุน 

เชิง Quantitative 

- ปริญญาเอก Ph.D.Electrial 
Engineering University of Southern 
California 

- ปริญญาโท  
 M. Electrial Engineer University of 

Southern California 
 M.S. Mathematical Finance 

University of Southern California 
 M.A. Mathematical University of 

Southern California 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- คุณวุฒิพิเศษ CAIA,CFA Level 
II,FRM 

- ผูอํานวยการ ฝายการลงทุนตราสารทุน 
เชิงกลยุทธ บลจ.ไทยพาณิชย   

- ผูอํานวยการ ฝายการลงทุนตราสารทุน 
บลจ.ไทยพาณิชย   

- ผูอํานวยการ ฝายจัดสรรสินทรัพยและกล
ยุทธการลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย   

- ผูจัดการฝายตราสารหนี้ กองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ (กบข.) 

Q: รายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน นายทะเบียนหนวยลงทุน และผูดูแลผลประโยชน 

A:        ผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหนวยลงทุน 

ผูสนับสนุนการขายหรือรบัซือ้คนืหนวยลงทนุ เบอรโทรศัพท 

1 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  
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 

2 บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 0-2305-9000 
3 บริษัทหลักทรัพย กรุงศรี จํากัด (มหาชน) 0-2659-7777 
4 ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 0-2359-0000 
5 บริษัท แอดวานซ ไลฟ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 0-2648-3600 
6 บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด 0-2648-1111 
7 ธนาคารสแตนดารดชารเตอร (ไทย) จํากัด (มหาชน) 0-2724-4000 
8 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 0-2638-5000 
9 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เมอรชั่น พารทเนอร จํากัด (มหาชน) 0-2660-6677 
10 บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 0-2659-8000 
11 บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด 0-2695-5000 
12 บริษัท อเมริกัน อนิเตอรแนชชั่นแนล แอสชัวรันส จํากัด 0-2634-8888 
13 บริษัทหลักทรัพย เอเชยี พลัส กรุป โฮลด้ิงศ จํากัด (มหาชน) 0-2672-1000 
14 บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 0-2657-7799 
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ผูสนับสนุนการขายหรือรบัซือ้คนืหนวยลงทนุ เบอรโทรศัพท 
15 บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด 0-2697-3875 
16 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 0-2618-1000 
17 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 0-2663-9999 
18 บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 0-2627-3100 
19 บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากดั 0-2949-1000 
20 บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 0-2658-6300 
21 บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) 0-2658-5800 
22 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 0-2217-8000 
23 บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 0-2658-8888 
24 บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) 0-2205-7000 
25 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 0-2680-3333 
26 บริษัทหลักทรัพย เออีซี จํากัด (มหาชน) 0-2207-0038 
27 บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 0-2635-1700 
28 บริษัท ฮั่วเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส จาํกัด 0-2223-2288 
29 บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จาํกัด (มหาชน) 0-2658-9000 
30 บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน) 0-2684-8888 
31 บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด 0-2572-5999 
32 ธนาคารแหงประเทศจีน (ไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2286-1010 
33 บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 0-2862-9999 
34 บริษัท วายแอลจ ีบูลเลี่ยน แอนด ฟวเจอรส จํากัด 0-2687-9999 
35 บริษัทหลักทรัพย เอเชยี เวลท จํากดั  0-2680-5000 
36 บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน เว็ลธ เมจิก จํากัด 0-2861-4820 
37 บริษัทหลักทรัพย นายหนาซื้อขายหนวยลงทุน เซ็นทรลั เวลธ โซลูชั่น จาํกัด 0-2101-8550 
38 บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 0-2352-5100 
39 ธนาคารออมสิน 0-2299-8000 

 และ/หรือบุคคลอืน่ใดที่บริษัทจัดการอาจพิจารณาแตงต้ังเพิ่มเติมในภายหลัง 
 นายทะเบียนหนวยลงทุน 
 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  โทร. 0-2256-2331-4 
 ผูดูแลผลประโยชน 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2470-3207 
 “นอกจากหนาที่ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงต้ัง ผูดูแลผลประโยชนยังมีหนาที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชนของผูถอืหนวย

ลงทุนดวย “ 
ชองทางที่ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพ่ิมเติม 

  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 
  ที่อยู    ไทยพาณิชย ปารค พลาซา อาคาร 1 ชั้น 7 – 8  

  เลขที ่18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร 
  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทรศัพท 0-2777-7777 กด 0 กด 6 
 Website www.scbam.com 

  ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขา 
  Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6 
•       ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับการแตงต้ังจากบริษัทจัดการ 
ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงชองทางการทราบขอมูลเพ่ิมเติมในภายหลังได 
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ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง 
  
กองทุนเปดไทยพาณิชย SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ เนนการลงทุนในหลักทรัพยประเภทหุนทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือหลักทรัพยประเภทอื่นๆ ที่มีผลในการคํานวณดัชนี SET50 ซึ่งจะจําลองการเคลื่อนไหวของดัชนี SET50 
โดยอาจจะใชกลยุทธแบบ Full replication หรือ Optimization เพ่ือใหอัตราผลตอบแทนของกองทุนใกลเคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนี 
SET50 มากที่สุด 
 ความเส่ียงจากตลาด (Market Risk) : ความเสี่ยงอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพยทั้งหมดที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยฯ 

ซึ่งมาจากปจจัยตาง ที่สงผลตอตลาดหลักทรัพยฯ โดยรวม  อาทิเชน สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เปนตน ซึ่ง
อาจสงผลใหมูลคาของตราสารทุนที่กองทุนลงทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลง ดังนั้น เมื่อมูลคาของตราสารทุนที่กองทุนลงทุนมีการเปลี่ยนแปลง
ลดลง มูลคาหนวยลงทุนก็จะลดลงตามไปดวย 

 ความเส่ียงจากการดําเนินงานของบริษัทผูออกหลักทรัพย (Company Risk) : ความเสี่ยงอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย
แตละตัวที่กองทุนมุงลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งเปนผลมาจากผลการดําเนินงานของบริษัทเอง โดยไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนปจจัยอื่น  ๆที่มีผลตอบริษัทใดบริษัทหนึ่งโดยเฉพาะ 

 ความเส่ียงจากการเขาทําธุรกรรมซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา : กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อใหพอรตการ
ลงทุนสามารถสรางผลตอบแทนใหใกลเคียงกับดัชนี SET50 ซึ่งการทําสัญญาซื้อขายลวงหนา เมื่อครบกําหนดตามสัญญาผูทําสัญญามีภาระ
ผูกพันที่ตองปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงกันไว ไมวาการเขาทําสัญญานั้นจะทําใหเกิดกําไร หรือมีผลขาดทุนตอกองทุนก็ตาม อยางไรก็ตามความ
เสี่ยงที่ลดลงอาจทําใหกองทุนปองกันความเสี่ยงไมไดทั้งหมด และเสียโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่ดีขึ้น หากตลาดฯไมเคลื่อนไหว
ไปในทิศทางที่คาดการณไว 

 ความเส่ียงดานเครดิตของคูสัญญา (Credit Risk) ในกรณีที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา โดยเฉพาะสัญญาซื้อขายลวงหนาที่ทําตามความตองการเฉพาะเจาะจงระหวาง 2 ฝาย ในกรณีภาวะตลาดมีความผันผวน
รวดเร็ว และรุนแรง อาจสงผลใหภาระความเสี่ยงจากการเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนาของคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งเพิ่มขึ้นอยางมาก 
จนไมสามารถปฏิบัติตามภาระที่ไดตกลงไวในสัญญา อยางไรก็ตาม กองทุนสามารถลดความเสี่ยงโดยเนนเขาทําธุรกรรมสัญญาซื้อ
ขายลวงหนาดัชนีราคาในตลาดอนุพันธ 

 ความเส่ียงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงที่ไมสามารถทําการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาในตลาดไดในชวงเวลา
และราคาที่ตองการ อันเนื่องสภาพและขนาดของตลาด เชน ปริมาณสัญญาซื้อขายลวงหนาคอนขางจํากัด ตลอดจนไมมีวิธีการกําหนด
ราคาของสัญญาอยางชัดเจน และขาดขอมูลอื่น ๆ ที่จําเปนตอการซื้อขายสัญญาดังกลาว 

 ความเสี่ยงจากการคัดเลือกหลักทรัพย เพื่อเปนตัวแทนของดัชนี SET50 ของบริษัทจัดการ  เปนความเสี่ยงจากการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรทําการเลือกหุนหรือหลักทรัพยที่ลงทุนใหกับกองทุนรวม โดยราคาหุนหรือหลักทรัพยแตละตัวที่โปรแกรมคอมพิวเตอรทําการคัดเลือก 
อาจไมเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับดัชนี SET 50 อีกทั้งกองทุนยังมีความเสี่ยงจากประกาศกฎเกณฑของกฎหมายที่เกี่ยวของ และ/หรือวิธีการ
คํานวณดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ หรือดัชนี SET50ที่กองทุนมุงลงทุน และอาจสงผลใหการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมไมเปนไปตาม
ทิศทางและหรือใกลเคียงกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี SET50 ดังกลาว 

กองทุนเปดไทยพาณิชย SET50 INDEX เพื่อการเล้ียงชีพ จะกระจายการลงทุนในหุนหรือหลักทรัพยอื่นๆ ที่มีผลตอการเคลื่อนไหวของดัชนี 
SET50 ของตลาดหลักทรัพยฯ  ทําใหกองทุนสามารถลดความเสี่ยงจากการลงทุนที่เนนน้ําหนักการลงทุนในหุนหรือหลักทรัพยตัวใดตัวหนึ่งเปนการเฉพาะ 
และเพื่อชวยใหการบริหารกองทุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และใหผลการดําเนินงานใกลเคียงกับดัชนี SET 50 มากที่สุด จึงมีการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพทําการคัดเลือกหลักทรัพยที่ลงทุน ในการบริหารและกําหนดสัดสวนการลงทุนในหุนที่มีผลตอการคํานวณดัชน ีSET 50 แต
ละตัว ตลอดจนจัดสรรใหกองทุนมีสภาพคลองเพียงพอที่จะลงทุนใหครอบคลุมหุนแตละตัวตาม Model ที่กําหนดไว ซึง่ทาํใหกองทนุมกีารกระจายการลงทนุ
อยูในระดับที่เหมาะสม  

ดังนั้น เพ่ือประโยชนสูงสุดของกองทุนและผูลงทุน  ผูลงทุนควรตระหนักวาการลงทุนในหุนแมวามีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูง แตในขณะเดียวกันอาจเกิด
ความผันผวนของตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งการลงทุนระยะยาวจะสามารถลดความเสี่ยงดังกลาวลงไดเชนกัน 
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ตารางสรุปอัตราสวนการลงทุนของกองทนุรวม 

 
อัตราสวนการลงทุน SCBRMS50 เปรียบเทียบกับอัตราสวนการ

ลงทุนของกองทนุรวมทัว่ไป 

อัตราสวนการลงทุนในผูออกทรัพยสิน หรือคูสัญญารายใดรายหนึ่ง (company limit)  

(1) การลงทุนในเงินฝากของธนาคารพาณิชยในประเทศ ลงทุนไมเกินรอยละ 25 20 
(2) การลงทุนในทรัพยสินที่สามารถลงทุนได ซ่ึงธนาคารที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุน เปนผูออก ผูสั่ง
จาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา โดยมี
มูลคารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนราย
นั้น 

ลงทุนไมเกินรอยละ 
 

25 20 

(3) การลงทุนในทรัพยสินที่บุคคลใดเปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับ
อาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา โดยมีมูลคารวมกันทั้งสิ้น
เมื่อคํานวณเฉพาะผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้า
ประกัน หรือคูสัญญารายนั้น  

 
 

ลงทุนไมเกินรอยละ 

 
 

25 

 
 

15 

(4) การลงทุนในทรัพยสินที่มีอันดับความนาเช่ือถือตํ่ากวาที่สามารถ
ลงทุนได ซ่ึงบุคคลใดเปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลัก
หลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา ตองมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคํานวณ
เฉพาะ ผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน 
หรือคูสัญญารายนั้น 

 
 
 
 

ลงทุนไมเกินรอยละ 

 
 

5 

 
 

5 

อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามกลุมกิจการ (group limit) 

- การลงทุนในทรัพยสินของกลุมกิจการใดกิจการหนึ่ง ลงทุนไมเกินรอยละ 30 30 
อัตราสวนที่คํานวณตามประเภททรัพยสิน (product limit) 

- การลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน ลง ทุนไมเกินรอยละ 45 45 
- การลงทุนในหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวย
ลงทุนของแตละกองทุน 

ลงทุนไมเกินรอยละ 10 10 

- การลงทุนในหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวย
ลงทุนของทุกกองทุนรวม 

ลงทุนไมเกินรอยละ 20 20 

-   การลงทุนในทรัพยสินตามขอ (4) ขางตน เมื่อรวมทุกบุคคลที่เปน  
ผูออก ผูสั่งจาย ผู รับรอง ผู รับอาวัล ผูสลักหลัง ผู คํ้าประกัน หรือ
คูสัญญา 

ลงทุนไมเกินรอยละ 15 15 

- ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในนามของกองทุน ลงทุนไมเกินรอยละ 25 25 
อัตราสวนการลงทุนอื่นๆ 

-   - - - 
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ตารางคาธรรมเนียม เงินตอบแทน และคาใชจายทั้งหมดที่เรียกเกบ็จากกองทนุรวมและผูถือหนวยลงทุน 
ของรอบปบญัชต้ัีงแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที ่ 31 ตุลาคม 2558 

 
คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
(รอยละของมูลคาทรัพยสินสทุธ)ิ อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง** 

1. คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได ไมเกินรอยละ 2.00 ตอป 1.20 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) ไมเกิน 1.50% 1.15 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) ไมเกิน 0.10% 0.03 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee) รวมอยูในคาการจัดการ ไมมี 

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory  fee) ตามที่จายจริง ไมมี 

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Cost of providing the insurance) ตามที่จายจริง ไมมี 

คาธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย (Trading Costs) ตามที่จายจริง 0.08 

คาใชจายอื่น ๆ (Other expenses) *** ตามที่จายจริง 0.02 

 ในชวงเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก - ไมมี - - ไมมี - 
ภายหลังเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก - ไมมี - - ไมมี - 

2. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่ประมาณการไมได ตามที่จายจริง 

รวมคาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจริงทั้งหมด**** 1.20 
**      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)** ไมเกินรอยละ 0.50  - 

คาธรรมเนียมการรับซ้ือคืน (Back-End Fee)** ไมเกินรอยละ 0.50  - 

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (Switching Fee) ** 

- คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (Switching In) 

- คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (Switching Out) 

 

ไมเกินรอยละ 0.50  
ไมเกินรอยละ 0.50  

 
- 
- 

คาใชจายในการซื้อหรือขายหลักทรัพย เมื่อมีการสั่งซ้ือหรือสั่งขายหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุน 
(เก็บเขากองทุน) (Brokerage Fee) 

ไมเกินรอยละ 0.75 - 

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

*      คาใชจายดังกลาวยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
**   คาธรรมเนียมการขาย / รับซ้ือคืน / สับเปลี่ยนหนวยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายในอัตราที่ไมเทากัน โดย

บริษัทจัดการจะแจงรายละเอียดและหลักเกณฑใหทราบตอไป 
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รายละเอียดการลงทุน การกูยืมเงินและการกอภาระผูกพนั 
ณ วันที ่30 ตุลาคม 2558 
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รายงานสรุปเงินลงทุน 
ณ วันที ่30 ตุลาคม 2558 

 

 
 
 
 

ผลการดําเนินงานของกองทนุรวม 

 

 3 เดือน            
(Last 3 mth.) 

6 เดือน          
(Last 6 mth.) 

1 ป            
(Last 1 yr.) 

3 ป             
(Last 3 yr.) 

 31 ก.ค. 58 30 เม.ย. 58 31 ต.ค. 57 31 ต.ค. 55  

 ถึง 30 ต.ค.  58 ถึง 30 ต.ค.  58 ถึง 30 ต.ค.  58 ถึง 30 ต.ค.  58 

กองทุน SCBRMS50 (4.46%) (9.81%) (12.86%) 2.94% 

SET50 Index (5.36%) (10.59%) (14.59%) 0.78% 

SET50 TRI (4.22%) (9.40%) (11.77%) 4.21% 

หมายเหตุ :  การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมนี้จัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
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ขอมูลอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

รอบระยะเวลาตัง้แตวันที่ ต้ังแตวันที่  1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวนัที่  30 ตุลาคม 2558 

 
PTR = Min (ซ้ือทรัพยสิน, ขายทรัพยสิน) 

 Avg. NAV 

PTR = 190,590,943.66 

 759,936,316.37 

PTR = 0.25 

หมายเหตุ : PTR คํานวณจากมูลคาที่กวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อทรัพยสินกับผลรวมของมูลคาการขายทรัพยสิน ที่กองทนุรวมลงทุนในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่ผานมาหารดวยมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                            21               กองทุนเปดไทยพาณิชย SET50 INDEX เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
:  SCBRMS50 

 
คําเตือน / ขอแนะนํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําเตือนหรือคําแนะนําตามประกาศอื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงานไดรับรองถึง
ความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น 

 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเชนเดียวกันกับที่บริษัท
จัดการกองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันความขัดแยง
ทางผลประโยชนเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ผูลงทุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดขอมูลการ
ลงทุนเพื่อบริษัทจัดการไดที่ทางเว็บไซต  www.scbam.com 

 กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด จึงไมมี
ภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปดไทยพาณิชย SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนเปดไทยพาณิชย SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ ไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงิน หรือผลการ
ดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 

 กองทุนเปดไทยพาณิชย SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ มีการกระจายการลงทุนนอยกวามาตรฐานการกระจายการ
ลงทุนที่สํานักงานกําหนดไวสําหรับกองทุนรวมพิเศษ เนื่องจากมีการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเปนอัตราสวน
มากกวาอัตราสวนการลงทุนที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผูลงทุนควรศึกษานโยบายการลงทุนของ
กองทุนรวมใหเขาใจกอนซื้อหนวยลงทุน 

 ในกรณีที่ผูลงทุนตองการทราบขอมูลเพ่ิมเติม ผูลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไดที่บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

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

 บริษัทจัดการอนุญาตใหพนักงานลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือตนเองได โดยจะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศตางๆ ที่
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะตองเปดเผยการลงทุนดังกลาวใหบริษัทจัดการทราบเพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถ
กํากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของพนักงานได 

 ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียง และดําเนินการใชสิทธิออกเสียงไดโดยบริษัทจัดการจะทําการติด
ประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนใหเขาใจกอนซื้อหนวยลงทุน และเก็บไวเปนขอมูลเพ่ือใชอางอิงในอนาคต หาก
ตองการทราบขอมูลเพ่ิมเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไดที่บริษัทจัดการหรือผูขายหนวยลงทุน 

 ผูลงทุนควรตรวจสอบใหแนใจวา ผูขายหนวยลงทุน เปนบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ควรขอดูบัตรประจําตัวของบุคคลดังกลาวที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกใหดวย 

 ในกรณีที่ผูลงทุนไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ผูลงทุนรับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
รวมที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานและที่แกไขเพิ่มเติม โดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการกองทุน
รวมและผูถือหนวยลงทุนที่จัดทําขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม 

 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมหรือไดประกันราคา
หรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น” 

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใชขอมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558   



 
 
 
 
 
 
 

  
 

รายละเอียดโครงการจัดการ 
 

กองทุนเปดไทยพาณิชย SET50 INDEX เพื่อการเลีย้งชพี 
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#$�%$��&
#'�( / #$�����( :  

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

	������     ������������������������������ SET50 INDEX ��
)�����*+,���+� 

������ 	�
� ��������� 	�
���������� 

	������     ������������������ SET50 INDEX ��
)�����*+,���+� 

	���*���� 

	������     	���*���������������������� SET50 INDEX ��
)�����*+,���+� 

�����������
)�����*+,���+� 

	������  ����������+)�+�.����/0��1����0��0����������/�/�����
)�����*+,���+�2��34�
�	���
*���� 

	��0
��+,��� 

	������  	��0
��+,����+)�+���*/��+��.���+)�6�	�� �����/��706��������/������� �.*... ��
���	��0
��+,����0��2��	���*����2����������� 

9��:������ 

	������ 9��:�	*���������������� ��������� �6��� 

34�4;*3*��/���� 

	������ 34�4;*3*��/����2����������� 

340�90������2��	�
��9<
,��
�	���*���� 

	������ 9���*�+)9��:�����������������9	���1	�6�	���+)�6�	���	���*����2����������� 

����/�9+��	���*���� 

	������ ����/�9+��	���*����2����������� 

��;*/��*��6����<
,�2��  

	������     ��;*/��*��6����.����.�2��9��:������	�
�340�90������2��	�
��9<
,��
�	���
*����  

���6����09��*+)��	���*����  

	������     ������6����2��9��:������	�
�340�90������2��	�
��9<
,��
�	���*�����+)
�6�	��1	������6�������09��*+)�� 
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�4*��	���*����  

	������     �4*������0��0��?�	������6����	���*�����+)�6�	�����;*��,�	�� ��
)�0�,����6����
�+)�6���� 

����2��	���*����  

	������     �4*��	���*����9�������?�����+�����2��	���*���� (���+)  

�����9<
,��
�	���*����  

	������      �4*��	���*����	������?�����+������9<
,��
�	���*���� (���+)  

����2��	���*���� ���+09��*+)��	���*����  

	������      �4*��	���*����9�������?�����+�����09��*+)��	���*�����2� (���+)  

�����9<
,��
�	���*���� ���+09��*+)��	���*����  

	������      �4*��	���*����	������?�����+�����09��*+)��	���*������� (���+)  

��/������� �.*...  

	������      ��/��������6��9	*�����;*/.*��	*�����  

06������ / 06������ �.*... / 06��������/������� �.*...  

	������      06��������/��������6��9	*�����;*/.*��	*�����  

9��:����/�9+��  

	������    9��:��+)�+	�����9������/�9+��	�
����9���C�.1	�6����<
,�2����1�.*��	*�����
;	���/��7���  

9��:�2�,��/�9+��  

	������     9��:��+)�+	*�����<
,�2��1�74��<
,�2��	*������������  

.*��	*�����  

	������     .*��	*�����;	���/��7���  

���+ SET 50 (SET 50 Index) 

	������     ���+����	���+).*��	*�����;	���/��7��� ��
)�1�;0���/�9;*/������*
)���	�
2������	��0��C 50 .��+)�+�4*��.*��04�;*/���<
,�2���+0H���*��04�����
0�)6��0�� ������+��/�H� composite index ���1����+) 16 0��	��� 2538 �����S�� 
;*/�6�	�������+���)�.��+) 1000 ��� 

19;0��0��?�  

	������     19;0��0��?�1�3*��/�����+)�������	*�������������� (Depositary Receipt)  
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	*�����������  

	������     	*�������/�H�1���/�H�	��)��+)������9��:����/�9+��;*/1���
)�����919;0��
0��?� 

�*�������� 

	������     9��:�1	C;*/9��:����.����.�S�����9C�+�+)0H������+�9C�+�6�	����+)���9���
���6��9�����������+)�+������6�;*/����3�*�0�� ���;.1����+�+)���+������6��9
����������1	�������.��0�0������
�	���+)����X1�9C�+����
)�34�
�	��*�0���+)0�.�
��/���������� 

 
�������0����
,�S�� 
	������     �������+)�+*�:�/��.����+, 
(�) �������������0����
,�S��.����/��7��/��������6��9.*����������	*����Y ��
)���2 
;*/��?+�����.,�;*/������������������0����
,�S�� 
(2) ����������0����
,�S��.����/��7 
 
����������0����
,�S��.����/��7 
	������     �������+)��.,�2�,�.���Z	���.����/��7�+)�+�.����/0��	*�1����*����1�����0���+) 
�+*�:�/�6������+���9�������������0����
,�S��.����/��7��/��������6��9.*����������
	*����Y ��
)���2 ;*/��?+�����.,�;*/������������������0����
,�S�� �,��+, ����������
���*���/��.,�1��4�9��:� ��0. 	�
��4��
)�1� 
 
����������0����
,�S�� 
	������ ����������0����
,�S��.����/��7��/��������6��9.*����������	*����Y ��
)���2 
;*/��?+�����.,�;*/������������������0����
,�S�� 
 
���2������������0����
,�S�� 
	������ 9���*�+)������2������������0����
,�S��	�
��+)�+0��?�1����9��	�����������������0���
�
,�S�� 
 
	���2���������0����
,�S�� 
	������ 	���*����	�
�.��0�� ��.����+, 
(�) 	���*����2���������������0����
,�S��.����/��7��/��������6��9.*����������
	*����Y ��
)���2 ;*/��?+�����.,�;*/������������������0����
,�S�� 
(2) .��0���+)����������������0����
,�S���+)��.,�2�,�.���Z	���.����/��7�+)�+*�:�/�6����
��+���9	���*����2���������������0����
,�S��.�� (�) 
 
����������0�	��������   
	������  ����������0�	��������.����/��706��������/��������6��9	*�����;*/.*�� 
	*����������	*����Y ��
)���2 ;*/��?+�����.,�;*/���������������0�	�������� 

 
1. ���� ��-�.� / -����0��1#�����%&
����������'( :  

1.1. �
)������������� (���) :  ������������������ SET50 INDEX ��
)�����*+,���+� 

1.2. �
)������������� (���\:) :  SCB SET50 INDEX RMF 

1.3. �
)��� :  SCBRMS50 

1.4. ��/�H�������� :  ���������  
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1.5. ��/�H����2�� :  2��	*����,�  

1.6. ����6�	������������� :  ���6�	�� 

1.7. ����������� : ���6�	��  

1.8. �����������������+) (���+�6�	��������������*�) :  

1.9. ��
)���2 (�����������) :  

9��:����������������1	����������������������+)���9����.�0�,�0��*� ����/���6����
����0�������/�9+�������������� 	�
������������*��������� �����.��2��.����34�
�	���
*����1����+����������+�6���������+)���������0��2��	���*��������+����.������.,�
������ �,��+,  9��:�������/�6�����������*������6�������3*��/����04�0��2��������;*/34�
�
	���*�������06��C 

1.10. *�:�/������� :  ��������
)�34*�����)���  

 
2. %$��'��������0��1#�����%&
����������'( (3 #��!�5���' %$��'� ��-�.� ��#�0��
7�'� �����!��8��0�� :  

2.1. �6�����������2��������� : 2,000,000,000.00 9��  

2.2. ��
)���2 (�6�����������2���������) :  

1��/	����/�/��*�����0��2��	���*������,�;�� 9��:����������0��2��	���*���������6����
�������2����������������� 300 *��9�� 	�
��������6����	���*���������� 30,000,000 	���  

2.3. �4*���+).����.�	��� : 10.0000 9��  

2.4. �6����	���*���� : 200,000,000 	���  

2.5. ����2��	���*�����+)�0��2����,�;�� : 10.0000 9��  

2.6. �4*��2,�.)6�2�����0)�<
,���,�;�� : 5,000.00 9��  

2.7. �4*��2,�.)6�2�����0)�<
,���,����� : 1,000.00 9�� 

2.8. �4*��2,�.)6�2�����0)�2���
� : ���6�	�� 

2.9. �6����	���*����2,�.)6�2�����0)�2���
� : ���6�	�� 

2.10. �4*��	���*�������	*
�1�9C�+2,�.)6� : ���6�	�� 

2.11. �6����	���*�������	*
�1�9C�+2,�.)6� : ���6�	�� 

2.12. ���*/��+�����)��.�� : 

9��:������2�0���0��?��+)�/��9*� �����	�
���*+)��;�*��6����	�
��4*��2,�.)6�2��.�.��2� 
2.6 – 2.11 (���+) 1�����. ������9�����	f���9���34�
�	���*����;*� �,��+, ��
)���/����2��
������;*/ 34�
�	���*�������06��C ���9��:�������/����/��7;��1	34�
�	���*�������9
*��	���������� 1 ��������6�����������*�� � 06������2��9��:������ 06������1	C ;*/
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06������0�2�2��340�90������2��	�
��9<
,��
�	���*���� ��f9�<.2��9��:������ ;*/��f9�<.
2��340�90������2��	�
��9<
,��
�	���*���� (���+) 

 
3. '&5:���-8�#0��1#�����%&
����������'( ���
�������'( ��-�.��������'( �1�;��
��� ����  &�<�-��=< ��� ����>�5����-��= ��� ����>�8&??�@�"�0�� '�7�� 
��-�.�/ -�&5��8'���� ����>�7 &���&�7�����&�8������ 7������7�
��A 1
�'�B!�����!�
%- ���� :  

3.1. �.����/0��2��������� :  

��
)�0��0�������������;*/���*�����/�/���06�	�9�����:+������2����/�����)��� ���������
�/���*����1�	���+)���/�9+��1�.*��	*�����;	���/��7��� �+)�/�+3*1�����6�������+ 
SET50 <�)��+3*��/��9�����*
)���	�1���7�����+���9���+ SET50 ���1	�������+�.�����*/2��
������)�2�,�	�
�*�*�2���4*������0��0��?�1�*��+���9�.�����*/2��������)�2�,�	�
�*�*�2��
���+ SET50 ����+)0�� 

3.2. ������������� :  *�������.��  

3.3. ��/�H���������� :  ���7:  

3.4. ���9�����*���� :  .��0��;	���� 

3.5. ���9������4�
� (���+) : 

3.6. ���*����1�0CC�<
,�2��*��	�� (Derivatives) :  *���� ��
)����)���/0��?�H�����9��	�����
*���� (Efficient Portfolio Management)  

3.7. ���*����1�.��0���+)�+*�:�/2��0CC�<
,�2��*��	��;l� (Structured Note) :  ��*����  

3.8. *�:�/���7: :  

- ������������+ (Index Fund) 

- ����������+)�+�����/������*�������������Y��.�S�� (Specific Fund) 

- �����������
)�����*+,���+� (Retirement Mutual Fund) 

 

3.9. ���*/��+����+)���9���9�����*����;*/*�:�/���7: : 

������*����1�	�
��+��<�)�.��0��;	��������o*+)�1���9�9C�+�����������*/ 65 2���4*��
����0��0��?�2����������� ������*����1�	������+)���/�9+��1�.*��	*�����;	���/��7��� 
�+)���0����/��92�����+ SET50 <�)��/�6�*�������*
)���	�2�����+ SET50  ��
)�1	�������+
3*.�9;��1�*��+���9�.��3*.�9;��2�����+ SET50 ����+)0�� �������/1��*���?;99 Full 
replication1 �,��+, 9��:�����������*+)��;�*����1��*���?���*�����;99 Optimization2 	�
���?+
�
)�1�1����+�+)�����	.����� ��� ���+	��<
,�2��	*������+)���0����/��92�����+  	�
�
�	.������
)�1��+)��0�������������� �,��+,2�,���4�9��*������2��34����������� ;*/9��:������
�/1����;����������.���
)� Aegis Portfolio Manager 	�
����;����
)��6�������*
��	*������+)
*���� ���1����+�+)�+������*�����1�	�
����+����6�������+ SET50 9��:������2�0���0��?�1�
�����*+)��;�*����+������������+�
)�1� <�)��/�+*�:�/�+)�	��/0�	�
�1�*��+���9���+ SET50 ���
9��:�������/;��1	34�
�*�������������9;*/�
������9�����	f���9���34�
�	���*����;*�  
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0���+)�	*
�����������*����1�	�
��+��<�)�.��0��;	���� ;*//	�
�.��0��;	�	�+,�)��� ;*//	�
�
����l�� ;*//	�
�	*�����	�
�����0���
)� 	�
����	����3*����1�����	��)�	�
�	*���������
��?+�
)�.���+)��/������� �.*... ���C�. 	�
��	f���91	������*������ 

9��:����������������*����1�	�
��+��<�)�0CC�<
,�2��*��	�� ����+�.����/0����
)�������)�
��/0��?�H�����9��	�����*���� (Efficient Portfolio Management) 1�*�:�/��
)�����6� Cash 
Equitization3 ����/.������1	����H��/34���.������� 	�
��+���	��)��
� �4*��.*����� 
(Exposure) 2��.��0�������?�/.��������0�0��2������0�	�
�	*������+)��+�9��+���9����0�
2��������1�2�/1�2�/	��)� <�)��/�6�1	�����0+)����� (total risk) 2�������������2�,� �����
�����0+)��2���������+)*����1�	*������
,�S�� (Underlying Asset) .����.�;.����1� 

�,��+, �������/��*����1�	�
��+��<�)�.��0���+)�+*�:�/2��0CC�<
,�2��*��	��;l� (Structured 
Note) ;*/�/��*����1�.��0��	�+,�+)�+���9��������
)��
�.)6�����+)0�����*������ (non-
investment grade) ;*/.��0��	�+,�+)�����9��������9��������
)��
� (Unrated Securities) 
������.��0������+)�������/�9+��1�.*��	*����� (unlisted securities) 

���)� ����������+��<�)�.��0��	�+,�+)�+���9��������
)��
�.)6�����+)0�����*���� (non-investment 
grade) ;*/.��0������+)�������/�9+��1�.*��	*����� (unlisted securities) ���o��/���+�+).��
0���,����9��������9��������
)��
��+)0�����*������ (Investment grade) 	�
����/�9+��1�
.*��	*����� (listed securities) ;*�;.���+1�2�/�+)������*����;..����+�����*+)��;�*���� 
non – investment grade 	�
� unlisted securities ����,� 

9��:������2�0���0��?��+)�/��9��*+)�����9�����*����1���
)��2��0�0�����*������
)�1	
0���*���9��/��7	�
��Z���Y2����/������� �.*... ;*/06��������/������� �.*... 
��+)���9�����������������������/�H� �����f�< x�� �+)�/�+1�����. ������
�������;��2
��������������������� 

	����	.�:  

Full replication1 	������ ���*����1�	*��������	*������+)���0����/��91����+������1�
�.��0��1�*��+���9���+���������*�� 

Optimization2 	������ ���*����1�	*������+)���0����/��91����+������ 	�
����*����1�
	*���������9.���6����2��	*������+)���0����/��92�����+������ 1��.��0���+);.�.��
�9���+���������*�� ��
)�0���3*.�9;���+)1�*��+���9���+���������*�� ���������*
���*��
	*�������
)�*����;*/�,6�	��1����*����.����	*������,� �6����������*
���*��	*�����
;*/�,6�	��1����*����.����	*������+)1	�� tracking error �+)���	�����/����2�,�������.)6��+)0��
���.��*
���*��	*�����;*/�,6�	��1����*����.����	*������+)��������,�	�� 

Cash Equitization3 	������ ������������0�1	�+3*.�9;��;99	�� ��
)���/����.����9��	��;*/
���*����1	�+��/0��?�H������04�0�� ����o��/�����������f�<x�� <�)��+�����6����.���6���
0�0�����*����1�	��1	�+�.��3*.�9;��������0���*���9�.��3*.�9;�����+	���+)������
�6�	����� Benchmark 1��+)�+, �
� ���+ SET50 

���,� 1����+�+)��������� <�)�1	34*����0�����<
,�2��������6���� �6�1	�+����0��2�	�
�������
�����������/�6� ����0��	*��+,�6����.��*����1�	�� ��
)�1	.��.���.����/0��2���������+)�/
9��	���.��3*.�9;��2��������1	0���*���9�.��3*.�9;�����+	���+)�������6�	����� 
Benchmark ��� 1����+�+)�+����0��2�	�
������������� 34������������/0�����9��	��������
����2�<
,�	�
�2��	����.����.� ;.1����+�+).��<
,�	�
�2��	��1��6�������z1�������+���� <�)�
���0�3*��/�9�����+��06��C�9���� 1����+�+,34���������������/�2�<
,� (Long position) 
0CC�<
,�2��*��	�����+ SET50 2��.*��	*�����;	���/��7���	�
�0CC�<
,�2��*��	��
2��	*������+)���0����/��92�����+���*�����0������������;�� ����.��3*.�9;���/�+
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����1�*��+���9���<
,�	�����.�� �����0+)������.��3*.�9;��������<
,�0CC�<
,�2��*��	��
���*������/1�*��+���������+)�������2�<
,�	�����.�� 

3.10. ���*����1�.����/��7 : ���+���*����1�.����/��7 

3.11. ���*/��+�����*����1�.����/��7 : ���+ 

3.12. ��/�H�2��	*�����	�
�����0���
)� 	�
����	����3*�����?+�
)��+)�/*���� :  

3.12.1. ��/�H�2��	*�����	�
�����0���
)� 	�
����	����3*�����?+�
)��+)�/*����1���/��7 :  

9��:�������/*����	�
�;0��	���/�����o��/���	*����� ����0���
)� 	�
�	����3*�����?+
�
)�����1�����	��)�	�
�	*������.���+)��/��7��/������� �.*... 	�
���/��706������
��/������� �.*... �6�	����.����+, ���;.1����+�+)��/������� �.*...	�
�06������
��/������� �.*... 1	�����	f���9	�
��+��/��7;��2	�
����)��.����/�H�	�
�*�:�/2��
	*�����	�
�����0��	�
����	����3*�����?+�
)� 

3.12.1.1 .��0��;	����1���/��7  ��;�  .��0�� 	�
�0CC� �+)�0��2��1���/��7 	�
��+34���
	�
��40CC������.�9���* �+)��.,�2�,�.���Z	������ ��.����+,  

(1)  	�� 

(2)  	���*����	�
�1906��C;0��0��?��+)�/<
,�	���*����2�����������.��0��;	���� 	�
�2��
����������
)��+)�+���9�����*����1�.��0��;	���� ��� ���������30� ���.� 

(3)  1906��C;0��0��?��+)�/<
,�	�� 	�
�19;0��0��?�1����<
,�	�����)�����+)���0��?��� ���.��
�����.��	*����Y��.����+, 

(�)   ���*����1�.��0�����*��.�����������)���/0��?�H�����9��	�����*���� (efficient 
portfolio management)  

(2)  9��:������.���6��������1	�+�����	�
�;������0��2���������+)�+���H��<�)��+0H���*��
1��6�����+)��+����.��4*�����1�0��?�.��.��0�����*�� (fully covered) ��.*����*��+)��*����
	�
��+��<�)�.��0���,�  �,��+, .��	*����Y�+)06��������/������� �.*... �6�	�� 

(4)  19;0��0��?�1�3*��/�����+)�������	*�������������� �+)�+	*��������������	��	�
�
1906��C;0��0��?��+)�/<
,�	��   

(5)  ?���������1	�
�	*��������	*������+)1	�
����	*�����.�� (1)(2)(3) 	�
� (4) �,��+, 
.��	*����Y�+)06��������/������� �.*... ��/��7�6�	�� 

3.12.1.2 .��0��;	�	�+,1���/��7  ��;�  	*����� .��0�� 	�
�0CC��+)�0��2��1���/��7 
	�
��+34���	�
��40CC������.�9���*�+)��.,�2�,�.���Z	������ ���+, 

(1) .��0��;	�	�+,�+)�+*�:�/�*������l��  ��;� 

(1.1)  .|�;*����� .|�0CC�1����� 9.�����l�� 	�
�	���4�/�/0,� �+)?������+)�+�Z	����o��/��.,�
2�,� ?����������� 	�
�9��:�������� ���34��� 340)���� 34�9��� 34�9���* 340*�	*� 	�
�34�,6�
��/�� 

(1.2)  .|�;*�����	�
�.|�0CC�1������+)9��:�	*������+)��/��9?�������/�H����1	0����
)���
)�
?�����	*��������34��� <�)��6�	����1�����.��.|������� 270 ���9;.�����.|� ;*/���.|���
)�
������	�
���
)����	f� 
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(1.3)  .|�;*�����	�
�.|�0CC�1��������������� 90 ���9;.���+)��� <�)��+���9��������
)��
�
��.����+, 

(�)  ���9��������
)��
�2��.��0��	�
�2��34���.��0����41����9;�� �,��+, 1����+�+)������9
��������
)��
�2��34���.��0�� .��������9��������
)��
��+)���������������9����
����
)��
��/�/0,� (short-term rating) ���  	�
� 

(2)  ���9��������
)��
�2��34�9��� 34�9���* 340*�	*� 	�
�34�,6���/�� ��41����9�+)0�����
*������ (investment grade)  �,��+, �����������9��������
)��
�2��0��9������9����
����
)��
�H��1.�
)� Standard & Poor 	�
� Moody’s 	�
� Fitch 	�
�0��9��
)��+)06������
��/������� �.*... �6�	�����)��.�� 

(2) .��0��;	�	�+,�)���  ��;� 

(2.1)  .��0��H���S���  ����;�   

(�)  .|������*� 

(2)  ��?9.��S9�*  	�
���?9.�?�����;	���/��7��� 

(�)  ��?9.� .|�;*����� .|�0CC�1����� 	���4 	�
�1906��C;0��0��?��+)�/<
,�	���4 �+)��/���� 
����*�	�
���������
)����x�x4;*/�����/990��9�����������34��� 340)���� 34�9��� 34�9 
���* 	�
�34�,6���/�� 

(2.2)  .��0��H���S.����/��7  ����;�  .��0���+)�+�4�;99�6������+���9.��0��H���S����+)
�S9�*.����/��7 ������	�
�	������2���S9�*.����/��7 �S��0�	���.���Z	���.����/��7  
	�
��������/	�����/��7 ���34���	�
�34�,6���/��  �,��+, .��0�����*��.���+*�:�/.��
��
)���2���2� 3.12.1.2 ��� 

(2.3)  .��0���+)��*+)���
���  <�)�	������  ��?9.� .|�;*����� .|�0CC�1����� 	�
�	���4�+)��������
	���4;�*�0H��;*/	���4�����?  �+)06��������/������� �.*... ���C�.1	�0��2��1�*�:�/
�)���	�
�1�*�:�/�6���  	�
��+)���H��1.2�34����+)�6�	��;*/���C�.�����/��������*�  
	�
��+)��.�9���*�+)�+�Z	����o��/��.,�2�,����34���  	�
��+)���	*������+)���1	�<�)�34���
	*��������0��2��	*������+)���1	��,��,�	��.�34�
�	��������9�6��/�����.f��4*���+)
�0��2�����34�
�	��  �,��+, .��0���+)��*+)���
���.���+*�:�/.����
)���2���2� 3.12.1.2 ��� 

(2.4)  19;0��0��?�1�3*��/�����+)�������	*���������������+)�+	*����������������?9.� 
	�
�	���4�+)��1�	���4�����?   

(2.5)  .|�;*����� .|�0CC�1����� 	���4  	�
�1906��C;0��0��?��+)�/<
,�	���4 �+)�0��2��1�
.����/��7����+34��������.�9���*�+)��.,�2�,�.���Z	������  �,��+, 	���4���*����������	���4
;�*�0H��;*/	���4�����?   

(2.6)  	���*����	�
�1906��C;0��0��?��+)�/<
,�	���*����2�����������.��0��;	�	�+, 	�
�2��
����������
)��+)�+���9�����*�����o��/����l�� .��0��;	�	�+, 	�
����	����3*�����?+�
)��+)
06�������6�	��	�
�1	�����	f���9 ��� ���������.*������ ���.� 

(2.7)  ?���������<
,�����+0CC�2���
�  �,��+, 9��:������.���X�9.�1	�����.��	*����Y�+)
06��������/������� �.*... ��/��7�6�	�� 

(2.8)  ?���������1	�
�	*��������	*������+)1	�
����.��0��;	�	�+,.�� (1.1) (1.2) (1.3)   
(2.1) (2.2) (2.3) (2.4) 	�
� (2.6) �,��+, 9��:������.���X�9.�1	�����.��	*����Y�+)06������
��/������� �.*... ��/��7�6�	�� 
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1����+�+).��0��;	�	�+,.��2� 3.12.1.2 ���.|�;*�����	�
�.|�0CC�1������+)�+������3*.�9;��  
3*.�9;���,�.����41��4��.������9+,����+)	�
��.������9+,�*��.�����,�  

����9��� �9���* 0*�	*� 	�
��,6���/��2��9���*�+)�6�	����1�2� 3.12.1.2 .���������9���
.*���� �9���*�,��6���� 0*�	*������/�H��+0��?��*�9+,�������+2��6�	��*9*��	�
��6���
�����93��2��340*�	*� 	�
��,6���/��.�����;*/����9+,��.f��6����;99���+��
)���2   

��
)���2 : .��0��H���S.����/��7.��2� (2.2) ;*/.��0���+)��*+)���
���.��2� (2.3) .���+
*�:�/��.����+, 

(1)  ���.��0��2�,��/�9+��1�0����.*��.��0��	�+,���  

(2)  �+�����+)�	��/0�.���+)0����.*��.��0��	�+,����6�	�� 	�
��+34;0��.�.�9���*�)�����
�����/�0������<
,�;*/�9<
,�.��0���,� 1��������*�� (bid price ;99 firm quote) .���6����
;*/��?+����+)0����.*��.��0��	�+,����6�	����4�0�� �����0�06��������;�0����.*��.��0��
	�+,���.*������2��.��0���,�   

(3)  ���.��0���+)�����.��	*����Y��.����+,   

(�)  1����+�+)���.��0��H���S.����/��7 .��0�����*��.�����.��0���+)�+���9��������
)��
�
2��.��0��	�
�2��34���.��0����41����9�+)0�����*������ (investment grade)  ���;.34���
.��0�����*������S��0�	���.���Z	���.����/��7  .��0���,�.���+���9��������
)��
�2��
.��0����41����9�+)0�����*������ (investment grade) ����,� 

(2)  1����+�+)34���.��0�������.�9���*.����/��7 .��0���,�.���+���9��������
)��
�2��.��
0����41����9�+)0�����*������ (investment grade) 

(�)  1����+�+)������*����1�.��0���
)�����	�
���� (�) ;*/ (2) 1�����0��2����,�;��  	��
.��0�����*�����+���9��������
)��
�2��.��0��	�
�2��34���.��0����41����9�+)0�����
*������ (investment grade)  .��0���,�.���+9��:��������.)6����0��������34<
,�.��0��
���*����
)��������0��2��������H��1.�������� 

3.12.1.3 .��0����)�	�+,��)����  ��;�   

(1) 	���4;�*�0H���+)�0��2��1���/��7 <�)�.���+*�:�/.����
)���21����2� 3.12.1.2 (1)      
;*/ (2) �,��+, 1����+�+)������*����1�	���4;�*�0H�����*��1�����0��2����,�;��  	���4;�*�
0H���,�.�����	���4;�*�0H���+)�+���9��������
)��
���41����9�+)0�����*������ 
(investment grade)  	�
����	���4;�*�0H���+)�+9��:��������.)6����0��������34<
,�.��0��
���*����
)��������0��2��������H��1.�������� 

1����+�+)	���4;�*�0H��.������	��)��+����,6���/�� ����,6���/�����*��.���������,6���/��.�
����;*/����9+,��.f��6����;99���+��
)���2 

(2)  	���4;�*�0H���+)�0��2��1�.����/��7����+34��������.�9���*�+)��.,�2�,�.���Z	������      

3.12.1.4 	���*����2������������0�	�������� 	�
�	�����0.2����0.��
)����*����1�
�0�	�������� (REITs 1���/��7) 

3.12.1.5 ����l��1�0��9��������.���Z	������  

3.12.1.6 1906��C;0��0��?������? <�)������.�����Y2� 3.12.1.1 (3) 
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3.12.1.7 0CC�<
,�2��*��	����
)�������)���/0��?�H�����9��	�����*���� (efficient portfolio 
management) .��	*����Y�+)06�������6�	�� 0CC�<
,�2��*��	���+)�������/�2�����40CC�
��.���+0����	�
�.�;������1�����	��)�	�
�	*��������.����+,   

(1) 	*�����	�
����+�*��	*����� 

(2) �.������9+,� �.��;*���*+)������ �,��+, 1����+�+)���0CC�<
,�2��*��	���+)�+.�;������.��
;*���*+)������ �������/�2�����40CC�1����+���*�����o��/��
)����*������0+)�� (hedging) 
����,�  

(3) ���9��������
)��
�	�
��	.������+)�+3*.�����6��/	�+,2��.��0��;	�	�+, 	�
�0CC�<
,�2��
*��	�� 	�
�2��34���.��0��	�
��40CC����*�� 

(4) 0����	�
�.�;���
)�1��+)06�������6�	�� 

3.12.1.8 	���2���������0����
,�S�� �+)�0��2��	������*��.�34*�����������)��� 	�
��+)
���	*��������/�9+��1�.*��	*�����;	���/��7��� 

3.12.1.9 ����0���
)��+)�+*�:�/�6������+���92� 3.12.1.1 ���2� 3.12.1.8 ������9����
�	f���9���06������ 

3.12.2. ��/�H�2��	*�����	�
�����0���
)� 	�
����	����3*�����?+�
)��+)�/*����1�.����/��7 
: ���+ 

3.13. �.��0�����*����1�	*�����	�
�����0���
)� ��
)��������0��2����������� : 

3.13.1. �.��0�����*����1�	*�����	�
�����0���
)�1���/��7 :  

9��:�������/*����1�	�
��+��<�)�	*����� 	�
�����0���
)� 	�
����	����3*�����?+�
)���
)����
����0��2����������� .���+)���9�����	f���9���06��������/������� �.*... <�)�9��
�.��0�����*����	�
��,�	���/�������.���+)06��������/������� �.*... ��/��7�6�	����
06�	�9�.��0�����*�����+)�����.���+)06��������/������� �.*... ��/��7�6�	�� 1����+�+)
06��������/������� �.*... ��/��7;��2��*+)��;�*��.��0�����*���� 9��:�������/*����1	
�����.����/��7�+);��2���  

3.13.1.1 9��:���������*����1�	�
��+��<�)�����0����.����+, ��
)��������0��2����������� 
������6����.��0�� 

(1) .��0��H���S���.��2� 3.12.1.2 (2) (2.1)  

(2) .��0��H���S.����/��7.��2� 3.12.1.2 (2.2) �+)�+���9��������
)��
���41�0�����9;�� 	�
�
0CC�<
,�2��*��	���+)�+0�������.��0�����*�� 

1����+2�������������� �4*��2��.��0��H���S.����/��7.��2� (2) ��
)������;*�.��������
���*/ 20 2���4*��.��0���,�1�;.*/���  ���;.����������������+)�+���2��;*/�9<
,��
�	���
*����.���6�0)�*��	��<�)��/9���*�;���� (auto redemption) 

3.13.1.2 9��:���������*����	�
��+��<�)�.��0��H���S.����/��7�+)����	�
����2� 3.13.1.1 (2) 
	�
�0CC�<
,�2��*��	���+)�+0�������.��0�����*�� ��
)��������0��2���������� ����+�4*��
������,�0�,���
)��6�����o��/34���	�
�34����40CC�����,� ���������*/ 35 2���4*������0��0��?�
2�������� 
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����6�����.��0��.������	��)�  1	�9.��0��.������	��)�;*/����0�������/�H��+)34���	�
�34
����40CC�������*�����34��� 34�9��� 34�9���* 340*�	*� 34�,6���/�� 	�
��40CC� <�)�������
��*����	�
��+��<�)�����0���	*��,� ���1��.��0�����*�������*�����   

1����+2�������������� �4*��2��.��0��H���S.����/��7.������	��)� .�����������*/ 20 
2���4*��.��0���,�1�;.*/���  ���;.����������������+)�+���2��;*/�9<
,��
�	���*����.��
�6�0)�*��	��<�)��/9���*�;���� (auto redemption) 

3.13.1.3 9��:���������*����	�
��+��<�)�����0���+)�+���9��������
)��
���41����9�+)0�����
*��������.����+, <�)�?������+)�+�Z	����o��/��.,�2�,� ?����������� 	�
�9��:�������� ���34��� 
340)���� 34�9��� 34�9���* 340*�	*� 34�,6���/�� 	�
��40CC� ��
)��������0��2���������� ����+
�4*��������,�0�,���
)��6�����o��/?�����	�
�9��:������������,� ���������*/ 25 2���4*��
����0��0��?�2��������  

(1)  .��0��;	�	�+,1���/��7 .��2� 3.12.1.2 

(2)  .��0����)�	�+,��)���� .��2� 3.12.1.3 

(3)  ����l��1�0��9��������.���Z	������ .��2� 3.12.1.5 

(4)  0CC�<
,�2��*��	�� .��2� 3.12.1.7  

 

����6�����.��0��06�	�9����0��2��.� 1	�9�4*��2������0��<�)����������*����	�
��+��
��.����+, <�)�?�����	�
�9��:�������������+�������34��� 340)���� 34�9��� 34�9���* 340*�	*� 
34�,6���/�� 	�
��40CC� ���1��.��0�����*�� 

(1) ����0��.��2� 3.13.1.4 (1) (2) 

(2) ����0��.��2� 3.13.1.5 (1) 

1����+�+)����������+����l��1���.�9���*2��.� ����+�.����/0����
)�����6��������2����������� 
��1	�9�4*��2������l�����*�����1��.��0���+, 

3.13.1.4 9��:���������*����	�
��+��<�)�����0����.����+, �+)9���*���*�����34��� 340)����     
34�9��� 34�9���* 340*�	*� 34�,6���/�� 	�
��40CC� ��
)��������0��2������������� ����+�4*��
������,�0�,���
)��6�����o��/34��� 340)���� 34�9��� 34�9���* 340*�	*� 34�,6���/�� 	�
��40CC�
����,� ���������*/ 25 2���4*������0��0��?�2�������� 

(1)   .��0��;	����1���/��7 �+)9��:����/�9+�����34���	�
��40CC� �,��+, ��������.��0��;	�
���2��9��:����/�9+���+)��4�/	����6��������1	�	.�;	�����������	���� 

(2) 	���+)��/�������.*��	*�����0)��9���	*��������/�9+��1�.*��	*�����;	�
��/��7��� <�)�34���	�����*����4�/	�������6����������/�������
�	��������.��2�9��9.*��
	*�����;	���/��7������������9	��0��C	�
�	��9����0��?����	*��������/�9+�� 

(3)   .��0��;	�	�+,1���/��7.��2� 3.12.1.2 �,��+, �o��/�+)�+���9��������
)��
���41����9�+)
0�����*������ (investment grade) 

(4) .��0����)�	�+,��)����.��2� 3.12.1.3 �,��+, �o��/�+)�+���9��������
)��
���41����9�+)0�����
*������ (investment grade)    
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(5) 1906��C;0��0��?������? �+)���9��������
)��
�2��34���.��0����41����9�+)0�����*����
�� (investment grade)    

(6) 0CC�<
,�2��*��	��.��2� 3.12.1.7 �+)�40CC��+���9��������
)��
�2��34���.��0����41�
���9�+)0�����*������ (investment grade)    

(7) 	���*����2������������0�	�������� ;*/	�����0.2����0.��
)����*����1�
�0�	�������� (REITs 1���/��7) .��2� 3.12.1.4 

(8) 	���2���������0����
,�S�� .��2� 3.12.1.8 �+)���	*��������/�9+��1�.*��	*�����
;	���/��7��� 	�
��+)��/�������.*��	*������/0)��9���	*��������/�9+��1�.*��
	*�����;	���/��7���;*/��4�/	�������6����������/�������
�	���*����.��2�9��9.*��
	*�����;	���/��7������������9;*/�������	���*���� ;*/�������3�0��0���72��
�������������0����
,�S�� 

.��0��;	����.�� (1) ;*/.��0��;	�	�+,.�� (3) ��1		�������������	���*����2�����������
�+)�4���1	���.��0��;	����.��2� 3.12.1.1 (2) 	�
�.��0��;	�	�+,.��2� 3.12.1.2 (2.6) 

����6�����.��0��.������	��)�  1	�9����0��.������	��)�;*/����0��.��2� 3.13.1.5 (1) �+)
9���*���*�����34��� 340)���� 34�9��� 34�9���* 340*�	*� 34�,6���/�� 	�
��40CC� <�)���������
*����	�
��+�����1��.��0�����*�����  

1����+�+)������*����	�
��+��<�)�	���2���������0����
,�S��.������	��)� (8) �+)�+*�:�/
��.����+, 1	�9�4*��	���2���������0����
,�S�����*�� ���1��.��0��2��9���*.������	��)�
�+)������2������������0����
,�S�� 

(1) 3*��/�����+)�������0����
,�S���/���92�,���4�9����0�����1����9��	������������0���
�
,�S��������2������������0����
,�S�� 	�
�9��:�1	C	�
�9��:����2��9���*���*�� 

(2) 	���2���������0����
,�S�������������*/ 10 2���6����	����+)�6�	�����;*��,�	��
2���������0����
,�S���4��
�������2������������0����
,�S�� 	�
�9��:�1	C	�
�9��:����2��
9���*���*�� 

����������9��:�1	C;*/9��:����.������0+) 1	�������.����.�S�����9C�+�+)0H������+�9C�+
�6�	����+)���9������6��9���������� 

3.13.1.5 9��:���������*����	�
��+��<�)�����0���
)�����	�
�������+�+)�6�	����1�2� 3.13.1.2 
2� 3.13.1.3 ;*/2� 3.13.1.4  ��
)��������0��2�����������.���.��0����.����+, 

(1)  ���*����	�
��+��<�)�����0�����*��<�)�9���*1����34��� 340)���� 34�9��� 34�9���* 340*�
	*� 34�,6���/�� 	�
��40CC� .���+�4*��������,�0�,���
)��6�����o��/34��� 340)���� 34�9��� 34�9
���* 340*�	*� 34�,6���/�� 	�
��40CC�����,� ���������*/ 5 2���4*������0��0��?�2��������   

(2)  ���*����1�	�
��+��<�)�����0��.�� (1) ��
)��6����������9���*�+)���34��� 340)���� 34�9��� 
34�9���* 340*�	*� 34�,6���/�� 	�
��40CC�;*� .���+�4*��������,�0�,����������*/ 15 2���4*��
����0��0��?�2��������   

����1�����	��)���1	�6���1�9��9�9	���*����;*/1906��C;0��0��?��+)�/<
,�	���*����2��
����������+)��.,�2�,�.����/���9CC.�	*�����;*/.*��	*����� �.7.2535 ;.��������	���
*�����������������0����
,�S���+)�������.���+)�6�	��1�2� 3.13.1.4 ����	��)� (8) 

1	�6�����1�2� 3.7.1.4 ����0+) ;*/����	� ��1�9��9�9����9����.��0��.������	��)���� ���
����*� 
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3.13.1.6 9��:���������*����	�
��+��<�)�����0���+)�*��������1����34��� 340)���� 34�9��� 34�9
���* 340*�	*� 34�,6���/�� 	�
��40CC� ��
)��������0��2���������� ����+�4*��������,�0�,�
2���*���������,��������.������1�����	��)���.����+, ;*�;.�.��1��/04���� 

(1) ���*/ 30 2���4*������0��2�������� 

(2) �.���+)�6����������,6�	��2���*�����������*��1�.��+,�� (benchmark) 2���������,�����9
���*/ 10 2���4*������0��0��?�2���������,� �,��+, .��+,�����*��.��������+	�
������/��9
2�����+ �+)�+����3�;����������2���;*/0���*���9���9�����*����2���������,� 

1	�6�����1�2� 3.7.1.4 ����0+) ;*/����	� ��1�9��9�9����9����.��0��.������	��)���� ���
����*� 

3.13.1.7 ���*����	�
��+��<�)�����0���+)9��:�1��*��������1����34��� 340)���� 	�
��40CC� ��
)�
�������0��2��������  	������0�����*����������/��9�+)1�1�����6����.��+,�� 
(benchmark) 2���������,�  9��:�������/*����	�
��+��<�)�����0���,�����+�4*��������,�0�,�
��
)��6�����o��/34��� 340)���� 	�
��40CC�����,� ������3*���2���,6�	��2������0�����*��1�
.��+,��;*/���*/0�92���4*������0��0��?�2��������   

�,��+, ;���.��0���+)�6�	����1�2� 3.13.1.2 2� 3.13.1.3 2� 3.13.1.4 2� 3.13.1.5 ;*�;.���+ �f
�� 

9��:���������������������*��������.��2� 3.13.1.6 ;*/2� 3.13.1.7 .���9�����������+)�+���
���6�;*/����3�*�0�� ���;.1����+�+)���+������6��9���������� 1	�������.��0�0������
�	���+)
����X1�9C�+����
)�34�
�	��*�0���+)0�.���/���������� 

1	�6�����1�2� 3.13.1.4 ����0+) ;*/����	� ��1�9��9�9����9����.��0��.������	��)���� 
�������*� 

3.13.1.8 9��:������������������*����	�
��+��<�)�����l�� 9.�����l�� .|�;*����� 	�
�.|�
0CC�1����� �+)9���*��.����+, ���34��� 340)���� 	�
��40CC� ����6�����+)�+�4*���������o*+)�
���������*/0+)0�9	�2���4*������0��0��?�2�����������1���9�/�/��*�9C�+ 	�
�1���9����
���������06�	�9����������+)�+����������	��)��  

(1)  ?������+)�+�Z	����o��/��.,�2�,� 

(2)  ?����������� 

(3)  9��:�������� 

(4)  9��:������.x��<���� 

(5)  9��:�.*�����0����
)��+)��4��7� 

(6)  0��9���������+)�+�Z	����o��/��.,�2�,� 

(7)  ?�����.����/��7 

����6�����.��0�����*����.������	��)� ��1	�9�4*��2������0����.����+,���1��.��0��
���*�� 

(1)  ����l��1�9C�+����l����
)�����6��������2����������� 
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(2)  ����0���+)�40CC�1�?���������<
,�����+0CC�2���
��������0��?��1	;���������� ��
)�
�6����4*��?������.����/��7�6�	�� 

�.��0��.������	��)���1	�6���1�9��9�9����������+)�+����6�	�������������.,�;.	��)��2�,���  
�,��+, �o��/1��/�/��*�	���
���������9�6�	������2�����������������������  

1����+�+)����l��	�
�.��0��;	�	�+,�+)�+*�:�/�*������l���+)���������*����1�	�
��+������
�.��0���+)�6�	��.������	��)� 1	9��:���������������*����	�
��+��<�)�����0�����*��1	�+
�4*���������o*+)����������*/ 45 2���4*������0��0��?�2�����������H��1�0��0�9���9;.��
0�,���9�9C�+�,�  �,��+, 1	�6�����.��0�����*����	�
��+��<�)�����0�����*������o*+)�.,�;.��
;��2����9�9C�+�,���������+)����0���,��+�4*�������.���.��0�����*�� 

��
)�9��:������������������X�9.�.������0��;*� 1	9��:�������1	34�4;*3*��/����2��
������������9H��1����6������������+)����0���,��+�4*���������o*+)����������*/ 45 2��
�4*������0��0��?�2�����������  ��
)�1	34�4;*3*��/����2����������� .���0�9����X�9.�
���*��  �,��+, 9��:�.���6��������1	34�4;*3*��/����2�����������;��1	06���������9H��1�
	����9;.���+)���9���������9��:����  

	��9��:�����������������0������X�9.�.������0���� 06���������0)�1	9��:��*�����������
�,� 

3.13.1.9 1����+�+)�+�	.��6����;*/0���� ��
)����������/����2��34�
�	���*��������
)�������
�C	�����3�3�� (fluctuation) 2��.*������;*/.*�����1�������1���9�9C�+1�  9��:������
������������2�3��3�.�06��������
)���.���6����*����1�	�
��+��<�)�����l�� 9.�����l�� .|�
;*����� 	�
�.|�0CC�1����� 1������*��+)��������3�3�����*��������6�����.��0�����*����
.��2� 3.13.1.8 ��06�	�9��9�9C�+�,� 

3.13.1.10 9��:���������*����	�
��+��<�)�	���*����2������������0�	�������� 	�����0.
2����0.��
)����*����1��0�	�������� (REITs 1���/��7) ;*/.��0���������0�	��������
.����/��7 ��
)��������0��2���������� ����+�4*��������,�0�,����������*/ 15 2���4*��
����0��0��?�2��������   

3.13.1.11 9��:������������������*����	�
��+��<�)�	���*����;*/1906��C;0��0��?��+)�/<
,�
	���*������
)��������0��2������������� �������.��0����.����+, 

(1)  *����	�
��+��<�)�	���*����;*/1906��C;0��0��?��+)�/<
,�	���*����2��;.*/����������+)
9��:�������
)����34�93����9�6�������� ���������*/ 10 2���4*������0��0��?�2��;.*/������
����+)9��:���������34�93����9�6�������� �,��+, ���*�������*����������	���*����2��������
����0�	�������� 

(2)  *����	�
��+��<�)�	���*����;*/1906��C;0��0��?��+)�/<
,�	���*����2���������������+)
9��:�������
)����34�93����9�6�������� ���������*/ 20 2���4*������0��0��?�2��;.*/������
����+)9��:���������34�93����9�6�������� 

	���*����.������	��)� 	��������� 	���*����2������������+)��.,�2�,�.����/���9CC.�
	*����� �.7. 2535 ����,� ;.��������	���*����2������������0�	�������� 	�����0.
2����0.��
)����*����1��0�	�������� (REITs 1���/��7) ;*/�������������0����
,�S�� 

3.13.1.12 1����+�+)�������2�����40CC�1�0CC�<
,�2��*��	����������+�.����/0����
)����*�
�����0+)�� (hedging) 1	9��:�������6��������1	�+�����	�
�;������0��2���������+)�+���H��
<�)��+0H���*��1��6�����+)��+����.��4*��0��?��+)����������+H��/.���6��/	�+,	�
��6��/��0������
)�
0�,�0��0CC�<
,�2��*��	�� (fully covered) ��.*����*��+)��*����	�
��+��<�)�0CC��,� �,��+, .��
	*����Y�+)06�������6�	�� 
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3.13.1.13 9��:����������6�?���������1	�
�	*�����2���������� ����+�4*��?�����������
�,�0�,����������*/ 25 2���4*������0��0��?�2��������  �,��+, ����6�����4*��?���������*�� 1	
9��:�������6�������1��4*��	*������+)1	�
� ���3*��/�����+)������9��������+)�6�����4*��
?���������*�� 

1����+�+)?���������1	�
�	*�����1�2�/�+)�������2��6�?������ �+�4*���������.��0���+)�6�	��1�
����	��)� 	��.���?���������1	�
�	*������,��+�4*�������.��0�����*��������������������6�
?���������)��.��  9��:�������/�����+��<�)�?���������1	�
�	*��������*��.����f��   

1	9��:���������6�����������/9����+)����0���,��+�4*�������.��0�����*�����+)�6�	������
0��	.�  ;*/0����������*��1	34�4;*3*��/����2��������������9H��1�0�����6�����9;.
���+)?���������1	�
�	*������,��+�4*�������.��0���+)�6�	�� �����,����6�06�������������*��
���+)9��:��������
)�1	06������0�����.���0�9��   

3.13.1.14 1	9��:�������6�����.��0�����*����	�
��+��<�)�19;0��0��?�1�3*��/�����+)�������
	*�������������� 1906��C;0��0��?��+)�/<
,�	�� 19;0��0��?�1����<
,�	�����)�����+)���0��?��� 
1906��C;0��0��?������? 1906��C;0��0��?��+)�/<
,�	���4 	�
�?���������1	�
�	*����� .��
	*����Y��.����+, 

(1)  1����+2��19;0��0��?�1�3*��/�����+)�������	*�������������� 1	�9�4*��2��	*�����
������2��19;0��0��?����*�� ���1��.��0��06�	�9	*��������������*���+)�6�	��1���/��7�+,  
����
��0�
��	��)�����������*����	�
��+��<�)�	*������������,����.��  �,��+, 9��:�����������
�9�4*��2��19;0��0��?�1�3*��/�����+)�������	*�����������������1��.��0���+)�6����.��
34�������0��	�
��40CC��+)�6�	��.��2� 3.13.1.3 2� 3.13.1.4 ;*/ 2� 3.13.1.5 �f�� 

�4*��2��	*������������+)�6����6�������1��.��0��.������	��)�1	�+�4*������9�4*��19;0��
0��?�1�3*��/�����+)�������	*���������������+)��������*����	�
��+�� 

(2)  1����+2��1906��C;0��0��?��+)�/<
,�	�� 	�
�19;0��0��?�1����<
,�	�����)�����+)���0��?���  1	
9��:�������6�����.��0�����*������.����+, 

(�)  �9�4*���+)34���.��0�����*���+	���+).���6��/.��.��0���,� ���1��.��0���+)34���.��0��
���*�� 

(2)  �9�4*��2��	���+)����9���1��.��0���+)34���	*�����������  ����
��0�
��	��)���������
*����1�	���+)����9�,����.��  �,��+, �4*��2��	���+)����91	1��4*��.������.*��2��	���,�<�)��4�
�9����*.�2��1906��C;0��0��?�	�
�19;0��0��?����*�� ;*�;.���+   

(3)  1����+2��1906��C;0��0��?������?	�
�1906��C;0��0��?��+)�/<
,�	���4  1	9��:������
�6�����.��0�����*������.����+, 

(�)  �9�4*���+)34���.��0�����*���+	���+).���6��/.��.��0���,����1��.��0���+)34���.��0��
���*�� 

(2)  �9�4*��2��	*��������������1��.��0���+)34���	*����������� ����
��0�
��	��)���
������*����1�	*������������,����.��  �,��+, �4*��2��	*��������������*��1	1��4*��.��
����.*��2��	*������������,�<�)��4��9����*.�2��1906��C;0��0��?������?	�
�1906��C
;0��0��?��+)�/<
,�	���4 ;*�;.���+   

(4)   1����+2��?���������1	�
�	*����� 9��:�������/�6�����.��0�����*����1� 	�
��+��<�)�
���1	�
�	*��������1	�9�4*������0���+)1	�
����1��.��0��06�	�9	*������+)�6�	����1�
2� 3.13.1.3 2� 3.13.1.4 ;*/ 2� 3.13.1.5 ����
��0�
��	��)�����������*����	�
��+��<�)�
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	*������,���4 �,��+, 9��:������������9���1��.��0���+)�6����.���40CC��+)�6�	��.��2� 
3.13.1.3 2� 3.13.1.4 ;*/ 2� 3.13.1.5 �f�� 

3.13.1.15 ����6�����4*�����*����	�
��+��<�)�0CC�<
,�2��*��	����
)�����6�����.��0�����
*����.�� 2� 3.13.1.2 2� 3.13.1.3 2� 3.13.1.4 ;*/2� 3.13.1.5(1)  1	�9�4*���+)�40CC��+�l��
	��)��+	���+).���6��/.��0CC�<
,�2��*��	�� ����6����1��.��0��2��9���*�+)����40CC�
���*�� ���;.���+�+)��������*����	�
��+��<�)�0CC��,�1�74��<
,�2��0CC�<
,�2��*��	��  
9��:��������.���6�����4*��;*/�.��0��.���+)�6�	��1�2����*�� 

3.13.1.16 ����������6����.��2� 3.13.1.15 ;*�  1	9��:�������6�����.��0���+)34���0����
2��0CC�<
,�2��*��	�� 	�
�34�+).���6��/	�+,.��2�34���2��0����  (limit of underlying issuer 
or third party)  ���1	�6�����.��0���0�
��������*����1�0�����,����.��   �,��+, �o��/���+�+)
����2�����40CC�1�0CC�<
,�2��*��	�����3*	�
�������3*1	�������+�����0+)��.������. 
(credit risks) 2��34���0����	�
�34�+).���6��/	�+,.��2�34���2��0���� ���1	1��4*��.��2���
2��0CC�<
,�2��*��	�� (notional amount) ����4*���+)1�1�����6���� ���;.1����+�+)���0CC�
����� 1	9��:������1��4*��.��2���2��0CC�<
,�2��*��	�� (notional amount) <�)��4��9��
��*.�2��0CC������ 

3.13.1.17 1�����6�����.��0��.��2� 3.13.1.2 2� 3.13.1.3 2� 3.13.1.4 ;*/2� 3.13.1.5(1) 1	
9��:�������X�9.�.��	*����Y��.����+, ����,���
)���2.��2� 3.13.1.18 ���   

(1)  1����+�+)����0�����*���+34�9��� 34�9���* 340*�	*� 	�
�34�,6���/�� 9��:�������/�6����
�.��0���+)34�������0��	�
�34�+)����40CC����*��  	�
��6�����.��0��34�9��� 34�9���* 340*�
	*� 	�
�34�,6���/�� ;*�;.���+ �f��  

(2)  1����+�+)����0���+9���*������	��)�������34�9��� 34�9���* 340*�	*� 	�
�34�,6���/��  
9��:�������/�*
���6�����.��0���+)34�9��� 34�9���* 340*�	*� 	�
�34�,6���/�����1����	��)��f
�� 

3.13.1.18   ����6�����.��0���+)34�9��� 34�9���* 340*�	*� 	�
�34�,6���/��.��2� 3.13.1.17 �/
�6���.���
)�9���*���*�����6�����9���.*���� �9���*�,��6���� 0*�	*������/�H��+0��?��*
�9+,�������+2��6�	��*9*��	�
��6��������93��2��340*�	*�  	�
��,6���/��.�����;*/����9+,�
�.f��6����;99���+��
)���2 

3.13.1.19  1����+�+)�������+0��?�1����<
,�	�����)����2��9��:�1�.��0�0���6����	���+)�������
�
��4 (right issue) 	�����1�0��?��,��/����	.�1	������*����	�
��+��<�)�����0��2��9��:����*���+
�4*�������.��0���+)�6�	��1� 2��.��+, 9��:���������<
,�	�����)�����,�������9�������.��
�X�9.�1	�����.���.��0���+)��+)���9��
)�����*�� �,��+, �o��/H��1�����/�/��*�0��0�9���9;.
��;���+)34�
�	��	��0��?����<
,�	�����)�����,�  

3.13.1.20 1����+�+).��0��;	���� .��0��;	�	�+, 	�
�.��0����)�	�+,��)���� 1�2�/�+)*����	�
�1�
2�/�+)�����������0��2�������� �+�4*���������.��0���+)�6�	��1�2��.� 	��.���.��0��;	�
��� .��0��;	�	�+, 	�
�.��0����)�	�+,��)�����,� �+�4*�������.��0�����*������	.���.����+, 1	
9��:��6��������;��2�.��0��1	�����.���+)�6�	��H��1� 30 ���9;.���+)�+�����/��71	���9
����	.����*�� ���;.1����+�+)�+�	.��6����;*/0����������93��3����06������  

(1) .��0��;	���� �,� �,�1���*�.������.��0��;	����2��9��:����/�9+���+)��4�/	���;��2���
�6��������1	�	.�;	�����������	���� 	�
��4�����������������	*��������/�9+�� 

(2) .��0��;	�	�+,	�
�.��0����)�	�+,��)�����4���9*����9��������
)��
� 
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3.13.1.21 1����+�+)����0��1�2�/�+)*����	�
�1�2�/�+)�����������0��2�������� �+�4*��������
�.��0���+)�6�	��1�2��.� 	��.����+�4*�������.��0�����*���������9�6��/	�+,�������0���
)� 
9��:�������/�����+��<�)�����0�����*��.����f��  

1	9��:���������6�����������/9��
)� �6���� �.��0�����*����	�
��+��<�)�����0��.������	��)� 
;*/���+)����0���,��+�4*�������.��0�����*�����+)�6�	������0��	.� ;*/0����������*��1	
34�4;*3*��/����2����������� ���9H��1�0�����6�����9;.���+)����0���,��+�4*������
�.��0���+)�6�	�� �����,����6�06�������������*�����+)9��:��������
)�1	06������0�����
.���0�9��   

3.13.1.22 1����+�+)����9�6��/	�+,�������0���
)����3*1	������������34�
�	���+)9��:�1����     
34��� ��
)��������0��2����������� ��
)�������������������+)9��:���������34�93����9
�6������������������*/ 25 2���6����	���+)�6�	�����;*��,�	��2��9��:��,� 9��:�������/
�6��������.����/��706��������/��������6��9	*�����;*/.*��	*����� ��
)�� ���*����;*/
����+����
)��������0��2�������� ���+,�
�  

(1) �X�9.�1	�����.����/��7�+)�6�	��1	9��:������0������9�6��/	�+,�������0���
)��� 

(2) ��������1�0��?�����0+��1�	���6�����+)�����.��0�����*�������*�� ���;.���+�+)�+�	.��6����
;*/0����������9���3��3����06������ ;*/ 

(3) ���+�+)���	��2��9��:����/�9+�� ;*/�������<�)�	��2��9��:����*�� ���3*1	����������
	�
����34�
�	��2��9��:��,������	�
�2������+).���6��6��0��<
,�  9��:������.���6����������
)�1	
���9������������6��6��0��<
,�������*�0�0������
�	��	�
�*�����+�6������9��� 	�
��
)��6�2�
3��3�����6��6��0��<
,� .����/��7��/��������6��9	*�����;*/.*��	*����������
	*����Y ��
)���2 ;*/��?+���1�����2��
�	*�������
)����9�6�������  �,��+, ���*�0�0������
�
	�����*��  1	9��:������*�0�0��.��0�0��2��	��2��9��:����/�9+���+);.*/����������
�������9�6��/	�+,�������0���
)� 

3.13.1.23 1����+�+)����0��1�2�/�+)*����	�
�1�2�/�+)�����������0��2�������� �+�4*��������
�.��0���+)�6�	��1�2��.� 	��.����+�4*�������.��0�����*��������2�*�:�/.��2� 
3.13.1.8 2� 3.13.1.13 2� 3.13.1.19 2� 3.13.1.20 2� 3.13.1.21 ;*/ 2� 3.13.1.22 ;*/�������
�.��0�����*����������������*����	�
�������0�������)��.�� 9��:�������/�����+��<�)�
����0�����*��.����f�� 

1	9��:���������6�����������/9��
)� �6���� �.��0�����*����	�
��+��<�)�����0��.������	��)� 
;*/���+)����0���,��+�4*�������.��0���+)�6�	������0��	.� ;*/0����������*��1	34�4;*
3*��/����2����������� ���9H��1�0�����6�����9;.���+)����0���,��+�4*�������.��0���+)
�6�	�� �����,����6�06�������������*�����+)9��:��������
)�1	06������0�����.���0�9�� 

3.13.1.24 2��6������*����2��.��/���6���9��91�1����+�+)����X�	.�.��	�2� “����*��
���������������������” ;*/9��:������.���6����������
)��*��������.��	�2� “����6��������
2��9��:��������
)��*�����������” 

0����.��0�����*���� :  

1. Total non-investment grade : *�������������*/ 15.00 

2. Non-investment grade company limit : *�������������*/ 5.00 

3. Investment grade company limit : *�������������*/ 25.00 

4. Financial institution company limit : *�������������*/ 25.00 
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5. Individual fund limit : *�������������*/ 10.00 

6. Total fund limit : *�������������*/ 20.00 

3.13.2. �.��0�����*����1�	*�����	�
�����0���
)�1�.����/��7 : ���+ 

 
4. ���/;����
7�'� ���� (Class of Unit) : ���+ 

 
5. ����8��0��7�'� ����#�&"�/�� :  

5.1. ����������0��2��	���*������,�;�� :  

- Internet 

- 9��:������ 

- 340�90������2��	�
��9<
,��
� 

5.2. ���*/��+������0��2��	���*������,�;�� : 

9��:�������/�0��2��	���*����1	;�34*�����)��� 1�����	���*�����+)�0��2��	���*/ 
10.00 9�� <�)�340�1�*����0�����.��.�<
,�	���*�������+)9��:������	�
�340�90������2��	�
�
�9<
,��
�	���*�����+)���9���;.�.,����9��:������ ����6�	���/�/��*��0��2�� .,�;.���+)   
11 – 17 .�*��� 2554 1��/	�����*��6����2��9��:������	�
�340�90������2��	�
��9<
,��
�
	���*�����+)���9���;.�.,����9��:������ (���+) �,��+, 1����+�+)�+�������6�	���	���*���� 
����9�6�����������2��������������9�6�	��0�,�0���/�/��*�����0��2��	���*���� 9��:�
���������������������0��2��;*/�6�����������/�9+���������0��2������������������
��� 

5.2.1 ��?+���2��9	��0
��+,���;*/190)�<
,�	���*����;*/19�6�2����9C�+������  

9��:������	�
�340�90������2��	�
��9<
,��
�	���*���� (���+) �/��0�	��0
��+,���0��0���
2��4*06��C�+)34*����������9����190)�<
,�	���*����;*/19�6�2�1�9�����������1	�9340�1�
*���� ;*/9��:�������/��1	�+	��0
��+,���0��2��4*�������;*/�4�
�H�:+�������+)�6�������
;	�2��9��:������;*/06������1	C;*/06������0�2�2��340�90������2��	�
��9<
,��
�	���
*�������;	� (���+)  

340�1�0�����2��9	��0
��+,���0��2��4*������� 	��0
��+,���0��0���2��4*06��C�+) 
34*����������9 190)�<
,�	���*���� 19�6�2�1�9�����������;*/�4�
�H�:+�������+)9��:������
;*/0����+).��.����;	�2��340�90������2��	�
��9<
,��
�	���*�����+)���9���;.�.,����9��:�
�����������6����1��/	�����*��6���� �,��+, 06�	�9������9C�+��
)�<
,�	���*����1����������
��
)�����*+,���+������,�;�� 9��:�������/��1	�+�4�
�H�:+����1	�934�
�	���*������
)�
�6����7��:�;*/�X�9.�.����
)���22�����*����1������������
)�����*+,���+���
)����90��?�
��/�������H�:+������*���� 

5.2.2 ��?+���0)�<
,�	���*����  

5.2.2.1 9��:������  

(1) 340)�<
,�	���*����.���������*/��+��.�� z 1�19�6�2�1�9����������� (�o��/34�+)�������
����19�6�2�1�9�����������2��9��:������) ;*/190)�<
,�	���*����1	��9����4�.��;*/
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�����;*��6�19�6�2�1�9����������� (���+) ;*/190)�<
,�	���*���������,�������<
,�	���*����
.���6���������+)0)�<
,����+)9��:������  

(2) �4*�����0)�<
,�2,�.)6� 5,000 9�� �����?�����+��1����2��	���*���� (���+) ;*/
H�:+�4*�����)�  

5.2.2.2 340�90������2��	�
��9<
,��
�	���*���� 

(1) 340)�<
,�	���*����.���������*/��+��.�� z 1�19�6�2�1�9����������� (�o��/34�+)�������
����19�6�2�1�9�����������2��9��:������) ;*/190)�<
,�	���*����1	��9����4�.��;*/
�����;*��6�19�6�2�1�9����������� (���+) ;*/190)�<
,�	���*���������,�������<
,�	���*����
.���6���������+)0)�<
,����+)340�90������2��	�
��9<
,��
�	���*�����+)���9���;.�.,����9��:�
����� (���+)  

(2) �4*�����0)�<
,�2,�.)6� 5,000 9�� �����?�����+��1����2��	���*���� (���+) ;*/
H�:+�4*�����)�  

5.2.2.3 ATM  

9��:����������9�6�0)�<
,�	���*����3��9�����?�����������+��f� .��	*����Y ��
)���2;*/
��?+����+)9��:�������6�	�� <�)��/�����.����/��7��/������� �.*... ;*/06������
��/������� �.*...�+)��+)��2�� �,��+, 9��:�������/;��1	06��������/������� �.*... ;*/
��/��71	;�34*�������9*��	�����������)�1	9�����  

5.2.2.4 Tele-bank  

���+ 

5.2.2.5 ���:�+�  

9��:����������9�6�0)�<
,�	���*����������:�+� .��	*����Y ��
)���2;*/��?+����+)9��:�
������6�	�� <�)��/�����.����/��7��/������� �.*... ;*/06��������/������� �.*... �+)
��+)��2�� �,��+, 9��:�������/;��1	06��������/������� �.*... ;*/��/��71	;�34*�������9
*��	�����������)�1	9�����  

5.2.2.6 Internet  

340)�<
,�	���*�����+)�+9C�+������;*/��2�1�9�����0)�<
,�	���*����������������f.;*� 0�����
0)�<
,�	���*�������+)��f9�<�2��9��:������ H��1.���*/��+�� 	*����Y ��
)���2 2,�.��
��?+���1�9�����<
,�2��	���*����3��0
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,�2��  <�)���������+)�9������34�4;*
3*��/����;*� 

9��:�������/��1	�+	��0
��+,���0��2��4*������� ;*/�4�
�H�:+�� � �+)�6�������;	�2��
9��:������;*/0����+).��.�2��340�90������2��	�
��9<
,��
�	���*������
)���/����1����
;�����;�34�+)0�1��/*����  

(2) 340)�<
,�	���*�����/.��0)�<
,�	���*������.)6���� 5,000 9�� 	��������0)�<
,���,�;��;*/
06�	�9���0)�<
,���,�����1�;.*/��,���.)6���� 1,000 9�� ����������*/��+�� 
.�� z 1�19�6�2�1�9����������� (�o��/34�+)�����������19�6�2�1�9�����������2��9��:�
�����) ;*//	�
�190)�<
,�	���*����;*//	�
�;99x���;0��.�2��340)�<
,�	���*���� ;*//	�
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���0���
)�1�.���+)9��:�������6�	�� 1	��9����4�.��;*/����� ;*��6�19�6�2�1�9�����
������ (���+) ;*//	�
�190)�<
,�	���*���� ;*//	�
�;99x���;0��.�2��340)�<
,�	���*���� 
;*//	�
� ���0���
)�1�.���+)9��:�������6�	�� <�)�340)�<
,�	���*������*������;*� ����,�0�
��9���0��	�
�	*�S��1�z .���+)9��:�������6�	�� �����,�������<
,�	���*�����.f��6������
�
)��+)9��:������	�
�340�90������2��	�
��9<
,��
�	���*����1��2.	�9C�+��+���906������
340�90������2��	�
��9<
,��
�	���*�����+)�9�6�0)�<
,�����,�  
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(�) 340)�<
,�	���*����0������6��/������<
,�	���*�����������0� ��f� ���x. 	�
��6�0)�	�9C�+
?������+)0�������+����f9������H��1���0)�<
,�1��2.	�9C�+��+���906�������+)�9�6�0)�<
,�����,� 
1����+�+)�6����0)�<
,������f�	�
����x. 3��?�������������� �6��� (�	���) 340)�<
,��/.��*�
���+)��+���9���+)0)�<
,�;*/2+������o��/0)����1���� “?�������������� �6��� (�	���) ��
)�
���������2��9��:�	*���������������� ��������� �6���” ;*/1����+�+)0)�<
,������f� 	�
�
���x.3��9��:������	�
�340�90������2��	�
��9<
,��
�	���*��������
)� 340)�<
,��/.��*����+)
��+���9���+)0)�<
,�;*/2+������o��/0)����1����"9C�+<
,������� 9*�.��������� �6���" <�)�
���9C�+��/;0�����;*//	�
�9C�+��������+)9��:��������������9?����������� ;*/�/9�
�
)� �+)��4 ;*/	����*2���7��2��340)�<
,�	���*������
)�����0/���1����.��.���	*� ��f� 	�
�
���x. �,��+, 9��:������;*//	�
�340�90������2��	�
��9<
,��
�	���*�����/���	*�S������9
����;*/�6�0)�<
,�1	;�340)�<
,�	���*���������	*�S��  

(�) 1����+�+)340)�<
,�	���*�����6��/������<
,�	���*���������f� 	�
����x. 	�
��6�0)�	�9C�+����
l��?����� H��	*��6�	����*��9l����
)���+����f9����H��1�����+����2��;.*/06������0�2�
2��340�90������2��	�
��9<
,��
�	���*�����+)0)�<
,� 	�
�1����+�+)��f� 	�
����x. 	�
��6�0)�	�
9C�+����l��?��������*����0�������+����f9������1����+)0)�<
,���������	.�1� 9��:�������/
�
���340)�<
,�	���*�����6����0)�<
,�	���*����1����6�����+)0�������+����f9������ 1�����2��
	���*�����+)�6������ � 0�,����6�����+)��+����f9������  

(�) 1�����6��/������<
,�	���*���� 	����1����+�+)340)�<
,�	���*����2���
�	���*����2��
����������
)��+)��.,����9��:������ ��
)�0)�<
,�	���*����2������������+, 340)�<
,�	���*����
�/.���6��/������<
,�	���*������������.f��4*�� �/	��*9*9	�+,�99��:����������  

(o) ���0)�<
,�	���*���� �����f�	�
����x.�/0�94��.���
)�9��:������	�
�340�90������2��
	�
��9<
,��
�	���*���� ����+����f9������0)�<
,�	���*�������.f��6����;*� 1����+�+)��f�	�
�
���x.���*���4��X��0?���������� 9��:������	�
�340�90������2��	�
��9<
,��
�	���*�����/
�6�����������*��������0)�<
,��,� ;*/;��1	340)�<
,�	���*�������9  

(�) ��
)�9��:������	�
�340�90������2��	�
��9<
,��
�	���*�����+)�9���0)�<
,�	���*�������9
190)�<
,�	���*���� ;*/������<
,�	���*������+�9���;*� �/��9	*�S������9����;*/�6�0)�<
,�
	���*����1	;�340)�<
,�	���*���������	*�S��  

(<) 340)�<
,�	���*�����+)���6��/������<
,�	���*����;*� �/����������0)�<
,�	���*���� ;*/2�
�
�������<
,�	���*��������  

(�) ����/�9+��	���*����;*//	�
�340�90������2��	�
��9<
,��
�	���*���� <�)����9
��9	������9��:�������/��0�	��0
��9���0��?�1�	���*��������19�
������<
,�	���
*���� 19�0�f��9���� ;*/19�6��9H�:+06�	�9��?�����+�����2��	���*���� (���+) 1	;�340)�<
,�
	���*����������:�+�H��1� 7 ���6�����9;.���6�����4*������0�� �4*��	���*���� ����
2��;*/�����9<
,��
�	���*����2�����6����<
,�2��	���*����  

(C) ������)��6����	���*�����+)�6�	�����;*� �/�6�1�����������+)�6����<
,�2��	���*����
�6�����,�  

(Z) 9��:������2�0���0��?��+)�/���9�6�0)�<
,�	���*�����)����� � ��*�1���*�	��)�.���+) 
9��:�������	f�0���� �,��+,9��:�������/;��1	34*�������9*��	���������� 3 ���6�������
���1�0��?����9�6�0)�<
,�	���*���� ����/����/��7 � 06������2��9��:������ 06������
1	C ;*/06������0�2�2��340�90������2��	�
��9<
,��
�	���*����  

6.2.2 ATM 

9��:����������9�6�0)�<
,�	���*����3��9�����?�����������+��f� .��	*����Y ��
)���2;*/
��?+����+)9��:�������6�	�� 
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6.2.3 ��?+���2��	���*�������3��9�����?�����������7��2��?�������������� �6��� 
(�	���) 

���+  

6.2.4  ���:�+� 

9��:����������9�6�0)�<
,�	���*����������:�+� .��	*����Y ��
)���2 ;*/��?+����+)9��:�
������6�	��  

6.2.5 ��?+���2��	���*���� ���3��9�����?������������.����f.2��?�������������� �6��� 
(�	���) (���+) 

9��:����������9�6�0)�<
,�	���*�������9�����?������������.����f. .��	*����Y ��
)���2
;*/��?+����+)9��:�������6�	�� 

(�) 340)�<
,�	���*�����+)��/0���/1�9�����<
,�2��	���*�����������.����f. 0�����2�1�9�����
?������������.����f.�9?�������������� �6��� (�	���) ;*/��
)����9����.�;*� 340)�<
,�
	���*�����/0������6����<
,�2��	���*���� ���0������/9��*2�/�9+��34�
�	���*���� (Client 
No.) �+)�/1�<
,�2��	���*������������ 1 	����*2 .����
)���2;*/��?+����+)?������6�	����1�
���1	9�����  

(2) ��
)����9�������.�1	1�9�����<
,�2��	���*����3������.����f.���?�����;*�340)�<
,�	���
*�����/0������6�������<
,�2��	���*����������X�9.�.����
)���2;*/��?+���<
,�2��	���*����
3��9�����?������������.����f.2��?�������������� �6��� (�	���) �,��+, 9��:�������/�
�
��340)�<
,�	���*��������9;*/34���.����
)���2;*/��?+����+)�6�	�������*��  

��
)�����9�����?������������.����f.���9�����2��?�������������� �6��� (�	���) <�)�       
340)�<
,�	���*�����+).�*�1�9�����?������������.����f.�9?����� �/0�����1�9������
)�z �+)
?�����1	9�������4;*� ����	�
�������0)�<
,�	���*������������� ���,�340)�<
,�	���*�����+)
2�1�9������������.����f. ����+H��/�+)�/.���0+���?�����+��;*/��1����.��z ����+)����
)���9
���1�9�����?������������.����f. .���.���+)?������6�	��  

(�) 340)�<
,�	���*����0�����0)�<
,�	���*����3��9�����?������������.����f.��1��� 
�6����<
,�2��	���*����;*/�����*��+)9��:�������6�	�����1	�
������������0)�<
,�	���
*����2�����6����<
,�2���,� 1�����2��	���*�����+)�6������ � 0�,����6����<
,�2��<�)����
�����+)�9������34�4;*3*��/����;*�  

(�) ?�������������� �6��� (�	���) �/	�����.���6���������+)0)�<
,����9C�+����l��2��           
340)�<
,�	���*�����+)���/9���1����2�1�9����������� 	������1�9C�+����+���� ?������/
���*���6�0)�<
,�	���*�����,� �����	��������9C�+����l��2��340)�<
,�	���*���� <�)�340)�<
,�
	���*��������6����0)�<
,�	���*����1	�����.�����  

(�) ���0)�<
,�	���*���� 340)�<
,�	���*�����/.��0)�<
,�	���*������.)6���� 5,000 9�� 	�����
���0)�<
,���,�;��;*/06�	�9���0)�<
,���,�����1�;.*/��,���.)6���� 1,000 9�� ������6���
�6������,�1�����6������� ���)� ���������*������������+);��.��	��������������3��9�����
?������������.����f.��.�2��340)�<
,�	���*�����+)�+��4�9?�������������� �6��� (�	���)  

(o) 9��:�������/�
�	*�S��1�����6�������3��9�����?������������.����f.�+)����X��4�9
?�������������� �6��� (�	���) ���	*�S��1�����6��������+)0�94�� ;*/1���������  

(�) 340)�<
,�	���*�����/�������������0)�<
,�	���*����3��9�����?������������.����f.���� 
	�����6����������0�f�0�94��;*��������+1�z �,�0�,� ��������+�+)��04�������������3���*��
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�+)��������/99����+)1	9�����1���
)�����*�� ������9��:�������/�6��������0�90��2�3���*�� 
;*/;��2�0�f�0�,�H��1� 30 �� �9;.���+)���9;�����340)�<
,�	���*���� .��;������+)?�����
;	���/��7����6�	��  

(<) ����/�9+��	���*���� <�)����9��9	������9��:�������/��0�	��0
��9���0��?�1�	���
*��������19�
������<
,�	���*���� 19�0�f��9����;*/19�6��9H�:+06�	�9��?�����+�����2�� 
(���+) 1	;� 340)�<
,�	���*����������:�+�H��1� 7 ���6�����9;.���6�����4*������0�� 
�4*��	���*���� ����2��;*/�����9<
,��
�	���*����2�����6����<
,�2��	���*����  

(�) ������)�	���*�����+)2����;*��/�6�1����6������������+)�6����<
,�2��	���*�����6����
�,� ���340)�<
,�	���*����0�����0�9���3*����6�������0)�<
,�	���*����3��9�����?�����
�������.����f.2��?�������������� �6��� (�	���) ��1����6��������  

(C) 9��:������2�0���0��?��+)�/���9�6�0)�<
,�	���*�����)����� � ��*�1���*�	��)�.���+)
9��:�������	f�0���� �,��+, 9��:�������/;��1	34*�������9*��	���������� 3 ���6���� 
������1�0��?����9�6�0)�<
,�	���*���� ����/����/��7 � 06������2��9��:������ 06������
1	C;*/06������0�2�2��340�90������2��	�
��9<
,��
�	���*����  

6.2.6  	�9C�+ 

9��:����������9�6�0)�<
,�	���*���������/�6� ���	��������9C�+����l���+)340�90������2��
	�
��9<
,��
�	���*���� ����+��?+����9�6��/;*/�����f9��:�������<
,�	���*���� .��	*����Y 
��
)���2;*/��?+����+)9��:�������6�	�� 

���)�  9��:������������)��.��	�
����*��	�
���*+)��;�*���?+���2��	���*�����+)������1	9����� 
���9��:������	�
�340�90������2��	�
��9<
,��
�	���*�����+)���9���;.�.,����9��:������
H��	*��� .��	*����Y ��
)���2;*/��?+����+)9��:������	�
�340�90������2��	�
��9<
,��
�
	���*�����+)���9���;.�.,����9��:�������6�	�� <�)���?+���2��	���*�������*���/�����
.����/��7��/������� �.*... ;*/06��������/������� �.*... �+)��+)��2�� 	�
����9����
�	f���9���06��������/������� �.*... ;*� ������
���������;��2������������������
��� �,��+, 9��:�������/;��1	06��������/������� �.*... ;*/��/��71	;�34*�������9
*��	���������� 7 ���6�������������)�1	9��������*�� 

6.3 �����0��	���*���� 

340)�<
,�	���*�����/���9�����0��	���*����.���+)0)�<
,�	*�����+)9��:���������9�6��/������
<
,�	���*�����.f��6����;*� 

1����+�+)���0)�<
,�	���*�����,��+3*1	�6����	���*����2�������������������6����	���
*�����+)���9����.�1	��.,�������������������������06��������/������� �.*... 9��:�
������/��0��	���*�������1�	*���� "0)�<
,���� �����" 1����+�+)0)�<
,�������;*/�+	���
*��������+����.������0�� �/��41���*������2��9��:�������+)�/��0��1	�9���1����	��)��� 
�,��+, 9��:������0���0��?��+)�/��0��	�
�����0��	���*����;.9��0��	�
��,�	���f�� �����
�6����.��;��1	���9*��	�� 

1����+�+)9��:��������������	f�����������:�3*��/����2�������� 	�
�2��34�
�	���*���� 
	�
��
)��0+�� �����93����9����Z	���2��9��:������ 9��:������2�0���0��?��+)�/��0��
	�
�����0��	���*����9��0��	�
��,�	���� ������6����.��;��1	340)�<
,�	���*�������9
*��	�� 

1����+�+)9��:���������9�����0�����������)��.��;*/�����/�9+�����)�������*�����906������
��/������� �.*... ;*� 9��:���������0���0��?�1������0��	���*����0�����)��.���,� ��
)�
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�0��2��1	;�34�
�	���*�����+)�+����
)�����X1��/�9+��34�
�	���*���� � �����/�9+��34�
�
	���*���� ��
)�0��?�1����<
,�	���*�������)��.��1�*6��9����� 

6.4 ����6�	����*�;*/����2��	���*���� 

(1) ���+.��.��9?�������������� �6��� (�	���) 

(�) ����6�������0)�<
,�	���*����3������.��?����� .,�;.��*�����6�����������*� 15.30 �. 
06�	�99�����?������������.����f. .,�;.��*����)�1	9�����– 15.30 �. 1����6����<
,�2��	���
*�����+)9��:�������6�	�� 1	�
������������0)�<
,�	���*����2�����6����<
,�2���,� 1�����
2��	���*�����+)�6������ � 0�,����6����<
,�2�� <�)���������+)�9������34�4;*3*��/����;*�  

�,��+, 9��:������2�0���0��?��+)�/��*+)��;�*���*��6����������*������/�/��*��+)������	�
�
��������*��+)�/9���1�������� ;.�,��+,�/����������*� 12.00 �.������
���������;��2
��������������������� <�)�9��:�������/;��1	34�
�	���*����;*/34*�����)������9������
��*+)��;�*����*��*��	�� ������� 7 �� ����/.����/��7�+)06������2��9��:������ 
06������1	C;*/06������0�2�2��340�90������2��	�
��9<
,��
�	���*���� ;*/;��1	
06��������/������� �.*... ���9H��1� 15 ���9;.����*+)��;�*�  

(2) ����6�������0)�<
,�	���*����3������.��?����� 	�
�9�����?������������.����f. 1����6�
���<
,�2��	���*�����+)9��:�������6�	�� ;.�������������	�
���������*��+)9��:������
�6�	�� 	�
�����6�������1���	����6���� 	�
����6�����+)9��:�����������6�	��1	������6�
���<
,�2��	���*���� 1 	�
����������0)�<
,�	���*����2�����6����<
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(2) ���+.��.��99��:������	�
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��9<
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(�) ����6�������0)�<
,�	���*����.,�;.��*�����6��������� ��*� 15.30 �. 1����6����1	�
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,�	���*����2�����6����<
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�6����<
,�2�� <�)���������+)�9������34�4;*3*��/����;*�  

�,��+, 9��:������2�0���0��?��+)�/��*+)��;�*���*��6����������*������/�/��*��+)������	�
�
��������*��+)�/9���1�������� ;.�,��+,�/����������*� 12.00 �.������
���������;��2
��������������������� <�)�9��:�������/;��1	34�
�	���*����;*/34*�����)������9������
��*+)��;�*����*��*��	�� ������� 7 �� ����/.����/��7�+)06������2��9��:������ 
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����������0)�<
,�	���
*����2�����6����<
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6.5.2�0���0��?�1����2��	���*���� 

6.5.1 ��
)���/����04�0��2�����9��	������������������������� SET50 INDEX ��
)���� 
�*+,���+� (“������”) ����0��2��	���*����2��������1	��41���*������2��9��:������;.��+��
34��+�� ���9��:������2�0���0��?��+)�/�9/�X��0?�+)�/�0��2��	���*����2��������1	;�9���*
1��f�� ���9���*�+)9��:�������+�.����/0���+)�/���0��2��	���*����2��������1	�,� ������
;.���6�����+�� �*��
��0	�S������� 34�+)�+��)�S����41�0	�S������� 9���*<�)���.��+��)��+)��41�
0	�S������� �������������0��2��9���*���*�� ;*/9��:�	�
�	��	��0��<�)���1	�+2�,�;*/
�6������������1�0	�S������� 
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7. ����&;@�"�#��7�'� ���� :  

7.1. ����������9<
,��
�	���*���� :  

- Internet 

- 9��:������ 

- 340�90������2��	�
��9<
,��
� 

7.2. ���*/��+������������9<
,��
�	���*�������)��.�� : 
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�	���*����.���6��/�
�0��?���/�������H�:+ ���,� 34�
�
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�
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7.3. ��?+����9<
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7.4. ���*/��+����?+����9<
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�
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,�2�� <�)���������+)�9������34�4;*
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(2) 0��?�2��34�
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�	���
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�
	���*���� ����+�4*��2,�.)6�1����2���
���,�*/ 1,000 9�� ;*/�6����
)��+)9��:������	�
�
340�90������2��	�
��9<
,��
�	���*���� (���+) <�)�9��:������	�
�340�90������2��	�
��9<
,�
�
�	���*�����/0���9	*�S������9�6�0)�2���
�	���*����1	;�340)�2���
�	���*��������
)�
���	*�S�� 

(�) 1����+�+)�6���������+)34�
�	���*����.��������9������2���
�	���*����1��6�0)�2���
�
	���*�����,��������4*��	���*����	������?�����+������9<
,��
�	���*���� (���+) 2��34
�
�	���*�����+)����X��41��������+)9�����������/�9+��	���*���� 9��:�������/�
���34�
�
	���*������/0���/2���
�	���*�����,�	������+)����X��41��������+)9�����������/�9+��
	���*�����,�  



��������
�������� SET50 INDEX �������� !"���! 

29 
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)���2�+)�/9�1�2� 10 
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0������9<
,��
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�
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,�	���*�������9�����?������������.����f. .��	*����Y ��
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?������������.����f.�9?�������������� �6��� (�	���) ;*/��
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�������.����f. ����+H��/�+)�/.���0+���?�����+��;*/��1����.��z ����+)����
)���9���1�9�����
?������������.����f. .���.���+)?������6�	��  

(�) 34�
�	���*����0�����0)�2���
�	���*����3��9�����?������������.����f.2��?�����
��������� �6��� (�	���) 1����6����<
,�2��	���*�����+)9��:�������6�	�� 1	�
������
������0)�2���
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,�2���,� 1������9<
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�����.����/��7��/������� �.*... ;*/06��������/������� �.*... �+)��+)��2�� 	�
����9
�����	f���9���06��������/������� �.*... ;*� ������
���������;��2������������
��������� �,��+, 9��:�������/;��1	06��������/������� �.*... ;*/��/��71	;�34�
�	���
*�������9*��	�� �������� 7 ���6�������������)��.�� ���*�� 	�
���*+)��;�*���?+����9<
,��
�
	���*�������*�� 

7.5. �/�/��*�1�����9<
,��
� :  ������6����<
,�2��	���*����  

7.6. ���*/��+���/�/��*�1�����9<
,��
� :  

34�
�	���*����0�����2���
�	���*������������6����<
,�2��	���*����1������*��+)9��:�
������6�	�� 

7.6.1  ����6�	����*� ;*/�����9<
,��
�	���*���� 

(1) ���+.��.��9?�������������� �6��� (�	���) 

(�) ����6�������0)�2���
�	���*����3������.��?����� .,�;.��*�����6�����������*� 15.30 
�. 06�	�99�����?������������.����f. .,�;.��*����)�1	9����� – 15.30 �. 1����6����<
,�2��
	���*����.���+)9��:�������6�	�� 1	�
������������0)�2���
�	���*����2�����6����<
,�
2���,� 1������9<
,��
�	���*�����+)�6������ � 0�,����6����<
,�2�� <�)���������+)�9������
34�4;*3*��/����;*�  

�,��+, 9��:������2�0���0��?��+)�/��*+)��;�*���*��6����������*������/�/��*��+)������	�
�
��������*��+)�/9���1�������� ;.�,��+,�/����������*� 12.00 �.������
���������;��2
��������������������� <�)�9��:�������/;��1	34�
�	���*����;*/34*�����)������9������
��*+)��;�*����*��*��	�� ������� 7 �� ����/.����/��7�+)06������2��9��:������ 
06������1	C;*/06������0�2�2��340�90������2��	�
��9<
,��
�	���*���� ;*/;��1	
06��������/������� �.*... ���9H��1� 15 ���9;.����*+)��;�*�  

(2) ����6�������0)�2���
�	���*����3������.��?����� 	�
�9�����?������������.����f.   
(���+) 1����6����<
,�2��	���*�����+)9��:�������6�	�� ;.�������������	�
���������*��+)
9��:�������6�	�� 	�
�����6�������1���	����6���� 	�
����6�����+)9��:�����������6�	��1	
������6����<
,�2��	���*����1 	�
����������0)�2���
�	���*����2�����6����<
,�2����,�
���� 1������9<
,��
�	���*�����+)�6������ � 0�,����6����<
,�2����,������,� 

(2) ���+.��.�9��:������	�
�340�90������2��	�
��9<
,��
�	���*�����
)��+)����	�
� 
��� (1) 

(�) ����6�������0)�2���
�	���*���� 1��/�/��*�����9<
,��
�	���*����.,�;.��*�����6����
�������*� 15.30 �. 1����6����<
,�2��	���*����.���+)9��:�������6�	�� 1	�
������������
0)�2���
�	���*����2�����6����<
,�2���,� 1������9<
,��
�	���*�����+)�6������ � 0�,����6�
���<
,�2�� <�)���������+)�9������34�4;*3*��/����;*� 
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�,��+, 9��:������2�0���0��?��+)�/��*+)��;�*���*��6����������*������/�/��*��+)������	�
�
��������*��+)�/9���1�������� ;.�,��+,�/����������*� 12.00 �.������
���������;��2
��������������������� <�)�9��:�������/;��1	34�
�	���*����;*/34*�����)������9������
��*+)��;�*����*��*��	�� ������� 7 �� ����/.����/��7�+)06������2��9��:������ 
06������1	C;*/06������0�2�2��340�90������2��	�
��9<
,��
�	���*���� ;*/;��1	
06��������/������� �.*... ���9H��1� 15 ���9;.����*+)��;�*� 

(2) ����6�������0)�2���
�	���*���� 1����6����<
,�2��	���*�����+)9��:�������6�	�� ;.
�������������	�
���������*��+)9��:�������6�	�� 	�
�����6�������1���	����6���� 	�
���
�6�����+)9��:�����������6�	��1	������6����<
,�2��	���*���� 1 	�
����������0)�2���
�
	���*����2�����6����<
,�2����,����� 1������9<
,��
�	���*�����+)�6������ � 0�,����6����
<
,�2����,������,� 

7.7. ���2���
�	���*���� : 34�
�	���*���� ��.��;��*��	��  

7.8. ���*/��+�����2���
�	���*�������)��.�� :  

9��:������2�0���0��?�1����;��2	�
���*+)��;�*���+)���9�/�/��*�1����0��6�0)�2���
�
*��	�����)��.��1�����. ����/;��1	34�
�	���*����;*/34*�����)������9��������*+)��;�*�
���*��*��	��������� 7 �� ����/.����/��7�+)06������2��9��:������ 06������1	C;*/
06������0�2�2��340�90������2��	�
��9<
,��
�	���*���� ;*/;��1	06��������/������� 
�.*... ���9H��1� 15 ���9;.����*+)��;�*� �,��+, ���2���
�	���*�������0�3*1	34�
�	���
*����.���6��/�
�0��?���/�������H�:+ ���,� 34�
�	���*�����+	���+).��7��:�;*/�X�9.�.��
2��6�	��2���Z	���H�:+���� 

7.9. ���*/��+�����)��.�� :  

7.9.1. ����6��/�������9<
,��
�	���*�����.���.� 

9��:�������/�6��������1	����/�9+��	���*����;*//	�
�340�90������2��	�
��9<
,��
�	���
*�����6��/��2���
�	���*���� H��1� 5 ���6�����9;.���6�����4*������0�� �4*��	���*���� 
����2��;*/�����9<
,��
�	���*����2�����6�����9<
,��
�	���*���� ��������������2�9C�+����
l��2��34�
�	���*�����+)������9?�������������� �6��� (�	���) .���*2�+)9C�+�+)34�
�	���
*����;����1�19�6�2�1�9����������� 	�
���������f� ?�������������� �6��� (�	���) 2+�
�����o��/0)����1����2��34�
�	���*���� ;*/��0�������:�+�*��/�9+��.���+)��4�+)�/9���1�
�6�2�1�9����������� �,��+,H��1.��
)���2�+)�/9���1�2� 10 

8. ���8&;�� !���7�'� ���� :  

8.1. ���������09��*+)��	���*���� :  

- Internet 

- 9��:������ 

- 340�90������2��	�
��9<
,��
� 

8.2. ���*/��+�����09��*+)��	���*�������)��.�� :  

34�
�	���*����0�����09��*+)������
�	���*�����/	��������������
)�����*+,���+� <�)���4H��1.
���9��	��2��9��:��������� ;*//	�
������������
)�����*+,���+�H��1.���9��	��2��9��:�
������
)� ;*//	�
�����������)��� <�)���4H��1.���9��	��2��9��:������ .���������+)9��:�
������6�	��1	�+���09��*+)��	���*������������09��*+)��	���*�������*�� 	������ ���
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2���
�	���*����2��������	��)� (������.����) ��
)�<
,�	���*����2���������+�������	��)� 
(�������*�����) .����
)���2�+)�/9���1���������������������� ���9��:�������/�6��������
�6�������2���
�	���*����2��������.���� H��	*�	���?�����+�����09��*+)��	���*���� 
(���+) ;*��6����6��/������<
,�	���*����2���������*����� ������Y����6����.����1����
09��*+)��	���*����2�������������
)�����*+,���+�;.*/��,��/1���?+.�������o*+)� (Average Cost) 
;*����6��/��<
,�	���*�����������*����� 

06�	�934�
�	���*�����+)��/0���/<
,�	�
�09��*+)��	���*����2���������+,  	�
���+���� “���
09��*+)��	���*�����2� (SWITCHING IN)”  ����6�����9��0��	�
��,�	���+)��������2���
�
	���*���� 	�
������+)���������*���������
)� z H��1.���9��	�������2��9��:������ (������
.����) H��	*�	���?�����+�����09��*+)��	���*���� (���+) ��
)��6����6��/��<
,�	���*����
2���������+, (�������*�����)  0�����0)�09��*+)��	���	���*������+)�<
,�	���*����2��
�������+,��1�����/�/��*��0��2����,�;��  <�)������.����
)���2�+)�/9���1�2� 5 “����0��2��
	���*������,�;��”  	�
�1��/	�����;*/��*��+)9��:�������6�	��1	������0��2��	���*����
2���������+,  <�)������.����
)���2�+)�/9���1�2� 6 “����0��2��H��	*�����0��2����,�;��” 
���)� 9��:���������������������2��6�	���4*��2,�.)6����0)�<
,�	���*����2���������+,1	;�34
�
�	���*����  ���;.9��:�������/���C�.��������
)�   

���+34�
�	���*������/0���/2���
�	�
�09��*+)��	���*����2���������+, 	�
���+���� “���
09��*+)��	���*������� (SWITCHING OUT)” ����6�����9��0��	�
��,�	���+)��������2���
�
	���*���� 	�
������+)���������*���������+, (������.����) H��	*�	���?�����+�����09��*+)��
	���*���� (���+) ��
)��6����6��/��<
,�	���*����2�������������
)�����*+,���+� <�)���4H��1.���
9��	��2��9��:��������� ;*//	�
������������
)�����*+,���+�H��1.���9��	��2��9��:�������
)� 
;*//	�
�����������)��� <�)���4H��1.���9��	��2��9��:������ (�������*�����) 0�����0)�
09��*+)��	���*���� ��1��/	�����;*/��*��+)9��:����������9�6�0)�2���
�	���*����  <�)�
�����.����
)���2�+)�/9���1�2� 7 “����9<
,��
�	���*����”   

	��34�
�	���*��������0��6�0)�09��*+)��	���*����1��/	�����;*/��*��+)9��:����������9
�6�0)�<
,��
�	���*���� 	�
��6�������09��*+)��	���*��������	�
������;*/��*��+)9��:������
�6�	��  	�
�����6�������1���	��� 9��:������2�0���0��?��+)�/�X��0?���09��*+)��	���*����
���*�� 

���)� 9��:������2�0���0��?�1�������6����09��*+)��	���*���� .���6�0)�09��*+)��	���*���� 
	�
�	������09��*+)��	���*���� 	��9��:�������������;*��	f���34�
�	���*���������9
��/����04�0��	�
��6�1	34�
�	���*�����0+�3*��/���� 	�
����+�
)�1��+)9��:���������9����.�
���06��������/������� �.*... ���9��:�������/;��1	34�
�	���*�������������9*��	�� 
�������� 7 ���6��������+�����*+)��;�*����*��  

���+�+������)��.��	�
����*��	�
���*+)��;�*�340�90������2��	�
��9<
,��
�	���*���� ;*//	�
�
���������09��*+)��	���*����1�H��	*� 9��:�������/;��1	06��������/������� �.*... 
;*/��/��71	;�34*�������9*��	�����������)�1	9��������*�� 

�,��+, ���09��*+)��	���*����2�������������
)�����*+,���+���� ������3*1	34�
�	���*����.��
�6��/�
�0��?���/�������H�:+ ���,� 34�
�	���*�����+	���+).��7��:�;*/�X�9.�.��2��6�	��2��
�Z	���H�:+���� 

8.2.1 ��?+���09��*+)��	���*����  

34�
�	���*����0������6����09��*+)��	���*����2�����������H��1.���9��	��2��9��:�
����� ���.��.��+)9��:������	�
�340�90������2��	�
��9<
,��
�	���*�����+)���9���;.�.,����
9��:������ (���+) <�)�0������9�6�0)�<
,�	�
�2��	���*���� 	�
����34�6�	���+)1�����0��2��
;*/�9<
,��
�	���*����2�����������*�� 	�
��6����09��*+)��	���*����3��9�����?��������
���7�� 	�
�9�����?������������.����f.2��?�������������� �6��� (�	���) 	�
���?+�
)�z �+)
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9��:������������)��.��	�
���*+)��;�*���?+���09��*+)��	���*�����+)������1	9��������9��:�
�����	�
�340�90������2��	�
��9<
,��
�	���*�����+)���9���;.�.,����9��:������H��	*��� 
.��	*����Y ��
)���2 ;*/��?+����+)9��:�������6�	�� 

(1) ��?+���09��*+)��	���*�������3��9��:������	�
�340�90������2��	�
��9<
,��
�	���*����  

(�) 34�
�	���*����0������
)�������/0��1����09��*+)��	���*�������+)9��:������	�
� 
340�90������2��	�
��9<
,��
�	���*���� (���+) �����;*/��*��6�����+)�6�	��1	������6����<
,�
2��	���*���� 1�����	���*����	������?�����+�����09��*+)��	���*���� (���+)  

(2) 0��?�2��34�
�	���*����1����09��*+)��	���*�����/����2�,�	*�����+)����/�9+��	���*����
��9����2��4*���2���
�	���*����2��������.���� ;*/���0)�<
,�	���*����2��������
�*�����2��34�
�	���*����;*�����,�  

(�) 34�
�	���*�����+).�����09��*+)��	���*�����/.���������*/��+��1�19�6�2�09��*+)��
	���*����2��9��:������1	�������9����4�.�� ����/9��
)�������.���� �6�������� 	�
�
�6����	���*�����+)�/������������.����;*/�
)��������*������+).������/09��*+)��	���
*���� ;*/�6����
)��+)9��:������	�
�340�90������2��	�
��9<
,��
�	���*���� (���+) <�)�9��:�
�����	�
�340�90������2��	�
��9<
,��
�	���*�����/0���9	*�S������9�6�0)�09��*+)��	���
*����1	;�34�
�	���*��������
)����	*�S��  

(�) 1����09��*+)��	���*����	*�� z ������1����6������+���� 9��:�������/����+��*6��9�+*/
������ (1.� 1) .��*6��9���	*�2������6�������  

(�) 1����+�+)�6����	���*���� 	�
��6���������+)34�
�	���*����.�����09��*+)��	���*����1�19
�6�2�09��*+)��	���*�����,��������6����	���*����	�
��4*��	���*����2��������.���� 	�
�����?�����+�����09��*+)��	���*����2��34�
�	���*�����+)����X��41��������+)9����������
�/�9+��	���*���� 9��:�������/�
���34�
�	���*������/0���/09��*+)��	���*�����,�	��
����+)����X��41��������+)9�����������/�9+��	���*�����,�  

(o) 1����+�+)34�
�	���*�����+�6�0)�09��*+)��	���*����1	9��:������ ;*/���09��*+)��	���
*�������*�����3*1		���*����2��������.����2��34�
�	���*�����+)����X��41��������+)
9�����������/�9+��	���*�����+�4*��.)6���� 1,000 9�� 9��:�������/�6��������09��*+)��
	���*����2��34�
�	���*�����,�	��1����������*��  

(�) 1����+�+)34�
�	���*�������
)��6�0)�09��*+)��	���*����.�9��:������;*/9��:����������
0�����09��*+)��	���*����2��34�
�	���*�����������41��/	�������6��������2��9��:������
.��2� 10 34�
�	���*�������2����*���6�0)�09��*+)��	���*������1��/	�����*��6�����+)9��:�
�����	�
�340�90������2��	�
��9<
,��
�	���*���� (���+) �+)34�
�	���*�������
)��6�0)�09��*+)��
	���*���� �,��+, ������*���6�0)�09��*+)��	���*�����/0�94���f.���
)����9�������.����9��:�
��������  

(<) ���*��6����	���*����2��������.�����+)09��*+)��	���*����;*/������)��6����	���
*����2���������*����� 1����+�+)������09��*+)��	���*������������������
)�H��1.���
9��	��2��9��:������ �/�6�H��1� 4 ���6������������6����09��*+)��	���*�����6�����,�  

(�) 34�
�	���*�����/��0�������������6�0)�09��*+)��	���*���� 	��9��:���������6����
09��*+)��	���*�����0�f�0�94��;*� ���;.���9�����	f���9���9��:������  

(C) 9��:������2�0���0��?��+)�/���9�6�0)�09��*+)��	���*�����)����� � ��*�1���*�	��)�.���+)
9��:�������	f�0���� �,��+, 9��:�������/;��1	34*�������9*��	���������� 3 ���6�������
���1�0��?����9�6�0)�09��*+)��	���*���� ����/����/��7 � 06������2��9��:������ 
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(�) �+�	.��+)�6�1	��������������9�6��/�������	*�����	�
�����0���+)*������.���6�	����*�
��.� <�)��	.����*����4�	�
������9���2��9��:������;*/34�4;*3*��/�����	f���9���;*�  
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(4) ��������2��	���*����.���6�0)�<
,�	���*�����+)�9��;*� 	�
�������	����9�6�0)�<
,�	���
*���� ;�34*�����o��/��� ��
)���������X2���f����� ��.����+,  

(�) 9��:�������+�	.������0�0���34*��������,�z�+0����+)��2���9�����/�6���.����+,  

1. �����/�6��+)�������3���4*S��	�
�����3��S��x������.���Z	��� ��+)���9 ��������;*/
���9�������x������ �����/����Z	������	�
��Z	���.����/��7  

2. ���1	���0�90�������������;������������ 	�
�  

3. �����/�6��+)�������X�9.�.���6�0)���+)���9������	�
���������0�����9���*34�+�6����.��
�Z	���  

(2) 9��:��������0������6���������4��*4��� ;*/.���0�9��
)����92���f�������+)���9*4�����1�
0��/06��C  

11.2 ��
)�����X�	.�.��2� 11.1 ;*/9��:��������/0���/��2��	�
����9<
,��
�	���*���� 	�
�
	����9�6�0)�<
,�	�
��6�0)�2���
�	���*���� 9��:�������/�X�9.���.����+,  

(1) 9��:�������/;��1	34�
�	���*�����+)�+�6�0)�<
,�	�
��6�0)�2���
�	���*������;*�1	���9���
�����2��	�
����9<
,��
�	���*��������*� ;*/	������	.�.��2� 11.1(1) (2) 	�
�(3) 1	
����3�.�34�
�	���*��������
)�;*/34*�����)���1	���9������	����9�6�0)�<
,�	�
��6�0)�2���
�
	���*���������?+���1�z����*�  

(2) 9��:�������/�����������2��	�
����9<
,��
�	���*���� 	�
����	����9�6�0)�<
,�	�
��6�0)�
2���
�	���*���� �����,�;0���	.�3* ;*/������;3�����6��������2������������,�1	
06��������/������� �.*... ���9����*�  

(3) 1����+�+)9��:��������2��	�
����9<
,��
�	���*����	�
�	����9�6�0)�<
,�	�
��6�0)�2���
�
	���*����.��2� 11.1(1) (2) ;*/(3) ���� 1 ���6���� 9��:�������/�6����������.����+, ���
�������9�6�0)�<
,�	�
��6�0)�2���
�	���*����  

(�) 9��:�������/�������������9�6�0)�<
,�	�
��6�0)�2���
�	���*���� ;*/������S��/���
*����2����������� � ���6����0�����������������,�1	06��������/������� �.*... ���9
H��1����6�������������9�6�0)�<
,�	�
��6�0)�2���
�	���*����  

(2) 9��:�������/;��1	34�
�	���*�����+)�+�6�0)�<
,�	�
��6�0)�2���
�	���*������;*�1	���9���
������2��	�
��9<
,��
�	���*���� .*��������3�.�34�
�	���*��������
)�;*/34*�����)���1	
���9����������9�6�0)�<
,�	�
��6�0)�2���
�	���*���������?+���1�z����*�  

1����+�+)9��:��������2��	�
����9<
,��
�	���*���� 	�
�	����9�6�0)�<
,�	�
��6�0)�2���
�	���
*���� 9��:���������	����6�����4*������0��0��?� �4*��	���*���� ����2��	���*���� ;*/
�����9<
,��
�	���*�����f��  

11.3 9��:�������/	������2��	���*���� 	�
�	����9�6�0)�<
,�	���*���� 1�����/�/��*��+)
9��:�������9������2��	���*�������4�.��;*/34�4;*3*��/�����������9���2��4*1�
���������;��2�������	*�;*/������������������ �������2��	���*�����+)���4�.���,�
.���������2��	���*�����+)�4�.��.,�;.	��)�0.���2�,���;*/�������.��.,�;.���*/ 0.5 2��
����2��	���*�����+)�4�.�� �,��+, 9��:�������/;��34�
�	���*�����+)�+�6�0)�<
,�	���*������;*�
1	���9������	���2��	���*���� .*��������3�.�34�
�	���*��������
)�;*/34*�����)���1	
���9������	����9�6�0)�<
,�	���*���������?+���1�z ����*�  
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12. ���7��
0��7����&;@�"�#��7�'� ���� :  

��
)����������/����2��34�
�	���*���� 	�
�1����+�+)�+�����6������
)���:��0�+��H�����
�7�:S���;*/�������2����/��7 	�
���
)���:��0�+��H��1��/99.*��������� 9��:�������/	���
�9�6�0)�<
,�	�
� �6�0)�2���
�	���*����2��������������������)����� .���/�/��*��+)06������
��/������� �.*... ��/��7 �,��+, ������ 20 ���6����.��.��� ���;.�/���9�����	f���9���
��/������� �.*... 1	2����/�/��*�	����9�6�0)�<
,�	�
��6�0)�2���
�	���*�����������  

 
13. �������0/ -0�%$��&
>����%&
8��/ -���1��7�'� ���� :  

(1) 9��:�������/����0��	���*����1	;�9���*�+)<
,�	���*��������2��6�������
�	���*����
.����/��7��/�����6��9.*����������	*����Y��+)���92��6�������
�	���*����1�������
���;*/	���+)2��9��:������ 

(2) 9��:������	�
�����/�9+���/�X��0?������	�
�����6��6�	���*����2��������������
�����������
)�����*+,���+� <�)������.����/��7��/������� �.*... 

 
14. ���%��������A  :  

14.1. ���9��������������3* : �����  

14.2. 	*����Y������������3* : ���+  

14.3. �6�	����*� ��?+��� ;*/2��6���1�������������3*;�34�
�	���*���� : ���+  

 
15. #�B��(��!�(/ -#�>�%���!���!����U;%���������'(/ -A38&��@�"�7���A3:��7�'� ���� :  

15.1. ��?�����+����� (�������?�����+��;*/��1�����+)��/���������+)��+����f9������������
�,�	��) :  

��������?�����+�� (.�� 15.2) :  

���*/��+��/�6����/�.�� :  

��/��������?�����+��;*/��1�����,�	�����*��2��.� ���������*/ 2.00 .��2���4*��
����0����� 	����	�+,0����� ���	���?�����+���������� ��?�����+��34�4;*3*��/����(���+) 
��?�����+������/�9+��(���+) ;*/��?�����+���
)��+)��+����f9�������������+)�+S��1�����6����
����4*������0��0��?� (���+) � ���+)�6�����4*������0��0��?�2����������� (�������
H�:+�4*�����)�) 

�������f.�� ��?�����+��;*/��1�����+)��+����f9�������������,�	�����*��2��.�������
��/������ �����*+)��;�*���.�������	��/0� 2�,���4�9����.�� z ��� 2���2�������� 
�6����34�
�	���*���� ���.� ������0���*���9�������?�����+��;*/��1����;.*/�������+)�+
�����9���)�2�,�	�
���*+)��;�*��� ��������9���)�2�,�	�
���*+)��;�*����*�������.��	*����Y
�+)06��������/������� �.*... �6�	�� 

15.2. ��?�����+��;*/��1�����+)��+����f9������������ :  

15.2.1. ��?�����+�������������� :  

���*/��+��/�6����/�.�� :  



��������
�������� SET50 INDEX �������� !"���! 

41 

1��.�����������*/ 1.50 .��2���4*������0����� 	����	�+,0����� ���	���?�����+�����
����� ��?�����+��34�4;*3*��/����(���+) ��?�����+������/�9+��(���+) ;*/��?�����+���
)��+)
��+����f9�������������+)�+S��1�����6��������4*������0��0��?� (���+) � ���+)�6�����4*��
����0��0��?�2����������� ���9��:���������34�93����9��?�����+������/�9+�� 

�����?�����+���+)��+����f9������������������������?�����+����������*����<,6�<��������
9��	��������+)��+����f9���������	*�  

15.2.2. ��?�����+��34�4;*3*��/�������� :  

���*/��+��/�6����/�.�� :  

1��.�����������*/ 0.10 .��2���4*������0����� 	����	�+,0����� ���	���?�����+�����
����� ��?�����+��34�4;*3*��/���� (���+) ��?�����+������/�9+�� (���+) ;*/��?�����+���
)��+)
��+����f9�������������+)�+S��1�����6��������4*������0��0��?� (���+) � ���+)�6�����4*��
����0��0��?�2����������� 

15.2.3. ��?�����+������/�9+��	���*�������� :  

���*/��+��/�6����/�.�� :  

1��.���+)9��:�������6�	�� ;*/��+����f9���9��:������  

15.2.4. ��?�����+���+)����:����*���� :  

���*/��+��/�6����/�.�� :  

���+  

15.2.5. ��?�����+��������6�	��� :  

���*/��+��/�6����/�.�� :  

���+  

15.2.6. ��?�����+���
)� z :  

���*/��+��/�6����/�.�� :  

(1) ��1������
)��.����/0��1�����0��2��	���*������,�;���+)��+����f9������������.��
�6�����+)������� �,��+, ���������*/ 0.25 2���6�����������2���������;*/1����9C�+�/.����
�����1����2������������o*+)����������� H��1��/�/��*� 1 � ��� ��1����1�������6�
��:����/��0���? ��0
)���:����/��0���? ��1����������.*�� ���0��0������2�� ��
�9���3�;�������4 ;*/0����;�/�6����������  

(2) ��1����1����0�99C�+ ;*/��1�����
)�z 1����0�99C�+ <�)������1����.���0�9����0��
1���/��7 ;*/.����/��7 

(3) �����6� ������ ;*/��0�	��0
��+,����0��2��	���*�����,�0��0���2��4*06��C�+)34*����
������9 ;*/0��2��4*�������  

(4) ����f9��:�����0��1�.����/��7 1��.�����������*/ 0.10 .��2���4*��	*�����2��;.
*/0��*���� (���+)  
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(5) �����6�;*/��0�������1� z ;�34�
�	���*���� 	�
�9���*�+)��+)��2���9������������.�� 
	��0
�9���*����/��7;*/������.�� z ����������/��71�	��0
���������� ;*/	�
�2��0��
���34�
�	���*�����+)9��:���������6� .*����2��0���+)9��:�������+	���+)���6�2�,�.���+)
06��������/������� �.*... 	�
� ��/������� �.*... 	�
� �Z	����6�	��  

(6) ������;99x���190)�<
,�	���*���� ;*/190)�2��	���*���� 19�
������<
,�;*/2��	���
*���� 	��0
��9���0��?�1�	���*���� ;*/;99x����
)� z ��+)���9��������� 

(7) ��1���� (���+) 1�����6�������+2��34�4;*3*��/�����+)x�����1	9��:�������X�9.�.��
	���+)	�
���+����0���	���;�������0+�	�����9��:������ ��
)���/����2��34�
�	���*���� 
	�
���
)����9�6�0)����06��������/������� �.*...  

(8) ��1����1����.��.��������	�
�����6�������+��
)�����9�6��/	�+,1� z 2�������� ����,�
��1����1�����9�6��/	�+,�������0���
)�;������6��/	�+,�������0�.��.��0��;	�	�+, ��� ���+)
����:��Z	��� ��?�����+��7�* ��?�����+���������� ��0
9����;*//	�
�9��9��+ ��1����
1������.����� ��1����	�
���?�����+���
)�1��+)��+)��2���9��������� ���.� 

(9) ��1����1�����9�6��/������<
,�	���*���� ��1����1���������f� ;*/�6������2�9C�+06�	�9
����9<
,��
�	���*����  

(10) ������;0.��.�� z ;*/�����	��<
,�2��	*������+)<
,�	�
�2����
)���/����1���������
��������� <�)������H�:+�4*�����)� 	�
�H�:+�
)�z.���+)�������/�4���+����f9��
)�0)�<
,�	�
�0)�2��
	*����� 

(11) ��?�����+��?�����.�� z ��� ��?�����+�����1�9����� SCB CASH MANAGEMENT��0���
��f� ��?�����+�������������/	���9C�+ ���.� 

(12) ��1����.�� z ;*/��?�����+���+)����2�,�1��������6��/9C�+;*/�*����������� ��� 
��.�9;��34�6��/9C�+ ��34�4;*3*��/����1��/	�������6��/9C�+��������� ���.�  

(13) ��1����	�
���?�����+���
)��+)��+)��2��1������������������ ��� ��?�����+��1������
�/�9+���������0��2�������������������������� �����:�+���� ��;�*���0��.��z�+
��+)���9���*���� 

(14) ��1�����+)����2�,��������9�6�����0�	�������� ��
)����	*���/�����*����2��������
���  

(15) ��9����� ;*//	�
���?�����+�� ;*//	�
���H�:+���� ;*//	�
���1����.�� z �+)��+)����
)���9
�����	� ���� �9��9 0���9 �4;*��f9��:� �����3*��/���� <�)�0������	�
�	*�����.�� z 
2���������+)����	�
�������+)���/9���1�2� 23.2 “��?�����+��34�4;*3*��/��������”  

(16) ��1�����+)����������3�����6��/���� (failed trade) 

(17) ��1���������:����/��0���? ��� ��1����1�������6���:����/��0���? ��0
)�
��:����/��0���? ������9���3�;�������4 ��1����������.*�� ���0��0������2�� 
.*�������0����;�/�6������� <�)�����2�,�H��	*���������.,��������+)��+����f9���������.��
�6�����+)������� ���1����9C�+9��:�������/.���������1����2���������o*+)�����������
H��1��/�/��*� 1 � �9������+)9������1�������*�� �,��+, �6���������+).�����/.�����������
�.�����*/ 0.25 2���4*������0��0��?�2����������� �����1����0���+)�����.���+)�6�	���
�
�����1�����6��������2��9��:������  
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15.3. ��?�����+���+)��+����f9���340)�<
,�	�
�34�
�	���*���� :  

15.3.1. ��?�����+�����2��	���*���� (Front-end Fee) : �+  

���*/��+��/�6����/�.�� : 

9��:�������/��+����f9��?�����+�����*�����.�����34*���� 1��.�����������*/ 0.50 2��
�4*��	���*����  1����;��9��:�������/����������+����f9 

�����?�����+�����2��	���*���������+����f9���340)�<
,�	���*����;.*/���1��.���+)������� 
340)�<
,�	���*����0�����.�����.����?�����+�����*����  9��:�������/;�����*/��+��;*/
	*����Y1���������?�����+�����.����/��7 � 06������2��9��:������ 06������1	C;*/
06������0�2�2��340�90������2��	�
��9<
,��
�	���*���� ;*/;��1	06��������/������� 
�.*...���9 

�,��+, �����*+)��;�*���?+�������f9;*//	�
��.����?�����+��2��.� 9��:�������/;��1	34�
�
	���*�������9*��	���������� 7 �� ����/.����/��7 � 06������2��9��:������ 06������
1	C;*/06������0�2�2��340�90������2��	�
��9<
,��
�	���*���� ;*/;��1	06������
��/������� �.*...���9H��1� 15 ���9;.����*+)��;�*� 

15.3.2. ��?�����+������9<
,��
�	���*���� (Back-end Fee) : �+  

���*/��+��/�6����/�.�� : 

9��:�������/��+����f9��?�����+�����*�����.�����34�
�	���*���� 1��.�����������*/ 0.50 
2���4*��	���*����  1����;��9��:�������/����������+����f9 

�����?�����+�����2��	���*���������+����f9���340)�<
,�	���*����;.*/���1��.���+)������� 
340)�<
,�	���*����0�����.�����.����?�����+�����*����  9��:�������/;�����*/��+��;*/
	*����Y1���������?�����+�����.����/��7 � 06������2��9��:������ 06������1	C;*/
06������0�2�2��340�90������2��	�
��9<
,��
�	���*���� ;*/;��1	06��������/������� 
�.*...���9 

�,��+, �����*+)��;�*���?+�������f9;*//	�
��.����?�����+��2��.� 9��:�������/;��1	34�
�
	���*�������9*��	���������� 7 �� ����/.����/��7 � 06������2��9��:������ 06������
1	C;*/06������0�2�2��340�90������2��	�
��9<
,��
�	���*���� ;*/;��1	06������
��/������� �.*...���9H��1� 15 ���9;.����*+)��;�*� 

15.3.3. ��?�����+�����09��*+)��	���*���� (Switching Fee) : �+  

���*/��+��/�6����/�.�� : 

- ���+������09��*+)����
)�<
,�	���*����2���������+, 	�
����09��*+)��	���*�����2� 
(SWITCHING IN)  

9��:�������/��+����f9��?�����+�����*�����.�����34�
�	���*���� 1��.�����������*/ 0.50 
2���4*��	���*����  1����;��9��:�������/����������+����f9 

�����?�����+�����09��*+)��	���*�����2������+����f9���340)�<
,�	���*����;.*/���1��.��
�+)������� 340)�<
,�	���*����0�����.�����.����?�����+�����*���� 9��:�������/;��
���*/��+��;*/	*����Y1���������?�����+�����.����/��7 � 06������2��9��:������ 
06������1	C;*/06������0�2�2��340�90������2��	�
��9<
,��
�	���*���� ;*/;��1	
06��������/������� �.*...���9  
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�,��+, �����*+)��;�*���?+�������f9;*//	�
��.����?�����+��2��.� 9��:�������/;��1	34�
�
	���*�������9*��	���������� 7 �� ����/.����/��7 � 06������2��9��:������ 
06������1	C;*/06������0�2�2��340�90������2��	�
��9<
,��
�	���*���� ;*/;��1	
06��������/������� �.*...���9H��1� 15 ���9;.����*+)��;�*� 

- ���+���09��*+)��������2���
�	���*����2���������+, 	�
����09��*+)��	���*������� 
(SWITCHING OUT)  

9��:�������/��+����f9��?�����+�����*�����.�����34�
�	���*���� 1��.�����������*/ 0.50 
2���4*��	���*����  1����;��9��:�������/����������+����f9 

�����?�����+�����09��*+)��	���*������������+����f9���340)�2��	���*����;.*/���1�
�.���+)������� 340)�2��	���*����0�����.�����.����?�����+�����*����  9��:������
�/;�����*/��+��;*/	*����Y1���������?�����+�����.����/��7 � 06������2��9��:�
����� 06������1	C;*/06������0�2�2��340�90������2��	�
��9<
,��
�	���*���� ;*/;��1	
06��������/������� �.*...���9  

�,��+, �����*+)��;�*��.����?�����+��2��.� 9��:�������/;��1	34�
�	���*�������9*��	��
�������� 7 �� ����/.����/��7 � 06������2��9��:������ 06������1	C;*/06������0�2�
2��340�90������2��	�
��9<
,��
�	���*���� ;*/;��1	06��������/������� �.*...���9
H��1� 15 ���9;.����*+)��;�*�  

15.3.4. ��?�����+��������	���*���� : �+  

���*/��+��/�6����/�.�� :  

���+ 

15.3.5. ��?�����+�����������0��;0��0��?�1�	���*���� : �+  

���*/��+��/�6����/�.�� :  

.���.���+)����/�9+��	���*�����6�	���������)���1����1	9����� 1����+�+)2���*+)���
)�-0��* 
�+)��4 ������19	���*���� ������	��0
��9���0��?�1	�;� 34�
�	���*���� 1����+	��;*/�
)� z 
�+)����2�,����� <�)���04���������������/0���o��/.�2��34�
�	���*����  

15.3.6. ����9���+2���
�	���*��������/�/��*��
������+)�6�	��1�������� (Exit Fee) : ���+  

���*/��+��/�6����/�.�� :  

15.3.7. ��?�����+���
)� z : �+  

���*/��+��/�6����/�.�� : 

- ��1����1����<
,�2��	*����� ��
)�0)�<
,�	�
�0)�2��	���*���� 

�������/��+����f9��?�����+���+,�.�����������*/ 0.75 2���4*��	���*�����+)0)�<
,�	�
�0)�2��
�
�	���*���� ��
)��6��������*�����6��/�����1����1����<
,�2��	*�����1����0)�<
,�	�
�0)�
2��	*����� ��� ��?�����+�����	��<
,�2��	*����� 	�
��
)�z.���+)�������/�4���+����f9��
)�
0)�<
,�	�
�0)�2��	*����� ���.�  

- ��1����1����<
,�2��	*����� ��
)��+���09��*+)��	���*���� 

(1) ���+�������+,���������.���� 9��:�������/�����1����1����<
,�2��	*�����1��.����
�������*/ 0.75 2���4*��	���*��������6�����2���1�����09��*+)��	���*�������  
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(2) ���+�������+,����������*����� 9��:�������/�����1����1����<
,�2��	*�����1��.��
���������*/ 0.75 2���4*��	���*��������6�����2���1�����09��*+)��	���*�����2� 

�������f.��1����;��9��:�������/����������+����f9��1����1����<
,�2��	*������,��+, 
	��9��:�������/��+����f9	�
���*+)��;�*��.����1����1����<
,�2��	*��������*��2��.�
1	0���*���9�.�������	��1����<
,�2��	*�����2��������	*�1�H��	*� 9��:�������/
.����/��7�����+����f9��1���� 	�
��.����1�����.��1	�1	34*�������9*��	�� �  06������
2��9��:������ 06������1	C ;*/06������0�2�2��340�90������2��	�
��9<
,��
�	���*���� 

��?�����+��1����2���*+)���
)�-0��* ������19	���*���� ������	��0
��9���0��?�1	�;� 
34�
�	���*���� 1����+	��;*/�
)�z �+)����2�,����� <�)���04���������������/0���o��/.�2�� 
34�
�	���*���� �������/�9+��	���*�����/�����?�����+�����34�
�	���*����.���.���+)���
�/�9+��	���*�����6�	���������)���1����9�����1�*�:�/���*�� 

9��:������2�0���0��?�1�������������+����f9	�
���*+)��;�*��.��?�����+��2��.��������
.���6��������;��34*����	�
�34�
�	���*����*��	�� ���9��:�������/.����/��7 ���*/��+��
���*�� � 06������2��9��:������ 06������1	C ;*/06������0�2�2��340�90������2��	�
�
�9<
,��
�	���*����  

15.4. ��?+����6����;*/.������?�����+�� :  

9��:�������/�6������?�����+�� .��2� 15.2.1 ������+)�+����6�����4*������0��0��?� ���1�
�4*������0��0��?� (1�����9��) 1�;.*/���6�������S��1�����6������?�����+�� ;*/��+����f9
��������������������
�� 

��1�����
)�z�+)��+)����
)���9������.��2� 15.2.6 (1) – (16) �/��+����f9.���+)������� 1����9C�+
9��:�������/�������.�����,��6���� 	�
�����.���������1����2���������o*+)���������
��.���/�/��*��+)�/���9��/���������1�����,� ;*/9��:������������������/������
��1�������*������0��	.�0�3*��
)������9�4�����1������������ ;*/�/��9����������
���*�����+�+)���9	*�S������;��� �,��+, ��1�������*����41������	f���9���34�4;*
3*��/���� <�)�9��:�������/����3�S������6�������������1�	��0
��+,���o992��4*06��C
�+)34*����������9;*/1���������9��/�6�� 

�������f.�� 9��:�������/�������.������?�����+�� ;*/��1�������*���/�����.��
	*����9C�+ ;*/.����/��7�+)��+)��2���6�	�� 

���)� 	��0����9��:������*���� ;*//	�
���/������� �.*...	�
�06��������/������� �.*... 
;*//	�
�	�������
)�1��+)��+)��2���+���;��2	�
����)��.��	�
���*+)��;�*�2��6�	��  ��
)���2	�
�
	*����Y1�����6�����4*������0��0��?�2�����������  9��:������2�0���0��?��+)�/
��*+)��;�*���?+����6�����4*������0��0��?�2�����������1	�����.��	*����Y���*�������
�
�������;��2������� 

15.5. �����*+)��;�*���?�����+��	�
���1���� :  

(1) 9��:������0���0��?��+)�/���)���?�����+��	�
���1����1� 15.2 ;*/ 15.3 �����������*/ 5 
2���.����?�����+��	�
���1����H��1���9�/�/��*� 1 � ������
���������;��2���)��.��
������� ���;.1����+�+)���9�.�����0+��2�����2��34�
�	���*����<�)����.���6����	���*����
�����������)�	��)�2���6����	���*�����+)�6�	�����;*��,�	�� ;*/9��:�������/.����/��7
��?�����+��	�
���1�����.��1	�1	34*�������9*��	���������� 60 �� � 06������2��9��:�
�����06������1	C ;*/06������0�2�2��340�90������2��	�
��9<
,��
�	���*���� ��f9�<.2��
9��:������ ;*/��f9�<.2��340�90������2��	�
��9<
,��
�	���*���� (���+) ;*/*���/��7
	��0
����������������� 1 o99 �����*� 3 ��.��.��� ;*/;��1	06��������/������� 
�.*... ���9H��1� 15 �� �9;.����*+)��;�*�  
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(2) 9��:������0���0��?��+)�/*���?�����+��	�
���1����1� 15.2 ;*/ 15.3 �� ������
������
���;��2���)��.��������� ;*/9��:�������/.����/��7��?�����+��	�
���1�����.��1	�1	34
*�������9*��	�� � 06������2��9��:������ 06������1	C ;*/06������0�2�2��340�90���
���2��	�
��9<
,��
�	���*���� ��f9�<.2��9��:������ ;*/��f9�<.2��340�90������2��	�
��9
<
,��
�	���*���� (���+)  ;*/;��1	06��������/������� �.*... ���9H��1� 15 �� �9;.��
��*+)��;�*�  

15.6. 	����	.� :  

��?�����+��	�
���1����.��z �+)��+����f9������������.��2� 15.2 �������H�:+�4*�����)� H�:+
?������o��/ 	�
�H�:+�
)�1� ;*/H�:+���*���/�
����H��/2�����������  

��?�����+��	�
���1����.��z �+)��+����f9���340)�<
,�	�
�34�
�	���*����.��2� 15.3 �������
H�:+ �4*�����)� H�:+?������o��/ 	�
�H�:+�
)�1� ;*/H�:+���*���/�
����H��/2��340)�<
,�	�
�34�
�
	���*����  

 
16. '�B!���#$��'� �$�7�
�' �>����#$��'�/ -�����-��=(3 #���&�8��8��B� (3 #�7�'�
 ���� / -��#�7�'� ���� 7 &����V/ -'�B!���
$��������>����!�!�(3 #�7�'� �����(
:3�5�� :  

16.1. ��?+����6���� �6�	����*�1�����6����;*/�����/��7�4*������0��0��?� �4*��	���*���� 
;*/����	���*���� : 1���/��7  

16.2. ��
)���2���7: :  

1. 9��:�������/�6�����4*������0��0��?�2����������� .��	*����Y;*/��?+����+)06������
��/������� �.*... ��/��7�6�	��  

2. 9��:�������/�6����;*/��/��7�4*������0��0��?� �4*��	���*���� ����2��	���*���� 
;*/�����9<
,��
�	���*����2����������� .��	*����Y��.����+,  

(2.1) �6�����4*������0��0��?�;*/�4*��	���*�������0�,����6����  

(2.2) �6��������2��	���*���� ;*/�����9<
,��
�	���*�������0�,����6����<
,�2��	���*���� 
�,��+, 1	1��4*��	���*����2��0�,����6����<
,�2��	���*�����,�������Y1�����6��������
���*��  

(2.3) ��/��7�4*������0��0��?� �4*��	���*����2���� ��.����+,  

(�) ���6����������6����<
,�2��	���*����*�0�� ���1	��/��7H��1����6����<
,�2��	���
*����*�0��  

(2) ���6����<
,�2��	���*����*�0�� ���1	��/��7H��1����6�������� 

(�) ���6����0�����2��;.*/��
�� ���1	��/��7H��1����6�������� �,��+, �o��/1����+�+)
����������6�	�����6����<
,�2��	���*����;.*/��,�	������� ���	��)���
�� 

(�) ����0����/�9+��34�
�	���*������
)�������������3* �����/��71����6�������� (���+)  

����1� (�) ��1	�6���1�9��9�9�������������+)<
,�2��	���*����������6���� ;*/���������
��
)�34*������/�H�0��9�  
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(2.4) ��/��7����2��	���*����;*/�����9<
,��
�	���*����2�����6����<
,�2��	���*����
*�0�� �����/��7H��1����6��������  

3. �����/��7�����4*��;*/����.������	��)� (2.3) ;*/ (2.4) 9��:�������/�X�9.� ��.����+,  

(3.1) ���1�.��*2�7����2���4*������0��0��?� �4*��	���*���� ����2��;*/�����9<
,��
�
	���*���� 	�
��6����	���*����2����������� 9��:�������/�6����������.����+,  

(�) �6����;*/��/��7�4*������0��0��?����.��*2 ����+�7���� 2 .6�;	�� ���1���?+������7:
�7����.��	*�0��*  

(2) �6�����4*��	���*�������.��*2����+�7���� 5 .6�;	�� ���1���?+������7:�7����.��
	*�0��* 06�	�9�4*��	���*������
)�1�1�����6��������2��	���*�����/���7:�7����
.6�;	���+) 4 2�,� 0���4*��	���*������
)�1�1�����6���������9<
,��
�	���*�����/.��7����
.6�;	���+) 5 ��,�  

(�) ��/��7�4*��	���*����.���+)�6������1� (3.1)(2) ���.��*2����+�7���� 4 .6�;	�� ���
.��7����.6�;	���+) 5 ��,� ;*/��/��7����2��;*/�����9<
,��
�	���*����.���+)�6������1� 
(3.1)(2)  

(�) �6�����6����	���*�������.��*2����+�7���� 5 .6�;	�� ���1���?+������7:�7����.��
	*�0��* ;.1�3**�?���.��*2����+�7������+�� 4 .6�;	�� ���.��7����.6�;	���+) 5 ��,�  

1����+�+)�+3*��/��������2�,��������6����.������	��)� 9��:�������/�6�3*��/�����,�����2�
�������0��2�����������  

(3.2) 9��:�������/�6��������;��2��4*���*��1	34*�������9��������/��7���	��0
����� 
�,��+, 9��:������2�0���0��?��+)�/��/��7����������
)�;����/��71�	��0
����� ��� ������
�<.2��9��:������ 	�
��������
)�1��+)�	��/0�����
������9�����	f���9���34�
�	���*���� 
<�)�9��:�������/;��1	���9*��	���������� 30 �����.����/��7�� � 06������9��:������ 
340�90������2��	�
��9<
,��
�	���*����  

(3.3) ��1	�+2��4*���*���� � �+)�6�������;	�2��9��:������ ;*/0����+)���;	��+)340�90���
���2��	�
��9<
,��
�	���*����1�<
,�2��	���*���� ���;.1����+2�������������
)�34*����
0��9� 9��:�������/��1	�+2��4*���*�����	�
����f��  

9��:���������9�������.���X�9.�.��	*����Y2��.� ��
)��+�	.�������.����+,  

(1) ��
)�9��:��������2��	�
��9<
,��
�	���*���� 	�
�	����9�6�0)�<
,�	�
��6�0)�2���
�	���*���� 
���1	���9������o��/1�����/�/��*����*��  

(2) ��
)��+�	.��+)9��:������.���*����������� ���1	���9�����.,�;.���+)����Z�	.����*��  

16.3. ;	*�2��4*�������3��4*������0��0��?� �4*��	���*���� ;*/����	���*���� :  

9��:�������/��/��71�	��0
�����;��	�� 	�
��
)�z (���+) ������6����;��2����
�� 	�
�.��.��
����� Website 2��9��:������: www.scbam.com 

16.4. 	*����Y;*/��?+����6��������1����+�+)�4*��	���*�������4�.�� :  

1. 1����+�+)����	���*�����+)���4�.��.���������	���*�����+)�4�.��������	��)�0.��� 	�
�
.���������	���*�����+)�4�.��.,�;.	��)�0.���2�,��� ;.��������*/ 0.5 2������	���*�����+)
�4�.�� 9��:�������/���6�;*/0�������1	34�4;*3*��/�������9�������3���*��  
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H��1� 7 ���6�����9;.���+)�9������	���*�������4�.�� ;*/��1	�+06�������������*���� � 
�+)�6����2��9��:��������
)�1	06��������/������� �.*... 0�����.���0�9�� ���������
���*���/�+������������� ��.����+, 

(1) ����	���*�����+)���4�.��  

(2) ����	���*�����+)�4�.��  

(3) 0��	.��+)�6�1	����	���*�������4�.��  

(4) ��.�����������
)���1	����	���*�������4�.�� �,��+, ���;.1����+�+)����	���*������
�4�.���+0��	.����������H������+)�������9����� ��� ����	*�����.������.*����,�
0�����2��.*��	*�����;	���/��7���	�
�74��<
,�2��	*��������4�.��  

1����+�+)�	.�2������3���*��<�)��6�1	����	���*�������4�.��.������	��)��+3*.���
)��.����
�6��������	���*������,�.��� ��� ����6�	���.������9+,�3���*�� ���.� 9��:�������/
;��2����	���*����1	�4�.���9;.���+)9��:�������9������	���*�������4�.�����  

2. 1����+�+)����	���*�����+)���4�.��.���������	���*�����+)�4�.��.,�;.	��)�0.���2�,��� ;*/
�������.��.,�;.���*/ 0.5 2������	���*�����+)�4�.�� 9��:�������/�6��������	���*����
���	*��9;.���+)�9����	���*�������4�.����������+)����	���*�����4�.��;*/�6��������
��.����+,�o��/���+)����	���*�����+)���4�.��.���������	���*�����+)�4�.��.,�;.	��)�0.���
2�,���;*/�������.��0��.,�;.���*/ 0.5 2������	���*�����+)�4�.��  

(1) ���6����������;��2����	���*�������	*�;*/������������������1	�0�f�0�,�H��1���
�6������������+)�9������	���*�����,����4�.��;*/0����������*��1	34�4;*3*��/����
H��1����6������������+)�6��������	���*�������	*��0�f�0�,� ��
)�1	34�4;*3*��/�����9���
2��4*1����������*��H��1����6������������+)9��:������0�������1	34�4;*3*��/���� �,��+, 
���������*���/�+���������������.����+,  

(�) ����	���*�����+)���4�.��  

(2) ����	���*�����+)�4�.��  

(�) 0��	.��+)�6�1	����	���*�������4�.��  

(�) ����6��������2��9��:��������
)��9������	���*�������4�.��  

�,��+, 9��:�������/��1	�+06����������.�� (1) �� � �+)�6����2��9��:������ ��
)�1	06������
��/������� �.*... 0�����.���0�9��  

(2) ;��2����	���*�����+)���4�.��1	�������	���*�����+)�4�.��H��1����+)34�4;*3*��/����
�9���2��4*1����������;��2�������	*�;*/������������������.�� (1)  

(3) �6�������������?+���1�z ��
)�1	34*����0������9���9�
)�����������+)�+���;��2����.�� (2) 
;*/�� ��
�� � �+)�+���;��2����.�� (2) H��1� 3 ���6�����9;.���+)34�4;*3*��/�����9���
2��4*1�������.�� (1)  

(4) ���������1	;*��0�f�;*/�6�������������?+���1�z ��
)�1	34<
,�	���*����	�
�342���
�	���
*����1�����/�/��*��+)����	���*�������4�.�����9������;��2����.�� (2) ;*/������������
H��1� 5 ���6�����9;.���+)34�4;*3*��/�����9���2��4*1����������*��  

(5) ���6���������.�����������
)���1	����	���*�������4�.��;*/0����������*�� �����,�
06�������������;��2�������	*�;*/�������������������+)���6�.�� (1) 1	06������



��������
�������� SET50 INDEX �������� !"���! 

49 

��/������� �.*... H��1� 7 ���6�����9;.���+)34�4;*3*��/�����9���2��4*1����������
;��2�������	*�;*/�������������������,� ���;.1����+�+)����	���*�������4�.���+0��	.�
���������H������+)�������9����� 9��:�������/��0���������.���������1	06������
��/������� �.*... ;.�/0�06�������0���+)34�4;*3*��/�����9���������+)����	���*������
�4�.���+0��	.����������H������+)�������9�����;��  

3. 1�������������.��2� 2 (4) 9��:�������/�X�9.�.��	*����Y;*/��?+�����.����+,  

(1) ���+����	���*�����+)���4�.��.)6��������	���*�����+)�4�.�� (understate) 9��:�������/
�X�9.����+,  

(�) ���+�+)������2��	���*���� 9��:�������/*��6����	���*����2��34<
,�	���*�������
�6����<�)��+�4*������90��.��2������	���*�����+)���4�.���9����	���*�����+)�4�.��  

	������X��34<
,�	���*�������+	���*�����	*
���4	�
��+	���*�����	*
���4�������6����	���
*�����+)�/.��*� 9��:�������/�������2��9��:�������������6��������90��.��2�������+)
2����4 	�
�*��6����	���*�����+)�	*
���4�,�;*/�������2��9��:�������������6��������90��
.��2�������+)2����4 ;*�;.���+ ��
)����������1	;���������� ���;.����+)����	���*������
�4�.���+0��	.����������H������+)�������9����� ��� ����	*�����.������.*����,�
0�����2��.*��	*�����;	���/��7���	�
�74��<
,�2��	*��������4�.��;*/34�4;*
3*��/�����9������+0��	.����*��  

(2) ���+�+)�������9<
,��
�	���*���� 9��:�������/���)��6����	���*����2��342���
�	���
*��������6����<�)��+�4*������90��.��2������	���*�����+)���4�.���9����	���*�����+)
�4�.��	�
��������2���������������6��������90��.��2������ ��
)����������1	;�342���
�
	���*���� ;.	������X��342���
�	���*�������+	���*�����	*
���4 9��:�������/�������
2���������������6��������90��.��2������ ��
)����������1	;�342���
�	���*����  

(2) ���+����	���*�����+)���4�.��04��������	���*�����+)�4�.�� (overstate) 9��:�������/
�X�9.����+,  

(�) ���+�+)������2��	���*���� 9��:�������/���)��6����	���*����2��340)�<
,�	���*�������
�6����<�)��+�4*������90��.��2������	���*�����+)���4�.���9����	���*�����+)�4�.��	�
�
�������2���������������6��������90��.��2��������
)����������1	;�34<
,�	���*����  

(2) ���+�+)�������9<
,��
�	���*���� 9��:�������/*��6����	���*����2��342���
�	���*����
����6����<�)��+�4*������90��.��2������	���*�����+)���4�.���9����	���*�����+)�4�.��  

	������X��342���
�	���*�������+	���*�����	*
���4	�
��+	���*�����	*
���4�������6����
	���*�����+)�/.��*� 9��:�������/�������2��9��:�������������6��������90��.��2��
�����+)2����4 	�
�*��6����	���*�����+)�	*
���4�,�;*/�������2��9��:�������������6����
����90��.��2�������+)2����4 ;*�;.���+ ��
)����������1	;���������� ���;.����+)����
	���*�������4�.���+0��	.����������H������+)�������9����� ��� ����	*�����.������
.*����,�0�����2��.*��	*�����;	���/��7���	�
�74��<
,�2��	*��������4�.��;*/34�4;*
3*��/�����9������+0��	.����*��  

1����+�+)9��:������.������������������1	;�34<
,�	���*����	�
�342���
�	���*�������1��+
�4*�������	��)����9�� 9��:����������6����������������������1�����0;���+)�+����������  

1	34�
�	���*����;.��9���*���*�����+0���/���34�
�	���*����;*� 9��:�������/�����
����1	;*��0�f�H��1� 5 ���6�����9;.���+)34�4;*3*��/�����9���2��4*1����������;��2����
���	*�;*/������������������  



��������
�������� SET50 INDEX �������� !"���! 

50 

����������2�������������
)����������1	;�342���
�	���*����.�� (1) (2) 	�
�34<
,�	���
*����.�� (2) (�) 9��:����������������2��9��:���������;������������f��  

4. 9��:�������/�93����9��1����.��z �+)����2�,��������	���*�������4�.�� ��� ��1����1�
�����/��7���;��2����.��2� 2 (3) 1�	��0
����� (���+) �������f� ��1����1������0�����
���������1	;�34<
,�	���*����;*/342���
�	���*���� ���.� ���;.1����+�+)����	���*����
���4�.���+0��	.����������H������+)�������9����� 

 
17. ����A3��!��'0�� :  

17.1. �
)�9��:������ :  

�
)� : 9��:� 	*������������������������� �6���  

17.2. �
)�34�4;*3*��/���� :  

�
)� : ?����� �0������ �6��� (�	���)  

17.3. �
)�34��/�� (���+�������+��/��) :  

���+ 

17.4. �
)�2��34�9��9	�����������������*���� (Outsource) :  

�
)� :  

0��?� 	���+) ;*/�����93����9 :  

17.5. �+)����:� :  

17.5.1. �
)��+)����:����*���� :  

�
)� :  

17.5.2. �
)��+)����:������� :  

17.6. 340�99C�+ :  

�
)� :  ���������� ������� 

�
)� :  ���0����H4��� ;<;. 

�
)� :  ������0��?�� 7�*����*��* 

�
)� :  �����/���� ������?����.� 

�
)� :  ���9���� ���C��/0�?� 

�
)� : ��� 0����* �\.����+���  

�
)� : ��� ���*�.� �����������  

�
)� : ���0�� 0����.�� �*	��C�.�  



��������
�������� SET50 INDEX �������� !"���! 

51 

���*/��+�����)��.�� (340�99C�+) :  

	�
�9���*�
)��+)���9�����	f���9.����/��7��������1	�����	f���9340�99C�+ ���9��:�
������/;��1	06��������/������� �.*... ���9  

17.7. ���;.�.,���/.�;��34�
�	���*���� (�o��/��� Country Fund) :  

���+  

 
18. ��;�-�-�' �;&?�!��-%$��0���������'( :  

18.1. ���+)0�,�0����99C�+ : ���+) 31 ��
�� .�*��� 

18.2. ���+)0�,�0����99C�+��,�;�� : ���+) 31 .�*��� 2555  

18.3. ���*/��+�����)��.�� :  

���+)0�,�0����99C�+ ��/��� 1 ��9;.�����/�9+���������0�������������� ����/�6�	����
0�,�0����9�9C�+ 1�	��0
��+,���.���  

 
19. ���0�(5�0��A3:��7�'� ���� / -'�B!���/��01#�����%&
����������'( 7���/��0
'�B!���%&
��� :  

���;��2��������������������� 	�
���?+�������� 	��������/�6�.���.��0+��2�����2��34�
�
	���*����<�)����.���6����	���*���������������)�	��)�2���6����	���*�����+)�6�	�����;*�
�,�	��2����������������������� �/.�����9�����	f���9���06��������/������� �.*... 
���  

1����;��2���)��.����������+)�+*�:�/������1	��/����.�34�
�	���*����2����������� 	�
�
��
)������.���Z	���;*/	*����Y�+)��/������� �.*... 	�
�06��������/������� �.*... 
�6�	�� 9��:�������/�
)��6�2����	��0
� �����,����*/��+��2����������+);��2���)��.��;*� ;*/
�6��9���2��34�4;*3*��/���� ��
)������	f���9���;��2���)��.������������06������
��/������� �.*... ��
)�06��������/������� �.*... ���9�6�2�;*/���0��	*�S���+)��9���
�4�.��.������	��)�1	�
���06������1	�����	f���91	;��2���)��.����������� 

1����+�+)���;��2��������������������� 	�
���?+�������� ����/�6�.���.��0+��2�����2��34
�
�	���*���� 9��:�������/;��1	06��������/������� �.*... ���9H��1� 15 ���9;.���+)��
�+�.�1	;��2;*/;�����;��2��������������������� 	�
���?+������������34�
�	���*�������
��� ;*/�/��/��71�	��0
����������;	������)�������� 1 o99 H��1� 15 ���9;.���+)���9
�����	f���9���06��������/������� �.*... 	�
����+)���+�.�1	;��2;*�;.���+  

�,��+, ���;��2���)��.���������.���.�34�
�	���*���� 	������X���.�2��34�
�	���*�������*��
������ ���*/ 55 2���6����	���*�����+)�6�	�����;*��,�	��2��������� 9��:�������/0�
���0��	*�S����+)���9���2��.�;*/����9�.�����34�4;*3*��/���� ��
)�1	34�4;*3*��/����
�9���3*����9�.��,� 

1����;��2���)��.���������1� 	����0������6��������.���.�����0+��2�����2��34�
�	���
*������ ��
)�����2��6���1�����9�/;���0+��2��34�
�	���*����.����/��7��/��������6��9
.*����������	*����Y��+)���92��6�������
�	���*����1����������;*/	���+)2��9��:�
����� 9��:�������������������6��������2��9�����	f���9���06������.��;������+)
06�������6�	���� 



��������
�������� SET50 INDEX �������� !"���! 

52 

���;��2���)��.�����������
)���*+)��.�34�4;*3*��/���� .�����9�����	f���9���06������
��/������� �.*... ;*/���;��2���)��.�����������
)�*���?�����+��	�
���1����1	;.�.����
���������� �/�
���06��������/������� �.*... 1	������9���;��2���)��.��������� ��
)�
9��:����������/��7���*���?�����+��	�
���1�������+)06������1	C;*/06������0�2�2��
9��:������;*/340�90������2��	�
��9<
,��
��+)1����0����+)1����<
,�2��	���*����  

	*����Y;*/��?+���1����2��.�2��34�
�	���*���� .*����3*9��92���.����*�� 1	�����
.��2��6�	��1�2�34����/	���34�
�	���*�����99��:��������������� �,��+, ���2��.���
)�
;��2���)��.��������������.���+)�6�	����1���.�� 129 ;	���/���9CC.�	*�����;*/.*��
	*����� �.7. 2535  

20. 0��$�7�
���� X :  

20.1 1����+�+)9��:��������0������6���������+����2������������.����2� 4 2����/��7
��/������� �.*... �����	*����Y��+)���9����6���������+����2������������ ;*/����6�
��/��H������93��2��9��:������ 9��:�������/��*+)��1	9��:����������
)��2������������
���;�� �����?+2��9�����	f���9���06������ 	�
� 2��.�����0+��2�����2��34�
�	���*����<�)�
���.���6����	���*���������������)�	��)�2���6����	���*�����+)�6�	�����;*��,�	��2��
���������H��1�0�9	����9;.���+)9��:�������4	�
�����4��������0������6���������+����2��
�������������*�� �,��+, 	���+�	.��6����;*/0���� 9��:���������2�1	06�������������2���
�/�/��*�������� ���������*
��9��:���������1	��/�6���������/����2��34�
�	���*�������
06��C ;*/1����+�+)�+��1��������2�,���������*+)��9��:������ 9��:�������/���34�93����9
��1�������*�� 

	��9��:��������0������6��������H��1��/�/��*��+)�6�	�� 9��:�������/�6���������*��������
���.���  

20.2 9�����2��4*���������1	34�
�	���*���� 

9��:������2�0���0��?�1������9���� ;��2��*+)��;�*� ���)��.�� �4�;99���9����� ;*//	�
�
��?+��� 1�����6�0� �3�;��2��4* 2��0�� ������.�� z ;*//	�
�	��0
�2��9��:���������          
34*����/34�
�	���*���� �����������1	�+�4�;99���.�9�92��4*�
)� (���+) ��� 3��������
���*�������0 ���.� ����
������9�����	f���9���34�
�	���*����;*� <�)�9��:�������/;��1	
34*�������9*��	���������� 30 ����������)��6����������9������*+)��;�*� ����/.����/��7��            
� 06������2��9��:������ 06������1	C ;*/06������0�2�2��340�90������2��	�
��9<
,��
�
	���*���� ��f9�<.2��9��:������ ;*/��f9�<.2��340�90������2��	�
��9<
,��
�	���*���� 
(���+) �������6����������+)���9��
)�����*���+�.����/0����
)�*��/�/��*� ��1����1�����6�0� 
;*//	�
���1�����
)�1�1�*�:�/�6������+�����+, <�)�9��:���������6���������/����2��������
;*/34�
�	���*�������������06��C �,��+, 1�����6�0���	���/	��0
����34�
�	���*���� ���� 
���+���;��2������� ���2��.� ����*������������������ 9��:�������/�6����������������
.��	*����Y�+)06��������/������� �.*... �6�	�� ;*//	�
���/��7�+)�+���;��2���)��.��1�
����. 

20.3 ������������������ SET50 INDEX ��
)�����*+,���+� �/1����+ SET50 2��.*��
	*������ (SET50 INDEX) ������Y��.�S�� (Benchmark) 1������3*����6��������2��  

20.4 ����93*��/����.�9;����
)���������+)������1�9�����9���*�
)� (soft commission)  

20.4.1 9��:����������93*��/����.�9;����
)����������9���*�+) ���34 1	9�����                
����
)����������1�9�����2��9���*���*��1����������������� ;..�������.��	*����Y
��.����+,  



��������
�������� SET50 INDEX �������� !"���! 

53 

(1) 3*��/����.�9;���+)�9���,�.���������0���+)�+�4*��1�����7�:S���;*/.����+)���9
9�9�����.��2���������������.���Z	��������	*�����;*/.*��	*����� ;*/  

(2) .�����+�\.������+);0��1	�	f���9��:������1�9�����2��9���*�,�9����,����������6����
��
)�1	���������9��/�������9���*���*�� (Churning)  

1������0��3*��/����.������	��)�1	;��������+)��4H��1.���9��	�������2��9��:������ 
9��:�.����/�6�����������?���;*/�6�������*�:�/;*/��/�H�	*������+)����+����2��
�������,����  

20.4.2 1����+�+)9��:�������+����93*��/����.�9;����
)�������.��2� 20.5.1 9��:�������/
����3�2��4*��+)���9����93*��/�������*����1���������9�9C�+;*/��������9�/�/��*�	�
��
�����  

20.5 ����X�9.�.���Z	����������������;*/���9�������x������  

34�
�	���*�����+	���+)1	��������
��99��:������ ;*//	�
� 34�+)���9��9	������9��:������ 
1�����X�9.�.��	*����Y��+)���9����4��*4��� (Know Your Customer: KYC) ;*/���.���0�9
��
)����92���f�������+)���9*4��� (Customer Due Diligence: CDD) <�)�������;.���6����o��/���
1	2��4* ;*//	�
� ��0����0��	�
�	*�S��1�1	;�9��:������ ;*//	�
�34�+)���9��9	������
9��:������ ��
)�1	�����.���Z	����������������;*/���9�������x������ 

�,��+, 9��:������ ;*//	�
� 34�+)���9��9	������9��:������ �+0��?��X��0? ;*//	�
� �/�9 ;*//
	�
� ���*������6�?������2��34�
�	���*������.���+)�	f�0���� ������6�.��;��1	34�
�	���
*�������9*��	��  1����+�+)�����	.�����1��	.�����	��)�	�
�	*���	.�������.����+, 

(�) 34�
�	���*������1	��������
�1����1	2��4* ;*//	�
� ��0����0��	�
�	*�S��1�1	;�
9��:������ ;*//	�
� 34�+)���9��9	������9��:������ .���+)9��:�������6�	�� 	�
�1	2��4* 
;*//	�
� ��0����0��	�
�	*�S��1�1	;�9��:������ ;*//	�
� 34�+)���9��9	������9��:�
����� ����9�����+����06�	�9����X�9.�.���Z	����������������;*/���9�������x������ 
�,��+, .���+)9��:�������6�	�� 

(2) 9��:�������	f�������6�?������2��34�
�	���*��������+*�:�/��������/�6�����3��.��
�Z	����������������;*/���9�������x������ ;*//	�
� 1����������1����x������ ;*//
	�
� 1����������1����0�90�������������;������������.���Z	����������������;*/
���9�������x������ 	�
�����+*�:�/������	*+��*+)���Z	���	�
�2�;��.��Z	���.��z  

(�) 9��:�������	f��� ����6�?������2��34�
�	���*��������+3*��/�9.����*����2����������� 
34�
�	���*��������
)� 	�
���������
)��
�	�
�H��*�:�2��?����������*���� 	�
��
)��0+��2��
9��:������ 

20.6 2��6�	����+)���9 FATCA ;*/�Z	���H�:+.����/��71�*�:�/��+���� 

1�� �.7. 2553 ��/��70	�S�������������Z	����+)��+���� Foreign Account Tax Compliance 
Act (<�)�.����/��+���� FATCA) ����+3*9��91����+) 1 ���Z��� �.7. 2557 �Z	���o99���*��
�6�	��1	0��9���������+)��1�0C��.�������������/��70	�S������� (Foreign Financial 
Institution 	�
� FFI) ������2��4*��+)���99C�+2��9���*�+)��41�9��9.���0+�H�:+1	�9��/��7
0	�S������� (<�)�������9���*?�����/��.�9���* 0C��.�������� 34<�)��+��)��+)��4����1�0	�S������� 
;*/34<�)��+��)��+)��4���H�:+1�0	�S�������) <�)����	�
��+���9 FFI �,� �������+,������X�����1�
����9��+�S9�*1�	*����/��7�6�*��6������������Z	����+)�+2��6�	��;*/	*����Y1�*�:�/�+)
�*���*���9 FATCA (<�)�.����/�����+�� FATCA ;*/�Z	������*���� “�Z	���.����/��7�+)
��+)��2��”) 
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���������;*/9��:�������
������ FFI .��9������2�� FATCA <�)��4��6�	��1	.���2�34���.�
�9	������0������2����/��70	�S�����������+	���+).��������2��4*;*/?����������������
2��9���*0C��.��������;*/9���*�+)�+*�:�/.��	*����Y�+) FATCA �6�	�� 	���+)1����
.���0�92��4**4�����
)�	�����0���?2��*4����9��/��70	�S������� ;*/������	���+)1����
�6�	��1	*4���9����/�H�.�����6����0���
���.�.��	*����Y2�� FATCA ���.� 

H��1.2��6�	��2�� FATCA 	�����������1����2�34���.���
)��X�9.�.��	*����Y2�� FATCA 
(�*���
� �+0���/��� Non-Participating Foreign Financial Institution 	�
� NPFFI) ����������,�
�/���93*��/�9�+)06��C1�0�����+ �
� 

(1) .���4�	�����1��.�� 30 % 2�������+)����������/���9�������� 3*��/����	�
�����������
2������0������������1���/��70	�S������� (����*�������.��) <�)��/���)�.�.,�;.���+) 1 
���Z��� �.7. 2557 ���.��� ;*/����*����������1�����0������������2����/��7
0	�S������� (Pass-thru) <�)��������������l��;*/����*�����90��9���������
)�z �����/��7
0	�S������� <�)��/���)�.�.,�;.� �.7. 2560 ���.��� ��� FATCA �6�	��1	0��9��������2��
��/��70	�S�������;*/ FFI �+)�2����34���.�.��2��6�	��2�� FATCA (<�)�������?�����;*/
0��9��������1���/��7��� 34�9l������0�� 340�90������2��;*/�9<
,��
�	���*����) �+	���+)
�6��������	����� � �+)������*������6��/1	�9����������+)��� NPFFI  

(2) ?�����;*/0��9���������,�1���/��7���;*/.����/��7����,�34�4;*3*��/���� 34�9l��
����0�� ;*/340�90������2��;*/�9<
,��
�	���*���� �+)�2����34���.��2��6�	��2�� FATCA 
����/�X��0?	�
��/�9����6�?����������������	�
���.�����0���?���?������9���������	�
�
9��:������ <�)�����6�1	�����������0������6��������*����.����� ;*//	�
��6��������*����
���������+��/0��?�H�� ����������6�1	34�
�	���*������0������6�������3�����340�90���
���2��;*/�9<
,��
�	���*�������+�.���  

��
)���1	9��:������;*/������������93*��/�91�����6������������,���
)���������:�
��/����2��34�
�	���*���������� 9��:������;*/��������� (���9��:������) ����2�34���
.���
)��X�9.�.��	*����Y;*/2��6�	��2���Z	���.����/��7�+)��+)��2��  ;*/��
)�1	9��:�
�����;*/���������0������X�9.�.��H��/34���H��1.2��6�	��;*/	*����Y2���Z	���
.����/��7�+)��+)��2���� 9��:������;*/��������� (<�)�����,�34�+)��+)��2���9����X�9.����2��
������ ��� 34�4;*3*��/���� 34�9l������0�� ;*/340�90������2��;*/�9<
,��
�	���*����) 
���2�0���0��?�1�����6�����������+, 

(1) ���2�1	34�
�	���*�����+)�2�2������*��
��2����/��70	�S�������(	�
����9���*.���+)
�Z	���.����/��7�+)��+)��2���6�	��) 1	�6�������9��:������;*/������;*/.�;��1�����6�0�
2��4* (��� �
)� �+)��4 �*2��/�6�.�34�0+�H�:+2��0	�S������� �6����;*/�4*��	���*�������	*
� 
�6����������2���
�	���*����	�
�������3*�+)���9 ���.�)�+)�+��41�9C�+�,�	��2��34�
�	���
*�����,��99��:������ 1	�9	������2���S�,�1�;*/.����/��7 .��2��6�	��2���Z	���
.����/��7�+)��+)��2�� 

(2) ���2�1	34�
�	���*�����6�0�2��4* ���0�� ;*//	�
��6������� ���)��.�� ��
)��
���	�
���04��
���9������+)��2���9��/��70	�S������� ��� 	��0
�;0������0+�0��?�1�0C��.��������	�
����
1	2��4*.��	�2��+)�6�	����1�;99x���2��	������0������2����/��70	�S������� 	�
����
;����9����2��4*��
)�2��4*�+)���1	���+�����*+)��;�*� ���.� �������6�0�	*�S����
)��
������
�2����1� FATCA 	�
��Z	���.����/��7�+)��+)��2�� (1����+�+)���*4���0��9��������) �,��+, 
�����.��	*����Y;*/2��6�	��2���Z	������*�� 

(3) �6���������
)�1���
)�1	0���*���9�Z	���.����/��7�+)��+)��2�� 

��
)������������;*/*�3*��/�9�+)�/����.�������	�
�34�
�	���*���������� ����,���
)�1	
������	�
�   34�
�	���*�������������9��/�������)�2�,�	���+����6���������+)0���*���9
�Z	���.����/��7�+)��+)��2��2��.� 1����+�+)34�
�	���*�����X��0?����6��������	�
���;0��
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��.��.�9�9H��1��/�/��*��+)9��:�������6�	�� 9��:������2�0���0��?�1�����6������������
1�����	��)�	�
�	*��������.����+,.�������6����;*/�����	��/0� ����
���34�
�	���*����
���*���9���9����6��������.���+)9��:������;���+,;*� ;*//	�
����6��������.��2�.�*��+)��
�/9���1��6�2����9C�+   

(1) ���9�6�0)�<
,�/ 09��*+)��/ ��� 	���*����2��34�
�	���*�������*�� 

(2) �/�9	�
�	���1	9����� ;*/�6���������
�����*����.���4*��	���*����1	;�34�
�	���*����
���*�� 

(3) �6��������	����� � �+)���������������*���� ������3*;*//	�
������+)�6��/��2���
�	���
*����2��34�
�	���*��������,��� ��
)�1	0���*���9���Y;*/2��6�	��2���Z	���
.����/��7�+)��+)��2�� �,��+, .����2��9�Z	���2����/��7��� 

(4) �6���������
)�1��������������	�
�*�3*��/�9 	�
��6�1	������	�
�34�
�	���*����������
���9��/�������)�2�,� 	���+����6���������+)0���*���9�Z	���.����/��7�+)��+)��2��2��.� 

����6�����������*���
���������6���� ;*/��������:�3*��/����2�������������� ����/���
�����/�6���
)�	*+��*+)����1	9��:������;*/�������+����6���������+)��0���*��2�9��92�� 
FATCA ;*/�Z	���.����/��7�+)��+)��2�����/�6�1	���������.���4�	� � �+)��� 	�
��4���
9C�+?�����.���+)�*��;*�2��.� <�)�1�����X�9.�9��:�������/�*
���6���������o��/34�
�	���
*�����+)�2�2������*��
��2����/��70	�S������� (	�
����9���*.���+)�Z	���.����/��7�+)
��+)��2���6�	��) ����,�  

�,��+, 1����+�+)�Z	�������+���;��2���)��.��2��6�	����
)�����9����6��������.���+)9��:������
��0���0��?���2��.� 9��:������(������34�+)��+)��2��) �/�6��������.��2��6�	��2���Z	���
H��1���/��7 �������6�0�2��4*2��34�
�	���*��������	������ 	�
��6���������
)�1��+)������
�6�	�� ������6����.�����2�.�34�
�	���*���� 

 
21. A ;&�#&;0��1#�����%&
����������'( :  

9��:����������������+	���+)�X�9.�.����������������������� 2�34����/	���34�
�	���
*�����99��:��������������� ;*/�Z	��������	*�����;*/.*��	*����� .*����
��/��7 �Z ;*/�6�0)��+)��������7��6����;	��Z	������*�� �,��+, 1����+�+)2��6�	��1�
�������2�	�
�;���9	*����Y1��Z	��� ��/��7 �Z 	�
��6�0)����*�� 	��9��:������
������������6��������1	�����.���Z	��� ��/��7 �Z 	�
��6�0)��,� 1	�
���9��:������������
������X�9.�1	�����.���������;*� 

9��:����������������/;.�.,�34�4;*3*��/����2�����������.���+)�/9���1�������������
��������� ���34�4;*3*��/�����+�6����*����1�2�34����/	���34�
�	���*����;*/9��:�
�������������� �,��+, ���*����1�2�34���2��34�4;*3*��/�����+)���9���;.�.,������9 1	
�
���34���34�
�	���*�����,���� 

����+)34�
�	���*������;0��������/0��1����<
,�	�
�*����1�	���*����2�����������.��
����������������������+, ����1����1� z 1	�
���34�
�	���*�������*������9�+)�/34��� 
.��2��6�	��1����������������������;*/2�34����/	���34�
�	���*����;*/9��:������
��������� 

 

����������������������+)3���������.����06������ 	�
�3�����;��2���)��.��.����.�� 129 
;	���/���9CC.�	*�����;*/.*��	*����� �.7. 2535 �+);�9���2�34����/	���34�
�	���
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*�����99��:��������������� �
����0��	��)�2��2�34����/	���34�
�	���*�����99��:�
�������������� 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุน 
 

กองทุนเปดไทยพาณิชย SET50 INDEX เพื่อการเลีย้งชพี 

กับ 

บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชย จํากัด 



กองทุนเปดไทยพาณิชย SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ 
 

1 

1. บริษัทจัดการ : 

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชย จํากัด 

ที่อยู : ชั้น 7 - 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย ปารค พลาซา 

เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท 0-2949-1500 โทรสาร 0-2949-1501 

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ : 

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในการดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) การบริหารกองทุนรวม 

(ก) ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพยสินซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปนกองทุน
รวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนตอ
ประชาชนครั้งแรก 

(ข) จัดการกองทุนรวมใหเปนไปตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวมที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการอยางเครงครัด 

(ค) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินตาง ๆ และซื้อขาย จําหนาย ส่ังโอน 
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุน
ภายใตหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตามวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนของโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(ง) เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหุนอยูเทาที่จําเปนเพื่อรักษาประโยชน
ของผูถือหนวยลงทุน (ถามี) 

(จ) ดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนของกองทุนรวม ตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด 

(ฉ) ดําเนินการเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวหรือยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในวัน
ทําการถัดจากวันที่ซื้อขายหนวยลงทุนจํานวนนั้นแลวแตกรณี 

(ช) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม 

(ซ) เปลี่ยนแปลง หรือแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการกองทุนรวมตามหัวขอ 19 
"วิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือ แกไขวิธีการจัดการ"   

(ฌ) ดําเนินการฟองรองคดีในนามของบริษัทจัดการเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชนตาง ๆ ของผูถือ
หนวยลงทุน ในกรณีที่มีบุคคลใด ๆ รอนสิทธิของผูถือหนวยลงทุนหรือกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุน
รวม   

(2) การรับ และการจายเงินของกองทุนรวม   

(ก) จัดใหมีการรับ และจายคาธรรมเนียม คาใชจาย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและใหแกผูถือหนวย
ลงทุน และกองทุนรวม ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดการของกองทุนรวมที่กําหนดไวในขอ 15 
ของหนังสือชี้ชวนสวนโครงการ "คาธรรมเนียม และคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
และกองทุนรวม"   
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(ข) ไดรับคาตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และคาธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในขอ 15 ของ
หนังสือชี้ชวนสวนโครงการ "คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและ
กองทุนรวม"   

(3) การแตงตั้งบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อการจัดการกองทุนรวม   

(ก) จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เรื่อง "คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม" รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชน
ของกองทุนรวม และแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนที่
กําหนดไวในขอ 2 

(ข) แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ภายใตหลักเกณฑ เง่ือนไข และ วิธีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(ค) จัดใหมีผูสอบบัญชีทรัพยสินของกองทุนรวมที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี 

(ง) จัดใหมีผูชําระบัญชีกองทุนรวมเมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวม ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(จ) แตงตั้งที่ปรึกษาหรือคณะบุคคลขึ้นทําหนาที่เปนที่ปรึกษาโครงการจัดการกองทุนรวม (ถามี) เชน ที่
ปรึกษากฎหมาย โดยบริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ   

(ฉ) แตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร   

(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 ผูดูแล
ผลประโยชนภายในทุกส้ินวันทําการนั้น   

(จ) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเปนรายวัน และจัดสงใหผูดูแลผลประโยชนภายในทุก
ส้ินวันทําการนั้น   

(ฉ) จัดทํารายงานอัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยที่มีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนด ในกรณีที่มิไดเกิด
จากการลงทุน หรือไดหลักทรัพยมาเพิ่มเติม ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด   

(ช) จัดทํารายงานทุกรอบปบัญชีเพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปบัญชี และสงรายงาน
ดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแตวันสิ้นปบัญชี โดยรายงานดังกลาวตองแสดงขอมูลตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และสงผานระบบรับและเผยแพรขอมูลหนังสือชี้ชวนและการรายงานของกองทุน
รวม (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) เวนแตในกรณีกองทุนรวมเลิกตามขอ 20.1.1 
กอนหรือในวันที่ครบกําหนดจัดทําหรือจัดสงรายงานดังกลาว ทั้งนี้ ในกรณีจัดทํารายงานตาม (ฐ) ตามป
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ปฏิทิน ใหระยะเวลาการสงรายงานเพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปบัญชี ขยายเปนภายใน 
4 เดือนนับแตวันสิ้นปบัญชี 

(ซ) จัดทําหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญที่ผูลงทุนควรทราบใหมทุกรอบปบัญชี เพื่อแสดงขอมูล
เกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ้นปบัญชีและสงใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต
วันถัดจากวันสิ้นปบัญชีนั้น ยกเวนกองทุนรวมเปดที่มีการเสนอขายหนวยลงทุนเพียงครั้งเดียวและรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนตามคําสั่งลวงหนา ซึ่งระบุเวลาไวแนนอน (Auto Redemption) ไมตองจัดทําหนังสือชี้
ชวนใหมทุกรอบปบัญชี 

(ฌ) แจงการแกไขเพิ่มเติมจํานวน และมูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม ณ วัน
ทําการสุดทายของเดือน ซึ่งไดรับรองความถูกตองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว ใหแกสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกเดือนภายในวันทําการที่ 7 ของเดือนถัดไป   

(ญ) แจงการแกไขเพิ่มเติมขอมูลที่ไดจดทะเบียนไวแลวกรณีอื่นนอกจากที่กําหนดไวในขอ (ฌ) ให 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ไดแกไขเพิ่มเติมนั้น   

(ฎ) ปฏิบัติการอ่ืน ๆ เพื่อใหถึงซึ่งวัตถุประสงคของกองทุนรวม และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุน   

(ฏ) ยกเลิกกองทุนรวมตามที่กําหนดไวใน ขอ 20 “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”   

(ฐ) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปบัญชีหรือปปฏิทิน เพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลา 6 เดือนนั้น และสงรายงานดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวย
ลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกลาว 
โดยรายงานดังกลาวจะแสดงขอมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และสงผานระบบรับและ
เผยแพรขอมูลหนังสือชี้ชวนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and Prospectus 
(MRAP)) เวนแตในกรณีกองทุนรวมเลิกตามขอ 20.1.1 กอนหรือในวันที่ครบกําหนดจัดทําหรือจัดสง
รายงานดังกลาว ทั้งนี้ ในกรณีจัดทําและสงรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปบัญชี บริษัทจัดการจะยกเวน
ไมจัดทําและสงรายงานดังกลาวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสําหรับปบัญชีนั้น   

(ฑ) จัดใหมีรายงานของรอบระยะเวลาลาสุดตามขอ (ช) และ (ฐ) ไว ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัท
จัดการ และสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใชเปนสถานที่ในการซื้อขาย
หนวยลงทุน เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูไดและจัดสําเนาใหเมื่อผูถือหนวยลงทุนรองขอ   

(ฒ) จัดสงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจัดสงหนังสือชี้ชวนสวนสรุป
ขอมูลสําคัญที่ผูลงทุนควรทราบ พรอมใบสั่งซื้อหนวยลงทุนใหผูที่สนใจจะลงทุน และจัดใหมีหนังสือชี้
ชวนสวนขอมูลโครงการไว ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดตอทุกแหงของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน   

(ณ) จัดทําและสงขอมูลการจัดการกองทุนรวมใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   

(ด) ชี้แจงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนชี้แจงขอมูลใหผูถือหนวยลงทุน
หรือผูที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือมีเหตุการณที่มีผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญตอสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือตอการตัดสินใจในการลงทุน หรือตอการ
เปลี่ยนแปลงในราคาของหนวยลงทุนของกองทนุรวม   

(ต) ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมไดตามขอ 20.2.2 (3) 

(ถ) ดําเนินการติดตามทวงถาม ดําเนินคดีหรือดําเนินการใด ๆ เพื่อการรับชําระหนี้หรือปกปองสิทธิ
ประโยชนอื่น ๆ ของกองทุนรวม   
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(ท) ปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กําหนดใหเปนหนาที่ของบริษัท
จัดการ ทั้งในปจจุบันและที่จะมีแกไขเพิ่มเติมในอนาคต   

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามขอผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมาย
ดังกลาว ทั้งนี้ ในกรณีที่ขอกําหนดในขอผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑ
ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนไดดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งนั้น ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุนไดปฏิบัติใหเปนไปตามขอผูกพันหรือ
โครงการจัดการกองทุนรวมแลว  

เง่ือนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :   

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไมวาโดยคําสั่งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมตองดําเนินการ
ตามที่จําเปนเพื่อใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมเขาทําหนาที่ตอไปได ซึ่งรวมถึงการสงมอบเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ ใหแกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม  

2. ผูดูแลผลประโยชน :   

ชื่อ : ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  

ที่อยู : ฝายบริการธุรกิจหลักทรัพย (ธล.) ชั้น 18  

33/4 อาคาร เดอะไนน ทาวเวอร เเกรนด รามา ไนน (ทาวเวอร เอ)  

ถนนพระราม 9 เเขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท 0-2470-3207   

หรือผูดูแลผลประโยชนรายใหมที่มีคณุสมบัติเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ : 

(1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชน ตามอัตราที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้ง
ผูดูแลผลประโยชน ทั้งนี้ ไม เกินอัตราที่กําหนดไวในขอ 15 ของหนังสือชี้ชวนสวนโครงการ
“คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม” 

(2) บอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญา ทั้งนี้โดยไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หนาที่และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน 

(1) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบ ใหเปนไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม 
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กําหนดใหเปนหนาที่ของบริษัทจัดการ ทั้งในปจจุบันและที่จะมี
แกไขเพิ่มเติมในอนาคต   

(2) รับฝากทรัพยสินของกองทุนรวม โดยแยกไวตางหากจากทรัพยสินอื่นของผูดูแลผลประโยชน และ
ทรัพยสินของลูกคารายอื่นของผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งดูแลใหการเบิกจายทรัพยสินของกองทุนรวม
เปนไปตามวัตถุประสงค นโยบายการลงทุนและขอกําหนดที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวมจนกวาผู
ชําระบัญชีจะดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เปนที่เรียบรอย   
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(3) เปลี่ยนแปลง จําหนายและโอนหลักทรัพยตาง ๆ ในทรัพยสินของกองทุนรวมตามคําสั่งของบริษัท
จัดการ เมื่อเห็นวาการนั้นถูกตองตามหนาที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ   

(4) จัดทํารายงานเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวน
กระทําการ จนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวม หรือไมไดปฏิบัติตามหนาที่ของตนตามมาตรา 125 
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายใน 5 วันนับแตวันที่ผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวมทราบถึงเหตุการณดังกลาว   

(5) จัดทํารายงานถึงผลในการดําเนินการตามคําสั่งของบริษัทจัดการ ตลอดจนจัดทําบัญชีแสดงการรับ
จายทรัพยสินของกองทุนรวม และรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนรวม ที่ฝากไว   

(6) รับรองความถูกตองในการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขาย
หนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการไดคํานวณตามหลักการที่กําหนดภายใตหัวขอ 
16 “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน 
ราคาหนวยลงทุน”   

(7) พิจารณาเกี่ยวกับการที่จะใหความเห็นชอบในการดําเนินการของบริษัทจัดการตามที่กฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด และคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนดใหเปนหนาที่ของผูดูแลผลประโยชน เชน   

(ก) การใหความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน ใหแกผู
ถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อบริษัทจัดการมีเหตุจําเปนทําใหไม
สามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางสมเหตุสมผล   

(ข) การใหความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือ
คําสั่งขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลว หรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน เมื่อมีเหตุ
จําเปน ทําใหไมสามารถ จําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมอยางสมเหตุสมผล 
หรือไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจําเปน
อื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน   

(ค) การใหความเห็นชอบการชําระคาหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน ในกรณีที่
กองทุนรวมไมสามารถชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนได และผูถือหนวยลงทุนที่
ส่ังขายคืนหนวยลงทุนตกลงที่จะรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด   

(ง) การใหความเห็นชอบในการรับชําระหนี้เพื่อกองทุนรวมดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันแทนการ
ชําระหนี้ดวยเงินสดตามตราสารแหงหนี้   

การดําเนินการใหความเห็นชอบดังกลาวขางตนผูดูแลผลประโยชนจะตองดําเนินการจัดทําการใหความ 
เห็นชอบเปนหนังสือ และสงใหแกบริษัทจัดการเพื่อใชเปนหลักฐานโดยทันที และแจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบในทันทีทุกครั้งที่เกิดกรณีตาม (ก) โดยจัดทํารายงานในเรื่องดังกลาวเปน
หนังสือ พรอมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการใหความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(8) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน ตลอดจนหนาที่และความ 
รับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(9) แจงใหบริษัทจัดการทราบในกรณีที่บริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย รวมถึงประกาศหลักเกณฑที่ออกโดยกฎหมายดังกลาว   

(10) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตนหรือฟองรองเรียกคาสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อไดรับ
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คําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สําหรับคาใชจายในการฟองรองบังคับคดีเพื่อประโยชนของผู
ถือหนวยลงทุนใหถือเปนคาใชจายของกองทุนรวม   

(11) ดูแลตรวจสอบใหผูชําระบัญชีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535 และพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติม (ถามี) ในกรณีที่ผูชําระบัญชีกระทําการหรืองดเวนกระทํา
การตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 จนกอใหเกิดความ
เสียหายแกกองทุนรวม ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมจะรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบโดยไมชักชา   

(12) จายเงินเฉลี่ยคืนคาหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนตามคําสั่งของผูชําระบัญชีตามมูลคาทรัพยสิน
สุทธิที่คงเหลืออยูหลังจากที่ผูชําระบัญชีชําระบัญชีโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   

(13) ตรวจตราและตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร หลักฐานแหงสิทธิในทรัพยสิน และทรัพยสิน
ตางๆ ที่กองทุนรวมไดมาหรือจําหนายไป ซึ่งผูดูแลผลประโยชนมีหนาที่ดูแลการเบิกจายหรือไดรับฝาก
ไวตามขอ (2) ใหเปนไปตามคําสั่งการจัดการทรัพยสินของกองทุนรวม   

หากมีเหตุอันควรสงสัยในขณะรับมอบ หรือสงมอบเอกสาร หลักฐานแหงสิทธิในทรัพยสิน และทรัพยสิน
ตางๆ ดังกลาวในวรรคหนึ่ง วาไมเปนไปตามคําสั่งการจัดการทรัพยสิน เปนเอกสารหรือหลักฐานเท็จหรือ
ปลอม ผูดูแลผลประโยชนมีหนาที่ดําเนินการแจงเหตุดังกลาวแกบริษัทจัดการทันที   

(14) จัดทําความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการและจัดสงใหบริษัทจัดการเพื่อใช
ประกอบการจัดทํารายงานกองทุนรวมทุกรอบปบัญชี และทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชีหรือป
ปฏิทิน ภายใน 30 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นรอบปบัญชี และวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบป
บัญชีหรือปปฏิทิน แลวแตกรณี   

(15) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนหมดหนาที่ลงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน ผูดูแล
ผลประโยชนจะตองทําหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการโอนทรัพยสินและเอกสารตาง ๆ ทั้งหมดของกองทุน
รวม ตลอดจนการดําเนินการอื่นใดที่จําเปนเพื่อใหการดําเนินการโอนทรัพยสินและเอกสารตาง ๆ ทั้งหมด
ของกองทุนรวมใหผูดูแลผลประโยชนรายใหมเสร็จส้ินสมบูรณ และ ผูดูแลผลประโยชนรายใหมสามารถ
ดําเนินการตอไดทันที   

(16) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และกอนที่ผูชําระบัญชีจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผูดูแลผลประโยชนยังคงตองรับฝากทรัพยสินของกองทุนรวมจนกวา
จะจดทะเบียนเลิก กองทุนรวม   

(17) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงคที่จะลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ ผูดูแล
ผลประโยชนจะตองจัดใหมีสถานที่เก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศของกองทุนรวม เชน ที่ศูนยรับฝาก
หลักทรัพยในตางประเทศ หรือพิจารณาดําเนินการแตงตั้งผูรับฝากทรัพยสินอื่น เพื่อทําหนาที่เก็บรักษา
ทรัพยสินในตางประเทศของกองทุนรวม   

ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนไมปฏิบัติตามสัญญาขอหนึ่งขอใดดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายแกกองทุนรวมและ/หรือผูถือหนวยลงทุน ผูดูแลผลประโยชนตองชดใชคาเสียหายใหแก
กองทุนรวม และ/หรือผูถือหนวยลงทุน โดยสิ้นเชิงภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดพิสูจนแลววาเปนความผิด
ของผูดูแล   

คูสัญญาตกลงเก็บรักษาขอมูลที่ไดลวงรูมาเปนความลับและจะไมเปดเผยใหบุคคลใด ๆ ทราบ เวนแตจะ
เปนการเปดเผยโดยอํานาจกฎหมาย หรือโดยความยินยอมของคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง เพื่อประโยชนของผู
ถือหนวยลงทุน   

ผูดูแลผลประโยชนจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเลออยาง
รายแรง หรือการไมกระทําการตามหนาที่โดยไมมีเหตุอันสมควรของผูดูแลผลประโยชน พนักงาน ลูกจาง 
บริวาร หรือบุคคลอื่นใดที่ทํางานใหแกผูดูแลผลประโยชน   
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ผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่ง
รวมถึงหนาที่ดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน 
ผูดูแลผลประโยชนรายเดิมมีหนาที่ดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรายใหมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ตอไปได ซึ่งการดําเนินการดังกลาวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความ
ถูกตองและครบถวนของสิ่งที่สงมอบใหผูดูแลผลประโยชนรายใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแล
ผลประโยชน   

ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนกระทําการ งดเวนกระทําการ หรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ ในการดูแลรักษา
ประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนอาจใชสิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในการฟองรองบังคับคดีกับผูดูแล
ผลประโยชนเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงได   

ผูดูแลผลประโยชนตองไมกระทําการอันเปนการขัดกับผลประโยชนของกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุน 
ไมวาการกระทํานั้นจะเปนไปเพื่อประโยชนของผูดูแลผลประโยชนเองหรือประโยชนของผูอื่น เวนแตเปน
การเรียกคาตอบแทนในการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชน หรือเปนการดําเนินการในลักษณะที่เปน
ธรรมและไดเปดเผยขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนทราบกอนอยางเพียงพอแลว โดยผูถือหนวยลงทุนที่ได
ทราบขอมูลดังกลาวมิไดแสดงการคัดคาน 

ในกรณีที่การดําเนินการใดตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมดําเนินการ
ขอมติ ใหผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อขอมติของผูถือหนวยลงทุนได   

ผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่ง
รวมถึงหนาที่ดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน 
ผูดูแลผลประโยชนรายเดิมมีหนาที่ดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรายใหมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ตอไปได ซึ่งการดําเนินการดังกลาวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความ
ถูกตองและครบถวนของสิ่งที่สงมอบใหผูดูแลผลประโยชนรายใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแล
ผลประโยชน  

ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนกระทําการ งดเวนกระทําการ หรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ ในการดูแลรักษา
ประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนอาจใชสิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในการฟองรองบังคับคดีกับผูดูแล
ผลประโยชนเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงได  

ผูดูแลผลประโยชนตองไมกระทําการอันเปนการขัดกับผลประโยชนของกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุน 
ไมวาการกระทํานั้นจะเปนไปเพื่อประโยชนของผูดูแลผลประโยชนเองหรือประโยชนของผูอื่น เวนแตเปน
การเรียกคาตอบแทนในการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชน หรือเปนการดําเนินการในลักษณะที่เปน
ธรรมและไดเปดเผยขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนทราบกอนอยางเพียงพอแลว โดยผูถือหนวยลงทุนที่ได
ทราบขอมูลดังกลาวมิไดแสดงการคัดคาน  

ในกรณีที่การดําเนินการใดตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมดําเนินการ
ขอมติ ใหผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อขอมติของผูถือหนวยลงทุนได  

เง่ือนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน :   

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชน ภายใตเง่ือนไขสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน เมื่อเกิด
กรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะกระทําไดเมื่อไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กอน   

(1) เมื่อคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งมีความประสงคจะบอกเลิก โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนา
เปนลายลักษณอักษร เปนเวลาไมนอยกวา 180 วัน หรือตามแตจะตกลงกันเปนอยางอื่น   
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(2) ในกรณีที่คูสัญญาฝายใดไมปฏิบัติตามหนาที่ และความรับผิดชอบที่ไดตกลงไว คูสัญญาอีกฝายหนึ่ง
อาจบอกเลิกสัญญาได โดยบอกกลาวลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน   

(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลง
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมท้ังกฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมาย
ดังกลาว หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณี
อื่นใดอันจะมีผลเปนการเพิ่มภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชนและผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับ
หนาที่ดังกลาว ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบ
ลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 180 วัน 

(4) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนขาดคุณสมบัติขอหนึ่งขอใดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
วาดวยเรื่องคุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ซึ่งออกตามความในมาตรา 121 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแล
ผลประโยชนจัดการแกไขใหถูกตองภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจาก
การตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะส่ังการเปน
อยางอื่น บริษัทจัดการจะแจงการแกไขดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทํา
การ นับแตวันที่ไดแกไขเสร็จส้ิน หากผูดูแลผลประโยชนมิไดมีการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่
กําหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาใหแกไขเมื่อไดรับอนุญาตแลวบริษัทจัดการจะแตงตั้งผูดูแล
ผลประโยชนอื่นแทนโดยพลัน 

(5) ในกรณีที่มีมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม เรียกรองใหมีการ
เปลี่ยนแปลงผูดูแลผล ประโยชน 

ในกรณีผูดูแลผลประโยชนกระทําการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทุนรวมหรือผูถือหนวย
ลงทุนที่ไมเขาขอยกเวนใหกระทําได หากเปนกรณีที่มีนัยสําคัญและไมสามารถแกไขใหหมดไป ให
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได 

ในกรณีผูดูแลผลประโยชนกระทําการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทุนรวมหรือผูถือหนวย
ลงทุนที่ไมเขาขอยกเวนใหกระทําได หากเปนกรณีที่มีนัยสําคัญและไมสามารถแกไขใหหมดไป ให
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได  

สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :   

บริษัทจัดการจะจัดใหมีการฝากทรัพยสินของกองทุนรวมที่   

(1) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)   

400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน   

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400   

โทรศัพท 0-2470-3200-1   

(2) บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด   

62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   

ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย   

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110   

โทรศพัท 0-2359-1200-1   
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(3) ธนาคารแหงประเทศไทย   

273 ถนนสามเสน เขตบางขุนพรหม   

กรุงเทพมหานคร 10200   

โทรศัพท 0-2283-5353   

และ/หรือที่ผูดูแลผลประโยชนอื่นที่มีคุณสมบัติเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

และ/หรือศูนยรับฝากตางประเทศ หรือผูรับฝากทรัพยสินที่ดูแลผลประโยชนแตงตั้งเพื่อเก็บรักษา
ทรัพยสินในตางประเทศ   

 

3. ผูสอบบัญชี :   

ชื่อ :  นายเทอดทอง เทพมังกร 

ที่อยู : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

100/19 ชั้น 14 อาคารวองวานิช บี 

ถนนพระราม9  แขวงหวยขวาง  เขตหวยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310  

โทรศัพท 02-645-0080   

ชื่อ :  นางสาวชมภูนุช แซแต 

ที่อยู : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

100/19 ชั้น 14 อาคารวองวานิช บี 

ถนนพระราม9  แขวงหวยขวาง  เขตหวยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท 02-645-0080  

ชื่อ :  นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล 

ที่อยู : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

100/19 ชั้น 14 อาคารวองวานิช บี 

ถนนพระราม9  แขวงหวยขวาง  เขตหวยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท 02-645-0080  

ชื่อ :  นายประวิทย วิวรรณธนานุตร 
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ที่อยู : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

100/19 ชั้น 14 อาคารวองวานิช บี 

ถนนพระราม9  แขวงหวยขวาง  เขตหวยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท 02-645-0080   

ชื่อ :  นายบรรจง พิชญประสาธน 

ที่อยู : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

100/19 ชั้น 14 อาคารวองวานิช บี 

ถนนพระราม9  แขวงหวยขวาง  เขตหวยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท 02-645-0080 

ชื่อ : นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ   

ที่อยู : สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ   

316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท   

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110   

โทรศัพท 02-259-5300 - 8   

ชื่อ : นาง วิไลรัตน โรจนนครินทร   

ที่อยู : สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ   

316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท   

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110   

โทรศัพท 02-259-5300 - 8   

ชื่อ : นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน   

ที่อยู : สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ   

316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท   

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110   

โทรศัพท 02-259-5300 - 8   

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :   
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4. นายทะเบียนหนวยลงทุน :   

ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)   

ที่อยู : สายปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย  

อาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ 1060   

ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน  

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   

โทรศัพท 0-2256-2331-4  

 

5. ผูจัดจําหนาย :   

ชื่อ :   

ที่อยู :   

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :   

ไมมี  

 

6. ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :   

ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)   

ที่อยู : สํานักงานใหญ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก   

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร   

กรุงเทพมหานคร 10900   

โทรศัพท 0-2544-3874-76 และสาขาตาง ๆ ทั่วประเทศ  

บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแตงตั้ง
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจงการแตงตั้งหรือยกเลิก
การแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง 
ในกรณีของการแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม ผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวอาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดให
ความเห็นชอบเพื่อทําหนาที่เปนผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุน โดยผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับการแตงตั้งจะตองปฏิบัติงานไดภายใตระบบงานเดียวกันกับ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ปฏิบัติหนาที่อยูกอนแลว   

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :   

สิทธิของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน   
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(1) ไดรับคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน คาธรรมเนียมในการ
ดําเนินงานขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน และคาธรรมเนียมสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) ตามอัตราที่
กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ ไมเกินอัตราที่กําหนดไวใน
ขอ 15 ของหนังสือชี้ชวนสวนโครงการ “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือ
หนวยลงทุนและกองทุนรวม”   

(2) บอกเลิกสัญญาการเปนผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามขอกําหนดและเงื่อนไขที่
กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน   

หนาที่และความรับผิดชอบของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน   

(1) แจกจายหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม ใบคําขอใชบริการกองทุน ใบสั่งซื้อหนวยลงทุน และใบสั่ง
ขายหนวยลงทุน คูมือผูลงทุนหรือเอกสารอื่นใดของกองทุนรวมตามที่กฎหมายหรือ ก.ล.ต. กําหนด 
ตลอดจนเอกสารตาง ๆ ในการสงเสรมิการขาย   

(2) รับใบคําขอใชบริการกองทุน ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งขายหนวยลงทุน และรับชําระคาซื้อหนวยลงทุนจาก 
ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนและชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวใน
โครงการจัดการกองทุนรวม   

(3) คืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนที่ไมไดรับการจัดสรรตามเงื่อนไขที่ระบุไวใน
โครงการจัดการกองทุนรวม   

(4) ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน   

(5) ชี้แจงและเปดเผยขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนหรือผูที่สนใจจะลงทุนทราบ ในกรณีที่มีการแกไข
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีเหตุการณที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอสิทธิประโยชนของ
ผูถือหนวยลงทุน หรือตอการตัดสินใจในการลงทุน หรือตอการเปลี่ยนแปลงในราคาของหนวยลงทุนของ
กองทุนรวม   

(6) ปฏิบัติตามขอกําหนดของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการโฆษณากองทุนรวม   

(7) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และ
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามที่กําหนดไวใน
โครงการจัดการกองทุนรวม ตลอดจนทําการอื่นใดที่เกี่ยวของกับหนาที่ดังกลาวขางตน   

 

7. ผูดูแลสภาพคลอง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  ไมมี 

ชื่อ :   

ที่อยู :   

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :   

 

8. ผูลงทุนรายใหญ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไมไดเปนผูดูแล
สภาพคลอง) :  ไมมี 

ชื่อ :   

ที่อยู :   
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สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :   

 

9. ท่ีปรึกษา :  ไมมี 

9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน :   

ชื่อ :   

ที่อยู :  

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :   

ไมมี  

หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :   

9.2.ที่ปรึกษากองทุน :   

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :   

ไมมี  

หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) :   

 

10. ผูประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :   

ไมมี  

รายละเอียดเกี่ยวกับการประกัน :   

เง่ือนไขการรบัประกัน :   

จํานวนเงินทุนที่ประกัน :   

จํานวนผลตอบแทนที่ประกัน :   

ระยะเวลาการประกัน :   

วันครบกําหนดระยะเวลาการประกันแตละงวด :   

วันที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับชําระเงินลงทุน (และผลตอบแทน) :   

ผลของการขายคืนหนวยลงทุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการประกัน :   

ผลของการขายคืนหรือไถถอนหนวยลงทุนเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการประกัน ในกรณีที่มูลคาหนวย
ลงทุนสุทธิสูงกวามูลคาที่ประกัน :   

การแกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใดอันมีผลใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน จะตองไดรับมติ
ของผูถือหนวยลงทุน :   

เง่ือนไขการเปลี่ยนผูประกัน :   
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11. ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) :  ไมมี 

ชื่อ :   

ที่อยู :   

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :   

หมายเหตุ (ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน) :   

 

12. คณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  ไมมี  

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :   

 

13. สิทธิหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน :   

13.1. สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :   

ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดการ โดยผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง (ถามี) ทั้งนี้ ใหเปนไป
ตามหนังสือชี้ชวนสวนโครงการ ขอ 7 "การรับซื้อคืนหนวยลงทุน" ทั้งนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะ
เกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลลงในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

ทั้งนี้ การขายคืนหนวยลงทุนอาจสงผลใหผูถือหนวยลงทุนตองชําระคืนสิทธิประโยชนทางภาษี ดังนั้น ผู
ถือหนวยลงทุนมีหนาที่ตองศึกษาและปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายภาษีอากร 

13.2. สิทธใินการรับเงินปนผล : 

ไมมี  

13.3. สิทธิในการโอนหนวยลงทุน : 

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหรือการจํานําหนวยลงทุนของโครงการจัดการกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

13.4. ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน :   

13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :   

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อใหบริษัทจัดการทําการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรอืแกไข   

วิธีการจัดการได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกระทําการตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่ระบุไวในขอ 19 
"วิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการ" 

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อผูถือ
หนวยลงทุน (omnibus account) จะไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่
เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
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13.6. สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :   

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีการ
ชําระบัญชี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

13.7. สิทธิประโยชนอื่น ๆ :   

 

 

13.8. อื่น ๆ :   

1.สิทธิและหนาที่เกี่ยวกับภาษีของผูลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

สิทธิและหนาที่เกี่ยวกับภาษีของผูลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะเปนไปตามกฎกระทรวง 
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และที่แกไขเพิ่มเติม (ถามี) ดังตอไปนี้ ซึ่งผูลงทุนสามารถศึกษารายละเอียด
ไดจากคูมือภาษีเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

(1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร 
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2544 

(2) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 90) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพและการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 12 มนีาคม พ.ศ. 2544 

(3) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 91) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไข สําหรับกรณีผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ไดรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ จาก
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรอืตาย ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2544 

(4) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 93) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 19 มิถนุายน พ.ศ. 2544 

2.สิทธิในการโอนการลงทุนในหนวยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกองอื่น 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกองหนึ่งทั้งหมดหรือ
บางสวนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น โดยตองโอนไปยังกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง หรือหลาย
กองทุนรวม ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่โอนไดรับคําสั่งโอนจากผู
ถือหนวยลงทุน และสามารถนับระยะเวลาการถือหนวยลงทุนตอเนื่องกันได ทั้งนี้ การโอนการลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จะตองจัดทําเอกสารหลักฐานการโอนสงมอบใหแกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอน
เก็บไวเปนหลักฐาน เพื่อใหสามารถตรวจสอบได 

 

14. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :   

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :   

- ใบหนวยลงทุน  

- ระบบไรใบหนวยลงทุน  

- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  
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- หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน  

- อื่นๆ  

14.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :   

โครงการจัดการ “กองทุนเปดไทยพาณิชย SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ” จะใชระบบไรใบหนวย
ลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งเปนเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนแตละราย เวนแตผูถือหนวย
ลงทุนรองขอ และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรใหมีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนรูปแบบ
อื่นเพิ่มเติมได   

14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน   

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการบันทึกชื่อผูส่ังซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทนุ   

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนทุก
ครั้งที่ผูถือหนวยลงทุนมีการทํารายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน เพื่อเปนการยืนยันการ
ทํารายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน   

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนภายใน 7 วันทํา
การนับแตวันจดทะเบียนกองทุน ในกรณีที่เปนการสั่งซื้อในระหวางชวงการเสนอขายครั้งแรก และ/หรือ
ภายใน 7 วันทําการนับแตวันทําสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ทั้งนี้ นายทะเบียนหนวย
ลงทุนและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนซึ่งไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะ
จัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนทางไปรษณียตามที่อยูที่ระบุในคําขอใช
บริการกองทุน   

(4) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหนวยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและใน
หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนที่สงใหผูถือหนวยลงทุนฉบับลาสุดเปนรายการที่เปนปจจุบันและ
ถูกตอง   

14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน   

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการบันทึกชื่อผูส่ังซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน   

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน(ธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)) จะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวย
ลงทุนไวเปนหลักฐานเพื่อยืนยันการทํารายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวย
ลงทุน โดยจะถือเปนเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนได ตอเมื่อนายทะเบียนไดดําเนินการจัดสรรหนวย
ลงทุนเปนที่เรียบรอยแลว   

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
(ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)) จะดําเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือ
หนวยลงทุนภายในวันที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดทํารายการ
ส่ังซื้อหรือขายคืนหรอืสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือภายในวันทําการที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนกําหนด โดยผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวย
ลงทุนดวยตนเอง ณ ที่ทําการของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน(ธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน)) ที่ผูถือหนวยลงทุนเปดบัญชีหรือแจงรองขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนไว 

(4) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนสั่งซื้อหนวยลงทุนหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุน
มีหนาที่ในการนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนมาบันทึกรายการใหเปนปจจุบันเสมอ ได ณ ที่ทํา
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การของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)) หรือ ณ ที่
ทําการที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนตั้งแตวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน   

(5) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหนวยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและในสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนที่มีการปรับรายการใหเปนปจจุบันครั้งลาสุด เปนรายการที่เปนปจจุบันและ
ถูกตอง   

(6) ผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนที่รองขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจะตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดและเงื่อนไขตางๆ ที่เกี่ยวของกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการ
กําหนด   

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายใหบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุนรายอื่น สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแก ผูถือหนวยลงทุนได ซึ่งบริษัท
จัดการจะปดประกาศไวที่สํานักงานของบริษัทจัดการลวงหนาอยางนอย 7 วันทําการ โดยไมถือเปนการ
แกไขโครงการ และไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ   

14.2.3 ใบหนวยลงทุน   

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุน (Scrip) ใหกับผูถือหนวย
ลงทุนเฉพาะในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนรองขอใหบริษัทจัดการออกใบหนวยลงทุนเพื่อนําไปใชเปน
หลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทั้งนี้ ในการออกใบหนวยลงทุนทุก
กรณีจะกระทําเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรเทานั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

(1) ผูถือหนวยลงทุนกรอกใบคําขอใหออกใบหนวยลงทุน ซึ่งขอรับไดจากนายทะเบียนหนวยลงทุน 

(2) ยื่นใบคําขอใหออกใบหนวยลงทุนพรอมชําระคาธรรมเนียมในการออกใบหนวยลงทุนตอนายทะเบียน
หนวยลงทุน   

(3) นายทะเบียนหนวยลงทุนโดยไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุน
ใหกับผูถือหนวยลงทุนตามจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีที่ผูถือ
หนวยลงทุนกรอกจํานวนหนวยลงทุนในใบคําขอมากกวาจํานวนหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะใหออกใบหนวย
ลงทุนสําหรับหนวยลงทุนจํานวนเทาที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น   

(4) ใบหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการออกใหผูถือหนวยลงทุนจะมีขอความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด ซึ่งจะระบุชื่อผูถือหนวยลงทุน โดยในใบหนวยลงทุนจะตองมีลายมือชื่อกรรมการผูมี
อํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือลายมือชื่อนายทะเบียนหนวยลงทุน หรือใช
เครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจะอนุญาตให
ทําได จึงจะถือวาใบหนวยลงทุนถูกตองและมีผลสมบูรณตามกฎหมาย 

(5) ผูถือหนวยลงทุนที่มีใบหนวยลงทุน หากจะขายคืนหนวยลงทุนจํานวนดังกลาว จะตองนําใบหนวย
ลงทุนมาสงมอบคืนแกบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหนวยลงทุน เพื่อโอนหนวยลงทุนนั้น เขาระบบไร
ใบหนวยลงทุน (Scripless) กอน จึงจะขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวได 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งใหกับผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน เพื่อเปนหลักฐานการยืนยันการทํารายการซื้อหรือขายคืนหรือ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน เชน หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน และ/
หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน และ/หรือรูปแบบที่จะมีการเปลี่ยนแปลง แกไข หรือเพิ่มเติมใน
อนาคต ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด โดยผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
สามารถรองขอเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนไดภายหลัง ตามหลักเกณฑ และ
เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเง่ือนไข
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ในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน และระยะเวลาการสงมอบได โดยไมถือวาเปนการแกไข
โครงการจัดการกองทุนรวม และไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม   

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหผูถือ
หนวยลงทุนสามารถใชอางอิงตอบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได   

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนจําเปนตองใชใบหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดทําใบหนวย
ลงทุนมอบใหแกผูถือหนวยลงทุน   

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหผูถือ
หนวยลงทุนสามารถใชอางอิงตอบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได  

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนจําเปนตองใชใบหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดทําใบหนวย
ลงทุนมอบใหแกผูถือหนวยลงทุน  

 

15. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :  ไมมี 

 

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน :   

หากมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองของ
กองทุนรวมจะไมสามารถชําระหนี้ได บริษัทจัดการจะรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นทั้งที่เปนหลักประกัน
และมิใชหลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการใน
การจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหนี้ ดังนี้   

16.1 กรณีที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย   

16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนย ผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่มีชื่อ
อยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรอง
เปนศูนยเปนผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้   

16.1.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะไมนําทรัพยสินดังกลาวและเงินไดสุทธิ
จากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ มารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหนาย
ทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุนเปนสําคัญ เวนแตกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระ
หนี้ตกลงรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินดังกลาวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัท
จัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

ในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชนจากทรัพยสินนั้นได และในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจาย
จากเงินสํารอง รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการบริหารทรัพยสินนั้น 

16.1.3 เมื่อมีเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นในแตละครั้ง บริษัทจัดการ
จะเฉลี่ยเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้คืนใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธิ
นั้นภายใน 45 วันนับตั้งแตวันถัดจากวนัที่มีเงินไดสุทธิ และจะแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไป
ยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการไดเฉลี่ย
เงินคืน เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเปนอยางอื่น   

16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยแลว ตอมาปรากฎวากองทุนรวม
ไดรับชําระหนี้ตามตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความใน
ขอ 16.1.3 โดยอนุโลม   
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16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไมไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย   

16.2.1 กอนการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนโดยมติเสียงขางมากซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดย
ผูดูแลผลประโยชนไดตรวจสอบและแสดงความเห็นพรอมเหตุผลวาในขณะนั้นการรับชําระหนี้ดวย
ทรัพยสินดังกลาวเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนมากกวาการถือหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้หรือสิทธิ
เรียกรองนั้น   

ในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนหรือผูดูแลผลประโยชนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่กองทุนรวมจะไดจากการรับชําระหนี้ มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการ
คาใชจาย พรอมเหตุผลและความจําเปนในการรับชําระหนี้   

16.2.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะนําทรัพยสินดังกลาวมารวมคํานวณ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพยสินนั้นเพื่อใชในการคํานวณมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสามาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับทรัพยสินดังกลาวดังนี้   

(1) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการอาจมีไวซึ่ง
ทรัพยสินดังกลาวตอไปเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมก็ได   

(2) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมไมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการจะจําหนาย
ทรัพยสินดังกลาวในโอกาสแรกที่สามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปน
สําคัญ และในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินดังกลาว บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาว   

ในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม   

16.3 ในกรณีที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้ หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหนี้
ไดบริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการใหผูถือหนวยทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ 
วันที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหนี้ไดเปนผูมี
สิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอื่นที่ไดจากการรับชําระหนี้ก็ได   

ทั้งนี้ ในการดําเนินการดังกลาว บริษัทไมตองนําตราสารแหงหนี้หรือสิทธเิรียกรองนั้นมารวมคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม   

เง่ือนไขเพิ่มเติม :   

ในการเฉลี่ยเงินคืนแตละครั้งตามขอ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงใหเห็นวาเงินไดสุทธิจาก
ทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน 
บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวไปรวมจายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวย
ลงทุนจะคุมกับภาระคาใชจายก็ได ทั้งนี้ หากไดมีการจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้จน
ครบถวนแลวและปรากฏวาเงินไดสุทธินั้นไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนํา
เงินไดสุทธิดังกลาวมารวมคํานวณเปนมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมก็ได   

การชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระใหแกผูถือหนวย
ลงทนุที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ เวลาที่กําหนด เทานั้น   

การชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระใหแกผูถือหนวย
ลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ เวลาที่กําหนด เทานั้น  
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17. การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน :   

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑที่ออกตามมาตรา 
125(5) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  

ใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบียนหนวยลงทุนถูกตอง และการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการใหสิทธิ
หรือการจํากัดสิทธิใด ๆ แกผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากได
กระทําตามขอกําหนดในขอผูกพันหรือตามกฎหมายแลว ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่แลว  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจปฏิเสธการโอนหนวยลงทุน ในกรณีที่การถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัด
การถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวย
ลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ 

18. ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 

ขอจํากัดการถือหนวยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดจะถือไดในแตละกองทุนรวมตองไมเกิน
หนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม เวนแตเขาขอยกเวนตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการตลาดทุนกําหนด 

ทั้งนี้ โดยมีเง่ือนไขเกี่ยวกับสิทธิของผูถือหนวยลงทุนกรณีที่ถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวย
ลงทุน ดังนี้ 

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผูถือหนวยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหนวยลงทุน ในกรณีที่การถือหนวย
ลงทุนของบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 

(2) การจํากัดสิทธิรับเงินปนผลของผูถือหนวยลงทุนที่มีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

(ก) บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินขอจาํกัดการถือหนวยลงทุน จะถูกจํากัดสิทธิ
รับเงินปนผลในสวนที่ถือเกินนั้น เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ 

1. การเกินสัดสวนการถือหนวยลงทุนมิไดเกิดจากการไดหนวยลงทุนมาเพิ่มเติม 

2. การเกินสัดสวนการถือหนวยลงทุนเปนกรณีขอยกเวนขอจํากัดการถือหนวยลงทุนของบุคคลหรือกลุม
บุคคลที่ไดรับการยกเวนตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. 

(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปนผลสวนที่ถูกจํากัดสิทธิตาม (ก) ใหเปนรายไดของแผนดิน 

(ค) ในระหวางการดําเนินการเพื่อยกเงินปนผลใหเปนรายไดของแผนดินบริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและ
แยกเงินปนผลสวนดังกลาวออกจากทรัพยสินอื่นของกองทุนรวมโดยไมนํามารวมคํานวณเปนมูลคา
ทรัพยสินของกองทุนรวม 

(3) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน บริษัท
จัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ของกองทุนรวม และในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุนหากเปนการขอมติรายชนิดหนวย
ลงทุน บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนชนิดนั้น เวน
แตชนิดหนวยลงทุนนั้นมีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุมเดียวเปนผูถือหนวย
ลงทุนชนิดนั้น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวเต็มตามจํานวนที่ถืออยู 

บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดจะถือหนวยลงทุนไดไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเวนในกรณีเขาขอยกเวนตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน วาดวยเรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัท
จัดการ 
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19. หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน :   

การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน 
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือ
วาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบใหดําเนินการดังกลาวและมีผลผูกพันตามมติ  

มติของผูถือหนวยลงทุนที่ใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมาย ให
ถือวามตินั้นเสียไป  

ในกรณีที่เปนการขอมติเพื่อแกไขขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ 
ตองไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น เวนแตกรณีที่กองทุน
รวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุนตองเปนไปตามหลักเกณฑเพิ่มเติมดังตอไปนี้
ดวย 

(1) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอ
ผูถือหนวยลงทุนไมเทากัน ใหไดรับมติผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนชนิดที่ไดรับผลกระทบเกินกึ่ง
หนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิด 

(2) ในกรณีที่เปนการขอมตทิี่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ใหไดรับมติผู
ถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนชนิดที่ไดรับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิด 

(3) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ใหไดรับมติผูถือหนวย
ลงทุนชนิดที่ไดรับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนชนิดนั้น 

20. วิธีการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน :   

การแกไขเพิ่มเติมสวนใดสวนหนึ่งของขอผูกพันที่เปนไปตามวิธีการที่กําหนดไวในขอผูกพัน และมี
สาระสําคัญที่เปนไปตามและไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535 ตลอดจนหลักเกณฑที่ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกลาว ใหถือวาขอผูกพันสวนที่แกไข
เพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคูสัญญา  

การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญตองไดรับมติ
โดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ 
ใหรวมถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับผลประโยชนตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน และเรื่องที่
ผูดูแลผลประโยชนเห็นวากระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ  

การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในลักษณะดังตอไปนี้ ใหมีผลผูกพันเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแล
ผลประโยชน โดยไมตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน  

(ก) เปนการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันใหมีสาระสําคัญสอดคลองกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แกไข
เพิ่มเติมโดยไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนหรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ  

(ข) ผูดูแลผลประโยชนแสดงความเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจําเปนหรือ
สมควร และไมกระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ  

การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันไมวากรณีใด ตองกระทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี)  

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอผูกพันเปดเผยไว ณ ที่ทําการและเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุน
รวมเพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูได รวมทั้งจัดสงสรุปการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันพรอมทั้ง
เหตุผลและความจําเปนใหผูถือหนวยลงทุนพรอมกับการสงรายงานประจําปของกองทุนรวม (เฉพาะกรณี
ของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป)  
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21. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :   

21.1. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี   

21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :   

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุน
รวมแบบเปนการทั่วไป และการฝาฝนหรือการไมปฏิบัตินั้นกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือผู
ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแกไขเยียวยาความเสียหายโดยไมชักชา โดยในกรณีที่เกิดขอพิพาท
ระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมใหนําขอพิพาทเขาสูการ
พิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

22. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :  

22.1. เง่ือนไขในการเลิกกองทุน :  

22.1.1 หากปรากฏวากองทุนเปดใดมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปนจํานวนดังนี้  

(1) มูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมด โดยคํานวณตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน ลดลงเหลือ
นอยกวา 50 ลานบาทในวันทําการใด และบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุนเปดนั้น  

(2) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 ราย ในวันทําการใด  

(3) มีการขายคืนหนวยลงทุนลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(ก) มีการขายคืนหนวยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมด 

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาหาวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิด
เปนจํานวนเกินกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

22.1.2 เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่ังใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนเปดในกรณีที่บริษัทจัดการ
กระทําการ หรืองดเวนกระทําการ จนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนเปด หรือไมปฏิบัติตามหนาที่ 
ของตน  

22.1.3 เมื่อไดรับความเห็นชอบตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการ  

22.1.4 สํานักงานอาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป หากปรากฏวา  

(1) บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกวาหนึ่งใน
สามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น เวนแตเขาขอยกเวนตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(2) ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณวาบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหนวยลงทุน
โดยรูเห็นหรือตกลงกับบุคคลอื่น อันเปนการปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริงในการถือหนวยลงทุน
ของบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ประสงคจะถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป  

(3)  มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวมที่ขัดหรอืแยงกับกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ 
หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว 
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(4)  มีการจําหนายหนวยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิไดปฏิบัติหรือดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑเกี่ยวกับการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปตามที่กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการจัดสงหรือแจกจายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขาย
หนวยลงทุน  

(5)  ในกรณีที่เปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฏขอเท็จจริงวามีผูถือหนวยลงทุน
ของกองทุนรวมเปนบุคคลอื่นใดที่มิใชผูลงทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม 

(6)  บริษัทจัดการกองทุนรวมไมปฏิบัติหรือไมสามารถดําเนินการตามคําสั่งของสํานักงานตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุน
ในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ 

22.1.5 สํานักงานจะเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวา
อาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชนจากการลงทุนของบุคคลหรือกลุม
บุคคลใดเปนการเฉพาะ หรือเพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยสินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุม
บุคคลใด และสํานักงานไดดําเนินการแจงใหบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบุคคลที่เกี่ยวของทําการชี้แจง 
แสดงเหตุผล ขอเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไมมีการชี้แจง หรือชี้แจงแลวแตไมอาจพิสูจนหรือทํา
ใหเชื่อไดวาการจัดตั้งกองทุนรวมเปนการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง และสํานักงาน
ส่ังใหบริษัทจัดการกองทุนรวมทําการแกไข หรือดําเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถ
ดําเนินการตามที่สํานักงานสั่งได หรือดําเนินการแลวแตไมสามารถทําใหกองทุนรวมเปนกองทุนรวมเพื่อ
ผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง  

22.1.6 บริษัทหลักทรัพยจะเลิกกองทุนรวม เมื่อสํานักงานมีคําสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือ
เมื่อสํานักงานมีคําสั่งเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวา
ดวยหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน 

22.2. การดําเนินการของบริษัทจดัการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :  

22.2.1 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลิกดวยเหตุตามขอ 22.1.1  

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้  

(1) ยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตั้งแตวันทําการ ที่ปรากฏเหตุตามขอ 22.1.1  

(2) แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่อในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย รวมทั้งแจงเปน
หนังสือใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบดวย ทั้งนี้ภายใน 3 วันทําการนับแตวันทําการที่ปรากฏ
เหตุตามขอ 22.1.1 หรือวิธีอื่นใดที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม  

(3) จําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเปดดังกลาว ภายใน 5 วันทําการ นับแตวัน
ถัดจากวันทําการที่ปรากฏเหตุตามขอ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเทาที่สามารถกระทําไดเพื่อชําระคาขายคืน
หนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ  

(4) ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมไดตามขอ 22.2.1.(3) ใหผูถือหนวย
ลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแตวันทําการที่ปรากฏเหตุตามขอ 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 เพราะเหตุอื่นที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมลวงหนา 
หรือเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการ  
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บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้  

(1) แจงเปนหนังสือใหผูดูแลผลประโยชนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และแจงใหตลาด
หลักทรัพยทราบในกรณีที่หนวยลงทุนกองทุนรวมนั้นเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ 
กอนวันเลิกกองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ  

(2) ดําเนินการดวยวิธีการใดๆเพื่อใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกลาวกอนวันเลิก
กองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ เชน ประกาศในหนังสือพิมพรายวันแหงทองถิ่น แจงเปน
หนังสือทางไปรษณีย หรือวิธีอื่นใดที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดเพิ่มเติม เปนตน และ  

(3) จําหนายทรัพยสินของกองทุนรวม เพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝาก
ประเภทออมทรัพย และตั๋วสัญญาใชเงินที่มีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จส้ินกอนวัน
เลิกกองทุนรวม 

23. การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :   

บริษัทจัดการจะจัดใหมีการชําระบัญชี โดยจะแตงตั้งผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให
ความเห็นชอบ เพื่อทําหนาที่รวบรวมและแจกจายทรัพยสินที่คงเหลือจากการชําระหนี้สินของกองทุนรวม
แลวใหแกผูถือหนวยลงทุน รวมทั้งทําการอยางอื่นตามแตจําเปนเพื่อชําระบัญชีกองทุนใหเสร็จส้ิน ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

สําหรับคาใชจาย และเงินคาตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจายจากทรัพยสินของ
กองทุนรวม และผูชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามมูลคาทรัพยสินสุทธิ
เทาที่คงเหลืออยูตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยถืออยูตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ   

เมื่อไดชําระบัญชีเสร็จเรียบรอยแลว ผูชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลวหากปรากฏวายังมีทรัพยสินคง
คางอยูใหผูชําระบัญชีจัดการโอนทรัพยสินดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.   
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