
 
 
 

 
 

ประกาศ 

การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมจ านวน 19 กองทุน 

1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (SCBKEQTG) 11. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป (SCBEUSM) 

2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (SCBS&P500) 12. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (SCBGHC) 

3. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (SCBFST) 13. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญ่ีปุ่น (SCBNKY225) 

4. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงิน
ออสเตรเลีย (SCBAUD) 

14. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX 
(SCBENERGYFUND) 

5.  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (SCBCEH) 15. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (SCBSET50FUND) 

6. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (SCBCHA) 16. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (SCBSETFUND) 

7. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (SCBINDIA) 17. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ (SCBOILFUND) 

8. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (SCBEUEQ) 18. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (SCBGOLDHFUND) 

9. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (SCBGOLD) 19. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX 
(SCBBANKINGFUND) 

10. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (SCBCE)  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด (บริษัทจัดการ) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน ดังนี้ 

1. ได้รับความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน เกี่ยวกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ท่านผู้ถือ
หน่วยลงทุน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 โดยมีรายละเอียดสรุปไดด้ังนี้ 

เร่ืองที่แก้ไข รายละเอียดที่แก้ไข 

ชื่อย่อกองทุน 

ยกเว้น  

1. SCBNKY225 

2. SCBENERGYFUND 

3. SCBSET50FUND 

4. SCBSETFUND 

5. SCBBANKINGFUND 

6. SCBGOLDHFUND 

7. SCBOILFUND 

 

เดิม ใหม่ 

SCBKEQTG SCBKEQTGFUND 

SCBS&P500 SCBS&P500FUND 

SCBFST SCBFSTFUND 

SCBAUD SCBAUDFUND 

SCBCEH SCBCEHFUND 

SCBCHA SCBCHAFUND 

SCBINDIA SCBINDIAFUND 

SCBEUEQ SCBEUEQFUND 

SCBGOLD SCBGOLDFUND 

SCBCE SCBCEFUND 

SCBEUSM SCBEUSMFUND 

SCBGHC  SCBGHCFUND 
 

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 

 

ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 
- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน 
- สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล 
กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิด ได้แก่ 
1. ชนิดสะสมมูลค่า :  
เหมาะส าหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก (Total 
return) 
2. ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ  : 
เหมาะส าหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ  
3. ชนิดจ่ายเงินปันผล : 
เหมาะส าหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล  
4. ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล :  
เหมาะส าหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล สถาบันที่บริษัทจัดการก าหนดที่ต้องการ
สะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยในเบื้องต้นบริษัทจัดการก าหนดให้บริการเฉพาะ

ผู้ลงทุนกองทุนส ารองเลี้ยงชีพและ/หรือ กองทุนส่วนบุคคล ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั้น 



 
 
 

 
 

5. ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์:  
เหมาะส าหรับผู้ลงทุนที่ท ารายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น scb easy, scbam fund click เป็น
ต้น และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนดเพิ่มเติม   

หมายเหตุ 

▪ SCBKEQTG SCBS&P500 SCBFST SCBAUD SCBCEH SCBCHA SCBINDIA SCBEUEQ SCBGOLD 
SCBCE SCBEUSM SCBGHC เพิ่มชนิดหน่วยลงทุน ทั้ง 5 ชนิด 

▪ SCBNKY225 เพิ่มชนิดหน่วยลงทุนเฉพาะ 4. ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล และ 5. ชนิดช่องทาง
อิเล็กทรอนกิส ์

▪ SCBENERGYFUND SCBSET50FUND SCBSETFUND SCBBANKINGFUND SCBGOLDHFUND 
SCBOILFUND เพิ่มชนิดหน่วยลงทุน เฉพาะ 5. ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

มูลค่าขั้นต่ าซื้อคร้ังแรก 

มูลค่าขั้นต่ าซื้อคร้ังถัดไป 

มูลค่าขั้นต่ าสั่งขายคืน 

จ านวนหน่วยลงทุนขั้นต่ า
สั่งขายคืน 

มูลค่าหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั้นต่ า  

จ านวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั้นต่ า 

- ชนิดสะสมมูลค่า  

- ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ        

- ชนิดจ่ายเงินปันผล  

มูลค่าขั้นต่ าซื้อคร้ังแรก 1,000 บาท 

มูลค่าขั้นต่ าซื้อคร้ังถัดไป 1,000 บาท 

มูลค่าขั้นต่ าสั่งขายคืน 1,000 บาท 

จ านวนหน่วยลงทุนขั้นต่ าสั่งขายคืน ไม่ก าหนด 

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ า  1,000 บาท 

จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ า ไม่ก าหนด 

- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล  

- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์

มูลค่าขั้นต่ าซื้อคร้ังแรก 1 บาท 

มูลค่าขั้นต่ าซื้อคร้ังถัดไป 1 บาท 

มูลค่าขั้นต่ าสั่งขายคืน 1 บาท 

จ านวนหน่วยลงทุนขั้นต่ าสั่งขายคืน ไม่ก าหนด 

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ า  1 บาท 

จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ า ไม่ก าหนด  

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ 

- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน : สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการนี้กับผู้
ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด 

- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ :  

สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการนี้กับผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติเท่านั้น โดยบริษัท
จัดการจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขของแต่ละ
กองทุน การพิจารณาจ านวนเงินและจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจากผลตอบแทน
จากการลงทุน และ/หรือเงินต้น 

รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนได้แก่ ค าจ ากัดความ การ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน การจ่ายเงินปันผล 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการ
ค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการใน
กรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไข

วิธีการจัดการ  

2. ได้รับความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน เกี่ยวกับเงื่อนไขการซื้อหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม 

ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธค าสั่งซื้อ และ/หรือ ค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หากมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ 
และ มูลค่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนสุทธิ และ มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าสุทธิ ของแต่ละบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและ/
หรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย ของหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อรวมกันทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ
ของบริษัทจัดการแล้ว มีมูลค่ารวมกันเกินกว่า 1 ล้านบาท 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 



 
 
 

 
 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนดังต่อไปนี้  โดยมีผลตั้งแต่วันที่  9 พฤศจิกายน 

2561 เป็นต้นไป  

ชื่อกองทุน ชนิดหน่วยลงทุนที่เปิดให้บริการ 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญ่ีปุ่น (SCBNKY225) ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBNK225P) 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (SCBS&P500FUND) ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBS&P500) 
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBS&P500P) 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (SCBEUEQFUND) ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBEUEQ) 
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBEUEQP) 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (SCBCHAFUND) ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBCHA) 
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBCHAP) 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (SCBCEHFUND) ชนิดสะสมมูลค่า (SCBCEH) 
ชนิดผู้ลงทุนกลุม่/บุคคล (SCBCEHP) 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป (SCBEUSMFUND) ชนิดสะสมมูลค่า (SCBEUSM) 
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBEUSMP) 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (SCBGHCFUND) ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBGHC) 
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBGHCP) 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (SCBINDIAFUND) ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBINDIA) 
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBINDIAP) 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (SCBCEFUND) ชนิดสะสมมูลค่า (SCBCE) 
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBCEP) 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (SCBKEQTGFUND) ชนิดสะสมมูลค่า (SCBKEQTG) 
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBKEQTGP) 

บริษัทจัดการขอเรียนว่า การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวข้างต้น ไม่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของท่านผู้ถือ
หน่วยลงทุนแต่อย่างใด ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการได้ที่ www.scbam.com หรือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างวันและเวลาท าการระหว่าง 08.30 – 
17.00 น. 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ประกาศ ณ  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
 

 

 

 


