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ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนทีผ่ ู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน

ประเภทโครงการ

กองทุนเปิ ด วรรณ คอมเพล็กซ์ รีเทิรน์ 1Y6M ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
(ONE COMPLEX RETURN 1Y6M FUND NOT FOR RETAIL
INVESTORS : ONE-COMPLEX1Y6M)
กองทุนรวมผสม

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ระดับ 5 (ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง)

อายุโครงการ

ประมาณ 1 ปี 6 เดือน โดยไม่ต่ากว่า 1 ปี 5 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 7
เดือน นับจากวันที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม

ชื่อกองทุน

วันทีไ่ ด้รับอนุมตั ิให้จดั ตั้งและจัดการกองทุนรวม 14 ตุลาคม 2564
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุนรวม
นโยบายการลงทุน
(1) กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี ้ และ/หรือ เงินฝากทัง้ ในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ เช่น ตั๋วแลกเงินธนาคาร
พาณิชย์ เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ และตราสารหนีท้ ่ีออกโดยบริษัทเอกชนทั่วไป โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหนีท้ ่ีมี
อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) รวมกันทัง้ สิน้ ประมาณร้อยละ 99.00 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนในส่วนนีห้ ลังหักค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนแล้ว เติบโตเป็ น
ร้อยละ 100.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 1.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อลงทุนในสัญญาซือ้
ขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option) ที่ออก รับรอง
รับอาวัล หรือคา้ ประกันโดยธนาคารพาณิชย์ไทย หรือสถาบันการเงินไทย หรือธนาคารซึ่งเป็ นสาขาของธนาคารต่างประเทศ
หรือสถาบันการเงินต่างประเทศ ที่สญ
ั ญามีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับมูลค่าของสินทรัพย์อา้ งอิง คือ มูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุน iShares FTSE China A50 ETF ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน เพื่อเปิ ดโอกาสให้กบั กองทุนสามารถแสวงหา
ผลตอบแทนอ้างอิงกับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50 ETF ทัง้ นี ้ Notional amount ของสัญญาซือ้
ขายล่วงหน้าที่กองทุนลงทุนจะมีมลู ค่าประมาณหรือเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ วันจดทะเบียน) และจะอยู่ในรูปสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) หรืออาจอยู่ในรูปสกุลเงินต่างประเทศอื่น ๆ
ในการทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call
Option) ข้างต้น ผูอ้ อกสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าอาจไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาทให้แก่กองทุนได้ เนื่องจากติด
เกณฑ์ข องธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ดัง นั้น เมื่ อ กองทุน ได้รับ ผลตอบแทนเป็ น สกุลเงิ น ดอลลาร์สหรัฐ ฯ หรื อ สกุลเงิ น
ต่างประเทศอื่นใด กองทุนจะทาการแลกเปลี่ยนกับธนาคารพาณิ ชย์ไทยเพื่อแลกเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ หรือสกุลเงิน
ต่างประเทศอื่นนั้นเป็ นสกุลเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลานั้น ทั้งนี ้ ผูล้ งทุนจึงมีความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สญ
ั ญา
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(Counterparty risk) จากการทาสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option) และความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign exchange rate risk)
กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทัง้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และสาหรับการลงทุนในตราสาร
หนี ้ และ/หรือ เงินฝากต่างประเทศ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ทัง้ จานวน ทัง้ นี ้ หากมีการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เกี่ยวกับการทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าดังกล่าว กองทุนอาจจะเข้าลงทุนในตราสารที่มีอายุยาวกว่าอายุ
โครงการ อย่างไรก็ดี กองทุนจะเข้าทาสัญญาขายตราสารดังกล่าวล่วงหน้าเพื่อให้อายุของสัญญาสอดคล้องกับอายุโครงการ
กองทุนอาจเข้าทาธุรกรรมการซือ้ โดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repo) หรือ ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities
lending) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
อนึ่ง กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted Securities) รวมถึงตรา
สารหนีท้ ่ีมีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ (unrated) เว้นแต่ในกรณีท่ีตราสารนั้นได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) หรือได้รบั การจัด
อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) แล้วแต่กรณี ในขณะที่กองทุนลงทุนเท่านัน้
สรุ ปรายละเอียดการลงทุนของกองทุน
ส่วนที่ 1 เงินต้นและผลตอบแทน : กองทุนลงทุนในตราสารหนี ้ และ/หรือ เงินฝากทัง้ ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เช่น
ตั๋วแลกเงินธนาคารพาณิชย์ เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ และตราสารหนีท้ ่ีออกโดยบริษัทเอกชนทั่วไป โดยกองทุนจะลงทุน
ในตราสารหนีท้ ีมีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) รวมกันทัง้ สิน้ ประมาณร้อยละ
99.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนหลังหักค่าใช้จ่ายที่ เรียกเก็บจากกองทุนแล้ว
เติบโตเป็ นร้อยละ 100.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทัง้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และสาหรับการลงทุนในตราสาร
หนีแ้ ละ/หรือเงินฝากต่างประเทศ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ทัง้ จานวน ทัง้ นี ้ หากมีการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เกี่ยวกับการทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าดังกล่าว กองทุนอาจจะเข้าลงทุนในตราสารที่มีอายุยาวกว่าอายุ
โครงการ อย่างไรก็ดี กองทุนจะเข้าทาสัญญาขายตราสารดังกล่าวล่วงหน้าเพื่อให้อายุของสัญญาสอดคล้องกับอายุโครงการ เป็ นต้น
ส่วนที่ 2 ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม : กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนประมาณร้อยละ 1.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อ
ลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) ได้แก่ สัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call
Option) ที่สัญญามีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50 ETF ที่ออก
รับรอง รับอาวัล หรือคา้ ประกัน โดยธนาคารพาณิชย์ไทย หรือสถาบันการเงินไทย หรือธนาคารซึ่งเป็ นสาขาของธนาคาร
ต่างประเทศ หรือสถาบันการเงินต่างประเทศ
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ลักษณะที่สาคัญของสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option) ที่อ้างอิงกับ
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50 ETF
ลั ก ษณะผลตอบแทน • สัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option) จะอ้างอิง
ของตราสาร
กับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50 ETF โดยจะพิจารณามูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนอ้างอิงนีภ้ ายในระยะเวลาประมาณ 30 วัน ก่อนวันสิน้ สุดโครงการ
• สัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น

(Call Option) จะอ้างอิง
กับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50 ETF โดยระดับมูลค่าหน่วย
ลงทุนของกองทุนอ้างอิงที่คาดว่าจะเกิดขึน้ นัน้ จะมี 2 กรณีคือ

1) เกิด Knock-out
กรณีท่ีมลู ค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50 ETF เพิ่มขึน้ สูงกว่า 20%
ณ วันใดวันหนึ่งเมื่อเทียบกับวันเริ่มต้นสัญญา โดยผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทน 0.25%
(Rebate rate) ของเงินลงทุนในกองทุน ณ วันสิน้ อายุสญ
ั ญา
2) ไม่เกิด Knock-out
กรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50 ETF เพิ่มขึน้ ไม่เกิน 20%
หรือลดลงน้อยกว่าหรือเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50
ETF ณ วันเริ่มต้นสัญญาตลอดจนครบอายุสัญญา โดยจะพิจารณาผลตอบแทน ภายใน
ระยะเวลาประมาณ 30 วัน ก่อนวันสิน้ สุดโครงการ
• ผลขาดทุนสูงสุดจากการลงทุนในสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอ
ลออปชั่น (Call Option) คือค่าใช้สิทธิ (premium) ของสัญญา
สกุลเงิน
อายุตราสาร

ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
ประมาณ1 ปี 6 เดือน แต่ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี 5 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 7 เดือน โดยนับจากวัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
การจ่ า ยผลตอบแทน 1. ณ วัน พิ จ ารณาสิ น ทรัพ ย์อ้า งอิ ง (ภายในระยะเวลาประมาณ 30 วัน ก่ อ นวัน สิ น้ สุด
(Payoff at expiry)
โครงการ) หากมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50 ETF ปรับตัว
ลดลงน้อ ยกว่าหรื อ เท่ากับมูลค่ าหน่ วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50
ETF ณ วันเริ่มต้นสัญญา โดยไม่เข้าเงื่อนไขตามกรณีท่ี 3. จะไม่ได้รบั ผลตอบแทนจาก
การลงทุ น ในสัญ ญาคอลวอร์แ รนท์ (Call Warrant) หรื อ สัญ ญาคอลออปชั่น (Call
Option)
2. ณ วัน พิ จ ารณาสิ น ทรัพ ย์อ้า งอิ ง (ภายในระยะเวลาประมาณ 30 วัน ก่ อ นวัน สิ น้ สุด
โครงการ) หากมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50 ETF ปรับตัว
เพิ่มขึน้ ไม่เกิน 20% เมื่อเทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุน ของกองทุน iShares FTSE China
A50 ETF ณ วันเริ่มต้นสัญญา โดยไม่เข้าเงื่อนไขตามกรณี ท่ี 3. จะได้รบั ผลตอบแทน
จากการลงทุนในสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call
Option) ในอัตรา 15% x ค่าการเปลี่ยนแปลงของระดับราคา x มูลค่าตามขนาดของ
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Participation rate (PR)

Rebate Rate
Knock-out level

สัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option) โดยไม่
รวมผลของอัตราแลกเปลี่ยน
3. พิจารณาผลตอบแทนตลอดอายุสญ
ั ญา แต่หากมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares
FTSE China A50 ETF ณ วันใดวันหนึ่งตลอดอายุสญ
ั ญารวมถึงวันพิจารณาสินทรัพย์
อ้างอิง มากกว่า 20% เมื่อเทียบกับวันเริ่มต้นสัญญา จะได้รบั ผลตอบแทนจากการลงทุน
ในสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option) นี ้ ใน
อัต รา 0.25% (Rebate Rate) ของมูลค่ า ตามขนาดของสัญ ญาคอลวอร์แ รนท์ (Call
Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option) โดยไม่รวมผลของอัตราแลกเปลี่ยน
15%
ทัง้ นี ้ อัตราส่วนร่วม(Participation Rate) อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือเป็ นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน แต่อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนร่วม
จะไม่ต่ากว่าอัตราส่วนร่วมที่กาหนดไว้ในโครงการ
0.25%
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50 ETF เพิ่มขึน้ มากกว่า 20% ณ วัน
ใดวันหนึ่งตลอดอายุสัญญารวมถึงวันพิจารณาสินทรัพย์อา้ งอิง เมื่อเทียบกับวันเริ่มต้น
สัญญา
ธนาคารพาณิ ช ย์ไทย หรื อ สถาบัน การเงิ น ไทย หรื อ ธนาคารซึ่ง เป็ น สาขาของธนาคาร
ต่างประเทศ หรือสถาบันการเงินต่างประเทศ

ผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับ
อาวัล หรือผู้ค่าประกัน
ตราสาร
หมายเหตุ บริษัทจัดการจะแจ้งประเภทของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า, ผูอ้ อกสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า, รวมถึงสกุลเงินที่กองทุน
จะลงทุนและได้รบั ผลตอบแทน ให้ผลู้ งทุนทราบในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญก่อนการเสนอขายครัง้ แรก
เงือ่ นไขการจ่ายผลตอบแทน และการคานวณผลตอบแทนของสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญา
คอลออปชั่น (Call Option)
เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน
ผลตอบแทนทีผ่ ู้ลงทุนจะได้รับจาก
การเกิด
สัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call
กรณี
เงือ่ นไข
Knock out
Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น
(Call Option)
1
ไม่เกิดKnock out
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE ไม่ได้รบั ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม
China A50 ETF ณ วั น พิ จ ารณาสิ น ทรั พ ย์
อ้ า งอิ ง ≤ มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น
iShares FTSE China A50 ETF ณ วั น เริ่ ม ต้น
สัญญา
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2

ไม่เกิดKnock out

มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE
China A50 ETF ณ วั น พิ จ ารณาสิ น ทรั พ ย์
อ้างอิง เพิ่มขึน้ ≤20% จากมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุน iShares FTSE China A50 ETF ณ
วันเริ่มต้นสัญญา

3

เกิดKnock-out

มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE
China A50 ETF ณ วั น ใดวั น หนึ่ ง ตลอดอายุ
สัญญารวมถึงวันพิจารณาสินทรัพย์อา้ งอิง >
20% ของมู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น
iShares FTSE China A50 ETF ณ วั น เริ่ ม ต้น
สัญญา

ได้รับ ผลตอบแทนในอัต รา15% x ค่ า
การเปลี่ ย นแปลงของระดั บ ราคา x
มูลค่ า ตามขนาดของสัญ ญาคอลวอร์
แรนท์ (Call Warrant) หรื อ สั ญ ญาคอ
ลออปชั่น (Call Option) โดยไม่รวมผล
ของอัตราแลกเปลี่ยน
ได้ รั บ Rebate 0.25% ของมู ล ค่ า ตาม
ขนาดของสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call
Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call
Option) ณ วันครบอายุโครงการ โดยไม่
รวมผลของอัตราแลกเปลี่ยน

สมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD)
อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาท เมื่อเทียบกับ
อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาท เมื่อเทียบกับ
ดอลลาร์สหรัฐ ณ วันพิจารณา สินทรัพย์
ดอลลาร์สหรัฐ ณ วันเริ่มต้นสัญญา
อ้างอิง
กรณีท่คี ่าเงินบาทแข็งค่าเมื่อ
33.00 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ
32.50 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
กรณีท่คี ่าเงินบาทอ่อนค่าเมื่อ
33.00 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ
33.50 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
การคานวณผลตอบแทนของสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option)
การจ่ายคืนเงินจากการลงทุน ณ วันครบอายุโครงการ
= เงินต้น + ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี ้ และ/หรือเงินฝาก + ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาคอลวอร์
แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option) *
โดยผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option) แบ่งเป็ น
1. กรณีท่ไี ม่เกิด Knock out (กรณีท่ี 1 และ กรณีท่ี 2) **
ผลตอบแทน = มูลค่าตามขนาดของสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option) x [PR x
Max (0, iShares FTSE China A50 ETF Price)] โดยที่
- iShares FTSE China A50 ETF Price = (Final Price / Initial Price) -100%
- PR = Participation Rate
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- Final Price คือ มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50 ETF ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อา้ งอิงของสัญญา
คอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option)
- Initial Price คือ มูล ค่า หน่ว ยลงทุน ของกองทุน iShares FTSE China A50 ETF ณ วัน เข้า ท าสัญ ญาคอลวอร์
แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option)
2. กรณีเกิด Knock out (กรณีท่ี 3)
ผลตอบแทน = มูลค่าตามขนาดของสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option) x
Rebate Rate
ทั้ง นี ้ ในกรณี ท่ี เ กิ ด เหตุก ารณ์ใ ด ๆ ซึ่ง อาจมี ผลกระทบต่ อ การค านวณผลตอบแทนจากการลงทุน ในสัญ ญาคอลวอร์
แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option) การคานวณผลตอบแทนดังกล่าวจะเป็ นไปตามข้อตกลงที่ระบุ
ไว้ในสัญญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option) ที่กองทุนลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งเงื่อนไข
ดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วัน นับตัง้ แต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์นนั้ ๆ ขึน้
หมายเหตุ
* ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option) มาจากการ
ลงทุนในสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option) คิดเป็ นมูลค่าประมาณร้อยละ
1.00ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และจ่ายผลตอบแทนครัง้ เดียวตอนสิน้ อายุโครงการ ซึ่งผลตอบแทนจากการ
ลงทุนจะอ้างอิงกับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50 ETF โดยไม่รวมผลของอัตราแลกเปลี่ยน
** ถึงแม้จะเป็ นกรณีท่ไี ม่เกิด Knock out เหมือนกัน แต่เนื่องจากกรณีท่ี 1 นัน้ ค่า Final Price ลดลงต่ากว่า Initial Price ซึ่ง
เมื่อแทนค่าตามสูตรการคานวณแล้วผู้ลงทุนจึงไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call
Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option) ทัง้ นี ้ รายละเอียดปรากฏตามตัวอย่างแสดงการจ่ายคืนเงินจากการ
ลงทุน ณ วันครบอายุโครงการ กรณีท่ี 1 และกรณีท่ี 2 ด้านล่างนี ้

ตัวอย่างแสดงการจ่ายคืนเงินจากการลงทุน ณ วันครบอายุโครงการ
สมมติให้เงินลงทุนทัง้ หมด 33,000,000 บาท สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
ส่ ว นที่ 1 :ประมาณ 32,670,000 บาท (ร้อ ยละ 99.00) ลงทุ น ในตราสารหนี ้แ ละ/หรื อ เงิ น ฝากทั้ง ในประเทศและ/หรื อ
ต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ส่วนนีห้ ลังหักค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนแล้ว เติบโตเป็ น 33,000,000 บาท (ร้อย
ละ 100.00)
ส่ว นที ่ 2 : ประมาณ 330,000 บาท (ร้อ ยละ 1.00) ลงทุน ในสัญ ญาคอลวอร์แ รนท์ (Call Warrant) หรือ สัญ ญาคอ
ลออปชั่น (Call Option) ซึ่งมูลค่าตามขนาดของสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option)
อยู่ท่ี USD 1,000,000 (33,000,000 บาท) (ร้อยละ 100)
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ประเภทหลักทรัพย์ / ทรัพย์สิน
ส่วนที่ 1: ตราสารหนี ้ และ/หรือ เงินฝากทัง้ ใน
และ/หรือ ต่างประเทศ
หักค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
เงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุนในส่วนที่ 1
หลังหักค่าใช้จ่ายของกองทุนโดยประมาณ
ส่วนที่ 2: สัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant)
หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option)

สัดส่วนการลงทุน
โดยประมาณ

อัตราผลตอบแทน
ณ วันครบอายุโครงการ
(ประมาณ 1 ปี 6 เดือน)

เงินต้นและ
ผลตอบแทนที่
คาดว่าจะได้รับ
(ต่ออายุโครงการ)

99.00%

ประมาณ1.90%

100.56%
0.56%
100.00%

1.00%

ตัว อย่ า งผลตอบแทนจากสัญ ญาคอลวอร์แ รนท์
(Call Warrant) หรื อ สั ญ ญาคอลออปชั่ น (Call
Option) ปรากฏตามตารางท้ายนี ้

หมายเหตุ
(1) ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมจัดการ) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่เกินจากอัตราสูงสุด
ที่ระบุไว้ในโครงการ
(2) กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่
สามารถชาระเงินต้นและดอกเบีย้ คืนได้
(3) อัตราผลตอบแทนอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กับสภาวะตลาด ณ ขณะที่กองทุนลงทุนจริง ซึ่งอาจทาให้ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้
สมมุติให้
วันที่จดทะเบียน : 20 ต.ค. 2564 , วันที่สนิ ้ สุดอายุโครงการ : 20 เม.ย. 2565
1. วันเข้าทาสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option) คือ 20 ต.ค. 2564
2. Initial Price ของ iShares FTSE China A50 ETF ณ วัน เข้า ท าสัญ ญาคอลวอร์แ รนท์ (Call Warrant) หรื อ สัญ ญาคอ
ลออปชั่น (Call Option) คือ 100
3. อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเข้าทาสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option) คือ 33.00
บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ
4. วันพิจารณาสินทรัพย์อา้ งอิง สัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option) คือ วันที่ 12
เม.ย. 2565
5. อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อา้ งอิง สัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call
Option) ในกรณีค่าเงินบาทแข็งค่า คือ 32.50 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ ในกรณีท่ีค่าเงินบาทอ่อนค่า คือ 33.50 บาท/
ดอลลาร์สหรัฐฯ
6. กาหนดให้ Participation rate = 15%
7. กาหนดให้ Rebate Rate = 0.25%
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กาหนดนิยามให้ “Knock Out” หมายถึง เหตุการณ์ทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50 ETF
เพิ่มขึ้นสูงเกินกว่า 20.0% ของ Initial Price หรือมีมูลค่าหน่ วยลงทุนมากกว่า 120 ในวันใดวันหนึ่ งตลอดอายุ
สัญญารวมถึงวันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง
กรณี Knock Out มูลค่าหน่วยลงทุนของ มูลค่าหน่วยลงทุนของ มูลค่าหน่วยลงทุนของ การเปลี่ยนแปลงของ
กองทุน iShares FTSE กองทุน iShares FTSE กองทุน iShares FTSE มูลค่าหน่วยลงทุนของ
China A50 ETF ณ วัน China A50 ETF ที่ขนึ ้ China A50 ETF ณ วัน กองทุน iShares
เริ่มต้นสัญญา
สูงสุดในระหว่างอายุ พิจารณาดัชนีอา้ งอิง FTSE China A50
(Initial Price)
สัญญา
(Final Price)
ETF ณ วันพิจารณา
ดัชนีอา้ งอิงเทียบกับ
วันเริ่มต้นสัญญา
ไม่เกินกว่า120
ไม่เกิด
(เปลี่ยนแปลงไม่เกิน
1
100
90
-10%
Knock Out
20% นับแต่วนั เริ่มต้น
สัญญา)
ไม่เกินกว่า120
15%
ไม่เกิด
(เปลี่ยนแปลงไม่เกิน
2
100
115
(เปลี่ยนแปลง15% นับ
Knock Out
20% นับแต่วนั เริ่มต้น
แต่วนั เริม่ ต้นสัญญา)
สัญญา)
ไม่ตอ้ งพิจารณา
เนื่องจากมูลค่าหน่วย
ลงทุนของ
กองทุน iShares
FTSE China A50
ETF ของวันใดวัน
เกินกว่า120
หนึ่งในระหว่างอายุ
เกิด
(เปลี่ยนแปลงเกินกว่า
3
100
125
สัญญาสูงเกินกว่า
Knock Out
20% นับแต่วนั เริ่มต้น
20% ของมูลค่า
สัญญา)
หน่วยลงทุนของ
กองทุน iShares
FTSE China A50
ETF ณ วันเริ่มต้น
สัญญา ซึ่งเข้าเงื่อนไข
การเกิด Knock Out

หน้า 8

ONE-COMPLEX1Y6M

ตัวอย่างสรุ ปผลตอบแทนทีค่ าดว่าจะได้รับจากการลงทุนในแต่ละกรณี
กรณีท่ี
เหตุการณ์
Final Price ของ
ส่วนที1่ :
ส่วนที2่
รวมเงินต้นและ
“Knock Out”
iShares FTSE
เงินต้น
ผลตอบแทนจาก
ผลตอบแทน
China A50 ETF
(บาท)*
สัญญาคอลวอร์
ทัง้ หมดเมื่อครบ
ณ วันพิจารณา
แรนท์(Call Warrant) อายุโครงการ
สินทรัพย์อ้างอิง
หรือสัญญาคอ
(บาท)*
ลออปชั่น (Call
Option) (บาท)*
1
ไม่เกิด Knock out Final Price น้อย
33,000,000
0 บาท
33,000,000 บาท
กว่า Initial Price
บาท
คานวณได้จาก
(หรือคิดเป็ น
ณ วันเข้าทา
= USD 1,000,000 x
0.00% ต่ออายุ
สัญญาคอลวอร์
([15.00% x Max
โครงการ)
แรนท์ (Call
(0%, (90/100)Warrant) หรือ
100%)])
สัญญาคอ
= USD 1,000,000 x
ลออปชั่น (Call
(15.00% x 0%)
Option)
= 0 บาท
2
ไม่เกิด Knock out
Final Priceสูง
33,000,000
กรณีเงินบาทแข็งค่า (32.50 บาท/USD)
กว่า Initial Price
บาท
731,250 บาท
33,731,250 บาท
ณ วันเข้าทา
สัญญาคอลวอร์
คานวณได้จาก
(หรือคิดเป็ น
แรนท์ (Call
= USD 1,000,000 x 2.216% ต่ออายุ
Warrant)หรือ
([15.00% x Max
โครงการ) (ถ้า
สัญญาคอ
(0%, (115/100)มูลค่าหน่วยลงทุน
ลออปชั่น (Call
100%)])
iShares FTSE
Option))
= USD 1,000,000 x China A50 ETF
(15.00% x 15%)
เปลี่ยนแปลง
=22,500 x 32.50
เพิ่มขึน้ 15% และ
= 731,250 บาท
เงินบาทแข็งค่า
ตามตัวอย่าง)
กรณีเงินบาทอ่อนค่า (33.50 บาท/USD)
753,750 บาท
33,753,750 บาท
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คานวณได้จาก
= USD 1,000,000 x
([15.00% x Max
(0%, (115/100)100%)])
= USD 1,000,000 x
(15.00% x 15%)
=22,500 x 33.50
= 753,750 บาท
3

เกิด Knock out

มูลค่าหน่วยลงทุน
ของ
กองทุน iShares
FTSE China A50
ETF ณ วันใดวัน
หนึ่งระหว่างอายุ
สัญญา รวมถึงวัน
พิจารณาสินทรัพย์
อ้างอิง สูงเกินกว่า
20% ของ initial
Price ดังนัน้ จึงไม่
ต้องพิจารณา Final
Price

33,000,000
บาท

(หรือคิดเป็ น
2.284% ต่ออายุ
โครงการ) (ถ้า
มูลค่าหน่วยลงทุน
ของ iShares
FTSE China A50
ETF เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึน้ 15% และ
เงินบาทอ่อนค่า
ตามตัวอย่าง)
กรณีเงินบาทแข็งค่า (32.50 บาท/USD)
81,250 บาท
33,081,250 บาท

คานวณได้จาก
(หรือคิดเป็ น
= USD 1,000,000 x 0.246% ต่ออายุ
Rebate Rate
โครงการ)
= USD 1,000,000 x
(0.25%)
= 2,500 x 32.50
= 81,250 บาท
กรณีเงินบาทอ่อนค่า (33.50 บาท/USD)
83,750 บาท
33,083,750 บาท

คานวณได้จาก
(หรือคิดเป็ น
= USD 1,000,000 x 0.254% ต่ออายุ
Rebate Rate
โครงการ)
= USD 1,000,000 x
(0.25%)
= 2,500 x 33.50
= 83,750 บาท
หมายเหตุ ตัวเลขเงินต้นและผลตอบแทนเป็ นเพียงตัวอย่างการคานวณเพื่อประกอบการอธิ บายเท่านั้น มิได้เป็ นการ
รับประกันว่าผูล้ งทุนจะได้รบั ผลตอบแทนตามที่แสดงไว้
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ตัวอย่างแผนภาพของรูปแบบการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทน

ข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับกองทุน iShares FTSE China A50 ETF ทีส่ ัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญา
คอลออปชั่น (Call Option) ใช้อ้างอิง
• กองทุน iShares FTSE A50 China Index เป็ นกองทุนอีทีเอฟที่จัดตัง้ และจัดการโดยBlackRock Asset Management
North Asia Limited จดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Stock Exchange of Hong Kong) ที่มีการลงทุน
เพื่อให้มีผลการดาเนินงานใกล้เคียงกับดัชนี FTSE China A50 Index ซึ่งประกอบด้วยหุน้ ของบริษัทในประเทศจีนที่ใหญ่
ที่สดุ 50 บริษัทที่จดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหุน้ เซี่ยงไฮ้หรือเซินเจิน้ หรือที่เรียกกันว่าหุน้ A-Shares (Bloomberg Ticker:
2823 HK)
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ท่ี www.ishares.com.hk
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Q : กองทุนรวมนีก้ าหนดสูตรการคานวณผลตอบแทน รูปแบบของผลตอบแทนรวมทัง้ เงือ่ นไขทีเ่ กี่ยวข้องไว้
อย่างไร ?
A : เป็ นแผนภาพรูปแบบของผลตอบแทนของกองทุนที่นกั ลงทุนจะได้รบั (pay-off diagram) ดังนี ้

โดยคาอธิบายและตัวอย่างปรากฏใน “สรุ ปรายละเอียดการลงทุนของกองทุน”

Q : กองทุนรวมนีเ้ หมาะสมกับผู้ลงทุนทีม่ ีความคาดหวังอย่างไร
A : กองทุน รวมนี ้เ หมาะสมกับ ผู้ลงทุน ที่ ค าดหวัง ผลตอบแทนส่ ว นเพิ่ ม จากการลงทุน ในสัญ ญาคอลวอร์แ รนท์ ( Call
Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับ มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares
FTSE China A50 ETF โดยสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่าวได้

หน้า 12

ONE-COMPLEX1Y6M

คาถามคาตอบทีค่ วรทราบเกี่ยวกับกองทุนรวม
1. กองทุนรวมนีม้ ีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ ?
กองทุนเปิ ด วรรณ คอมเพล็กซ์ รีเทิรน์ 1Y6M ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย เป็ นกองทุนสาหรับผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อยและผูม้ ี
เงินลงทุนสูง และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
2. กองทุนรวมนีม้ ีจานวนเงินทุนโครงการเท่าใด ?
2,000 ล้านบาท โดยที่ในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก สามารถเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุน
ของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจานวนเงินทุนของโครงการ
3. กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลา
เท่าใด ?
• ผูล้ งทุนที่ตอ้ งการแสวงหาโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนและสามารถรับความเสี่ยงได้ โดยจะลงทุนใน
ตราสารหนีท้ ่ีมีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) และ/หรือเงินฝาก และ/
หรือตราสารทางการเงินในต่างประเทศ และ/หรือในประเทศที่มีผลตอบแทนที่ดี รวมถึงการลงทุนในสัญญาวอร์
แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับ กับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50
ETF เพื่อเปิ ดโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มได้ โดยมีช่วงระยะเวลาการลงทุนประมาณ 1 ปี 6 เดือน
4. ปั จจัยใดทีม่ ีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?
• การเคลื่อนไหวของระดับของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50 ETF
• กรณีท่ีระดับของดัชนีอา้ งอิงไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ กองทุนจะไม่ได้รบั ผลตอบแทนเพิ่มเติมจากสัญญา
ซือ้ ขายล่วงหน้าและ/หรือสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) ) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option)
• กรณีท่ผี อู้ อกตราสารหรือสถาบันผูร้ บั เงินฝากไม่สามารถชาระเงินต้นและดอกเบีย้ ตามกาหนดระยะเวลา
• กรณีท่ีกองทุนไม่สามารถจาหน่ายจ่ายโอนตราสารหนีท้ ่กี องทุนถืออยู่ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอัน
สมควรเพื่อนาเงินมาชาระให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน เนื่องจากมีขอ้ จากัดในการจาหน่ายจ่ายโอนตราสารดังกล่าวตาม
ข้อกาหนดและเงื่อนไขของตราสารดังกล่าว หรือไม่มีตลาดรองสาหรับทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือมีตลาดรอง แต่
ราคาในตลาดรองอาจต่ากว่าราคาเสนอขายหรือราคาที่กองทุนซือ้ ทรัพย์สินดังกล่าว
• กรณีท่จี านวนเงินที่กองทุนมีสิทธิได้รบั คืนจากการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนีต้ ่างประเทศต้องถูกหักภาษี ตาม
กฎหมายของต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
• กรณี ท่ีผู้เก็บรักษาตราสารหนีต้ ่างประเทศ นายหน้าผู้ถือตราสารหนีต้ ่างประเทศแทนหรือในนามของกองทุน
ธนาคาร หรือหน่วยลงทุนท้องถิ่นอื่น ๆ ไม่ชาระเงินที่ตนได้รบั มาจากผูอ้ อกตราสารหนีใ้ ห้แก่กองทุน
• กรณี ท่ี เ กิ ด ความผิ ด ปกติข องตลาดอัต ราแลกเปลี่ ย นท าให้ไม่ สามารถแลกเปลี่ ย นเงิน กลับ ได้ต ามอัตราและ
ระยะเวลาที่กาหนด หรือสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้แต่ไม่สามารถนาเงินกลับเข้ามาในประเทศได้
• กรณีท่กี องทุนเสียโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดีขึน้ เนื่องจากสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่กองทุนเข้าทาเพื่อป้องกัน
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ความเสี่ยงมีการเคลื่อนไหวของราคาแตกต่างไปจากผลตอบแทนที่กองทุนตัง้ ใจจะคุม้ ครองความเสี่ยง
• กรณีท่ีค่สู ญ
ั ญาธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงที่กองทุนเข้าทาอาจมีผลการดาเนินงานและฐานะการเงินที่ดอ้ ยลง จึง
ขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพัน ทาให้ผิดสัญญาหรือไม่สามาถชาระหนีไ้ ด้ และอัตราแลกเปลี่ยนมี
ความผันผวนจนอาจมีผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าการลงทุนของกองทุนหรือรายได้จากการลงทุนของกองทุน
• กรณีท่สี ถาบันผูร้ บั ฝากเงินชาระคืนฝากก่อนครบกาหนด หรือใช้สิทธิใด ๆ ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของเงินฝาก
5. เป็ นกองทุนรวมทีม่ ีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมทีม่ ุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ ? อย่างไร ?
กองทุนเปิ ด วรรณ คอมเพล็กซ์ รีเทิรน์ 1Y6M ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย ไม่ใช่กองทุนรวมที่มกี ารประกันเงินลงทุนหรือ
คุม้ ครองเงินต้น
6. กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชี ?
• วันที่สนิ ้ สุดรอบบัญชี : ประมาณ 1 ปี นับจากวันที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ น
กองทุนรวม
• วันที่สิน้ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : ประมาณ 1 ปี นับจากวันที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
7. ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน ?
• ผูล้ งทุนมีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนจากการเพิ่มขึน้ ของมูลค่าหน่วยลงทุน (Capital Gain)
8. การลงทุนในกองทุนรวมนีค้ วรเปรียบเทียบกับตัวชีว้ ัด (Benchmark) ใด ? และควรลงทุนในกองทุนรวมนีเ้ ป็ น
ระยะเวลาเท่าใด ?
• ไม่มี เนื่องจากกองทุนไม่สามารถวัดผลการดาเนินงานได้เพราะอัตราผลตอบแทนของกองทุนขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขการ
จ่ายผลตอบแทนของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ซึ่งมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงที่สร้างขึน้ สาหรับกองทุนนีโ้ ดยเฉพาะ
9. คาถามและคาตอบเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงหรือตราสารที่มี
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note หรือ SN)
9.1 กองทุนรวมกาหนดอัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note หรือ SN) อย่างไร
• กองทุนมีการกาหนดอัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (Single entity limit)
สาหรับสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่กระทานอกศูนย์ซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (OTC Derivatives) และ
ตราสารที่มีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตามตารางสรุปอัตราส่วนของกองทุนรวมซึ่ง
เป็ นไปตามที่ประกาศกาหนด
โดยรายละเอียดการคานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าและตราสารที่มีสญ
ั ญาซือ้
ขายล่วงหน้าแฝง จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่สี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
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9.2 ผลกระทบทางลบที่มากทีส่ ุดจากการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note หรือ SN) ต่อเงินทุนของกองทุนรวมเป็ นอย่างไร
• หากราคาหลักทรัพย์อา้ งอิงมีความผันผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์จนอาจ
ท าให้ก องทุน ขาดทุน จากการลงทุน ในสัญ ญาซื อ้ ขายล่ ว งหน้าหรื อ ตราสารที่ มีสัญ ญาล่ ว งหน้าแฝง
(Structure Note หรือ SN) อย่างไรก็ตาม การขาดทุนดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อราคาและมีการ
ปรับเปลี่ยนสถานะการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าให้ทนั เหตุการณ์โดยการคานวณอัตราส่วนในการ
ลงทุนที่เหมาะสมกับภาวการณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยู่ตลอดเวลา
10. วิธีการในการคานวณ Global exposure limit และสมมติฐานทีใ่ ช้ในการคานวณ
วิธีการในการคานวน Global Exposure limit : VaR approach
สมมติฐานที่ใช้ในการคานวณ :
1. ระดับความเชื่อมั่น (confidence level) ร้อยละ 99.00
2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) 20 วันทาการ
3. ข้อมูลย้อนหลังที่ใช้ในการ (observation period) ไม่ต่ากว่า 250 วันทาการ
ประเภทของ VaR ที่บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง Absolute VaR ไม่เกิน 20% ของ NAV Hint
วิธีการวัดมูลค่าความเสี่ยงด้านตลาด : Historical Simulation
11. มูลค่าธุรกรรมตามหน้าสัญญาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่บริษัทจัดการประมาณการไว้ (expected gross
leverage)
ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
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คาถามคาตอบทีค่ วรทราบเกี่ยวกับข้อกาหนดในการซือ้ ขายและโอนหน่วยลงทุน
Q : ท่านต้องลงทุนเป็ นจานวนเงินเท่าไหร่ และคานวณเป็ นหน่วยลงทุนได้เท่าไหร่ ?
A : ท่านสามารถลงทุนเป็ นจานวนขัน้ ต่า 500,000.00 บาท สาหรับการสั่งซือ้ ครัง้ แรกเท่านัน้ ทัง้ นีไ้ ม่รวมค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยสามารถคานวณจานวนหน่วยลงทุนที่ผลู้ งทุนจะได้รบั จากจานวนหน่วยลงทุน = มูลค่าการ
สั่งซือ้ หน่วยลงทุน / [มูลค่าหน่วยลงทุน + ค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)]
Q : ท่านจะลงทุนในกองทุนรวมนีไ้ ด้อย่างไร ?
A : ท่านสามารถซือ้ หน่วยลงทุนได้ในช่วงเปิ ดเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรกเพียงครัง้ เดียวเท่านั้น ในระหว่างวันที่ 19-27
ตุลาคม 2564 โดยท่านสามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ท่ี ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่บริษัทแต่งตัง้
ผูส้ ่งั ซือ้ สามารถชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคาสั่งหักบัญชีธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ในเขตหักบัญชีเดียวกับบริษัทจัดการหรือสานักงานของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่รบั คาสั่งซือ้ เท่านัน้ เพื่อเข้า
บัญชีต่อไปนี ้
ชื่อบัญชี

ธนาคาร

สาขา

ประเภทบัญชี

เลขที่บัญชี

บัญชีจองซือ้ กองทุนเปิ ด บลจ. วรรณ จากัด

กรุงเทพ

สยามสแควร์

กระแสรายวัน

152-3-11123-3

บัญชีจองซือ้ กองทุนเปิ ด บลจ. วรรณ จากัด

กรุงศรีอยุธยา

สยามสแควร์

กระแสรายวัน

123-0-03671-7

บัญชีจองซือ้ กองทุนเปิ ด บลจ. วรรณ จากัด

กสิกรไทย

สยามสแควร์

กระแสรายวัน

026-1-09287-5

บัญชีจองซือ้ กองทุนเปิ ด บลจ. วรรณ จากัด

ไทยพาณิชย์

สยามสแควร์

กระแสรายวัน

038-3-07483-3

บัญชีจองซือ้ กองทุนเปิ ด บลจ. วรรณ จากัด

กรุงไทย

สยามสแควร์

กระแสรายวัน

052-6-08671-8

บัญชีจองซือ้ กองทุนเปิ ด บลจ. วรรณ จากัด

ทหารไทยธนชาต

สานักงานใหญ่

กระแสรายวัน

001-1-54342-8

บัญชีจองซือ้ กองทุนเปิ ด บลจ. วรรณ จากัด

ไทยเครดิต

สานักงานใหญ่

กระแสรายวัน

777-1-005-00-6

บัญชีจองซือ้ กองทุนเปิ ด บลจ. วรรณ จากัด

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

สานักลุมพินี

กระแสรายวัน

889-1-01067-2

บัญชีจองซือ้ กองทุนเปิ ด บลจ. วรรณ จากัด

ยูโอบี

สยามสแควร์

กระแสรายวัน

772-3-63112-6

บัญชีจองซือ้ กองทุนเปิ ด บลจ. วรรณ จากัด

ซีไอเอ็มบี

สาขาสีลม

กระแสรายวัน

800-0-19697-3

บัญชีจองซือ้ กองทุนเปิ ด บลจ. วรรณ จากัด

ทิสโก้

สานักงานใหญ่

กระแสรายวัน

00011140050610

บัญชีจองซือ้ กองทุนเปิ ด บลจ. วรรณ จากัด

ออมสิน

สยามสแควร์

กระแสรายวัน

000000445072

บัญชีจองซือ้ กองทุนเปิ ด บลจ. วรรณ จากัด

เกียรตินาคิน

สานักงานใหญ่

กระแสรายวัน

100-0-00238-2

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มวัน และเวลาทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน เพื่อเป็ น
การอานวยความสะดวกให้แก่ผซู้ ือ้ หน่วยลงทุนในอนาคต หรือระงับ เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทาการซือ้ ขาย
หน่วยลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น กรณี ท่ีเกิดจากวันหยุดทาการของตลาดซือ้ ขายใน
ต่ า งประเทศที่ ก องทุน ไปลงทุน หรื อ กรณี อื่ น ใดที่ อ าจมี ผลกระทบต่อ การรับ คาสั่งซือ้ ขายของกองทุน หรื อ เพื่ อ ลด
ความเสี่ ย ง ป้ อ งกั น ผลกระทบในทางลบ หรื อ เพื่ อ ประโยชน์แ ก่ ก องทุ น โดยถื อ ว่ า ได้รับ ความเห็ น ชอบจากผู้ถื อ
หน่วยลงทุนแล้ว โดยที่บริษัทจัดการจะปิ ดประกาศเพื่อแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 1 วัน ยกเว้นกรณีท่ีเกิด
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จากปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยพลัน
Q : ท่านจะได้เงินทุนคืนโดยการขายหน่วยลงทุนได้อย่างไร ?
A : ท่านสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ดงั นี ้
การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดาเนินการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเมื่อสิน้ สุดอายุโครงการ โดยบริษัทจัดการจะประกาศแจ้งวันรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติและวันครบอายุโครงการ โดยจะปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ สถานที่ติดต่อของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และประกาศผ่านทางเว็บ ไซต์ของบริษัทจัดการ ภายใน 30 วันทาการนับจากวันที่
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
ในกรณีวันที่กาหนดรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตินั้นตรงกับวันหยุดทาการของบริษัทจัดการหรือเป็ นวันที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มี ค าสั่ ง ให้บ ริ ษั ท จั ด การหยุ ด รับ ค าสั่ง ซื ้อ หรื อ ค าสั่ ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น เปิ ด
บริษัทจัดการจะดาเนินการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันทาการถัดไป
บริษัทจัดการจะดาเนินการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามราคารับซือ้ คืน ณ วันที่รบั ซือ้ คืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ ตามรายชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ณ วันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
โดยบริษัทจัดการจะดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 5 วันทาการนับแต่วันรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนโดยอัตโนมัติ ทัง้ นี ้ เว้นแต่กรณีเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วนส่วนโครงการ ซึ่งบริษัทจัดการจะชาระค่ าขายคืนดังกล่าว ตามวิธีท่ีผูถ้ ือหน่วยลงทุนระบุไว้ใน
แบบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนเปิ ด
Q : กรณีใดทีบ่ ริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ?
A : บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และหรือระงับการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนทัง้ หมดหรือบางส่วน ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) กรณีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดของบริษัทจัดการ เรื่อง “การเสนอขายหน่วยลงทุน หรือเข้า
เงื่อนไขเรื่อง การไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามสั่ง”
(2) กรณี ท่ีเอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้จองซือ้ หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็ นความจริง หรือไม่
ครบถ้วน
(3) กรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน
หรือต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ
Q : กองทุนรวมนี้มีข้อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งทีร่ ับไว้แล้ว และการหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือขายหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร ?
A : การเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้แล้ว
ได้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี ้
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(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีท่ีเข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี ้ โดยได้รบั ความ
เห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) มีเหตุท่ที าให้กองทุนไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนไม่ถกู ต้องโดยมีมลู ค่าตัง้ แต่ 1 สตางค์ขนึ ้ ไป และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถกู ต้อง
และผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนข้างต้น ให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก) เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนมีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่
ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ข) แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุ นไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(ค) แจ้งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน พร้อมทัง้ จัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้ รบั ความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ดาเนินการแทนก็ได้
(ง) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผถู้ ือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชาระค่าขายคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตามลาดับวันที่ส่งคาสั่งขายคืนก่อนหลัง
การไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รบั ไว้แล้ว
การดาเนิ นการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้ องผิดนัดชาระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุน
ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจาหน่ายได้ด้วยราคาทีส่ มเหตุสมผล (side pocket)
บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.9/2564 เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวม
เพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรั บคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings)
บริษัทจัดการสามารถดาเนินการได้สงู สุดไม่เกิน 5 วันทาการ เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงาน โดย
บริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจาเป็ นต้องระงับการซือ้ ขายหน่วยลงทุนโดยได้รบั ความ
เห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์ อันเนื่องจากเหตุจาเป็ นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี ้
1. ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม
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อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ให้บ ริษั ท จัด การปฏิ บัติ ต าม ประกาศสานัก งานคณะกรรมการกากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่
มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
ทั้งนี ้ การไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้ว ยเหตุ อื่ น ให้เ ป็ น ไปตามประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น ที่ ทน. 11/2564 เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่ อผูล้ งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
การหยุดรับคาสั่งซือ้ / ขายคืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจประกาศกาหนดให้
บริษัทจัดการหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเป็ นการชั่วคราว ทัง้ นี ้ ไม่เกิน
กว่า 20 วันทาการติดต่อกัน
Q : ท่านจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้อย่างไร ?
A : บริษัทจัดการจะไม่เปิ ดให้สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างอายุโครงการ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปิ ดให้ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการมายังกองทุนนี ้
(“กองทุนปลายทาง”) ได้ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
Q : กองทุนกาหนดวิธีการโอน และข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน ?
A : นายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะปฏิเสธการโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ อันจะมีผลให้ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนไม่เข้าลักษณะเป็ นการเสนอขายเฉพาะผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อยและผูม้ ีเงินลงทุนสูง เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
ในกรณีการโอนหน่วยลงทุนผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องติดต่อบริษัทจัดการโดยตรงพร้อมทัง้ กรอกรายละเอียดในใบสาคัญการ
โอนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน พร้อมทัง้ แนบเอกสารการโอนตามที่บริษัทจัดการกาหนด
Q : ท่านจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ได้จากช่องทางใด ?
A : ท่า นสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน ณ วัน ทาการสุดท้ายของเดือนได้ท่ี บลจ.วรรณ โทรศัพท์
0-2659-8888 กด 1 (ฝ่ ายลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ แ ละสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ) หรื อ ผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื ้อ คื น
หน่วยลงทุน หรือ www.one-asset.com ภายใน 2 วันทาการถัดจากวันทาการสุดท้ายของเดือน
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คาถามคาตอบทีค่ วรทราบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน
Q : กองทุนมีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ?
A : กองทุนเปิ ด วรรณ คอมเพล็กซ์ รีเทิรน์ 1Y6M ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย จะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะ
ดาเนินตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
(1) ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื่อผูส้ ่ งั ซือ้ ที่ได้รบั การจัดสรร
หน่วยลงทุนเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเพื่อจัดส่ง
ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิน้ สุดระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรก
(2) ภายหลังจากที่มีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนเพิ่ม นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื่อผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนรายใหม่เป็ น
ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ในทะเบี ย นผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น พร้อ มทั้ ง ด าเนิ น การให้มี ก ารส่ ง มอบหนั ง สื อ รับ รองสิ ท ธิ ใ น
หน่วยลงทุน เพื่อเป็ นการยืนยันจานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผูส้ ่ งั ซือ้ นั้นๆ ทางไปรษณีย ์ ภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่
วันถัดจากวันคานวณราคาขายหน่วยลงทุน
(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการ
นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันคานวณราคาขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ดังนัน้ บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือ
ของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ส่งให้ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็ นรายการที่เป็ นปั จจุบนั และถูกต้อง
ในกรณี ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ตั้ง แต่ 2 คนขึ น้ ไปแต่ ไ ม่ เ กิ น 4 คน ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ร่ ว มกัน นายทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุน จะ
จดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็ นผู้ถื อหน่วยลงทุน ร่วมกันในทะเบียนผู้ถือ หน่วยลงทุน และจะถื อเอาบุคคล
ที่มีช่ือแรกในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนเปิ ดเป็ นผูใ้ ช้สิทธิในฐานะผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือผูร้ บั เงินที่ได้จากการขายคืนหน่วย
ลงทุนหรือเงินปั นผล (ถ้ามี)
(4) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องทาการทักท้วงข้อผิ ดพลาด
ภายใน 7 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่ได้รบั หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนได้
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อนึ่ง ในกรณีท่ีผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้รอ้ งขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนจานวนนัน้ ๆ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องติดต่อบริษัทจัดการโดยตรงเพื่อส่งมอบคืนใบหน่วยลงทุน
เป็ นเวลาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 2 วันทาการก่อนการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนดาเนินการโอน
หน่วยลงทุนจานวนนัน้ ๆ เข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุนเสียก่อน
ทั้งนี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่งให้กับผู้
สั่งซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน เพื่อเป็ นหลักฐานยืนยันการทารายการซือ้ หรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยผูส้ ่งั ซือ้
หรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี่ยนรู ปแบบของเอกสารแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่บริษัทจัดการ กาหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขใน
การออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ ระยะเวลาการส่งมอบ เพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื่อปกป้อง
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็ นการ
แก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่าเป็ นการดาเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
สามารถใช้อา้ งอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีท่ีผูถ้ ือหน่วยลงทุนจาเป็ นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทาใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
Q : ช่องทางและวิธีการทีผ่ ู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้
สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ?
A : ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ี www.one-asset.com
Q : หากท่านต้องการร้องเรียนจะทาได้อย่างไร ?
A : ท่านสามารถส่งข้อร้องเรียนได้ท่ี
• บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน วรรณ จากัด
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชัน้ 9, 24 ถนนพระราม 1 กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2659-8888 ติดต่อฝ่ ายกากับและตรวจสอบ
www.one-asset.com
• สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center)
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999
www.sec.or.th
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• ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2544-3935-7
Q : นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ วิธกี ารเข้าสูก่ ระบวนการดังกล่าว ?
A : ไม่มี

หน้า 22

ONE-COMPLEX1Y6M

คาถามคาตอบทีค่ วรทราบเกี่ยวกับบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินการของกองทุนรวม
Q : ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทั จัดการ
A : บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน วรรณ จากัด
เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชัน้ 9, 24
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860
รายชื่อกรรมการ
นางนันทรัตน์ สุรกั ขกะ
นายวอง ไซ ฮัง
นายจิน-หลง เจิง้
นายจือ้ -หง หลิน
นางชิง ชิง ลี
นายกฤช ปั ทมวิชยั พร
นายพจน์ หะริณสุต
รายชื่อผู้บริหาร
นายพจน์ หะริณสุต
นายกฤช ปั ทมวิชยั พร
นายมณฑล จุนชยะ
นายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร
นายเกรียงไกร พัวพันธุน์ ิวฒ
ั น์
นางปั ทมเกสร์ อมาตยกุล
นางสาวปราณี ปี ตกิ วินวงศ์
นางสาวชิดชนก ส่งศิริ
นางวรางคณา ศิรโิ ชติวณิชย์
นางสาวอรกัญญา อรุณรัตน์
นายธนธร ประสิทธิ์พรม
นางสาวรุง่ รัตน์ นิยะถิระกุล
นายอรรณพ บุญคณานุรกั ษ์
นางสาวอรนุช อัศวปรีชา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฎิบตั ิการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายกองทุนส่วนบุคคลและ
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง
ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ ายปฏิบตั ิการกองทุน
ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ ายลูกค้าบุคคลและสถาบัน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์
ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ ายทะเบียน
ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ ายกลยุทธ์ธุรกิจและสื่อสารองค์กร
ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
โครงสร้างพืน้ ฐาน
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นางนวรัตน์ พวงไพโรจน์
นายสุธนิน เทพอารักษ์
นางสาวอุมาพร แผ่วรคุณ
นางสาวดวงพร พรพัฒนารักษ์
นางสาวฐิติพร ศิรพิ นั ธ์
นางสาวมาลินี วิเชียรวิญญู

ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ ายกากับและตรวจสอบ
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายจัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายซือ้ ขายหลักทรัพย์
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายการเงินและบัญชี
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ
รองผูอ้ านวยการ ฝ่ ายธุรการ

จานวนกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 มีจานวนกองทุนรวมทัง้ หมด 111 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ
83,929.04 ล้านบาท
รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee)
นายมณฑล จุนชยะ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน
นางสาวพรอุมา เทวาหุดี
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายจัดการกองทุน ตราสารหนี ้
นางสาวจันทร์เพ็ญ ชูวงษ์
ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน ตราสารหนี ้
นางสาวประภาภรณ์ ซื่อเจริญกิจ
ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน ตราสารหนี ้
นางสาวกวิศา เหมเวช
ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน ตราสารหนี ้
นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาธร
ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน ตราสารทุน
นายสันธาน เฮงสกุล
ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน ตราสารทุน
นายเกรียงไกร ทานุทศั น์
ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน ตราสารทุน
นางสาวจารุภทั ร ศรีจาเริญ
ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน ตราสารทุน
นายสุทธิโรจน์ สิทธิวฒ
ั นานนท์
ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน ต่างประเทศ
นายสิทธิ์ จ่างตระกูล
ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน ต่างประเทศ
นายธัชธรรม วิจารณกรณ์
ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน ต่างประเทศ
นางนวรัตน์ พวงไพโรจน์
ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ ายกากับและตรวจสอบ
นางสาวชิดชนก ส่งศิริ
ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง
ชื่อ - สกุล
คุณมณฑล จุนชยะ

ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์ทางาน
▪ ป.โท บริหารธุรกิจ (MBA) ▪ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน
มหาวิทยาลัยหอการค้า
บลจ.วรรณ จากัด
ไทย
▪ หัวหน้าฝ่ ายจัดการกองทุนตราสารทุน
▪ ป.ตรี บริหารธุรกิจ
บลจ.ธนชาต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ▪ นักวิเคราะห์อาวุโส บลจ.ออมสิน จากัด
▪ นักวิเคราะห์ บล.เกียรตินาคิน

หน้าที่รบั ผิดชอบ
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
การลงทุน
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ชื่อ - สกุล

ประวัติการศึกษา
คุณสุทธิโรจน์ สิทธิวฒ
ั นานนท์ ▪ ป.โท บริหารธุรกิจ สาขา
การเงิน ESCP-EAP
(European School of
Business)
▪ ป.โท บริหารธุรกิจ
International Business
Asian Institute of
Technology
▪ ป.ตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณสิทธิ์ จ่างตระกูล

คุณธัชธรรม วิจารณกรณ์

ประสบการณ์ทางาน
▪ ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายจัดการกองทุน
ต่างประเทศ บลจ.วรรณ จากัด
▪ ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ตราสารหนี ้ บลจ.วรรณ จากัด
▪ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายตราสารหนี ้
บลจ.กสิกรไทย จากัด
▪ Treasury department, Assistant
manager- TSFC
▪ Finance & Production manager
Kui Seng Safe Factory
▪ Finance department, Debt
management officer/Funding
officer – IFCT
▪ ป.โท การจัดการการเงิน ▪ ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
University of
ต่างประเทศ บลจ.วรรณ จากัด
Northumbria at
▪ ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายกองทุนต่างประเทศ
Newcastle, UK
บลจ.ธนชาต
▪ ป.ตรี เศรษฐศาสตร์
▪ ผูจ้ ดั การกองทุนฝ่ ายตราสารหนี ้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บลจ.ธนชาต
▪ นักวิจยั Morning Star, Thailand
▪ ป.โท Investment
▪ ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
management, ICMA
ต่างประเทศและกองทุนทางเลือก
Centre, University of
▪ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการ
Reading
กองทุนต่างประเทศและกองทุนทางเลือก
▪ ป.ตรี เศรษฐศาสตร์
▪ เจ้าหน้าที่ตลาดเงินตลาดทุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ธนาคารกรุงไทย
▪ เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
ธนาคารกรุงไทย

หน้าที่รบั ผิดชอบ
ผูจ้ ดั การกองทุน
(ต่างประเทศ)

ผูจ้ ดั การกองทุน
(ต่างประเทศ)

ผูจ้ ดั การกองทุน
(ต่างประเทศ)

Q : ใครเป็ นผู้ดูแลปรับปรุ งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพือ่ ให้การชาระเงินและจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็ นไปอย่างถูกต้อง ?
A : บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน วรรณ จากัด โทรศัพท์ 0-2659-8888
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Q : ใครเป็ นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริษัทจัดการให้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดการลงทุนทีต่ กลงไว้ ?
A : ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2544-3935-7
หมายเหตุ : นอกจากหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษา
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนด้วย
Q : ใครเป็ นผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมทีท่ ่านลงทุน ?
A : นางสาวซูซาน เอีย่ มวณิชชา หรือ นายสุชาติ พานิชย์เจริญ หรือ นางสาว ชื่นตา ชมเมิน
แห่งบริษัท เอส พี ออดิท จากัด โทรศัพท์ 0-2642-6172-4
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ท่านสามารถตรวจสอบการให้บริการกองทุนดังกล่าวได้จากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. วรรณ ได้ทผ่ี ู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (Selling
Agent) ดังนี้
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
โทร. 0-2777-7777
• บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
โทร. 0-2949-1000
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ได้รบั แต่งตัง้ จากบริษัทจัดการ
ทัง้ นี ้ ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่ให้บริการเพิม่ เติมได้ท่ี www.one-asset.com

คาถามคาตอบทีค่ วรทราบเกี่ยวกับช่องทางทีผ่ ู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
• บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน วรรณ จากัด หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
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ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิ ด วรรณ คอมเพล็กซ์ รีเทิรน์ 1Y6M ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี ้ และ/หรือเงินฝากทัง้
ในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ เช่น ตั๋วแลกเงินธนาคารพาณิชย์ เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ และตราสารหนีท้ ่ีออกโดย
บริษัทเอกชนทั่วไป เป็ นต้น โดยจะลงทุนในตราสารหนีท้ ่มี ีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment
Grade) รวมกันทัง้ สิน้ ประมาณร้อยละ 99.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโต
เป็ นร้อยละ 100.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนีก้ องทุนจะแบ่งเงินลงทุนส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ
1.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนเพื่อลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สัญญาคอลวอร์แรนท์
(Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับกับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
iShares FTSE China A50 ETF ดังนัน้ มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจเพิ่มขึน้ หรือลดลงได้ในช่วงเวลาต่างๆ ได้ตามระดับ
ราคาของหลักทรัพย์ซ่งึ กองทุนได้ลงทุน ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กบั การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน อันได้แก่
• ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทีม่ ีสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และ/หรือสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant)
หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option)
การลงทุน ในตราสารที่ มี สัญ ญาซื อ้ ขายล่ ว งหน้า และ/หรื อ สัญ ญาคอลวอร์แ รนท์ (Call Warrant) หรื อ สัญ ญา
คอลออปชั่น (Call Option) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับ ระดับของดัชนีอา้ งอิง (Index level) นัน้ มีความเสี่ยงสูง
กว่าการลงทุนในสินทรัพย์อา้ งอิงนัน้ โดยตรง ซึ่งนอกจากความเสี่ยงจากความผันผวนของระดับ ดัชนีอา้ งอิงแล้ว กองทุน
ยังมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงความเสี่ยงจากการที่บริษัทผูอ้ อกตราสาร/คู่สญ
ั ญา ไม่
สามารถชาระคืนเงินต้นหรือดอกเบีย้ ให้กองทุนเมื่อถึงวันที่ครบกาหนดอายุตราสาร
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
กองทุนจะลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ไทย หรือสถาบันการเงินไทย หรือ
ธนาคารซึ่งเป็ นสาขาของธนาคารต่างประเทศ หรือสถาบันการเงินต่างประเทศที่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือใน
อันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขึน้ ไป
• ความเสี่ยงจากผลตอบแทนทีไ่ ม่สมมาตร (Asymmetric Payoff Risk)
ธุรกรรมนีเ้ กิดจากการรวมกันระหว่างตราสารที่มีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และ/หรือ สัญญาวอร์
แรท์ (Warrant) ของราคาสินทรัพย์อา้ งอิงและ/หรืออัตราดอกเบีย้ กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนจะมีแนวโน้ม
ค่ อ นไปในเชิ ง ลบ (Downside) มากกว่ า เชิ ง บวก (Upside) ผู้ลงทุน ควรตระหนัก ถึ ง ลัก ษณะของผลตอบแทนที่ ไ ม่
สมมาตรดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
• ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) คือความเสี่ยงที่เกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนีม้ ี
การปรับตัวขึน้ ลง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ โดยความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยการ
กระจายการลงทุนในตราสารระยะสัน้ หรือตราสารที่มีอัตราดอกเบีย้ ลอยตัว รวมทั้งดาเนินการติดตามและวิเคราะห์
ปั จจัยที่จะมีผลกระทบต่อระดับราคาของหลักทรัพย์อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
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แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้ โดยกองทุนลงทุนในตราสารหนีร้ ะยะสัน้ และกระจายการลงทุนในตราสารหนีใ้ นช่วง
อายุท่ีมีความเหมาะสมกับภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี ้ เพื่อกาหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม รวมทั้ง
ดาเนินการติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อระดับราคาของหลักทรัพย์อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
• ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์มีการปรับตัว
ขึน้ ลงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม ตลาดทุน และตลาดเงิน
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) เป็ นต้น
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
โดยความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้ โดยการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เพื่อกาหนดสัดส่วนการ
ลงทุนที่เหมาะสม รวมทั้งดาเนินการติดตามและวิเคราะห์ปัจจัย ที่จะมีผลกระทบต่อระดับราคาของหลักทรัพย์อย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง
• ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกองทุนไม่สามารถซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ได้
ภายในระยะเวลาหรือราคาตามที่ตอ้ งการ เนื่องจากโอกาสในการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์มีจากัด
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยการพิจารณาลงทุน โดยคานึงถึงสภาพคล่องในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ก่อน
การตัดสินใจลงทุน
• ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนีข้ องผู้ออกหลักทรัพย์ (Default Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากผูอ้ อกหลักทรัพย์ท่ี
กองทุนไปลงทุนไม่สามารถชาระดอกเบีย้ และเงินต้นได้ตามเวลาที่กาหนด เนื่องจากผูอ้ อกหลักทรัพย์มีฐานะทางการเงิน
ที่ดอ้ ยลง หรือขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพัน
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
โดยความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพและความสามารถในการชาระหนีข้ องผูอ้ อกตราสาร
และทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสารเป็ นประจาสม่าเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสาคัญก็จะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
• ความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ (Exchange Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเพิ่มขึน้
หรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลหนึ่งเมื่อเทียบกับเงินอีกสกุลหนึ่ง เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ท่ี
ออกเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งจะทาให้ผลตอบแทนที่ได้รบั มีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
กองทุนเปิ ด วรรณ คอมเพล็กซ์ รีเทิรน์ 1Y6M ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย จะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
(Hedging) ทั้ง จ านวนในเงิ น ฝาก/ตราสารหนี ้ท่ี ลงทุน ในต่ างประเทศ แต่ ใ นส่ ว นของสัญ ญาคอลวอร์แ รนท์ (Call
Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option) จะลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะไม่ทาสัญญาป้องกันความ
หน้า 29

ONE-COMPLEX1Y6M

เสี่ ย ง ดัง นั้น กองทุน จึ งมีความเสี่ย งด้านอัต ราแลกเปลี่ ยนจากส่ วนของการลงทุน ในสัญ ญาคอลวอร์แรนท์ ( Call
Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option) ดังกล่าวนี ้
• ความเสี่ยงจากข้อจากัดการนาเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) คือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
ภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ทาให้กองทุนไม่
สามารถนาเงินกลับเข้ามาในประเทศได้ หรือสาเหตุอื่นๆ อันอาจทาให้ไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ตรงตามระยะเวลาที่
กาหนด
• ความเสี่ยงทางด้านภาษีอากร (Tax Risk)
ผูล้ งทุนพึงตระหนักว่าอัตราภาษีและหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ทกุ เมื่อ บริษัทจัดการมี ความ
ประสงค์ท่ีจะให้การดาเนินการทั้งหมดเท่าที่จะเป็ นไปได้ของกองทุนเป็ นไปในลักษณะที่จะไม่ทาให้ถือได้ว่ากองทุนมี
สถานประกอบการอยู่ในประเทศอื่นนอกจากประเทศไทย ทัง้ นี ้ ผลตอบแทนที่กองทุนมีสิทธิได้รบั อาจต้องถูกหักภาษี ณ
ที่จ่ายและเสียภาษีกาไร (ส่วนทุนหรืออื่นๆ) ที่ ได้รบั จากการขายทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนหรือจากการโอนเงินลงทุน ทัง้ นี ้
กฎหมายภาษี ในประเทศต่างๆ ที่กองทุนลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงเป็ นครัง้ คราวและมีผลกระทบต่อผูล้ งทุน ผูล้ งทุนต้อง
รับภาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากภายในและภายนอกประเทศทัง้ หมด (ซึ่งรวมถึ งภาษี การโอน อากร
แสตมป์ ภาษีอื่นๆ หรือค่าใช้จ่ายที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุน)
กองทุนอาจถูกเรียกเก็บภาษี เงินได้ ภาษีหกั ณ ที่จ่ายและภาษีอื่นๆ ในประเทศที่มีการลงทุน เนื่องจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนมี
ทัง้ ผูล้ งทุนสถาบันและผูล้ งทุนที่มิใ ช่ผลู้ งทุนสถาบัน จึงมีความเป็ นไปได้ท่ีโครงสร้างการลงทุนแบบหนึ่งจะส่งผลให้ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนบางรายไม่สามารถ (1) ได้รบั ประโยชน์จากอนุสญ
ั ญาด้านภาษี ซ่งึ ประเทศไทยทากับประเทศที่มีการลงทุน
หรื อ (2) เรี ย กร้อ งเครดิ ตสาหรับภาษี เงิน ได้แ ละภาษี หัก ณ ที่ จ่ า ยดังกล่ าว ดัง นั้ น ในการเลื อ กรู ป แบบการลงทุนที่
เหมาะสมสาหรับการลงทุน บริษัทจัดการอาจพิจารณาวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนโดยรวม มิใช่วตั ถุประสงค์การ
ลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่ง
• ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้ องกันความเสี่ยง เนื่องจากสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
อาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พืน้ ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าย่อมทาให้สินทรัพย์
สุทธิมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในทรัพย์พืน้ ฐาน (Underlying Asset) กรณีท่ีกองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่าว
เพื่ อ ป้ อ งกัน ความเสี่ ย ง กองทุน จะผูก พัน ตามเงื่ อ นไขที่ ร ะบุในสัญ ญาป้ องกัน ความเสี่ ย ง ซึ่งราคาที่ ได้ตกลงกันไว้
อาจมากกว่า หรือน้อยกว่าราคาตลาดขณะนั้น ทั้งนี ้ การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงนั้น
อาจจะไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทงั้ หมด และกรณีท่ีผจู้ ดั การกองทุ นคาดการณ์ผิด กองทุนอาจเสียโอกาสในการ
ได้รบั ผลตอบแทนที่มากขึน้
• ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน
การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนมีความเสี่ยงแตกต่างกัน ตามสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้าแต่ละประเภท ดังนี ้
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-

สัญญาออปชั่น คือ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่มลี กั ษณะของการให้สิทธิแก่ผซู้ ือ้ สัญญา (Long Position) ในการซือ้
หรือขายสินทรัพย์อา้ งอิง (Underlying) ในอนาคต โดยผูซ้ ือ้ สามารถเลือกที่จะใช้สิทธิหรือไม่ก็ได้ โดยผูซ้ ือ้ ต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียม (Premium) ในการได้มาซึง่ สิทธิดงั กล่าวด้วย ในส่วนของผูข้ ายสัญญาจะได้รบั ค่าธรรมเนียมมาก่อน
เพื่อแลกกับภาระผูกพันในอนาคตที่ตอ้ งปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ขายออกไป ความเสี่ยงของผูซ้ ือ้ สัญญาออปชั่น
ได้แก่ ความเสี่ยงที่ผู้ซือ้ ไม่สามารถใช้สิทธิ ภายในเวลาที่กาหนด ทาให้ตอ้ งจ่ายค่าธรรมเนียมไปโดยไม่ได้รับ
ผลตอบแทน
ความเสี่ยงของผูข้ ายสัญญาออปชั่น ได้แก่ ความเสี่ยงที่ผซู้ ือ้ ใช้สิทธิภายในเวลาที่กาหนด ซึ่งในกรณีท่เี ป็ นการขาย
สิทธิในการซือ้ (Short Call Option) จะทาให้ผูข้ ายมีความเสี่ยงที่ไม่มีขอ้ จากัด เนื่องจากมูลค่าทรัพย์สินอ้างอิง
สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้โดยไม่มีเพดานสูงสุด

-

สัญญาฟิ วเจอร์สและสัญญาฟอร์เวิ ร์ด คือ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่มีลักษณะของการเป็ นภาระผูกพันที่
คู่สญ
ั ญาต้องปฏิบตั ิตาม เมื่อถึ งระยะเวลาที่กาหนดไว้ กล่าวคือ เมื่อถึงกาหนดตามสัญญา ผูซ้ ือ้ ต้องซือ้ สินทรัพย์
อ้างอิงในราคาที่ได้ตกลงกันไว้แล้ว ไม่ว่าการซือ้ นั้นอาจจะทาให้เกิดกาไรหรือมีผลขาดทุนต่อผูซ้ ือ้ ก็ตาม โดยใน
ส่วนของผูข้ ายก็เช่นเดียวกัน ไม่ว่าการขายในราคาที่ได้ตกลงกันไว้จะทาให้เกิดกาไรหรือผลขาดทุน ก็ตอ้ งขายใน
ราคาดังกล่าว
ความแตกต่างของสัญญาฟิ วเจอร์สและสัญญาฟอร์เวิรด์ คือ สัญญาฟิ วเจอร์สสามารถซือ้ ขายกันได้ในตลาด
ซือ้ ขายล่วงหน้า (Future Market) โดยมีการกาหนดขนาดของสัญญา คุณภาพของสินทรัพย์อ้างอิง และเวลา
ในการส่งมอบที่เป็ นมาตรฐาน และมีสานักหักบัญชี (Clearing House) ทาหน้าที่ในการเรียกหลักประกันเพื่อเป็ น
หลักประกันความเสี่ยงให้ทงั้ 2 ฝ่ ายปฏิบตั ิตามสัญญา โดยจะมีการกาหนดมูลค่าสัญญาตามราคาตลาด (Mark to
Market) ส่วนสัญญาฟอร์เวิรด์ จะไม่มีการกาหนดมาตรฐานใด ๆ สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะราย
ของคู่สญ
ั ญาได้
ความเสี่ยงของสัญญาฟิ วเจอร์สและสัญญาฟอร์เวิรด์ ได้แก่ ความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์อา้ งอิงที่เปลี่ยนแปลง
ไปในทิศทางที่ทาให้มลู ค่าของสัญญาฟิ วเจอร์สและสัญญาฟอร์เวิรด์ มีผลขาดทุน เช่น กองทุนรวมเข้าไปทาสัญญา
ฟิ วเจอร์ส ซือ้ หุน้ ที่ราคา 100 บาท ถ้าครบกาหนดสัญญาราคาหุน้ ในวันนัน้ อยู่ท่ี 80 บาท กองทุนรวมจะขาดทุน 20
บาท แต่ในทางตรงข้ามถ้าราคาหุน้ ในวันนัน้ อยู่ท่ี 125 บาท กองทุนรวมจะมีกาไร 25 บาท

-

สัญญาสวอป คือ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่มีลกั ษณะของการที่บุคคล 2 ฝ่ ายมาตกลงแลกเปลี่ยนกระแสเงินสด
ระหว่างกันในช่วงเวลาในอนาคต โดยการรับและจ่ายกระแสเงินสดที่มีการอ้างอิงกับสินทรัพย์อา้ งอิง โดยคู่สญ
ั ญา
ทัง้ 2 ฝ่ ายสามารถกาหนดลักษณะของสัญญาได้ตามความต้องการ
ความเสี่ยงของสัญญาสวอป ได้แก่ ความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์อา้ งอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทาให้
มูลค่าของสัญญาสวอปมีผลขาดทุน เช่น กองทุนทาสัญญาสวอปกับธนาคาร เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้ คงที่
(5%) ที่กองทุนได้รบั กับอัตราดอกเบีย้ ลอยตัว (MLR+1% = 4%) กองทุนต้องชาระเงินให้ธนาคาร เท่ากับ 10,000
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บาท [(5%-4%)*10,000] ซึ่งถ้ากองทุนรวมไม่ทาสัญญาสวอปดังกล่าวกองทุนก็ไม่มีภาระต้องชาระเงิน
• ความเสี่ยงจากความสามารถในการปฏิบตั ิสัญญาของคู่สัญญา (Counterparty Risk)
ในกรณี ท่ี เ ป็ น สัญ ญาซื อ้ ขายล่ ว งหน้า ที่ เ ป็ น การซื อ้ ขายนอกตลาด (Over the Counter : OTC) เช่ น สัญ ญาสวอป
สัญญาฟอร์เวิรด์ สัญญาออปชั่นที่ซือ้ ขายนอกตลาด กองทุนรวมจะมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ตกลงกันไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะทาการวิเคราะห์สถานะหรืออันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่เป็ น
คู่ สัญ ญาอย่ า งสม่ า เสมอและต่ อ เนื่ อ ง หากมี ก ารปรับ ตัว ในทางลบอย่ า งมี นัย ส าคัญ บริ ษั ท จัด การจะพิ จ ารณา
ปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้ หมดทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยรวมทัง้ หมดที่ประมาณการได้
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)*/***
ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ (trustee fee)*
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (registrar fee)*
ค่าใช้จา่ ยในการสอบบัญชี**
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ**
ค่าใช้จา่ ยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ที่เรียกเก็บจาก
กองทุนรวม
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยที่ประมาณการไม่ได้

อัตราตามโครงการ
(% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี )
ไม่เกิน 4.317
ไม่เกิน 2.14
ไม่เกิน 0.107
ไม่เกิน 1.07
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง

เรียกเก็บจริง
(%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี )

ไม่เกิน 0.50

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจริงทัง้ หมด

0.4209
0.0321
0.107
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง
0.56

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะคานวณทุกวันทาการ
โดยใช้มลู ค่าทรัพย์สินทัง้ หมดหักด้วยมูลค่าหนีส้ ินทัง้ หมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในแต่ละวันเป็ นฐานในการคานวณ
**ค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็ นค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงตามรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกันแล้ว
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์กองทุนรวม เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่สามารถประมาณการณ์ได้ เช่น
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดตัง้ กองทุนรวม ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าจัดทาเอกสารต่าง ๆ ของกองทุน เช่น หนังสือชีช้ วน หนังสือบอกกล่าว
ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน รวมถึงค่าจัดส่งเอกสารดังกล่าว เมื่อรวมกันแล้ว ประมาณการณ์คา่ ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ไม่เกินร้อยละ 4.317
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็ นเพียงการประมาณการณ์ อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะไม่เกินกว่าอัตราขัน้ สูงของยอดรวมค่าธรรมเนียม และ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ในโครงการ
- ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบไว้ในหนังสือชีช้ วนเสนอขาย
หน่วยลงทุน
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ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ส่งั ซือ้ หรือผู้ถือหน่วย

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

อัตราตามโครงการ
(%ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ไม่เกิน 2.14
ไม่เกิน 2.14
ไม่เกิน 2.14
ไม่เกิน 2.14
มี

เรียกเก็บจริง
(%ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ยกเว้นการเรียกเก็บ
ยกเว้นการเรียกเก็บ
ยกเว้นการเรียกเก็บ
ยกเว้นการเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกันแล้ว
2. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ
อาจเก็บจากผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม และ/หรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนสามารถต่อรองอัตราค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบรายละเอียดต่อไป โดยติดประกาศไว้ที่สานักงานของบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุน และ/หรือผ่านเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ
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ตารางสรุ ปอัตราส่วนการลงทุนของ
กองทุนเปิ ด วรรณ คอมเพล็กซ์ รีเทิรน์ 1Y6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ
1
2

ประเภททรัพย์สนิ
ตราสารภาครัฐไทย
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึน้ ไป

3
4
5

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่จากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade แต่ต่า
ไม่เกิน 35%
กว่า 2 อันดับแรก
2.3 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับต่ากว่า investment
ไม่เกิน 15%
grade หรือไม่มี credit rating
หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1 หรือ
ไม่จากัดอัตราส่วน
ข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ไม่เกิน 20%
ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
5.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนีก้ ึ่งทุน ตราสารที่มีสญ
ั ญาซือ้
(1) 20% หรือ
ขายล่วงหน้าแฝง หรือศุกกู ที่ผอู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย (2) นา้ หนักของตราสารที่ลงทุนใน
หรือสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รบั อนุญาตให้
benchmark + 5%
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทั่วไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีท่เี ป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน ที่ไม่ได้มี
ลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ ภี าระผูกพันตามตรา
สารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี ้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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ข้อ

6

ประเภททรัพย์สนิ
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 ในกรณีท่เี ป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนีม้ ากกว่า 397 วัน
นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market
ทรัพย์สินดังนี ้
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซือ้ ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผอู้ อกตรา
สารอยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุท่อี าจทาให้มีการเพิกถอน
การเป็ นหลักทรัพย์ซือ้ ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จดั ตัง้ ขึน้ ไม่วา่ ตามกฎหมายไทย
หรือกฎหมายต่างประเทศ ซึง่ หุน้ ของบริษัทดังกล่าวซือ้ ขายใน
SET หรือในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงตราสารทุนที่ผอู้ อกตราสารอยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไข
เหตุท่อี าจทาให้มีการเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซือ้ ขายใน
SET หรือในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.3 หุน้ ที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ ขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
6.4.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนีก้ ึ่งทุน ตราสารที่มี
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง หรือศุกกู ที่ผอู้ อกจัดตัง้
ขึน้ ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ ใน
ต่างประเทศ หรือผูอ้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที่ได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย) หรือเป็ นตราสาร Basel III

อัตราส่วน (% ของ NAV)

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูง
กว่า
(1) 15% หรือ
(2) นา้ หนักของทรัพย์สินใน benchmark +
5%
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ข้อ

6.5
6.6
6.7
6.8

ประเภททรัพย์สนิ
6.4.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
6.4.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ
ในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
6.4.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทั่วไปโดย
มีรายละเอียดตามแบบ filing
6.4.2.3 ในกรณีท่เี ป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี ้
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วนั ที่
ลงทุนที่ไม่ได้มีลกั ษณะตาม 6.4.2.1 หรือ
6.4.2.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสาร
ดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี ้
6.4.2.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.2.3.2 สถาบันการเงินระหว่าง
ประเทศที่ประเทศไทยเป็ น
สมาชิก
6.4.2.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มี
ลักษณะทานองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.4.2.3.1 – 6.4.2.3.2
6.4.3 ในกรณีท่เี ป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนีม้ ากกว่า
397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ใน
ระบบของ regulated market
DW
reverse repo
OTC derivatives
หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
6.8.1 จดทะเบียนซือ้ ขายหรืออยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบียนซือ้ ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่
อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุท่อี าจทาให้มกี ารเพิก
ถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือ้ ขายใน SET หรือ
ในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.8.2 เป็ นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลกั ษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานอสังหาริมทรัพย์
หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund)
ตามแนวทางที่สานักงานกาหนด

อัตราส่วน (% ของ NAV)
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ข้อ

ประเภททรัพย์สนิ
อัตราส่วน (% ของ NAV)
6.9 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซือ้ ขายหรืออยูใ่ นระหว่าง
IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ ขายในกระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์
ของ SET หรือของตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่
ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไข
เหตุท่ีอาจทาให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือ้
ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.10 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 หรือข้อ
3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 ที่จดทะเบียนซือ้ ขายหรืออยูใ่ นระหว่าง
IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ ขายในกระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์
ของ SET หรือของตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่
ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุท่ี
อาจทาให้มกี ารเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือ้ ขาย
ใน SET หรือในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะกระจาย
ไม่จากัดอัตราส่วน
การลงทุนในกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการ
เช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สานักงานกาหนด
และมีลกั ษณะตาม 6.8.1
8 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)
รวมกันไม่เกิน 5%
หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝาก ผูอ้ อกตราสาร หรือคู่สญ
ั ญา
แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สนิ
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1
การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยูใ่ น ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ ดังนี ้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
กลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน
(1) 25% หรือ
ธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว
(2) นา้ หนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%
หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สนิ ดังนี ้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
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ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ
1

2

ประเภททรัพย์สนิ
อัตราส่วน (% ของ NAV)
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่ - รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบ
นิติบคุ คลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุ คล
ปี บญ
ั ชี เว้นแต่เป็ นกองทุนรวมที่
ดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ่งั จ่าย หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี ้
มีอายุโครงการน้อยกว่า 1 ปี ให้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
เฉลีย่ ตามรอบอายุกองทุน
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั กองทุนรวม
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ที่อายุกองทุนคงเหลือน้อยกว่า
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
หรือเท่ากับ 6 เดือน ทัง้ นี ้ เฉพาะ
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนรวมได้รบั โอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สญ
ั ญาตาม
กองทุนรวมที่มีอายุโครงการ
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี
ทรัพย์สินดังนี ้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุน
รวมได้ดาเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตาม
วิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนรวมสามารถขาย
คืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 ตราสารที่มีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึง ตราสารที่มี
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี ้
ที่ออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี ้

3

(ข้อนีไ้ ม่ใช้กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน
buy & hold ที่ลงทุนใน ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราสารที่มีสญ
ั ญาซือ้
ขายล่วงหน้าแฝง เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกิน
อายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives
เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)
reverse repo

ไม่เกิน 25%

4

securities lending

ไม่เกิน 25%
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ข้อ
5

6

ประเภททรัพย์สนิ
อัตราส่วน (% ของ NAV)
total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่
รวมกันไม่เกิน 15%
คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา
(single entity limit)
derivatives ดังนี ้
6.1 การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความ
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
เสี่ยง (hedging)
6.2 การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง (nonglobal exposure limit
hedging)
6.2.1 กรณีกองทุนไม่มีการลงทุน
แบบซับซ้อน**
จากัด net exposure ที่เกิด
จากการลงทุนใน
derivatives โดยต้องไม่เกิน
100% ของ NAV
6.2.2 กรณีกองทุนมีการลงทุน
แบบซับซ้อน**
จากัด net exposure ที่เกิด
จากการลงทุนใน
derivatives โดยมูลค่าความ
เสียหายสูงสุด (value-atrisk : VaR) ของกองทุนต้อง
เป็ นดังนี ้
(1) absolute VaR น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 20% ของ NAV
(2) relative VaR น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 2 เท่า ของ VaR
ของ benchmark
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน”
หมายความว่า การลงทุนในสัญญา
ซือ้ ขายล่วงหน้าที่มีกลยุทธ์แบบ
ซับซ้อน (complex strategic
investment) หรือการลงทุนใน
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่มคี วาม
ซับซ้อน (exotic derivatives)
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หมายเหตุ : * สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุนไม่มีขอ้ กาหนด
เกี่ยวกับ product limit
**
รายละเอียดของการคานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่ีสานักงานประกาศกาหนด
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน (concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สนิ
1 หุน้ ของบริษัทรายใดรายหนึง่

2

อัตราส่วน
ทุกกองทุนรวมรวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการราย
เดียวกันต้องมีจานวนหุน้ ของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของ
จานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทนัน้
ตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ งึ่ ทุน ตราสาร
2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีส้ ินทางการเงิน (financial liability)
Basel III และศุกกู ของผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ง ของผูอ้ อกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบ
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้ าครัฐไทย หรือตรา ระยะเวลาบัญชีล่าสุดทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีผอู้ อกตราสารมีหนีส้ ินทาง
สารหนีภ้ าครัฐต่างประเทศ)
การเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไป และยังไม่
ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนามูลค่าหนีส้ ินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนีส้ ินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วย
ก็ได้โดยข้อมูลหนีส้ ินทางการเงินนัน้ จะต้องเป็ นข้อมูลที่มกี ารเผยแพร่
เป็ นการทั่วไป และในกรณีท่ผี อู้ อกตราสารไม่มีหนีส้ ินทางการเงิน
ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ตามข้อนีข้ องผูอ้ อกรายนัน้ เป็ นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณีท่ผี อู้ อกตรา
สารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณีท่กี องทุนลงทุนในตราสารตามข้อนีโ้ ดยเป็ นตราสารที่
ออกใหม่และมี credit rating อยูใ่ นระดับต่ากว่า investment grade
หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการ
ของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้นแต่กรณีท่ผี อู้ อกตราสารได้
มีการยื่นแบบfiling ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี ้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคล
ตาม 1. – 9.
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทัง้ หมดของกองทุนรวมหรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี ้
การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้ โดย
ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย infra ทัง้ หมดของกองทุน infra ที่
ออกหน่วยนัน้ เว้นแต่เป็ นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลกั ษณะ
ครบถ้วนดังนี ้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย property ทัง้ หมดของกองทุน
property ที่ออกหน่วยนัน้ เว้นแต่เป็ นหน่วย property ของกองทุนที่มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี ้
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
6 หน่วย private equity
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย private equity ทัง้ หมดของกองทุน
private equity
ทัง้ นี ้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามแห่งประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ว่าด้วยเรื่องการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ข้อกาหนดอื่นๆ
1. การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้บริการบุคคลอื่น
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็ นผูใ้ ห้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รบั ไว้นนั้ ต้องเป็ นทรัพย์สินที่มีมลู ค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็ นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครัง้ เกินความจาเป็ นเพื่อให้กองทุนได้รบั
ผลประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)
(3) การรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดเฉพาะกรณีท่เี ป็ นประโยชน์ต่อผูล้ งทุน โดยบริษัทจัดการได้ระบุเงื่ อนไขและหลักเกณฑ์
การรับผลประโยชน์ตอบแทนไว้โดยเปิ ดเผยให้ผลู้ งทุนทราบ ซึ่งประกาศไว้ท่ีทาการบริษัทจัดการ และพิจารณาได้ว่าการรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนนัน้ เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูล้ งทุน
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท จัดการ บริษัทจัดการต้อง
กระทาด้วยความเป็ นธรรมและคานึงถึงลักษณะและประเภทของหลักทรัพย์ท่อี าจมีไว้ได้ของกองทุนนัน้ ด้วย
อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission)
เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื่องจากเป็ นข้อห้ามตามกฎหมาย และเป็ นเรื่องที่ไม่พึงกระทาโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็ น
การรับผลประโยชน์ตามเทศกาลที่เป็ นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติท่ีบริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนีไ้ ด้ท่บี ริษัทจัดการ
ทัง้ นี ้ กรณีท่ีบริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์
ดังกล่าวไว้ในรอบปี บญ
ั ชีหรือรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย
2. การใช้สิทธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผู้ถือหลักทรัพย์โดยบริษัทจัดการในนามกองทุนรวม (Proxy Voting)
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้ลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์ใดเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
การใช้สิทธิออกเสียงของผูถ้ ือหลักทรัพย์ในนามกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือหลักทรัพย์ในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวม
(2) เปิ ดเผยแนวทางและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงตาม (1) ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที่เหมาะสมและมีสาระ
อย่างเพียงพอ
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการอาจพิจารณามอบหมายผูด้ ูแลผลประโยชน์ หรือบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นที่เหมาะสมในการใช้สิทธิออก
เสียงแทนบริษัทจัดการในนามกองทุน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์ต่อกองทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงในกรณีท่ีพิจารณาแล้วว่าการใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวไม่มีนยั ยะสาคัญหรือไม่กระทบ
ต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวม
3. ข้อจากัดในการใช้สิทธิออกเสียง
การนับคะแนนเสียงเมื่อมีการขอมติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในกรณีท่ีกองทุนมีบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุน บริษัทจัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 นัน้ เว้น
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แต่เป็ นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดใด ๆ มีผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว บริษัท
จัดการจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนที่ถืออยู่
4. ข้อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่
สัญชาติอเมริกนั นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคล
ที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษี ให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุค คลสัญชาติอเมริกัน ผูซ้ ่งึ มีถ่ินที่อยู่
ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซ้ ่งึ มีถ่นิ ที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิ ดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนียงั้ ปรากฎด้วยว่าใน
ปั จจุบันมีรฐั บาลในหลายประเทศกาลังดาเนินการออกกฎหมายที่มีขอ้ กาหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกั บ
FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกาหนดให้ตอ้ งเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ตอ้ งรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที่มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ท่ี FATCA กาหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกาหนดให้ลกู ค้าบางประเภทต้องจัดทาเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็ นต้น
ภายใต้ข้อกาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มี
สถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รบั ผลกระทบที่สาคัญใน
สองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รบั จากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตัง้ แต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไปและเงิน
ลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบัน
การเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป โดยFATCA กาหนดให้สถาบันการเงิน
ของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกาหนดของFATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินใน
ประเทศไทย ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน ผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าว
ก่อนชาระให้กบั กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้ง ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้ง ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และ
ผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทา
ธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทาให้กองทุนรวมไม่สามารถ
ดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดาเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่สามารถ
ทารายการผ่านทางผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รบั ผลกระทบในการดาเนิ นงานรวมทัง้ เพื่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้
ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่ เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ ผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับ
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การปฎิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน และผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน) จึง
ขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี ้
(1) ร้องขอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกาหนด) ให้คายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวผูเ้ สีย
ภาษี ของสหรัฐอเมริกา จานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปั นผลที่ได้รบั เป็ น
ต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผูถ้ ื อหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศตาม
ข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนนาส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสจู น์ทราบความเกี่ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิ ในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กาหนดไว้ใน
แบบฟอร์ม ของหน่ วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรื อ การแจ้งปรับ ปรุ งข้อ มูลเมื่อ ข้อมูลที่ เคยให้ไว้มีการ
เปลี่ยนแปลง เป็ นต้น รวมถึงนาส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณี
ที่เป็ นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทัง้ นีเ้ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อ
กองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบั ประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการ
ดาเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดาเนินการหรือไม่
แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างดังต่อไปนีต้ ามความจาเป็ นและความเหมาะสม โดยถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดาเนินการ
ตามที่บริษัทจัดการแจ้งนีแ้ ล้ว และ/หรือได้ดาเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รบั คาสั่งซือ้ / สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรือเงินที่ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนรายนัน้ ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่ เกี่ยวข้อง ทัง้ นีต้ อ้ งไม่ขดั กับกฎหมาย
ของประเทศไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทาให้กองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบั ประโยชน์
เพิ่มขึน้ หากมีการดาเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความ
จาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทาเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุน
มีการดาเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทาให้กองทุนอาจต้องถูกหัก
ณ ที่จ่าย หรือถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตั ิบริษัทจัดการจะเลือกดาเนินการเฉพาะผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนที่เข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกาหนด) เท่านัน้
ทั้งนีใ้ นกรณี ท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้
ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง) จะดาเนินการตามข้อกาหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาส่งข้อมูล
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดาเนินการอื่นใดที่ราชการกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้องร้องขอต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
5. การปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีหน้าที่
ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือผูท้ ่ีได้รบั มอบหมายจากบริษัทจัดการในการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
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รู ้จั ก ลู ก ค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่ อ ทราบข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ ลู ก ค้า ( Customer Due
Diligence: CDD) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะการให้ขอ้ มูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/
หรือผูท้ ่ีได้รบั มอบหมายจากบริษัทจัดการ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/
หรือกฎหมายต่างๆ
ทั้งนี ้ บริษัทจัดการ และ/หรือผูท้ ่ีได้รบั มอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือระงับ และ/หรือยกเลิกการทา
ธุรกรรมของผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณี ท่ีเกิด
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ ดังต่อไปนี ้
(1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ขอ้ มูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้
ที่ได้รบั มอบหมายจากบริษัทจัดการ ตามที่บริษัทจัดการกาหนด หรือให้ขอ้ มูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่
บริษัทจัดการ และ/หรือผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมายจากบริษัทจัดการ ไม่ครบถ้วนเพียงพอสาหรับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ ทัง้ นี ้ ตามที่บริษัทจัดการกาหนด
(2) บริษัทจัดการเห็นว่าการทาธุรกรรมของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจมีลกั ษณะเป็ นการกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้ วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือใช้เป็ นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือใช้เป็ นช่องทางในการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลกั ษณะเป็ นการหลีกเลี่ยง
กฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ
(3) บริษัทจัดการเห็นว่าการทาธุรกรรมของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
รายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจ
นอกจากนี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ และ/หรือผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมายจากบริษัทจัดการเปิ ดเผยข้อมูล และ/
หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนา
หนังสือเดินทาง สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สาเนาบัญชีรายชื่ อผู้ถือหุน้
หนังสือมอบอานาจ เป็ นต้น ให้แก่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มีอานาจกากับดูแลตามกฎหมายต่างๆ หรือบุคคลอื่น
ใด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ
ทั้งนี ้ คาว่า “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือ คาว่า “กฎหมายต่างๆ” นั้น ให้มีความหมาย
รวมถึงกฎหมายของประเทศต่างๆ ที่กองทุนรวมได้มีการลงทุนในประเทศนัน้ ๆ ด้วย
6. การควบรวมกองทุน
ในการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการสามารถกระทาได้ต่อเมื่อได้รบั มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงของการลงทุน
(risk spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการต้องได้รบั มติเสียงข้างมากของแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงของการลงทุน
(risk spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการต้องได้รบั มติพิเศษของแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
ทัง้ นี ้ จะเป็ นไปตามกฎ ข้อกาหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กาหนด
หรือจะกาหนดต่อไป
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คาเตือน/ข้อแนะนา
• การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงานได้รบั รองถึง
ความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอ
ขายนัน้
• กองทุนรวมเป็ นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน้ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน วรรณ จากัด จึงไม่มี
ภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ด วรรณ คอมเพล็กซ์ รีเทิรน์ 1Y6M ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อยทัง้ นี ้ ผล
การดาเนินงานของกองทุนเปิ ด วรรณ คอมเพล็กซ์ รีเทิ รน์ 1Y6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ไม่ได้ขึน้ อยู่กับสถานะ
ทางการเงินหรือผลการดาเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน วรรณ จากัด
• ในกรณีท่ีผลู้ งทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผูล้ งทุนสามารถขอหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัท จัดการ
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
• ผูล้ งทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผูข้ ายหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และควรขอดูบตั รประจาตัวของบุคคลดังกล่าวที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ดว้ ย
• ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูขอ้ มูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ท่ีสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
• บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศ
ต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่ บริษัท
จัดการจะสามารถกากับและดูแลการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
• ผู้ล งทุ น สามารถตรวจดู แ นวทางในการใช้สิ ท ธิ อ อกเสี ย งและการด าเนิ น การใช้สิ ท ธิ อ อกเสี ย งของกองทุ น ได้ท่ี
บริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการอาจมีธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะจัดให้มี
ระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าว เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี www.one-asset.com
ส่วนสรุ ปข้อมูลสาคัญของหนังสือชีช้ วนนีร้ วบรวมขึน้ โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564
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