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คำจำกัดควำม / คำนิ ยำม :
เป็ นไปตามประกาศ
1. ชื่อ ประเภท และอำยุของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม :
1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิ ด วรรณ คอมเพล็กซ์ รีเทิรน์ 1Y6M ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : ONE COMPLEX RETURN 1Y6M FUND NOT FOR RETAIL INVESTORS
1.3. ชื่อย่อ : ONE-COMPLEX1Y6M
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิ ด
1.5. ประเภทการขาย : ขายครัง้ เดียว
1.6. การกาหนดอายุโครงการ : กาหนด
1.7. อายุโครงการ : 1 ปี 6 เดือน - วัน
1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกาหนดอายุเป็ นช่วงเวลา) :
1.9. เงือ่ นไข (อายุโครงการ) :
ประมาณ 1 ปี 6 เดือน โดยไม่ต่ากว่า 1 ปี 5 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 7 เดือน นับจากวันทีส่ านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. รับจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงอื่นใดทีก่ ระทบต่อการลงทุนของกองทุนทีน่ าเงินลงทุนไปลงทุนในประเทศใด ๆ เช่น การ
เปลีย่ นแปลงในเรื่องของกฎระเบียบต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนในประเทศทีก่ องทุนไปลงทุนนัน้ และ/หรือ
มาตรการเกีย่ วกับการสารองเงินทุนในประเทศ ซึง่ อาจมีผลกระทบทาให้กองทุนไม่สามารถแปลงค่าเงินลงทุนกลับมา
เป็ นสกุลบาทได้ในวันทีก่ องทุนครบอายุโครงการ อาจทาให้กองทุนไม่สามารถชาระเงินต้นและดอกเบีย้ ตามช่วงเวลาที่
กาหนดได้ และอาจทาให้กองทุนมีอายุโครงการมากกว่าทีก่ าหนดไว้ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะพิจารณานา
เงินลงทุนและผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากเงินลงทุนไปลงทุนต่อในทรัพย์สนิ ต่าง ๆ และ/หรือในรูปแบบอื่นใดทีไ่ ม่ขดั กับ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดกับผูถ้ อื หน่วยลงทุน โดยบริษทั จัดการจะมี
หนังสือ และ/หรือบอกกล่าวด้วยวิธกี ารอื่นใดเพื่อแจ้งให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทราบ อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการจะนา
เงินลงทุนพร้อมทัง้ ผลประโยชน์ทงั ้ หมดกลับคืนให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยเร็วในโอกาสแรกที่สามารถทาได้
1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนรวมทีเ่ สนอขายผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อยและผูม้ เี งินลงทุนสูง
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1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย

2. จำนวนเงิ นทุนของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม มูลค่ำที่ตรำไว้ จำนวน ประเภท รำคำของหน่ วยลงทุนที่
เสนอขำย :
2.1. จานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท
2.1.1. จานวนเงินทุนของโครงการเริม่ ต้น : 2,000,000,000.00 บาท
2.2. เงือ่ นไข (จานวนเงินทุนของโครงการ) :
ในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษทั จัดการสามารถเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจานวนเงินทุนของโครงการ
2.3. มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท
2.4. จานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายครัง้ แรก : 10 บาท
2.6. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ แรก : 500,000.00 บาท
รายละเอียดเพิม่ เติม : ทัง้ นี้ มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ แรก ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ
ภาษีมลู ค่าเพิม่
2.7. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ ถัดไป : ไม่กาหนด
รายละเอียดเพิม่ เติม :
2.8. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งขายคืน : ไม่กาหนด
รายละเอียดเพิม่ เติม :
2.9. จานวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่าของการสั ่งขายคืน : ไม่กาหนด
รายละเอียดเพิม่ เติม :
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า : ไม่กาหนด
รายละเอียดเพิม่ เติม :
2.11. จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า : ไม่กาหนด
รายละเอียดเพิม่ เติม :
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2.12. รายละเอียดเพิม่ เติม :
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับลด ยกเว้น หรือเปลีย่ นแปลงมูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ แรกได้ โดยบริษทั จัดการ
จะจัดให้มปี ระกาศแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทาการก่อนดาเนินการดังกล่าว ณ สถานทีใ่ น
การซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม ชนิ ดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบำยกำรลงทุน
ลักษณะพิ เศษ กำรลงทุนในต่ำงประเทศ กำรลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำ ประเภทและอัตรำส่วนกำรลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่จะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพื่อระดมทุนจากผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อยและ/หรือผูม้ เี งินลงทุนสูง ทีม่ คี วามเข้าใจในทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนลงทุนและสามารถ
ยอมรับความเสีย่ งจากการลงทุนได้สงู มากกว่าผูล้ งทุนทัวไป
่ เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(Derivatives) ประเภทสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชัน่ (Call Option) ทีม่ กี ารจ่าย
ผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนีอา้ งอิง ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนตัง้ แต่วนั ทีก่ องทุนรวมเสนอขายครัง้ แรก
จนถึงวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตติ ามทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม : ผสม
การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :
- ตราสารหนี้ : ไม่กาหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้
- อื่นๆ
- Derivatives
ไม่กาหนดสัดส่วนการลงทุนอื่นๆ
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนทีล่ งทุนแบบมีความเสีย่ งทัง้ ในและต่างประเทศ
การกาหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กาหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
โดยเฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชีไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ
3.5. นโยบายการกูย้ มื (ถ้ามี) :
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กองทุนอาจกูย้ มื หรือทาธุรกรรมขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืนในนามกองทุนได้ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ทีม่ ไิ ด้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ ง (Non-Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบซับซ้อน
3.6.2 วิธกี ารในการคานวน Global Exposure limit : VaR approach
สมมติฐานทีใ่ ช้ในการคานวณ :
1. ระดับความเชื่อมั ่น (confidence level) ร้อยละ 99.00
2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) ) 20.00 วันทาการ
3. ข้อมูลย้อนหลังทีใ่ ช้ในการ (observation period) ไม่ต่ากว่า 250.00 วันทาการ
ประเภทของ VaR ทีบ่ ริษทั จัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสีย่ ง : Absolute VaR
ไม่เกิน 20.00% ของ NAV
วิธกี ารวัดมูลค่าความเสีย่ งด้านตลาด : Historical Simulation
3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ สี ญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มีกลยุทธ์การลงทุนครัง้ เดียว (buy-and-hold)

3.9. ดัชนีชว้ี ดั /อ้างอิง (Benchmark) :
หมายเหตุ:
ไม่มี เนื่องจากกองทุนไม่สามารถวัดผลการดาเนินงานได้เพราะอัตราผลตอบแทนของกองทุนขึน้ อยู่กบั เงือ่ นไขการจ่าย
ผลตอบแทนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงทีส่ ร้างขึน้ สาหรับกองทุนนี้โดยเฉพาะ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงตัวชีว้ ดั ในการเปรียบเทียบตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึง่ อยู่
ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนทีก่ าหนด โดยบริษทั จัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่าง
ชัดเจนถึงวันทีม่ กี ารเปลีย่ นตัวชีว้ ดั คาอธิบายเกีย่ วกับตัวชีว้ ดั และเหตุผลในการเปลีย่ นตัวชีว้ ดั ดังกล่าวผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ภายในเวลาทีผ่ ลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลีย่ นแปลงตัวชีว้ ดั เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงือ่ นไขและข้อกาหนดของสมาคมบริษทั
จัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่ วกับมาตรฐานการวัดผลการ
ดาเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลีย่ นแปลงตัวชีว้ ดั ในการใช้เปรียบเทียบในกรณีทผ่ี อู้ อกตัวดัชนีของตัวชีว้ ดั
ไม่ได้จดั ทาหรือเปิ ดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษทั จัดการจะแจ้งการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวให้ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ภายในเวลาทีผ่ ลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล
การตัดสินใจลงทุนได้
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3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน
3.11. รายละเอียดเกีย่ วกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุน buy & hold
กองทุนรวมทีม่ คี วามเสีย่ งสูงหรือมีความซับซ้อน
รายละเอียดเพิม่ เติม :
(1) กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือ เงินฝากทัง้ ในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ เช่น ตั ๋วแลกเงิน
ธนาคารพาณิชย์ เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ และตราสารหนี้ทอ่ี อกโดยบริษทั เอกชนทัวไป
่ โดยกองทุนจะลงทุนในตรา
สารหนี้ทม่ี อี นั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (Investment Grade) รวมกันทัง้ สิน้ ประมาณร้อยละ
99.00 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยมีเป้ าหมายเพื่อให้เงินลงทุนในส่วนนี้หลังหักค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจาก
กองทุนแล้ว เติบโตเป็ นร้อยละ 100.00 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
(2) กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนส่วนทีเ่ หลือประมาณร้อยละ 1.00 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน เพื่อลงทุนในสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชัน่ (Call Option) ทีอ่ อก
รับรอง รับอาวัล หรือค้าประกันโดยธนาคารพาณิชย์ไทย หรือสถาบันการเงินไทย หรือธนาคารซึง่ เป็ นสาขาของ
ธนาคารต่างประเทศ หรือสถาบันการเงินต่างประเทศ ทีส่ ญ
ั ญามีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับมูลค่าของสินทรัพย์
อ้างอิง คือ มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50 ETF ตามเงือ่ นไขการจ่ายผลตอบแทน เพื่อเปิ ด
โอกาสให้กบั กองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนอ้างอิงกับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50
ETF ทัง้ นี้ Notional amount ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีก่ องทุนลงทุนจะมีมลู ค่าประมาณหรือเท่ากับมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิ (ณ วันจดทะเบียน) และจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) หรืออาจอยูใ่ นรูปสกุลเงินต่างประเทศอื่น ๆ
ในการทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชัน่
(Call Option) ข้างต้น ผูอ้ อกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาทให้แก่กองทุนได้
เนื่องจากติดเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนัน้ เมื่อกองทุนได้รบั ผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ
สกุลเงินต่างประเทศอื่นใด กองทุนจะทาการแลกเปลีย่ นกับธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อแลกเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ
สกุลเงินต่างประเทศอื่นนัน้ เป็ นสกุลเงินบาทตามอัตราแลกเปลีย่ นในช่วงเวลานัน้ ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนจึงมีความเสีย่ งทีเ่ กิดจาก
คู่สญ
ั ญา (Counterparty risk) จากการทาสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชัน่ (Call Option)
และความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น (Foreign exchange rate risk)
กองทุนอาจลงทุนในตราสารทีม่ สี ญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทัง้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าเพื่อการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และสาหรับการลงทุน
ในตราสารหนี้ และ/หรือ เงินฝากต่างประเทศ กองทุนจะป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น (Hedging) ทัง้ จานวน
ทัง้ นี้ หากมีการปรับเปลีย่ นกลยุทธ์เกีย่ วกับการทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว กองทุนอาจจะเข้าลงทุนในตราสารที่
มีอายุยาวกว่าอายุโครงการ อย่างไรก็ดี กองทุนจะเข้าทาสัญญาขายตราสารดังกล่าวล่วงหน้าเพือ่ ให้อายุของสัญญา
สอดคล้องกับอายุโครงการ
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กองทุนอาจเข้าทาธุรกรรมการซือ้ โดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repo) หรือ ธุรกรรมประเภทการให้ยมื หลักทรัพย์
(securities lending) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด
อนึ่ง กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทุนของบริษทั ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted Securities) รวมถึง
ตราสารหนี้ทม่ี อี นั ดับความน่าเชือ่ ถือต่ากว่าอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรือทีไ่ ม่มกี ารจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ (unrated) เว้นแต่ในกรณีทต่ี ราสารนัน้ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) หรือได้รบั
การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (Investment grade) แล้วแต่กรณี ในขณะทีก่ องทุนลงทุน
เท่านัน้
ในกรณีทก่ี ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษทั
จัดการดาเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษทั จัดการจะได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนให้เปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
ทัง้ นี้ ในการคานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษทั จัดการอาจไม่นับช่วง
ระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม หรือช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม หรือช่วง
ระยะเวลาทีต่ อ้ งใช้ในการจาหน่ายทรัพย์สนิ ของกองทุนเนื่องจากได้รบั คาสั ่งขายคืนหรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หรือมี
การโอนย้ายกองทุนจานวนมากหรือเพื่อรอการลงทุน ทัง้ นี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทาการ อย่างไรก็ตามต้องคานึงถึง
ประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
สรุปรำยละเอียดกำรลงทุนของกองทุน
ส่วนที่ 1 เงิ นต้นและผลตอบแทน : กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือ เงินฝากทัง้ ในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ เช่น ตั ๋วแลกเงินธนาคารพาณิชย์ เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ และตราสารหนี้ทอ่ี อกโดยบริษทั เอกชนทัวไป
่
โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ทมี อี นั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
รวมกันทัง้ สิน้ ประมาณร้อยละ 99.00 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยมีเป้ าหมายเพื่อให้เงินลงทุนหลังหัก
ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนแล้วเติบโตเป็ นร้อยละ 100.00 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในตราสารทีม่ สี ญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทัง้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าเพื่อการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และสาหรับการลงทุน
ในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากต่างประเทศ กองทุนจะป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น (Hedging) ทัง้ จานวน
ทัง้ นี้ หากมีการปรับเปลีย่ นกลยุทธ์เกีย่ วกับการทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว กองทุนอาจจะเข้าลงทุนในตราสารที่
มีอายุยาวกว่าอายุโครงการ อย่างไรก็ดี กองทุนจะเข้าทาสัญญาขายตราสารดังกล่าวล่วงหน้าเพือ่ ให้อายุของสัญญา
สอดคล้องกับอายุโครงการ เป็ นต้น
ส่วนที่ 2 ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม : กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนประมาณร้อยละ 1.00 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
เพื่อลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ได้แก่ สัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชัน่
(Call Option) ทีส่ ญ
ั ญามีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50 ETF
ทีอ่ อก รับรอง รับอาวัล หรือค้าประกัน โดยธนาคารพาณิชย์ไทย หรือสถาบันการเงินไทย หรือธนาคารซึง่ เป็ นสาขาของ
ธนาคารต่างประเทศ หรือสถาบันการเงินต่างประเทศ
ONE-COMPLEX1Y6M
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ลักษณะที่สำคัญของสัญญำคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญำคอลออปชั ่น (Call Option) ที่อ้ำงอิ งกับ
มูลค่ำหน่ วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50 ETF
ลักษณะผลตอบแทนของ

•

ตรำสำร
•

สัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชัน่ (Call
Option) จะอ้างอิงกับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE
China A50 ETF โดยจะพิจารณามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอ้างอิงนี้
ภายในระยะเวลาประมาณ 30 วัน ก่อนวันสิน้ สุดโครงการ
สัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชัน่ (Call
Option) จะอ้างอิงกับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE
China A50 ETF โดยระดับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอ้างอิงทีค่ าด
ว่าจะเกิดขึน้ นัน้ จะมี 2 กรณีคอื

1) เกิ ด Knock-out
กรณีทม่ี ลู ค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50 ETF เพิม่ ขึน้ สูง
กว่า 20% ณ วันใดวันหนึ่งเมื่อเทียบกับวันเริม่ ต้นสัญญา โดยผูล้ งทุนจะได้รบั
ผลตอบแทน 0.25% (Rebate rate) ของเงินลงทุนในกองทุน ณ วันสิน้ อายุสญ
ั ญา
2) ไม่เกิ ด Knock-out
กรณีทม่ี ลู ค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50 ETF เพิม่ ขึน้ ไม่
เกิน 20% หรือลดลงน้อยกว่าหรือเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares
FTSE China A50 ETF ณ วันเริม่ ต้นสัญญาตลอดจนครบอายุสญ
ั ญา โดยจะ
พิจารณาผลตอบแทน ภายในระยะเวลาประมาณ 30 วัน ก่อนวันสิน้ สุดโครงการ
•

ผลขาดทุนสูงสุดจากการลงทุนในสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant)
หรือสัญญาคอลออปชัน่ (Call Option) คือค่าใช้สทิ ธิ (premium) ของ
สัญญา

สกุลเงิ น
อำยุตรำสำร

ดอลลาร์สหรัฐ(USD)
ประมาณ1 ปี 6 เดือน แต่ไม่น้อยกว่า 1 ปี 5 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 7 เดือน โดย
นับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
กำรจ่ำยผลตอบแทน(Payoff 1. ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อา้ งอิง (ภายในระยะเวลาประมาณ 30 วัน ก่อนวัน
สิน้ สุดโครงการ) หากมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50
at expiry)
ETF ปรับตัวลดลงน้อยกว่าหรือเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares
FTSE China A50 ETF ณ วันเริม่ ต้นสัญญา โดยไม่เข้าเงือ่ นไขตามกรณีท่ี 3. จะ
ไม่ได้รบั ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือ
สัญญาคอลออปชัน่ (Call Option)
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2. ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อา้ งอิง (ภายในระยะเวลาประมาณ 30 วัน ก่อนวัน
สิน้ สุดโครงการ) หากมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50
ETF ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ไม่เกิน 20% เมื่อเทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
iShares FTSE China A50 ETF ณ วันเริม่ ต้นสัญญา โดยไม่เข้าเงือ่ นไขตาม
กรณีท่ี 3. จะได้รบั ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call
Warrant) หรือสัญญาคอลออปชัน่ (Call Option) ในอัตรา 15% x ค่าการ
เปลีย่ นแปลงของระดับราคา x มูลค่าตามขนาดของสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call
Warrant) หรือสัญญาคอลออปชัน่ (Call Option) โดยไม่รวมผลของอัตรา
แลกเปลีย่ น

Participation rate (PR)

Rebate Rate
Knock-out level

ผู้ออก ผู้รบั รอง ผู้รบั อำวัล
หรือผู้ค่ำประกัน ตรำสำร

3. พิจารณาผลตอบแทนตลอดอายุสญ
ั ญา แต่หากมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
iShares FTSE China A50 ETF ณ วันใดวันหนึ่งตลอดอายุสญ
ั ญารวมถึงวัน
พิจารณาสินทรัพย์อา้ งอิง มากกว่า 20% เมื่อเทียบกับวันเริม่ ต้นสัญญา จะได้รบั
ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญา
คอลออปชัน่ (Call Option) นี้ ในอัตรา 0.25% (Rebate Rate) ของมูลค่าตาม
ขนาดของสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชัน่ (Call
Option) โดยไม่รวมผลของอัตราแลกเปลีย่ น
15%
ทัง้ นี้ อัตราส่วนร่วม(Participation Rate) อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ หากสภาวะ
ตลาดมีการเปลีย่ นแปลงหรือเป็ นไปตามดุลยพินจิ ของผูจ้ ดั การกองทุน แต่อย่างไร
ก็ตาม อัตราส่วนร่วมจะไม่ต่ากว่าอัตราส่วนร่วมทีก่ าหนดไว้ในโครงการ
0.25%
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50 ETF เพิม่ ขึน้ มากกว่า
20% ณ วันใดวันหนึ่งตลอดอายุสญ
ั ญารวมถึงวันพิจารณาสินทรัพย์อา้ งอิง เมื่อ
เทียบกับวันเริม่ ต้นสัญญา
ธนาคารพาณิชย์ไทย หรือสถาบันการเงินไทย หรือธนาคารซึง่ เป็ นสาขาของ
ธนาคารต่างประเทศ หรือสถาบันการเงินต่างประเทศ

หมำยเหตุบริษทั จัดการจะแจ้งประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า, ผูอ้ อกสัญญาซื้อขายล่วงหน้า, รวมถึงสกุลเงินที่
กองทุนจะลงทุนและได้รบั ผลตอบแทน ให้ผลู้ งทุนทราบในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญก่อนการเสนอขายครัง้ แรก
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เงื่อนไขกำรจ่ำยผลตอบแทน และกำรคำนวณผลตอบแทนของสัญญำคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือ
สัญญำคอลออปชั ่น (Call Option)
เงือ่ นไขการจ่ายผลตอบแทน
กำรเกิ ด
กรณี

เงื่อนไข
Knock out

1

ไม่เกิดKnock out

2

ไม่เกิดKnock out

3

เกิดKnock-out

มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares
FTSE China A50 ETF ณ วันพิจารณา
สินทรัพย์อา้ งอิง ≤ มูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุน iShares FTSE China A50 ETF
ณ วันเริม่ ต้นสัญญา
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares
FTSE China A50 ETF ณ วันพิจารณา
สินทรัพย์อา้ งอิง เพิม่ ขึน้ ≤20% จากมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE
China A50 ETF ณ วันเริม่ ต้นสัญญา
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares
FTSE China A50 ETF ณ วันใดวันหนึ่ง
ตลอดอายุสญ
ั ญารวมถึงวันพิจารณา
สินทรัพย์อา้ งอิง > 20% ของมูลค่าหน่วย
ลงทุนของกองทุน iShares FTSE China
A50 ETF ณ วันเริม่ ต้นสัญญา

ผลตอบแทนที่ผ้ลู งทุนจะได้รบั จำก
สัญญำคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant)
หรือสัญญำคอลออปชั ่น (Call Option)
ไม่ได้รบั ผลตอบแทนส่วนเพิม่

ได้รบั ผลตอบแทนในอัตรา15% x ค่าการ
เปลีย่ นแปลงของระดับราคา x มูลค่าตาม
ขนาดของสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call
Warrant) หรือสัญญาคอลออปชัน่ (Call
Option) โดยไม่รวมผลของอัตรา
แลกเปลีย่ น
ได้รบั Rebate 0.25% ของมูลค่าตามขนาด
ของสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant)
หรือสัญญาคอลออปชัน่ (Call Option) ณ
วันครบอายุโครงการ โดยไม่รวมผลของ
อัตราแลกเปลีย่ น

สมมติฐานการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD)
อัตราแลกเปลีย่ นค่าเงินบาท เมือ่ เทียบ
กับดอลลาร์สหรัฐ ณ วันเริม่ ต้นสัญญา
กรณีทค่ี ่าเงินบาทแข็งค่าเมื่อ
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
กรณีทค่ี ่าเงินบาทอ่อนค่าเมื่อ
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

ONE-COMPLEX1Y6M

อัตราแลกเปลีย่ นค่าเงินบาท เมือ่ เทียบกับ
ดอลลาร์สหรัฐ ณ วันพิจารณา สินทรัพย์
อ้างอิง

33.00 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

32.50 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

33.00 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

33.50 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ
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การคานวณผลตอบแทนของสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชัน่ (Call Option)
การจ่ายคืนเงินจากการลงทุน ณ วันครบอายุโครงการ
= เงินต้น + ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก + ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาคอลวอร์
แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชัน่ (Call Option) *
โดยผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชัน่ (Call Option) แบ่งเป็ น
1. กรณีทไ่ี ม่เกิด Knock out (กรณีท่ี 1 และ กรณีท่ี 2) **
ผลตอบแทน = มูลค่าตามขนาดของสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชัน่ (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
- Final Price คือ มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50 ETF ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อา้ งอิงของสัญญา
คอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชัน่ (Call Option)
- Initial Price คือ มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50 ETF ณ วันเข้าทาสัญญาคอลวอร์
แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชัน่ (Call Option)
2. กรณีเกิด Knock out (กรณีท่ี 3)
ผลตอบแทน = มูลค่าตามขนาดของสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชัน่ (Call Option) x
Rebate Rate
ทัง้ นี้ ในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ใด ๆ ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการคานวณผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาคอลวอร์
แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชัน่ (Call Option) การคานวณผลตอบแทนดังกล่าวจะเป็ นไปตามข้อตกลงที่
ระบุไว้ในสัญญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชัน่ (Call Option) ทีก่ องทุนลงทุน ซึง่ บริษทั จัดการ
จะแจ้งเงือ่ นไขดังกล่าวให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์นนั ้ ๆ ขึน้
หมายเหตุ
* ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชัน่ (Call Option) มาจาก
การลงทุนในสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชัน่ (Call Option) คิดเป็ นมูลค่าประมาณร้อยละ
1.00ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน และจ่ายผลตอบแทนครัง้ เดียวตอนสิน้ อายุโครงการ ซึง่ ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนจะอ้างอิงกับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50 ETF โดยไม่รวมผลของอัตราแลกเปลีย่ น
** ถึงแม้จะเป็ นกรณีทไ่ี ม่เกิด Knock out เหมือนกัน แต่เนื่องจากกรณีท่ี 1 นัน้ ค่า Final Price ลดลงต่ากว่า Initial
Price ซึง่ เมื่อแทนค่าตามสูตรการคานวณแล้วผูล้ งทุนจึงไม่ได้รบั ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาคอลวอร์
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แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชัน่ (Call Option) ทัง้ นี้ รายละเอียดปรากฏตามตัวอย่างแสดงการจ่ายคืน
เงินจากการลงทุน ณ วันครบอายุโครงการ กรณีท่ี 1 และกรณีท่ี 2 ด้านล่างนี้

ตัวอย่ำงแสดงกำรจ่ำยคืนเงิ นจำกกำรลงทุน ณ วันครบอำยุโครงกำร
สมมติให้เงินลงทุนทัง้ หมด 33,000,000 บาท สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่1 :ประมาณ 32,670,000 บาท (ร้อยละ 99.00) ลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทัง้ ในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ โดยมีเป้ าหมายเพือ่ ให้ส่วนนี้หลังหักค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนแล้ว เติบโตเป็ น 33,000,000 บาท
(ร้อยละ 100.00)
ส่วนที่ 2 : ประมาณ 330,000 บาท (ร้อยละ 1.00) ลงทุนในสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอ
ลออปชัน่ (Call Option) ซึง่ มูลค่าตามขนาดของสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชัน่ (Call
Option) อยู่ท่ี USD 1,000,000 (33,000,000 บาท) (ร้อยละ 100)

ณ วันครบอำยุโครงกำร

เงิ นต้นและ
ผลตอบแทนที่
คำดว่ำจะได้รบั

(ประมำณ 1 ปี 6 เดือน)

(ต่ออำยุโครงกำร)

ประมาณ1.90%

100.56%

อัตรำผลตอบแทน
ประเภทหลักทรัพย์ / ทรัพย์สิน

ส่วนที่ 1: ตราสารหนี้ และ/หรือ เงินฝากทัง้ ใน
และ/หรือ ต่างประเทศ
หักค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
เงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุนในส่วนที่
1 หลังหักค่าใช้จ่ายของกองทุนโดยประมาณ
ส่วนที่ 2: สัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant)
หรือสัญญาคอลออปชัน่ (Call Option)

สัดส่วนกำรลงทุน
โดยประมำณ

99.00%

0.56%
100.00%
1.00%

ตัวอย่างผลตอบแทนจากสัญญาคอลวอร์แรนท์
(Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชัน่ (Call
Option) ปรากฏตามตารางท้ายนี้

หมำยเหตุ
(1) ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมจัดการ) สามารถเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่เกินจากอัตรา
สูงสุดทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
(2) กองทุนอาจไม่ได้รบั เงินต้นและผลตอบแทนตามทีค่ าดหมายไว้ หากผูอ้ อกตราสารหรือธนาคารทีก่ องทุนลงทุนไม่
สามารถชาระเงินต้นและดอกเบีย้ คืนได้
(3) อัตราผลตอบแทนอาจเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภาวะตลาด ณ ขณะทีก่ องทุนลงทุนจริง ซึง่ อาจทาให้ผถู้ อื
หน่วยลงทุนไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามอัตราทีป่ ระมาณการไว้
ONE-COMPLEX1Y6M
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สมมุตใิ ห้
วันทีจ่ ดทะเบียน : 20 ต.ค. 2564 , วันทีส่ น้ิ สุดอายุโครงการ : 20 เม.ย. 2565
1. วันเข้าทาสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชัน่ (Call Option) คือ 20 ต.ค. 2564
2. Initial Price ของ iShares FTSE China A50 ETF ณ วันเข้าทาสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญา
คอลออปชัน่ (Call Option) คือ 100
3. อัตราแลกเปลีย่ น ณ วันเข้าทาสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชัน่ (Call Option) คือ 33.00
บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ
4. วันพิจารณาสินทรัพย์อา้ งอิง สัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชัน่ (Call Option) คือ วันที่
12 เม.ย. 2565
5. อัตราแลกเปลีย่ น ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อา้ งอิง สัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชัน่
(Call Option) ในกรณีค่าเงินบาทแข็งค่า คือ 32.50 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ ในกรณีทค่ี ่าเงินบาทอ่อนค่า คือ 33.50
บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ
6. กาหนดให้ Participation rate = 15%
7. กาหนดให้ Rebate Rate = 0.25%
กำหนดนิ ยำมให้ “Knock Out” หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่มูลค่ำหน่ วยลงทุนของกองทุน iShares FTSE China A50
ETF เพิ่มขึ้นสูงเกิ นกว่ำ 20.0% ของ Initial Price หรือมีมูลค่ำหน่ วยลงทุนมำกกว่ำ 120 ในวันใดวันหนึ่ งตลอด
อำยุสญ
ั ญำรวมถึงวันพิ จำรณำสิ นทรัพย์อ้ำงอิ ง
กรณี Knock Out

มูลค่าหน่วยลงทุนของ มูลค่าหน่วยลงทุนของ มูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุน iShares FTSE
กองทุน iShares
กองทุน iShares
China A50 ETF ณ วัน FTSE China A50
FTSE China A50
เริม่ ต้นสัญญา
ETF ทีข่ น้ึ สูงสุดใน ETF ณ วันพิจารณา
(Initial Price)
ระหว่างอายุสญ
ั ญา
ดัชนีอา้ งอิง
(Final Price)

การเปลีย่ นแปลงของ
มูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุน iShares
FTSE China A50
ETF ณ วันพิจารณา
ดัชนีอา้ งอิงเทียบกับ
วันเริม่ ต้นสัญญา

ไม่เกินกว่า120
1

ไม่เกิด
Knock Out

ONE-COMPLEX1Y6M

100

(เปลีย่ นแปลงไม่เกิน
20% นับแต่วนั เริม่ ต้น
สัญญา)

90

-10%

12

ไม่เกินกว่า120
2

ไม่เกิด
Knock Out

100

15%

(เปลีย่ นแปลงไม่เกิน
20% นับแต่วนั เริม่ ต้น
สัญญา)

115

เกินกว่า120
3

เกิด
Knock Out

100

(เปลีย่ นแปลงเกินกว่า
20% นับแต่วนั เริม่ ต้น
สัญญา)

125

(เปลีย่ นแปลง15%
นับแต่วนั เริม่ ต้น
สัญญา)
ไม่ตอ้ งพิจารณา
เนื่องจากมูลค่าหน่วย
ลงทุนของกองทุน
iShares FTSE
China A50 ETF ของ
วันใดวันหนึ่งใน
ระหว่างอายุสญ
ั ญาสูง
เกินกว่า 20% ของ
มูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุน iShares
FTSE China A50
ETF ณ วันเริม่ ต้น
สัญญา ซึง่ เข้าเงือ่ นไข
การเกิด Knock Out

ตัวอย่ำงสรุปผลตอบแทนที่คำดว่ำจะได้รบั จำกกำรลงทุนในแต่ละกรณี
กรณี ที่

เหตุกำรณ์
“Knock Out”

Final Price ของ
iShares FTSE
China A50 ETF
ณ วันพิ จำรณำ
สิ นทรัพย์อ้ำงอิ ง

ส่วนที่1 : เงิ น
ต้น
(บำท)*

1

ไม่เกิดKnock out

Final Price น้ อย
กว่ำ Initial Price
ณ วันเข้าทา
สัญญาคอลวอร์
แรนท์ (Call
Warrant) หรือ
สัญญาคอ
ลออปชัน่ (Call
Option)

33,000,000
บาท

ONE-COMPLEX1Y6M

ส่วนที่2
ผลตอบแทนจำก
สัญญำคอลวอร์
แรนท์(Call
Warrant) หรือ
สัญญำคอลออปชั ่น
(Call Option)
(บำท)*
0 บาท
คานวณได้จาก
= USD 1,000,000 x
([15.00% x Max
(0%, (90/100)100%)])

รวมเงิ นต้นและ
ผลตอบแทน
ทัง้ หมดเมื่อครบ
อำยุโครงกำร
(บำท)*

33,000,000 บาท
(หรือคิดเป็ น
0.00% ต่ออายุ
โครงการ)

13

= USD 1,000,000 x
(15.00% x 0%)
2

ไม่เกิดKnock out

Final Priceสูง
กว่ำ Initial Price
ณ วันเข้าทา
สัญญาคอลวอร์
แรนท์ (Call
Warrant)หรือ
สัญญาคอ
ลออปชัน่ (Call
Option))

33,000,000
บาท

= 0 บาท
กรณีเงินบาทแข็งค่า (32.50 บาท/USD)
731,250 บาท
33,731,250 บาท
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 32.50

(หรือคิดเป็ น
2.216% ต่ออายุ
โครงการ) (ถ้า
มูลค่าหน่วยลงทุน
iShares FTSE
China A50 ETF
เปลีย่ นแปลง
เพิม่ ขึน้ 15% และ
เงินบาทแข็งค่า
ตามตัวอย่าง)

= 731,250 บาท
กรณีเงินบาทอ่อนค่า (33.50 บาท/USD)
753,750 บาท
33,753,750 บาท
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
3

เกิดKnock out

ONE-COMPLEX1Y6M

มูลค่าหน่วย
ลงทุนของกองทุน
iShares FTSE
China A50 ETF

33,000,000
บาท

(หรือคิดเป็ น
2.284% ต่ออายุ
โครงการ) (ถ้า
มูลค่าหน่วยลงทุน
ของ iShares
FTSE China A50
ETF เปลีย่ นแปลง
เพิม่ ขึน้ 15% และ
เงินบาทอ่อนค่า
ตามตัวอย่าง)

= 753,750 บาท
กรณีเงินบาทแข็งค่า (32.50 บาท/USD)
81,250 บาท
33,081,250 บาท

14

ณ วันใดวันหนึ่ง
ระหว่างอายุ
สัญญา รวมถึงวัน
พิจารณา
สินทรัพย์อา้ งอิง
สูงเกินกว่า 20%
ของ initial Price
ดังนัน้ จึงไม่ตอ้ ง
พิจารณา Final
Price

คานวณได้จาก
= USD 1,000,000 x
Rebate Rate

(หรือคิดเป็ น
0.246% ต่ออายุ
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
= USD 1,000,000 x
Rebate Rate

(หรือคิดเป็ น
0.254% ต่ออายุ
โครงการ)

= USD 1,000,000 x
(0.25%)
= 2,500 x 33.50
= 83,750 บาท
หมำยเหตุ ตัวเลขเงินต้นและผลตอบแทนเป็ นเพียงตัวอย่างการคานวณเพื่อประกอบการอธิบายเท่านัน้ มิได้เป็ นการ
รับประกันว่าผูล้ งทุนจะได้รบั ผลตอบแทนตามทีแ่ สดงไว้
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ตัวอย่ำงแผนภำพของรูปแบบกำรจ่ำยเงิ นต้นและผลตอบแทน

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกองทุน iShares FTSE China A50 ETF ที่สญ
ั ญำคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือ
สัญญำคอลออปชั ่น (Call Option) ใช้อ้ำงอิ ง
•

กองทุน iShares FTSE A50 China Index เป็ นกองทุนอีทเี อฟทีจ่ ดั ตัง้ และจัดการโดยBlackRock Asset
Management North Asia Limited จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Stock Exchange of Hong
Kong) ทีม่ กี ารลงทุนเพื่อให้มผี ลการดาเนินงานใกล้เคียงกับดัชนี FTSE China A50 Index ซึง่ ประกอบด้วย
หุน้ ของบริษทั ในประเทศจีนทีใ่ หญ่ทส่ี ุด 50 บริษทั ทีจ่ ดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหุน้ เซีย่ งไฮ้หรือเซินเจิน้ หรือที่
เรียกกันว่าหุน้ A-Shares (Bloomberg Ticker: 2823 HK)

ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของกองทุนหลักเพิม่ เติมได้ท่ี www.ishares.com.hk
3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
กาหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชีไม่เกินร้อยละ 79.00 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุน
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุน :
ONE-COMPLEX1Y6M
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3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในประเทศ :
เป็ นไปตามประกาศ
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในต่างประเทศ :
เป็ นไปตามประกาศ
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม :
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทก่ี ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
4. กำรแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.3. รายละเอียดเพิม่ เติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :
รายละเอียดเพิม่ เติม :
5. กำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ช่องทางอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
6. กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
ONE-COMPLEX1Y6M
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6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
6.3. การสั ่งซื้อหน่วยลงทุน :
ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
7. กำรรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- Internet
- Tele-Bank
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- วิธกี ารอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
7.3. วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- แบบอัตโนมัติ
7.4. รายละเอียดวิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
บริษทั จัดการถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ตกลงสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษทั จัดการจะดาเนินการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนเมื่อสิน้ สุดอายุโครงการ โดยบริษทั จัดการจะประกาศแจ้งวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตแิ ละวันครบอายุ
โครงการ โดยจะปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริษทั จัดการ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ภายใน 30 วันทาการนับจากวันทีจ่ ดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
ในกรณีวนั ทีก่ าหนดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตนิ นั ้ ตรงกับวันหยุดทาการของบริษทั จัดการ หรือเป็ นวันทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคาสั ่งให้บริษทั จัดการหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด บริษทั
จัดการจะดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตใิ นวันทาการถัดไป
(1) บริษทั จัดการจะดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตใิ ห้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามราคารับซื้อคืน ณ วันทีร่ บั ซื้อ
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ตามรายชื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าว
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(2) บริษทั จัดการจะดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตภิ ายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนโดยอัตโนมัติ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 ซึง่ บริษทั จัดการจะชาระค่าขายคืนดังกล่าว ตามวิธที ผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนระบุไว้
ในแบบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนเปิ ด
(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเป็ นผูย้ กเลิกหน่วยลงทุนทีข่ ายคืนโดยอัตโนมัตดิ งั กล่าวพร้อมออกหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนส่งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ถัดจากวันคานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัตนิ นั ้ ๆ โดยบริษทั จัดการจะดาเนินการให้มกี ารชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตใิ ห้แก่ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ตามวิธที ผ่ี ถู้ ือหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคาขอ
เปิ ดบัญชีกองทุนเปิ ด โดยจานวนเงินทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนจะได้รบั จากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะตัดทศนิยม
ตาแหน่งทีส่ ามทิง้
(4) บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตหิ รือหยุดการขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หากมีการผิดนัดชาระดอกเบีย้ หรือเงินต้นของพันธบัตร หุน้ กู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ
อื่นๆ ทีก่ องทุนลงทุน โดยบริษทั จัดการจะประกาศให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบ ณ สานักงานของบริษทั จัดการ สถานที่
ติดต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ และจะรายงานการไม่รบั ซื้อ
คืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตหิ รือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ พร้อมทัง้ แสดงเหตุผล
และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
อนึ่ง บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะดาเนินการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตภิ ายใต้เงือ่ นไข
ตามข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน” และ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน”
7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : เมื่อสิน้ สุดอายุโครงการ
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ประมาณ 1 ปี 6 เดือน โดยไม่ต่ากว่า 1 ปี 5 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 7 เดือน นับจากวันทีส่ านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. รับจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผูถ้ อื หน่วยลงทุน ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
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7.9. รายละเอียดเพิม่ เติม :
(1) บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงกาหนดการในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิม่ เติม วิธกี าร
ขายคืนและการรับเงินค่าขายคืนและการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนแล้ว ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หน่วยลงทุน โดยจะทาการติดประกาศทีส่ านักงานของบริษทั จัดการ และ
สานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
(2) บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะปฎิเสธการสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการกองทุน โดยบริษทั จัดการจะพิจารณาจากมูลค่าการสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ระยะเวลา และ/หรือ
ความถีข่ องการสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลัก ทัง้ นี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์สงู สุดของกองทุนและผูถ้ อื หน่วยลงทุนของ
กองทุนทีถ่ อื หน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้วเป็ นสาคัญ
8. กำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
8.1. ช่องทางการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน :
- Internet
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
8.2. รายละเอียดการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
9. กำรชำระค่ำรับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิ น :
กรณีทบ่ี ริษทั จัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ อื่นแทน โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนตกลงรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทน
เงิน และบริษทั จัดการได้รบั มติพเิ ศษให้ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินได้
10. กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงิ นค่ำขำยคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
บริษทั จัดการจะเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี าสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้
แล้วได้ ซึง่ ต้องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี้
(1) บริษทั จัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีทเ่ี ข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รบั
ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล
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(ข) มีเหตุทท่ี าให้กองทุนไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึง่ เหตุ
ดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการ
(2) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนไม่ถูกต้องโดยมีมลู ค่าตัง้ แต่ 1 สตางค์ขน้ึ ไป และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่
ถูกต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนข้างต้น ให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก) เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนมีคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนนัน้
เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ข) แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี าสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปทราบเรื
่
่องดังกล่าวด้วยวิธกี ารใด ๆ โดยพลัน
(ค) แจ้งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน พร้อมทัง้ จัดส่งรายงานทีแ่ สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รบั
ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผูด้ แู ลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะมอบหมายให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ดาเนินการแทนก็ได้
(ง) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผถู้ อื หน่วยลงทุนสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้
บริษทั จัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชาระค่าขายคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามลาดับวันทีส่ ่งคาสั ่งขายคืน
ก่อนหลัง
11. กำรไม่ขำยไม่รบั ซือ้ คืนไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนตำมสัง่ :
กำรดำเนิ นกำรในกรณี ที่ผ้อู อกตรำสำรหนี้ หรือลูกหนี้ ตำมสิ ทธิ เรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตรำสำรที่ลงทุน
ประสบปัญหำขำดสภำพคล่องหรือไม่สำมำรถจำหน่ ำยได้ด้วยรำคำที่สมเหตุสมผล (side pocket)
บริษทั จัดการจะปฏิบตั ติ ามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.9/2564 เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
กำรไม่ขำยหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตำมคำสังที
่ ่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสังซื
่ ้อหรือคำสังขำยคื
่
นหน่ วย
ลงทุน (suspension of dealings)
บริษทั จัดการสามารถดาเนินการได้สงู สุดไม่เกิน 5 วันทาการ เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงาน
โดยบริษทั จัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจาเป็ นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดย
ได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์ อันเนื่องจากเหตุจาเป็ นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
1. ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
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2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม
อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งทีร่ บั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ าม ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
ทัง้ นี้ การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งทีร่ บั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอ่นื ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
12. กำรหยุดขำยหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
เป็ นไปตามประกาศ
13. เงือนไขและข้อจำกัดในกำรจัดสรรและกำรโอนหน่ วยลงทุน :
นายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะปฏิเสธการโอนเปลีย่ นมือหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ อันจะมีผลให้ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนไม่เข้าลักษณะเป็ นการเสนอขายเฉพาะผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อยและผูม้ เี งินลงทุนสูง เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
ในกรณีการโอนหน่วยลงทุนผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องติดต่อบริษทั จัดการโดยตรงพร้อมทัง้ กรอกรายละเอียดในใบสาคัญการ
โอนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน พร้อมทัง้ แนบเอกสารการโอนตามทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
14. กำรจ่ำยเงิ นปันผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปั นผล : ไม่จ่าย
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :
บริษทั จัดการมีนโยบายทีจ่ ะไม่จา่ ยเงินปั นผล แต่จะนาผลกาไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิม่ ขึน้
14.3. กาหนดเวลา วิธกี าร และข้อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน :
ไม่มี
15. ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จำ่ ยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมและผู้สงซื
ั ่ อ้ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีป่ ระมาณการได้ทเ่ี รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด) :
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รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.317 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิม่ เติม :

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิม่ เติม :
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทัง้ หมดหักด้วยมูลค่าหนี้สนิ ทัง้ หมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมอื่นทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนที่
มีในการคานวณจากมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันทีค่ านวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม
รายละเอียดเพิม่ เติม :
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทัง้ หมดหักด้วยมูลค่าหนี้สนิ ทัง้ หมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมอื่นทีเ่ รียกเก็บจาก
กองทุนทีม่ ใี นการคานวณจากมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันทีค่ านวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิม่ เติม :
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทัง้ หมดหักด้วยมูลค่าหนี้สนิ ทัง้ หมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมอื่นทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนที่
มีในการคานวณจากมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันทีค่ านวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาการลงทุน :
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ไม่มี
รายละเอียดเพิม่ เติม :

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย :
ไม่มี
รายละเอียดเพิม่ เติม :

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ1.00ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิม่ เติม :
(1) ค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดตัง้ กองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดาเนินการขออนุมตั จิ ดั ตัง้ และ
จัดการกองทุน ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม หรือค่าธรรมเนียมการเพิม่ เงินทุนจดทะเบียน
เป็ นต้น ตามทีจ่ ่ายจริง
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ รวมทัง้ ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ นอกเหนือจาก "ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รายปี " ตามทีจ่ ่ายจริง
(3) ค่าอากรแสตมป์ และค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร ตามทีจ่ ่ายจริง
(4) ค่าตอบแทนผูช้ าระบัญชี และผูด้ แู ลผลประโยชน์ในระหว่างการชาระบัญชีกองทุนรวมจนถึงการจดทะเบียนเลิก
กองทุนรวมต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่ ่ายจริง
(5) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทุกประเภททีเ่ กิดขึน้ หรือเกีย่ วข้องกับการลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เช่น การจัดหาให้ได้มา การรับมอบ การส่งมอบ การดูแล การเก็บรักษา การป้ องกัน
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการป้ องกันความเสีย่ งในด้านอัตราแลกเปลีย่ น หรือความเสีย่ งอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทงั ้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ เช่น ค่าสัญญาฟิ วเจอร์ สัญญาฟอร์เวิรด์ หรือสัญญาสวอป และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม
อื่นๆ ตามทีจ่ ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่นใดเพือ่ ให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่าวได้ เป็ น
ต้น
(6) ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์กองทุนรวม ตลอดจนการสัมมนาแนะนากองทุนรวม ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
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(7) ค่าจัดทาหนังสือชีช้ วน ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชีช้ วน
(8) ค่าจัดทาหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(9) ค่าจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่าวหรือประกาศตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
(10) ค่าจัดเตรียมและจัดส่งรายงานต่างๆสาหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(11) ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการการใช้ขอ้ มูลดัชนีทผ่ี ใู้ ห้บริการดัชนีหลักทรัพย์หรือกลุ่มดัชนีหลักทรัพย์เรียกเก็บเป็ น
รายปี หรือรายงวด (ถ้ามี)
(12) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ เกีย่ วเนื่องกับกองทุน เช่น ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าพิมพ์แบบพิมพ์ ค่าไปรษณียา
กรสาหรับหนังสือโต้ตอบกับผูถ้ อื หน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการผิดนัดชาระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการรับจานองอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
เป็ นหลักประกันการลงทุน ฯลฯ อีกทัง้ ค่าใช้จ่ายต่างๆทีเ่ กิดขึน้ ตามกฎหมาย
15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิม่ เติม :

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิม่ เติม :
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิม่ เติม :
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15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิม่ เติม :

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
รายละเอียดเพิม่ เติม :
ตามดุลพินิจของนายทะเบียนหน่วยลงทุน
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
รายละเอียดเพิม่ เติม :
ไม่เกินรายการละ 50 บาท (สาหรับการออกใบหน่วยลงทุน)
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
รายละเอียดเพิม่ เติม :
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น - ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ตามทีจ่ ่ายจริง
รายละเอียดเพิม่ เติม :
(1) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ เงินปั นผล (ถ้ามี) เข้าบัญชีของผูถ้ อื หน่วยลงทุนตาม
อัตราทีธ่ นาคารพาณิชย์กาหนด โดยตัดจ่ายจากจานวนเงินทีจ่ ะโอนเข้าบัญชีนนั ้ ๆ
(2) ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูซ้ ้อื หน่วยลงทุนตามอัตราทีธ่ นาคารพาณิชย์กาหนด (ถ้ามี) โดยตัด
จ่ายจากบัญชีเงินฝากของผูซ้ ้อื หน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วย
ลงทุน บริษทั จัดการอาจเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม และ/หรือแต่ละรายในอัตราทีไ่ ม่เท่ากัน ผูส้ ั ่งซื้อหน่วย
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ลงทุนสามารถต่อรองอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ บริษทั จัดการจะแจ้งให้ทราบรายละเอียดต่อไป โดยติดประกาศไว้ท่ี
สานักงานของบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือผ่านเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
บริษทั จัดการอาจพิจารณาลดหย่อน หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย การรับซื้อคืนหรือการสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุนในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการเห็นว่าเหมาะสม โดยพิจารณาจากมูลค่าการทารายการ ประเภทการทารายการ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน เป็ นต้น ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะประกาศหลักเกณฑ์ วิธกี ารให้ทราบล่างหน้า โดยปิ ด
ประกาศ ณ ทีท่ าการบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือผ่านเว็ปไซต์ของบริษทั
จัดการ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลีย่ นแปลง หรือปรับปรุง หลักเกณฑ์ วิธกี าร ขัน้ ตอนและเงือ่ นไขในการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขาย การรับซื้อคืน และการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือกฎหมายของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องประกาศกาหนด โดยถือว่าได้รบั ความ
เห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะแจ้งสานักงาน ก.ล.ต. ผูด้ แู ลผลประโยชน์ และผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

15.4. วิธกี ารคานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
(1) การคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
จะคานวณทุกวันทาการ โดยใช้มลู ค่าทรัพย์สนิ ทัง้ หมดหักด้วยมูลค่าหนี้สนิ ทัง้ หมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในแต่ละวันเป็ นฐานในการคานวณ และ
เรียกเก็บจากกองทุนเป็ นรายเดือน
(2) ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับกองทุนรวมตามข้อ 15.2.6. (1) ถึง (12) จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามทีจ่ ่ายจริง โดย
บริษทั จัดการด้วยความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์ มีสทิ ธิทจ่ี ะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆดังกล่าวใน
งวดเดียว หรือเฉลีย่ ตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็ นรายวัน ทัง้ นี้ การตัดจ่ายค่าใช้จา่ ยดังกล่าวจะเป็ นไปตาม
หลักการบัญชีและวิธปี ฏิบตั ทิ างการบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่ หรือมาตรฐานการบัญชีทก่ี าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้
(3) บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทีก่ าหนดในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บ
จากผูซ้ ้อื หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน” โดยอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นเงินสด โดยไม่หกั
จากมูลค่าของการทารายการซื้อ ขาย สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หรือกาหนดวิธกี ารอื่นใด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
เงือ่ นไขภาษี หรือความสะดวกของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(4) ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันแล้ว

15.5. การเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
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กรณี เพิ่ มค่ำธรรมเนี ยม/ค่ำใช้จ่ำย
1. กรณีทบ่ี ริษทั จัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังนี้
1.1. กรณีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ไม่เกินกว่าอัตราขัน้ สูงตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในโครงการ บริษทั จัดการ
จะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ นัน้ ด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมอันทาให้ม ั ่นใจได้ว่าผูล้ งทุนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทัวถึ
่ ง โดยอย่าง
น้อยต้องจัดให้มกี ารเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ และ/หรือ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้า
มี)
1.2. กรณีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ เกินกว่าอัตราขัน้ สูงตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในโครงการเมื่อเทียบกับอัตรา
ของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ โดยแบ่งเป็ น 2
กรณี ดังนี้
(1) กรณีเพิม่ ขึน้ เกินกว่าร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายขัน้ สูงตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในโครงการ : บริษทั
จัดการต้องได้รบั มติพเิ ศษ
(2) กรณีเพิม่ ขึน้ แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายขัน้ สูงตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในโครงการ : บริษทั
จัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ นัน้ โดยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมอันทาให้ม ั ่นใจได้ว่าผูล้ งทุนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทัวถึ
่ ง โดยอย่าง
น้อยต้องจัดให้มกี ารเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ และ/หรือ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้า
มี)
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะดาเนินการแจ้งการเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 1.2. (1) และ (2) ให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วนั เปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
2. กรณีทบ่ี ริษทั จัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึ้นแตกต่างไปจากทีร่ ะบุไว้ในโครงการ บริษทั จัดการ
ต้องขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขโครงการ

กรณี ลดค่ำธรรมเนี ยม/ค่ำใช้จำ่ ย
1. กรณีทบ่ี ริษทั จัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายลดลงตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
บริษทั จัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีม่ กี ารเรียกเก็บธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายลดลง ด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมอันทาให้ม ั ่นใจได้ว่าผูล้ งทุนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทัวถึ
่ ง โดยอย่างน้อย
ต้องจัดให้มกี ารเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ และ/หรือ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
2. กรณีทบ่ี ริษทั จัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายลดลงแตกต่างไปจากโครงการ บริษทั จัดการจะดาเนินการ
ขอแก้ไขเพิม่ เติมโครงการ โดยให้ถอื ว่าสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว
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15.6. หมายเหตุ :
16. วิธีกำรคำนวณ กำหนดเวลำในกำรคำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่ วยลงทุน และ
รำคำหน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิ ธีกำรดำเนิ นกำรในกรณี ที่มูลค่ำหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้อง :
16.1. วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ
16.2. เงือ่ นไขพิเศษ :
1. บริษทั จัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และตามทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนด โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. บริษทั จัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ดังต่อไปนี้
(2.1) คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการ ภายใน 1 วันทาการถัดไป
(2.2) คานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วันทา
การถัดไป ทัง้ นี้ ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะใช้มลู ค่าหน่วย
ลงทุนของสิน้ วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน
ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษทั
จัดการจะใช้ขอ้ มูลราคาปิ ดของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ ณ วันทีค่ านวณมูลค่าและราคาดังกล่าวทีไ่ ด้จาก
ระบบทีม่ กี ารเผยแพร่ขอ้ มูลและสามารถอ้างอิงได้ เช่น ระบบ Bloomberg หรือ Reuters เป็ นต้น ทัง้ นี้ ในกรณีทว่ี นั
ดังกล่าวตรงกับวันหยุดทาการของต่างประเทศ หรือเพราะเหตุอน่ื ใดทีค่ วบคุมไม่ได้ ทาให้ไม่มรี าคาของหลักทรัพย์
ต่างประเทศ บริษทั จัดการจะพิจารณาใช้ราคาล่าสุดทีม่ กี ารเผยแพร่แทน อนึ่ง บริษทั จัดการอาจเปลีย่ นแปลงแหล่งทีม่ า
วันและเวลาของข้อมูลอ้างอิงทีใ่ ช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ ภายใต้ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
หลักทรัพย์ และทรัพย์สนิ ของกองทุนในต่างประเทศเป็ นเงินบาท จะใช้ขอ้ มูลอัตราแลกเปลีย่ นผ่านระบบ Bloomberg
โดยบริษทั จัดการจะใช้ขอ้ มูลทีเ่ วลาประมาณ 16.00 น. ของสิน้ วันทาการทีค่ านวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ หรือใช้อตั ราแลกเปลีย่ นอื่นใด และ/หรือแหล่งทีม่ าอื่น
ใดของอัตราแลกเปลีย่ น และ/หรืออัตราแลกเปลีย่ นของวันทาการอื่นใด และ/หรือ ณ เวลาอื่นใด ตามทีบ่ ริษทั จัดการ
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พิจารณาเห็นสมควรภายใต้ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์ หรือตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคมบริษทั จัดการลงทุนทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี้
(ก) วันทาการก่อนวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยประกาศภายใน 2 วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยประกาศภายใน 2 วันทาการถัดไป
(ค) วันทาการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายใน 2 วันทาการถัดไป ทัง้ นี้ เฉพาะในกรณีทก่ี องทุนรวม
กาหนดวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ ห่างกันเกินกว่า 1 เดือน
(ง) วันทีป่ รากฏเหตุการณ์ทน่ี ่าเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
โดยประกาศภายใน 2 วันทาการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (2.3) บริษทั จัดการจะปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(1) ใช้ตวั เลขทศนิยมตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 16.2 และต้องได้รบั การรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดาเนินการเพื่อให้ผลู้ งทุนทราบข้อมูลดังกล่าว โดยการประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ภายในเวลาทีผ่ ู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะประกาศโดยช่องทาง
อื่นแทนการประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ เช่น การประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน หรือช่องทางอื่นที่
เหมาะสม โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว ซึง่ บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และ
(3) จัดให้มขี อ้ มูลดังกล่าวไว้ ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการ และสถานทีท่ ุกแห่งทีผ่ สู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซ้อื ขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน บริษทั จัดการกองทุน
จะจัดให้มขี อ้ มูลดังกล่าวด้วยหรือไม่กไ็ ด้
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิหารด้วยจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดเมื่อสิน้ วันทาการ
ทีค่ านวณนัน้
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีป่ ระกาศข้างต้น ต้อง
ได้รบั การรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์
ในกรณีทม่ี ลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิ ดไม่ถูกต้อง บริษทั จัดการจะดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
3. การใช้ตวั เลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ
จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด บริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
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(3.1) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยใช้วธิ กี ารปั ดเศษทศนิยม
ตามหลักสากล
(3.2) คานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วธิ กี ารปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล
สาหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึน้ ส่วนมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิง้
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณได้ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาแหน่งโดยตัดทศนิยมตาแหน่ง
ที่ 5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณได้ใน (3.2)
(3.4) คานวณจานวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วธิ กี ารปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่
จะใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาแหน่งโดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิง้
ในกรณีทม่ี ผี ลประโยชน์เกิดขึน้ จากการคานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษทั จัดการจะนาผลประโยชน์นนั ้ รวมเข้าเป็ น
ทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ด
ในกรณีทม่ี เี หตุจาเป็ นทีท่ าให้บริษทั จัดการไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 11 บริษทั จัดการจะไม่คานวณและประกาศตามกาหนดนี้กไ็ ด้ โดยจะแจ้ง
ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทาการถัดจากวันทีไ่ ม่สามารถคานวณและประกาศได้
บริษทั จัดการอาจไม่คานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีล่ งทุนในต่างประเทศ ในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ซง่ึ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุน
อย่างมีนัยสาคัญ และเมื่อปรากฏเหตุขา้ งต้น บริษทั จัดการจะประกาศการหยุดคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีล่ งทุนในต่างประเทศ ณ ทีท่ าการทุกแห่ง
ของบริษทั จัดการและสถานทีต่ ดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ
บริษทั จัดการจะรายงานการหยุดคานวณมูลค่าดังกล่าวพร้อมทัง้ แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาเนินการของ
กองทุนรวมทีล่ งทุนในต่างประเทศนัน้ ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วัน
ทาการ
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
บริษทั จัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะประกาศโดยช่องทาง
อื่นแทนการประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ เช่น การประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน หรือช่องทางอื่นที่
เหมาะสม โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว ซึง่ บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
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16.4. หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการในกรณีทม่ี ลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
ส่วนที่ 1 การดาเนินการกรณีมลู ค่าหน่วยของกองทุนปิ ดไม่ถูกต้องและได้มกี ารประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของ
กองทุนเปิ ดไม่ถูกต้อง
กรณี ที่มูลค่ำ/
ข้อ รำคำหน่ วย
ไม่ถกู ต้อง
1. < 1 สตำงค์
หรือ < 0.5 %
ของมูลค่ำ/
รำคำหน่ วยที่
ถูกต้อง

กำรดำเนิ นกำรของบริษทั จัดกำร
1.1 จัดทาและส่งรายงาน* ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่
ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสาคัญดังนี้
1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยทีไ่ ม่ถูกต้อง

ระยะเวลำ
ภายใน 7 วันทาการนับ
แต่วนั ทีพ่ บว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยทีถ่ ูกต้อง
1.1.3 สาเหตุทท่ี าให้มลู ค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
1.1.4 มาตรการป้ องกันเพื่อมิให้มลู ค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณี
ทีค่ วามไม่ถูกต้องไม่ได้มสี าเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจ
ควบคุมได้

2.

≥1 สตำงค์
และ≥0.5 %
ของมูลค่ำ/
รำคำหน่ วยที่
ถูกต้อง

1.2 ในกรณีทส่ี าเหตุทท่ี าให้มลู ค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีผลต่อเนื่อง ตัง้ แต่วนั ทีพ่ บว่ามูลค่า/
ถึงการคานวณมูลค่า/ราคาหน่วยครัง้ ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคา
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
หน่วยให้ถูกต้อง
2.1 หลักเกณฑ์ทั ่วไป
2.1.1 คานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลังตัง้ แต่วนั ทีพ่ บว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันทีม่ ลู ค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง
2.1.2 ดาเนินการดังนี้ เฉพาะวันทีม่ ลู ค่า/ราคาหน่วย เข้าเงือ่ นไข
ตาม 2.
2.1.2.1 จัดทารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง*
(ก) รายงานต้องมีสาระสาคัญตามทีก่ าหนดไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม
เว้นแต่ในกรณีของรายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่ วยย้อนหลังของ
กองทุนเปิ ด ให้ระบุการดาเนินการของบริษทั จัดการเมื่อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4
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ข้อ

กรณี ที่มูลค่ำ/
รำคำหน่ วย
ไม่ถกู ต้อง

กำรดำเนิ นกำรของบริษทั จัดกำร
(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าวภายในวันทาการถัดจากวันทีส่ ่งรายงานให้ผดู้ แู ล
ผลประโยชน์

ภายในวันทาการถัดจาก
วันทีค่ านวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังเสร็จสิน้

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันทีผ่ ดู้ แู ล
ผลประโยชน์รบั รองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1
ภายใน 3 วันทาการนับ
แต่วนั ทีผ่ ดู้ แู ล
ผลประโยชน์รบั รองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.3** ดาเนินการโดยวิธกี ารใด ๆ เพื่อให้ผลู้ งทุนสามารถ
รับทราบชื่อกองทุนทีม่ กี ารแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี
ทีม่ กี ารแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
2.2 หลักเกณฑ์เพิ่มเติ มเฉพำะกองทุนเปิ ด โดยดาเนินการเฉพาะ
มูลค่า/ราคาหน่วยของวันทีเ่ ข้าเงือ่ นไขตาม 2.
2.2.1 จัดทารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคา
หน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดาเนินการของ
บริษทั จัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
2.2.2 ชดเชยราคาตามทีก่ าหนดไว้ในส่วนที่ 2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดาเนินการโดยวิธกี ารใด ๆ เพื่อให้ผซู้ ้อื หรือผูข้ ายคืนหน่วย
ในช่วงระยะเวลาทีร่ าคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม
2.1.2.2 และการชดเชยราคา
2.2.4 จัดทามาตรการป้ องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้องและส่ง
รายงานดังกล่าว พร้อมทัง้ สาเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อนหลัง
ตาม 2.1.2.1 ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่ในกรณีทร่ี าคา
หน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้ ให้
บริษทั จัดการส่งสาเนาเอกสารทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่าการทีร่ าคา
หน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสาเนารายงานดังกล่าวแทน
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ระยะเวลำ

ตาม 2.1.2.1

ภายใน 5 วันทาการนับ
แต่วนั ทีผ่ ดู้ แู ล
ผลประโยชน์รบั รองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังและ
รายงานการชดเชยราคา

ภายใน 7 วันทาการนับ
แต่วนั ทีผ่ ดู้ แู ล
ผลประโยชน์รบั รองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1
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ส่วนที่ 2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที่ 1 ให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1. รำคำหน่ วยที่ไม่ถกู ต้อง < รำคำหน่ วยที่ถกู ต้อง
1.1.1 กรณีทผ่ี ซู้ ้อื มีหน่วยเหลืออยู่
1.1 กรณี ขำย
ให้ลดจานวนหน่วยของผูซ้ ้อื หน่วยเป็ นจานวนซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยทีไ่ ม่ถูกต้อง
กับราคาหน่วยทีถ่ ูกต้อง
1.1.2 กรณีทผ่ี ซู้ ้อื ไม่มหี น่วยเหลืออยู่***
ให้จ่ายเงินของบริษทั จัดการให้กองทุนเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่ าดอยู่
1.1.3 กรณีทผ่ี ซู้ ้อื มีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจานวนหน่วยทีจ่ ะต้องลด***
ให้ดาเนินการดังนี้
1.1.3.1 ดาเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.2 กรณี รบั ซือ้ คืน

1.1.3.2 ลดจานวนหน่วยทีเ่ หลืออยู่นนั ้ และจ่ายเงินของบริษทั จัดการให้กองทุนเป็ นจานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาทีข่ าดอยู่
1.2.1 กรณีทผ่ี ขู้ ายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิม่ จานวนหน่วยของผูข้ ายคืนเป็ นจานวนซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยทีไ่ ม่
ถูกต้องกับราคาหน่วยทีถ่ ูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผขู้ ายคืน
1.2.2 กรณีทผ่ี ขู้ ายคืนไม่มหี น่วยเหลืออยู่

ให้บริษทั จัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผขู้ ายคืน
2. รำคำหน่ วยที่ไม่ถกู ต้อง > รำคำหน่ วยที่ถกู ต้อง
2.1.1 เพิม่ จานวนหน่วยของผูซ้ อ้ื เป็ นจานวนซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยทีไ่ ม่ถูกต้อง
2.1 กรณี ขำย
กับราคาหน่วยทีถ่ ูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผซู้ ้อื
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1. รำคำหน่ วยที่ไม่ถกู ต้อง < รำคำหน่ วยที่ถกู ต้อง
2.2.1 กรณีทผ่ี ขู้ ายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
2.2 กรณี รบั ซือ้ คืน
ให้ลดจานวนหน่วยของผูข้ ายคืนหน่วยเป็ นจานวนซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยทีไ่ ม่
ถูกต้องกับราคาหน่วยทีถ่ ูกต้อง
2.2.2 กรณีทผ่ี ขู้ ายคืนไม่มหี น่วยเหลืออยู่***
ให้บริษทั จัดการจ่ายเงินของบริษทั จัดการให้กองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่ าด
อยู่
2.2.3 กรณีทผ่ี ขู้ ายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจานวนหน่วยทีจ่ ะต้องลด***
ให้ดาเนินการดังนี้
2.2.3.1 ดาเนินการตาม 2.2.2 หรือ
2.2.3.2 ลดจานวนหน่วยทีเ่ หลืออยู่นนั ้ และจ่ายเงินของบริษทั จัดการให้กองทุนเป็ นจานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาทีข่ าดอยู่

หมายเหตุ
* ให้บริษทั จัดการจัดให้มสี าเนารายงานไว้ ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการเพื่อให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เข้า
ตรวจ
** ไม่ใช้กบั กองทุนปิ ดทีม่ หี น่วยเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วย
ตามระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว
*** ไม่ใช้กบั กรณีทร่ี าคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาดครัง้ สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่ามี
สาเหตุดงั กล่าว
1. ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการต้องชดเชยราคาเป็ นเงินให้แก่ผซู้ ้อื หรือผูข้ ายคืนหน่วยรายใดมีมลู ค่าไม่ถงึ 100 บาท บริษทั
จัดการอาจนาเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีม่ กี ารจ่ายเงินให้ผถู้ อื หน่วย แต่ถา้ บุคคลดังกล่าวไม่มสี ถานะ
เป็ นผูถ้ อื หน่วยแล้ว ให้บริษทั จัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รอง
ข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผูซ้ ้อื หน่วยตาม 2.1 บริษทั จัดการอาจ
จ่ายเงินของบริษทั จัดการแทนกองทุนก็ได้
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17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :
17.1. ชื่อบริษทั จัดการ :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน วรรณ จากัด
17.2. ชื่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
17.3. ชื่อผูป้ ระกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
17.4. ชื่อของผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
17.5. ทีป่ รึกษา :
17.5.1. ชื่อทีป่ รึกษาการลงทุน :
ชื่อ :
17.5.2. ชื่อทีป่ รึกษากองทุน :
17.6. ผูส้ อบบัญชี :
ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอีย่ มวณิชชา
ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ
ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน
ชื่อ : นางสาว วันดี เอีย่ มวณิชชา
ชื่อ : นาย เกียรติศกั ดิ ์ วานิชย์หานนท์
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รายละเอียดเพิม่ เติม (ผูส้ อบบัญชี) :
หรือบุคคลอื่นทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
17.7. การแต่งตัง้ คณะตัวแทนผูถ้ อื หน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
18. รอบระยะเวลำบัญชีประจำปี ของกองทุนรวม :
18.1. วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชี : วันที่ เดือน
18.2. วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่
18.3. รายละเอียดเพิม่ เติม :
วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชี : ประมาณ 1 ปี นับจากวันทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ น
กองทุนรวม
วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : ประมาณ 1 ปี นับจากวันทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ
เป็ นกองทุนรวม
19. กำรขอมติ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน และวิ ธีกำรแก้ไขโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม หรือแก้ไขวิ ธีกำรจัดกำร :
เป็ นไปตามประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดใน
ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม ทัง้ นี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิม่ เติมโครงการเป็ นไปตามที่
กาหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้อกำหนดอื่น ๆ :
สามารถดูขอ้ มูลได้ในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
21. กำรดำเนิ นกำรกรณี บริษทั จัดกำรไม่สำมำรถดำรงเงิ นกองทุนได้ตำมที่ประกำศกำหนด :
22. ผลบังคับของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม :
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บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั
จัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสั ่งทีอ่ อกโดย
อาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีทข่ี อ้ กาหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย
ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งดังกล่าว หากบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ
คาสั ่งนัน้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการแล้ว
บริษทั จัดการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
ผูด้ แู ลผลประโยชน์มอี านาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนและบริษทั จัดการกองทุนรวม ทัง้ นี้ การลงนาม
ในข้อผูกพันของผูด้ แู ลผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้ โดยชอบ ให้ถอื ว่าผูกพันผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง
การทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ ะผูกพันตามข้อกาหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนและบริษทั จัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่ ่านการอนุมตั จิ ากสานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิม่ เติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่ นบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั
จัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ
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