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ระดับความเส่ียง : เส่ียงสูง(6) 

หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลกองทุนรวม 

กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 

(Thanachart China Challenge Fund#1 : T-CHChallenge#1) 

 การก าหนดเป้าหมายอตัราการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัเป็นเพียงเป้าหมายท่ีเป็นเหตุให้มีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น 
ไม่ใช่การประมาณการหรือการรับประกนัว่าผูล้งทุนจะไดรั้บผลตอบแทนจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั ทั้งน้ี หากภาวะ
ตลาดหรือภาวการณ์ลงทุนเปล่ียนแปลงไปจากการคาดการณ์ กองทุนรวมอาจไม่ด าเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัก็ได ้

 กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 มีเป้าหมายท่ีจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว 
คือ  กองทุน Hang Seng China Enterprises Index ซ่ึงเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนท่ีสอดคลอ้งใกลเ้คียงกบัผลตอบแทนของดชันี Hang Seng China Enterprises  
กองทุนดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นกองทุนท่ีคุม้ครองเงินตน้ และมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในประเทศจีน เช่น การเปล่ียนแปลงทาง
การเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน  อตัราดอกเบ้ีย และ ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายภาษีอากร ความเส่ียงดา้นการเมือง
ในระดบันานาชาติและระดบัภูมิภาค ความเส่ียงในการบงัคบัใชข้อ้ก าหนดเก่ียวกบัการควบคุมอตัราแลกเปล่ียนและการเขา้-ออกของ
เงินลงทุน หรือกฎหมายหรือข้อก าหนดอื่นๆ ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดหรือเงินเฟ้อ  รวมถึงความจ ากัดของ ความคุ้มครองจาก
กฎหมายท่ีมีต่อกองทุน  เป็นตน้ 

 กองทุน Hang Seng China Enterprises Index อาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
การลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM)) จึงมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับ  ผู ้ลงทุนท่ีต้องการ
ผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเส่ียงไดสู้งกว่าผูล้งทุนทัว่ไป ผูล้งทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเม่ือมีความเขา้ใจในความเส่ียง
ของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และ ผู ้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึง ถึงประสบการณ์การลงทุน 
วตัถุประสงคก์ารลงทุน และฐานะการเงินของผูล้งทุนเอง 

ความเส่ียงท่ีกองทุนน้ีลงทุนเก่ียวขอ้งกบัประเทศจีนเป็นหลกั 
 เน่ืองจากกองทุนจะเน้นลงทุนในหลกัทรัพยห์รือตราสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเทศจีน คือ กองทุน Hang Seng China Enterprises Index 

มูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีกองทุนลงทุนอาจจะไดรั้บผลกระทบจากความไม่แน่นอนหรือการเปล่ียนแปลงในประเทศจีนเป็นส าคญั เช่น 
การเปล่ียนแปลงของนโยบายรัฐบาล ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน  การบังคบัใช้มาตรการเก่ียวกับการแลกเปล่ียนเงินตรา 
(imposition of currency repatriation restrictions) การเปล่ียนแปลงและผลกระทบจากปัจจยัความไม่มัน่คงทางสังคม ศาสนา การเมือง 
เศรษฐกิจ และการเปล่ียนแปลงหรือพฒันาการของกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายของประเทศจีน รวมถึงผลกระทบจากปัจจยัดงักล่าว
ของประเทศอื่น ๆ ในโลกดว้ย  เป็นตน้   

 เน่ืองจากกองทุนจะเนน้ลงทนุในหลกัทรัพยห์รือตราสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเทศจีน ซ่ึงมีอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกุลแตกต่างจากสกลุ
เงินบาท ดงันั้น มูลค่าทรัพยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน จึงอาจไดรั้บผลกระทบในดา้นลบจากการเปล่ียนแปลงหรือความผนัผวนของอตัรา
แลกเปล่ียนของประเทศจีน เม่ือเปรียบเทียบกบัเงินบาท 

 การท่ีกองทุนเน้นลงทุนในหลกัทรัพยห์รือตราสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเทศจีนเป็นหลกัจึงมีความเส่ียงจากการกระจุกตวัในการลงทุน 
(Concentration risk) และอาจน าไปสู่ความผนัผวนท่ีมากกว่ากองทุนท่ีมีการกระจายการลงทุนสูงกว่า 

 เน่ืองจากกองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศ อาจออกมาตรการใน
ภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเขา้มาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให้ผูล้งทุนไม่ไดรั้บคืนเงินตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 



 

ขอ้มูลกองทุนรวม                                                                                                                  หนา้ 2                                                                                                               กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ#์1  

 

 

 กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 อาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตรา ท่ีอาจเกิดขึ้นไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจ
ท่ีผูจ้ ัดการกองทุนเห็นเหมาะสม โดยผูจ้ ัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง เช่น อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเชิง
เปรียบเทียบของประเทศ  ฐานะความเขม้แข็งของประเทศในเชิงเปรียบเทียบเช่น สัดส่วนหน้ีสาธารณะต่อจีดีพี ดุลการคา้ ดุลบญัชี
เดินสะพดั  ทุนส ารองระหว่างประเทศ  อตัราดอกเบ้ีย   แนวโน้มค่าเงินของสกุลเงินของประเทศเพื่อนบา้นหรือในภูมิภาคโดยรวม
เทียบกบัสกุลเงินท่ีกองทุนลงทุน ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวตอ้งไม่ขดักบัประกาศส านกังาน ก.ล.ต.และธนาคารแห่งประเทศไทย การ
บริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนแบบยืดหยุน่ จึงอาจยงัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินเหลืออยู ่ซ่ึงอาจท าให้ผูล้งทุนไดรั้บ
ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนหรือไดรั้บเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได ้อีกทั้ง การท าธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงอาจมีตน้ทุน ซ่ึง
ท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตน้ทุนท่ีเพ่ิมขึ้น 

 กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 มีเป้าหมายท่ีจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว 
คือ  กองทุน Hang Seng China Enterprises Index  โดยผูจ้ดัการกองทุนจะบริหารจดัการเชิงรับ (Passive Investment Risk)  ผูจ้ดัการ
กองทุนจะไม่ไดใ้ช้การบริหารการลงทุนแบบเชิงรุก (Actively Managed) จึงอาจไดรั้บผลกระทบทางลบจากการปรับตวัลดลงของ 
ดชันี Hang Seng China Enterprises และมูลค่าหน่วยลงทุนของ กองทุน Hang Seng China Enterprises Index ท่ีกองทุนน้ีลงทุน  โดย
ผูจ้ดัการกองทุนน้ี จะไม่ไดพ้ยายามบริหารกองทุนแบบปกป้องหรือ defensive position ในช่วงตลาดขาลง 

 กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ#์1มีการก าหนดเง่ือนไขการเลิกกองทุนท่ีผูล้งทุนตอ้งรับทราบ คือ 

เม่ือกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่ 10.86 บาท* ขึ้นไป ณ วนัท าการใด ทั้งน้ี ผูล้งทุนควรตระหนกัว่าการก าหนดมูลค่าหน่วยลงทุน
ในเง่ือนไขการเลิกกองทุนดงักล่าว มิไดเ้ป็นการรับประกนัหรือท าให้คาดหวงัว่าผูล้งทุนจะไดรั้บผลตอบแทนตามมูลค่าหน่วยลงทุนท่ี
ก าหนดให้เป็นเง่ือนไขการเลิกกองทุน 

ทั้งน้ี เงินท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดรั้บจากการเลิกกองทุนเม่ือเกิดเหตุตามเง่ือนไขการเลิกกองทุน เม่ือค านวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุน 
อาจมีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าหน่วยลงทุน 10.86 บาท ท่ีเป็นเง่ือนไขในการเลิกกองทุนดงักล่าว เน่ืองจากการหักค่าใชจ้่าย และกนัส ารอง
ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งของกองทุน และการปรับตวัขึ้นลงของราคา หรือผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีกองทุนลงทุนหรือมี
ไวใ้นขณะท่ีกองทุนจ าหน่ายหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นนั้น ซ่ึงอาจไดรั้บผลกระทบหรือมีราคาเปล่ียนแปลงลดลง จากความผนัผวนของ
ปัจจยัภายในและภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งของหลกัทรัพย ์เช่น ฐานะการเงินของผูอ้อกตราสาร ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาด
เงิน ตลาดทุน อตัราแลกเปล่ียน อตัราดอกเบ้ีย เป็นตน้  

*ตวัเลขดงักล่าวเป็นเพียงการก าหนดเป้าหมายท่ีเป็นเหตุให้เลิกโครงการเท่านั้น ไม่ใช่การประมาณการหรือรับประกนัว่าผูล้งทุนจะ
ไดรั้บผลตอบแทนในอตัราตามตวัเลขท่ีระบุไวต้ามระยะเวลาท่ีก าหนด ทั้งน้ี หากภาวะตลาดหรือภาวการณ์ลงทุนเปล่ียนแปลงไปจาก
การคาดการณ์ท าให้มูลค่ากองทุนรวมไม่ถึงตวัเลขเป้าหมายในเวลาท่ีก าหนด กองทุนจะเปิดให้ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถซ้ือ หรือ ขาย
คืนหน่วยลงทุน หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ และหากเกิดเหตุตามเง่ือนไขการเลิกกองทุน คือ เม่ือกองทุนมีมูลค่า
หน่วยลงทุนตั้งแต่ 10.86 บาท ขึ้นไป  ณ วนัท าการใด  กองทุนจะด าเนินการเลิกกองทุน 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเส่ียงของการลงทุนผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ#์1เม่ือ
เห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ีเหมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารลงทนุของผูล้งทุน และผูล้งทุนยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการ
ลงทุนได ้

 ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติผูล้งทุนอาจไดรั้บช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าชา้กว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือ ช้ีชวน 

 เน่ืองจากกองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศ อาจออกมาตรการใน
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ภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเขา้มาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให้  ผูล้งทุนไม่ไดรั้บคืนเงินตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

 ในกรณีท่ีผูล้งทุนไดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทุน ผูล้งทุนรับทราบและยินยอมเขา้ผูกพนัตามรายละเอียดโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัจาก
ส านกังานและท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยชอบดว้ยกฎหมาย ตลอดจนขอ้ผกูพนัระหว่างบริษทัจดัการกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีจดัท า
ขึ้นโดยชอบดว้ยกฎหมายและลงนามโดยผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

 บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ด าเนินการตามค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของผูส่ั้งซ้ือ หรือส่ังสับเปล่ียนของบคุคลใด
หรือกลุ่มบุคคลใดท่ีท าใหบ้ริษทัจดัการและหรือกองทนุภายใตก้ารจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงดา้นภาษี หรือความเส่ียง
อื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืนทั้งในและต่างประเทศท่ีมี
ลกัษณะเดียวกนั 

 บริษทัจดัการมีวตัถุประสงคท่ี์จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั 1) พลเมืองสหรัฐอเมริการ หรือผูมี้
ถ่ินฐานอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริการ หรือท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู ้
ท่ีมีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผูถื้อ Green Card ท่ีออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษทั หรือ
ห้างหุ้นส่วน เป็นตน้ซ่ึงจดัตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมิรกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของ
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมิรกา 4) ผูล้งทุนซ่ึงติตต่อหรือรับขอ้มูล หรือส่งค าส่ังเก่ียวกบัหน่วยลงทุนของ
บริษทัจดัการหรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมิรกา ทั้งน้ีรวมถึงผูล้งทุนท่ีใช้ตวัแทนหรือ
ผูจ้ดัการท่ีในประเทศสหรัฐอเมิรกาในการด าเนินการดงักล่าว 5) กองทรัพยสิ์นของบุคคลและนิติบุคคลดงักล่าวตามขอ้ 1 - 4 

 การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ไดรั้บรองถึง
ความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวนของกองทุนรวม  หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น 

 ผูล้งทุนสามารถดูรายงานรอบระยะเวลาหกเดือน และรายงานรอบระยะเวลาบญัชีของกองทุนรวม ผ่านทางเวบ็ไซต์ บลจ.อีสท์สปริง 
https://www.eastspring.co.th 

ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวนให้เขา้ใจและควรเก็บหนงัสือช้ีชวนไวเ้ป็นขอ้มูลเพ่ือใชอ้า้งอิงในอนาคต 
และเม่ือมีขอ้สงสัยให้สอบถามผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนใหเ้ขา้ใจก่อนซ้ือหน่วยลงทนุ 

 

ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปีที่ 5 ส้ินสุดวันท่ี 11 พฤษภาคม 2565 
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ลักษณะที่ส าคัญ 

ช่ือกองทุน กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ#์1 

อายุกองทุน        ไม่ก าหนด โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี 

กองทุนมีเง่ือนไขการเลิกกองทุนท่ีผู้ลงทุนต้องรับทราบ ดังนี ้

หากเกิดเหตุตามเง่ือนไขการเลิกกองทุน คือ เม่ือกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่ 10.86 บาท ขึ้นไป ณ วนัท าการใด  กองทุนจะ
ด าเนินการเลิกกองทุน เพ่ือคืนเงินให้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ียงัถือหน่วยลงทุนอยู่ ณ วนันั้น ตามข้อมูลผูถื้อหน่วยลงทุนของนาย
ทะเบียนและตามสัดส่วนจ านวนหน่วยลงทุนท่ีถือต่อจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี  เงินท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดรั้บจากการเลิกกองทุนเม่ือเกิดเหตุตามเง่ือนไขการเลิกกองทุนขา้งตน้เม่ือค านวณเป็นมูลค่าต่อหน่วย
ลงทุน อาจมีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าหน่วยลงทุน 10.86 บาท ท่ีเป็นเง่ือนไขในการเลิกกองทุนดงักล่าว เน่ืองจากการหักค่าใชจ้่าย และกนั
ส ารองค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวข้องของกองทุน และการปรับตวัขึ้นลงของราคา หรือผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีกองทุน
ลงทุนหรือมีไวใ้นขณะท่ีกองทุนจ าหน่ายหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นนั้น ซ่ึงอาจไดรั้บผลกระทบหรือมีราคาเปล่ียนแปลงลดลง จาก
ความผนัผวนของปัจจยัภายในและภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งของหลกัทรัพย์ เช่น ฐานะการเงินของผูอ้อกตราสาร ภาวะเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อตัราแลกเปล่ียน อตัราดอกเบ้ีย เป็นตน้  

 

จ านวนเงินทุนของโครงการ 1,000 ลา้นบาท  

วันท่ีได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 

วันที่จดทะเบียน 

   วนัท่ี 10  เมษายน 2558 

   วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2558 

 
ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

1. ประเภทโครงการ 
- กองทุนรวมตราสารแห่งทุน 
- กองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)  
- กองทุนรวมหน่วยลงทุนแบบ Feeder Fund 

 
2. นโยบายการลงทุน 

1. กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทนุของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุน
เดียว โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนมีเป้าหมายท่ี
จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ  กองทุน Hang Seng China Enterprises Index 
ซ่ึงกองทุน Hang Seng China Enterprises Index มีวตัถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน(ก่อนหักค่าใช้จ่าย)ท่ี
สอดคล้องใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี  Hang Seng China Enterprises โดยกลยุทธ์หลักจะลงทุนในหุ้น ท่ี เป็น
ส่วนประกอบของดชันี Hang Seng China Enterprises กองทุน Hang Seng China Enterprises Index บริหารและจัดการโดย 
Hang Seng Investment Management Limited โดยจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of 
Hong Kong : “SEHK”)  
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2. ส่วนท่ีเหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื่นหรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่นตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต 
ก าหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได ้รวมถึงการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นใน
ต่างประเทศ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนรวมท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อบริหารสภาพคล่อง ตราสารหน้ี เงินฝากใน
สถาบนัการเงินต่างประเทศ ทั้งน้ี บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นท่ีเป็นการลงทุนในประเทศ เช่น ตราสารแห่ง
หน้ีในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย ท่ีมีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน 
แลว้แต่กรณี ต ่ากว่า 1 ปี หรือการลงทุนอื่นท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได ้ทั้งน้ี
เพื่ออ านวยความสะดวกหรือเพื่อป้องกนัปัญหาในการด าเนินงานของกองทุน เช่น เพื่อรอการลงทุน หรือเพื่อช าระค่าใช้จ่าย 
เพื่อรักษาสภาพคล่อง หรือเพื่อการอื่นใดท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกนั หรือในกรณีท่ีเกิดเหตุผิดปกติท่ีเกิดจากปัจจยัท่ีควบคุม
ไม่ได ้เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากกองทุนน้ีมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจดัการกองทุนท่ีตอ้งหักออกจากกองทุน รวมถึงความจ าเป็นในการ
ด ารงสภาพคล่องของกองทุนไวบ้างส่วน รวมถึงการป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราซ่ึงขึ้นอยูก่บัดุลย
พินิจท่ีผูจ้ดัการกองทุนเห็นเหมาะสม ปัจจยัเหล่าน้ีอาจมีผลท าให้ผลการด าเนินงานของกองทุนต ่ากว่าดชันี Hang Seng China 
Enterprises และหรือกองทุน  Hang Seng China Enterprises Index ซ่ึงเหตุผลดังกล่าวมีส่วนท าให้มูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุนน้ีอาจจะไม่ได้เค ล่ือนไหวขึ้ นลงตามดัชนี  Hang Seng China Enterprises และหรือกองทุน Hang Seng China 
Enterprises Index อยา่งสมบูรณ์  

4. กองทุ น  Hang Seng China Enterprises Index อาจพิจารณ าลงทุ น ใน สัญญาซ้ือขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพ่ื อ เพ่ิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management(EPM))  เช่น การท าสัญญาฟิวเจอร์ส และ/หรือสัญญา
ออปชั่น ท่ีอ้างอิงกับหลักทรัพยห์รือตัวแปรอ้างอิงท่ีกองทุนลงทุน  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อท าให้กองทุนสามารถสร้าง
ผลตอบแทนให้ใกลเ้คียงกบัดชันีอา้งอิง 

ส่วนกองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 อาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราท่ีอาจเกิดขึ้นไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
ขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจท่ีผูจ้ดัการกองทุนเห็นเหมาะสม โดยผูจ้ดัการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจเชิงเปรียบเทียบของประเทศ  ฐานะความเขม้แขง็ของประเทศในเชิงเปรียบเทียบเช่น สัดส่วนหน้ีสาธารณะต่อจีดี
พี ดุลการคา้ ดุลบญัชีเดินสะพดั ทุนส ารองระหว่างประเทศ  อตัราดอกเบ้ีย   แนวโน้มค่าเงินของสกุลเงินของประเทศเพื่อน
บ้านหรือในภูมิภาคโดยรวมเทียบกบัสกุลเงินท่ีกองทุนลงทุน ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าวต้องไม่ขดักับประกาศส านักงาน 
ก.ล.ต.และธนาคารแห่งประเทศไทย การบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนแบบยืดหยุ่น จึงอาจยงัมีความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนเงินเหลืออยู่ ซ่ึงอาจท าให้ผูล้งทุนไดรั้บผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนหรือไดรั้บเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรก
ได ้อีกทั้ง การท าธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงอาจมีตน้ทุน ซ่ึงท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตน้ทุนท่ีเพ่ิมขึ้น  

5. ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 จะไม่ลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และจะไม่ลงทุนโดยตรงในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าท่ีสามารถลงทุนได ้
(Non-Investment grade)ตราสารหน้ีท่ีไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) และหลกัทรัพยท่ี์ไม่มีการซ้ือ
ขายในตลาดหลกัทรัพย ์(Unlisted Securities) ยกเวน้ในกรณีขณะท่ีเร่ิมลงทุน ตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความ
น่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือลงต ่ากว่า 
Investment grade กองทุนจะมีไวซ่ึ้งตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั้ งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่วนให้เป็นไปตามท่ี
ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด หรือเห็นชอบให้ด าเนินการได ้  

6.    บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะน าเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดมาลงทุนในประเทศไทย ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของกองทุน
โดยรวมโดยถือว่าไดรั้บมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ และไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขรายละเอียดโครงการกองทุน เช่น ในกรณีท่ีมี
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ความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีท่ีการเปล่ียนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดท าให้การลงทุนใน
ต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบติั หรือกรณีอื่นใดท่ีเกิดจากสาเหตุท่ีไม่สามารถควบคุมได ้เช่นการเปล่ียนแปลง
ของกฎหมาย หรือประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 

เง่ือนไขอ่ืน 

1.  ในขณะท่ีจดัตั้งกองทุน ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดให้ในกรณีท่ีกองทุนเป็นกองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ (foreign 
investment fund) การลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพย์สินเพื่อกองทุนดังกล่าวต้องเป็นการลงทุนในต่างประเทศ (offshore 
investment) เป็นหลกัโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน   
ทั้งน้ี การค านวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามวรรคหน่ึงการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษทัจดัการอาจไม่นบัช่วง
ระยะเวลาดงัน้ีรวมดว้ยก็ได ้ทั้งน้ี โดยตอ้งค านึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั  
• ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม  
• ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนครบก าหนดอายโุครงการ  

ในกรณีท่ีการลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษทัจดัการจะ
ด าเนินการแกไ้ขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันบัแต่วนัท่ีสัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่ไดรั้บมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนให้เปล่ียนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว  

2.  บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเปล่ียนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน ( classes หรือ sub-classes of shares) ทั้งน้ี โดย
ค านึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเปล่ียนแปลงกองทุนรวม
ต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุนท่ีแตกต่างไปจากท่ีระบุในรายละเอียดโครงการกองทุนน้ี เช่น กรณีท่ีกองทุนรวมต่างประเทศ
กองเดิมมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยส าคญั เปล่ียนแปลงรายละเอียดการซ้ือขาย ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้่าย เปล่ียนบริษทัจดัการ หรือกรณีอ่ืนท่ีท าให้กองทุนน้ีอาจไดรั้บผลกระทบในทางลบ โดยกองทุนรวมตา่งประเทศท่ี
อาจมีการพิจารณาเลือกลงทุนทดแทนกองทุนเดิม จะตอ้งมีนโยบายการลงทุนท่ียงัสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของ
กองทุนน้ี  ทั้งน้ี ในกรณีดงักล่าวจะเป็นไปเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยภายใตส้ถานการณ์นั้นๆ โดยค านึงถึง
และรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ และจะไม่ถือว่าเป็นการด าเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียด
โครงการ โดยถือว่าไดรั้บมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 

 
3. ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน 

 ผูล้งทุนมีโอกาสไดรั้บก าไรส่วนเกินทุน (Capital Gain) จากการลงทุนในกองทุนน้ี ซ่ึงจะขึ้นอยูก่บัผลการด าเนินงานของ
กองทุน Hang Seng China Enterprises Index ท่ีกองทุนลงทุน 

ทั้งน้ี การก าหนดเป้าหมายอตัราการรับซ้ือคืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัเป็นเพียงเป้าหมายท่ีเป็นเหตใุห้มีการรับซ้ือคนื
หน่วยลงทนุเท่านั้น ไม่ใช่การประมาณการหรือการรับประกนัว่าผูล้งทุนจะไดรั้บผลตอบแทนจากการรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนอตัโนมติั ทั้งน้ี หากภาวะตลาดหรือภาวการณ์ลงทุนเปล่ียนแปลงไปจากการคาดการณ์ กองทุนรวมอาจไม่ด าเนินการ
รับซ้ือคืนหน่วยลงทนุอตัโนมติัก็ได ้ 

 

 



 

ขอ้มูลกองทุนรวม                                                                                                                  หนา้ 7                                                                                                               กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ#์1  

 

ลกัษณะท่ีส าคัญของกองทุน 

Q : กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมท่ีมีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 
A: กองทุนน้ีเป็นกองทุนเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 
 
Q: กองทุนนีม้ีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด? 
A: กองทุนน้ีมีจ านวนเงินทุนโครงการ เท่ากบั 1,000 ลา้นบาท 
 
Q: กองทุนรวมนีเ้หมาะสมที่จะเป็นทางเลือกส าหรับเงินลงทุนลกัษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด 

A : 1. เหมาะสมกบัเงินลงทุนของผูล้งทนุท่ีตอ้งการกระจายการลงทุนไปยงัหุ้นประเทศจีน โดยรับความเส่ียงไดสู้ง สามารถลงทุนระยะ
ยาวและรับความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศและความเส่ียงเฉพาะของการลงทุนในไดหุ้้นประเทศจีน รวมถึง
ความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนได ้ โดยผูล้งทุนในกองทุนน้ีสามารถรับความผนัผวนของเงินลงทุนและผลตอบแทนทั้งในระยะ
ส้ัน และระยะยาวได ้

2.  เหมาะส าหรับเงินลงทุนส่วนท่ีผูล้งทุนตอ้งการลงทุนในกองทุนท่ีบริหารจดัการเชิงรับ (Passive Investment Risk)  และยอมรับ
ผลกระทบทางลบจากการปรับตวัลดลงของ ดชันี Hang Seng China Enterprises และมูลค่าหน่วยลงทุนของ กองทุน Hang Seng 
China Enterprises Index  ท่ีกองทุนน้ีลงทุน   ผูล้งทุนเขา้ใจและยอมรับว่าผูจ้ดัการกองทุนน้ี จะไม่ไดพ้ยายามบริหารกองทุน
แบบปกป้องหรือ defensive position ในช่วงตลาดขาลง 

3.  เหมาะส าหรับผูล้งทุนท่ียอมรับไดว่้ากองทุนจะเลิกกองทุน หากเกิดเหตุตามเง่ือนไขการเลิกกองทุน คือ เม่ือกองทุนมีมูลค่าหน่วย
ลงทุนตั้งแต่ 10.86 บาท ขึ้นไป ณ วนัท าการใด  

 

Q : ปัจจัยใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 
A : ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อเงินลงทุนของผูล้งทุน ไดแ้ก่ 

-  เงินลงทุนท่ีลงทุนในกองทุนน้ี   อาจมีความผนัผวนสูงได้เน่ืองจากกองทุนน้ี จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ  กองทุน Hang Seng China Enterprises Index จึงมีความกระจุกตวัในการลงทุนในหุ้นจีนเพียง
ประเทศเดียว  หากเกิดความผนัผวนสูงและรุนแรง อาจท าให้ผูล้งทุนขาดทุนหรือไดรั้บเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได ้

- ผูล้งทุนและเงินลงทุนท่ีจะลงทุนในกองทุนน้ี ตอ้งรับความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนได ้เพราะกองทุนอาจป้องกนัความเส่ียงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอตัราแลกเปล่ียน โดยขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจท่ีผูจ้ดัการกองทุนเห็นเหมาะสม จึงอาจยงัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน
เงินเหลืออยู ่ จึงอาจท าให้ผูล้งทุนไดรั้บผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนหรือไดรั้บเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได ้อีกทั้ง การ
ท าธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงอาจมีตน้ทุน ซ่ึงท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตน้ทุนท่ีเพ่ิมขึ้น 

- ผูล้งทุนยอมรับว่า กองทุนจะเลิกกองทุน หากเกิดเหตตุามเง่ือนไขการเลิกกองทุน คือ เม่ือกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทนุตั้งแต่ 
10.86 บาท ขึ้นไป ณ วนัท าการใด  
 

Q : กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนท่ีมีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 
A : กองทุนน้ีไม่มีผูป้ระกนัเงินลงทุน และไม่คุม้ครองเงินตน้ 
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Q : กองทุนรวมนีม้ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 
A : วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชี วนัท่ี 11 เดือน พฤษภาคม 
 
Q : กองทุนรวมต่างประเทศทีก่องทุนนีจ้ะพจิารณาลงทุนตามท่ีระบุไว้ในโครงการ มีนโยบายการลงทุน ปัจจัยเส่ียงท่ีส าคัญ และผล

การด าเนินงานอย่างไร? 

A : ข้อมูลกองทุน Hang Seng China Enterprises Index ซ่ึงเป็นกองทุนรวมในต่างประเทศท่ีกองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 
จะพจิารณาลงทุน” 
แหล่งขอ้มูล: www.hangseng.com.etf 
1. Hang Seng China Enterprises Index, Prospectus as of July 25, 2013 
2. Fund Fact Sheet, April, 2015 ของกองทนุ Hang Seng China Enterprises Index 
ทั้งน้ี ขอ้มูลต่อไปน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงจากขอ้มูล ณ วนัท่ีท่ีแสดง โดยส่วนท่ีเปล่ียนแปลงไปจะเป็นไปตามขอ้มูลในหนงัสือช้ี
ชวนของกองทนุ Hang Seng China Enterprises Index ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมหรือท่ีมีการใหข้อ้มูลเป็นปัจจบุนัขึ้น 

1.ข้อมลูกองทุน Hang Seng China Enterprises Index 

ช่ือกองทุนรวมในต่างประเทศ Hang Seng China Enterprises Index 
ประเภทและวตัถุประสงคก์ารลงทุน Hang Seng China Enterprises Index เป็นกองทนุประเภท Exchange 

Traded Fund (ETF) ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างผลตอบแทนท่ี
สอดคลอ้งใกลเ้คียงกบัผลตอบแทนของดชันี Hang Seng China 
Enterprises Index 
(ท่ีมา: Hang Seng China Enterprises Index, Prospectus as of July 
25,2013)  
สกุลเงินฐาน (Base Currency) ของกองทุน คอื ดอลล่าร์ฮ่องกง (HKD) 

วนัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งกองทนุ 10 ธนัวาคม 2546 
ตลาดหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนซ้ือขาย (Listed 
Market) 

ตลาดหลกัทรัพยฮ่์องกง (The Stock Exchange of Hong Kong : 
“SEHK”)  

รหสัหลกัทรัพย ์ 2828 
บริษทัจดัการ (Management Company) Hang Seng Investment Management Limited 
การจ่ายเงินปันผล 2 คร้ังต่อปี (ถา้มี) 
อตัราส่วนค่าใชจ้่ายโดยประมาณ (Total Expenses 
Ratio) 

0.65% ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทนุ 

ผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee) HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited 
วนัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งกองทนุ 10 ธนัวาคม 2546 
มูลค่าขั้นต ่าของการซ้ือขาย (Trading Unit) 200 หน่วย (Unit) 
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2.ข้อมลูส าคัญเกี่ยวกับ ดัชน ีHang Seng China Enterprises (H-Share Index) 
ดชันี Hang Seng China Enterprises จดัท าโดย Hang Seng Indexes Company Limited (HSIL) เผยแพร่คร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 8 ส.ค.
2537 จดทะเบียนท่ีตลาดหลกัทรัพยฮ่์องกง (SEHK) ปัจจุบนัมีเผยแพร่ทาง internet เช่น www.hsi.com.hk  หรือ Bloomberg   
• ดัชนี Hang Seng China Enterprises มีส่วนประกอบเป็นหุ้นจ านวน 40 หลักทรัพยท่ี์มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market 

Capitalisation) สูงสุดท่ีคดัเลือกมาเป็นส่วนประกอบของดชันีและมีน ้าหนกัของหุ้นแต่ละตวัไม่เกินร้อยละ 10 
• ดชันี Hang Seng China Enterprises มีการค านวณ โดยวิธี Freefloat-adjusted Market Capitalisation ซ่ึงประกอบดว้ยหุ้น

จ านวน 40 หลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าตลาดหุ้นปรับดว้ย Free Float สูงสุดเฉล่ีย 12 เดือนยอ้นหลงั และมีสภาพคล่องสม ่าเสมอ
ในช่วง 12 เดือนยอ้นหลงั 

• ดชันี Hang Seng China Enterprises จะมีความถ่ีในการทบทวนเปล่ียนแปลง (review) โดย HSIL ทุกไตรมาสซ่ึงอาจท า
ให้หลกัทรัพยท่ี์เป็นส่วนประกอบของดชันีมีการเปล่ียนแปลง  

(แหล่งท่ีมาของขอ้มูล: www.hangseng.com.etf, Hang Seng China Enterprises Index, Prospectus as of July 25, 2013) 

3.ความเส่ียงท่ีส าคัญของ Hang Seng China Enterprises Index 
3.1 ปัจจัยท่ีมีผลท าให้มูลค่าหน่วยลงทุนของ กองทุน Hang Seng China Enterprises Index (ต่อไปในหัวข้อนี ้จะเรียกว่า 

“กองทุน H-Share ETF”) ผันผวน  

• การเปล่ียนแปลงของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน H-Share ETF ขึ้นอยู่กบัการเปล่ียนแปลงของสภาวะตลาด อนัมี
ปัจจัยมาจากสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ตลาดการเงิน เป็นต้น  นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน H-Share ETF จะขึ้นอยู่กบัหลกัทรัพยท่ี์กองทุนลงทุน ฐานะทางการเงิน ภาคอุตสาหกรรม 
ท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของผูอ้อกหลกัทรัพย ์และระดบัของเงินลงทุนของผูอ้อก 

• ในกรณีท่ีดชันี Hang Seng China Enterprises มีการกระจุกตวัในการลงทุนในหลกัทรัพยข์องอุตสาหกรรมหน่ึง ๆ หรือ
กลุ่มของอุตสาหกรรมใด ๆ  กองทุน H-Share ETF ก็จะมีการลงทุนท่ีกระจุกตวัในลกัษณะเดียวกนัดว้ย และในกรณีน้ี 
ผลการด าเนินงานของ กองทุน H-Share ETF อาจจะขึ้ นอยู่กับผลการด าเนินงานของอุตสาหกรรม หรือกลุ่ม
อุตสาหกรรมดงักล่าว และอาจมีความผนัผวนมากกว่ากองทุนอื่น ๆ ท่ีมีการกระจุกตวัในการลงทุนนอ้ยกว่า 

• ผูจ้ดัการกองทุน H-Share ETF  อาจลงทุนในหลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึงในสัดส่วนสูงอยา่งมีนยัส าคญั ในกรณีน้ี ผล
การด าเนินงานของกองทุน H-Share ETF อาจจะขึ้นอยู่กบัผลการด าเนินงานของหลกัทรัพยน์ั้น ๆ   และอาจมีความผนั
ผวนมากกว่ากองทุนอื่น ๆ ท่ีมีการกระจายการลงทุนมากกว่า 

• กองทุน H-Share ETF ไม่ได้บริหารกองทุนเชิงรุก (actively managed) โดยผูจ้ดัการกองทุนจะไม่มีสิทธิท่ีจะคดัเลือก
หลกัทรัพยร์ายตวัเพื่อลงทุน หรือ ไม่สามารถท่ีจะบริหารจดัการกองทุนแบบปกป้อง (defensive positions) ในช่วง
ภาวะตลาดขาลง ดงันั้น หากดชันี Hang Seng China Enterprises ปรับตวัลง จะส่งผลให้หน่วยลงทุนของกองทุน  H-
Share ETF ลดลงดว้ยเช่นกนั   

• เม่ือผูล้งทุนใน “กองทุน H-Share ETF” ขายคืนหน่วยลงทุน อาจไดรั้บเงินคืนนอ้ยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรก หรือไดรั้บผล
ขาดทุน  

3.2 ปัจจัยหรือความเส่ียงเพิม่เติม ที่เกี่ยวข้องกบั “H-Share ETF” ที่ต้องพจิารณาเพิม่เติม 
• ความผนัผวนของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV)/หน่วย และ ราคาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฮ่์องกง SEHK:   

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ/หน่วย ของกองทุน H-Share ETF โดยทัว่ไปจะผนัผวนเป็นไปตามความเคล่ือนไหวของ ดชันี 
Hang Seng China Enterprises     
ระดบั ดชันี Hang Seng China Enterprises ท่ีเป็นขอ้มูลในระหว่างวนั อาจจะมีความแตกต่างจากราคาปิด ณ ส้ินวนัของ
ดชันีน้ีในตลาดหลกัทรัพย ์SEHK   

http://www.hsi.com.hk/
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หน่วยลงทุนของกองทุน H-Share ETF ท่ีมีการซ้ือ-ขายในตลาดหลกัทรัพยฮ่์องกง SEHK จะซ้ือขายดว้ยราคาตลาดใน
ขณะนั้น ซ่ึงจะผนัผวนในระหว่างวนัท าการซ้ือขาย  
แม้ว่าโดยหลกัการจะคาดการณ์ว่า ราคาซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุน H-Share ETF ในตลาดหลกัทรัพยฮ่์องกง 
SEHK  ควรจะใกล้เคียงกับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV)/หน่วย แต่มีโอกาสท่ี 2 ค่าน้ีจะแตกต่างกัน เน่ืองจากความ
ตอ้งการซ้ือ-ขายในตลาดหลกัทรัพย ์, สภาพคล่องและส่วนต่างของราคาเสนอซ้ือ-เสนอขาย ซ่ึงสาเหตุเหล่าน้ีจะท าให้ 
ราคาซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุน H-Share ETF ในตลาดหลกัทรัพยฮ่์องกง SEHK  มีค่าสูงกว่า หรือ ต ่ากว่า มูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV)/หน่วยของกองทุน H-Share ETF ได ้ นัน่คือ สามารถเกิด Premium หรือ Discount ได ้

•  ความสัมพนัธ์กบั ดชันี Hang Seng China Enterprises :  ผลการด าเนินงานของ กองทุน H-Share ETF อาจไม่เท่ากบัผล
การด า เนิ น งาน ข อง  ดัช นี  Hang Seng China Enterprises ค วามแตกต่ างอ าจ มี ส าเห ตุ เ น่ื อ งจ ากกองทุ น  
H-Share ETF มีค่าใช้จ่ายของกองทุน และปัจจัยอื่น ๆ   เช่น การปรับค่า NAV ความสัมพันธ์ท่ีไม่สมบูรณ์ของ
หลกัทรัพยท่ี์ กองทุน H-Share ETF ลงทุน กบัหลกัทรัพยใ์นดชันี Hang Seng China Enterprises   ความแตกต่างของ
เวลาในการปรับหลกัทรัพยร์ะหว่าง  กองทุน H-Share ETF กบั ดชันี Hang Seng China Enterprises   กองทุน H-Share 
ETF อาจจะไม่ไดล้งทุนในหลกัทรัพยค์รบทุกตวัท่ีเป็นส่วนประกอบของดชันี Hang Seng China Enterprises  โดยการ
ใชก้ลยุทธ์ sampling techniques หรือ การใช้ Futures หรืออนุพนัธ์อื่น อาจมีผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ของผลการ
ด าเนินงานของกองทุน H-Share ETF กบั  ดชันี Hang Seng China Enterprises ได ้

• การซ้ือขาย และการ Listed : หากดชันี Hang Seng China Enterprises ถูกยกเลิก หรือ ใบอนุญาตของผูจ้ดัการกองทุน 
H-Share ETF กบัผูมี้สิทธิ (proprietor and provider) ในดชันี Hang Seng China Enterprises ถูกยกเลิก  ผูจ้ดัการกองทุน 
H-Share ETF โดยการหารือกบั Trustee อาจขออนุญาตจากหน่วยงานผูก้  ากบัดูแล เพื่อใชด้ชันีอื่นแทนดชันี Hang Seng 
China Enterprises โดยดชันีนั้นจะเป็นดัชนีท่ีมีตลาดรองซ้ือขาย และมีวตัถุประสงค์ในท านองเดียวกบั ดัชนี Hang 
Seng China Enterprises  อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว กองทุน H-Share ETF ก็จะยงัคงมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนท่ีสอดคลอ้งกบัดชันีเช่นเดิม 
หากหน่วยลงทุนเพิกถอนจากตลาดหลกัทรัพย ์(SEHK) ผูจ้ดัการกองทุนโดยการหารือกบั Trustee อาจขออนุญาตจาก
หน่วยงานผูก้  ากบัดูแล เพื่อบริหารกองทุน H-Share ETF ในลกัษณะ Traditional Index โดยจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุน
ทราบ  ซ่ึงในกรณีน้ีผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถขายคืนไดโ้ดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอนหน่วยลงทุน  หรืออีกกรณี
ผูจ้ดัการกองทุนอาจยกเลิกกองทุน กองทุน H-Share ETF ได ้หาก Trustee พิจารณาแลว้เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อ
หน่วยลงทุน โดยจะแจง้ให้ผูล้งทุนทราบ และเงินท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดรั้บจากการเลิกกองทุนอาจสูงหรือต ่ากว่าเงิน
ลงทุนเร่ิมแรกได ้
แมว่้ากองทุน H-Share ETF จะจดทะเบียนซ้ือ-ขายในตลาดหลกัทรัพยฮ่์องกง SEHK แต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าจะ
มีปริมาณซ้ือขายมาก (active trading)  
ส่วนประกอบของ ดชันี Hang Seng China Enterprises อาจมีการเปล่ียนแปลง และหลกัทรัพยท่ี์เป็นส่วนประกอบของ 
ดชันี Hang Seng China Enterprises อาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนได ้

• ความผนัผวนของตลาดหุ้น : มูลค่าของหุ้น รวมถึงหุ้น H-Share  อาจมีความผนัผวน จากผลกระทบอนัมีปัจจยัมาจากผู ้
ออก การเปล่ียนแปลงทางการเมือง สภาวะเศรษฐกิจ ซ่ึงในระยะส้ันราคาหุ้นอาจมีความผนัผวนสูงอนัเน่ืองมาจาก
ปัจจัยเหล่าน้ี  ปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อหุ้นแต่ละประเภท หรือแต่ละส่วนของตลาดแตกต่างกัน เช่น หุ้น
ประเภท Large Cap จะได้รับผลกระทบต่างจากหุ้นประเภท Small Cap, “หุ้นเติบโต” (Growth Stock) จะได้รับ
ผลกระทบจากปัจจยัขา้งตน้ต่างจาก หุ้นคุณค่า” (Value Stock) 
ปัจจยัภายในของบริษทัจดทะเบียน, ปัจจยัการเมือง และสภาวะทางเศรษฐกิจ อาจมีผลกระทบต่อบริษทัจดทะเบียนราย
ใดรายหน่ึง หรือบริษทัจดทะเบียนในธุรกิจอุตสาหกรรมหน่ึง  ๆ  หรือกระทบตลาดในภาพรวมทั้งหมดได ้
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• การให้ยืมหลกัทรัพย ์: กองทุน H-Share ETF มีความเส่ียงหากมีการท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ ความเส่ียง
จากการท าธุรกรรมกบัคู่สัญญา (Counterparty Risk) ซ่ึงเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญาของคู่สัญญา  ความเส่ียงของ
กฎหมาย (Regulatory Risk) ท่ีเปล่ียนแปลง เป็นโมฆะ หรือสัญญาไม่มีสามารถบงัคบัใชไ้ด ้และความเส่ียงของตลาด 
(Market Risk) จากความผนัผวนของตลาด สภาพคล่องของตลาด และความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน  

• การ Short Selling : กองทุน H-Share ETF อาจท า short sales หากคาดการณ์ว่า ราคาของหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือในตลาดจะ
เป็นราคาท่ีต ่ากว่าราคาท่ีจะขายไดต้ามธุรกรรม short sales  โอกาสท่ีจะขาดทุนจากธุรกรรม short sales  จะแตกต่างจาก
การท าลงทุนดว้ยเงินสดในหุ้นตวัเดียวกนั  โดยโอกาสท่ีจะขาดทุนจากธุรกรรม short sales  ไม่มีเพดานสูงสุด เพราะ
ราคาหุ้นตัวนั้น สามารถขึ้นไปได้อย่างไม่มีเพดาน ในขณะท่ีหากลงทุนซ้ือ-ขายหุ้นตวัเดียวกันดว้ยเงินสด โอกาส
ขาดทุนสูงสุดจะเท่ากบัเงินลงทุนเร่ิมแรกเท่านั้น 

• การเปล่ียนแปลงของผูอ้อกหลกัทรัพย:์ การเปล่ียนแปลงสถานะทางการเงินของผูอ้อก, การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 
หรือการเมืองอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องผูอ้อก  ผูอ้อกหลกัทรัพยท่ี์เป็นบริษทัขนาดเล็ก หรือเป็นท่ีรู้จกั
นอ้ยกว่าจะมีความผนัผวนของมูลค่าหลกัทรัพยม์ากกว่าบริษทัขนาดใหญ่   ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อผูอ้อกหลกัทรัพย์
แต่ละบริษทัน้ี อาจมีผลกระทบต่อหลกัทรัพยท่ี์เป็นส่วนประกอบของ ดชันี Hang Seng China Enterprises 

• Market Maker: อาจมีหรือไม่มี Market Maker ส าหรับกองทุน H-Share ETF ผูล้งทุนควรตระหนักว่าสภาพคล่องใน
ตลาดรองอาจไดรั้บผลกระทบในทางลบหากกองทุนไม่มี Market Maker 

• ความเส่ียงจากการเลิกกองทุน H-Share ETF : กองทุน H-Share ETF อาจถูกยกเลิกโดยผูดู้แลผลประโยชน์ภายใตเ้งือน
ไขในหัวขอ้ “การเลิกกองทุน H-Share ETF” ซ่ึงในขณะท่ีเลิกกองทุนผูล้งทุนควรตระหนกัว่าอาจไดรั้บเงินลงทุนน้อย
กว่าท่ีไดล้งทุนไวไ้ด ้

• ความเส่ียงท่ีเก่ียวกับการจ่ายเงินปันผลจากเงินลงทุนเร่ิมแรก หรือมีผลกระทบต่อเงินลงทุนเร่ิมแรก : ผูจ้ดัการอาจ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากเงินลงทุนเร่ิมแรก หรือมีผลไปกระทบไปลดเงินลงทุนเร่ิมแรก (capital) ตามดุลพินิจของ
ผูจ้ดัการ   ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลในลกัษณะดงักล่าวจะเป็นการคืนหรือไถ่ถอนเงินลงทนุเร่ิมแรกบางส่วนของผูล้งทนุคนื
ให้ผูล้งทุนไปดว้ย อาจส่งผลให้มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนลดลงทนัที 

3.3 ปัจจัยความเส่ียงท่ัวไปที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินใหญ่ 

• การเมืองและเศรษฐกิจ : การลงทุนของกองทุน H-Share ETF จะสอดคล้องกับหลกัทรัพยส่์วนประกอบของดัชนี 
Hang Seng China Enterprises ซ่ึงหุ้นท่ีเป็นส่วนประกอบของดชันีจะรวมถึงหุ้นของบริษทั/นิติบุคคลท่ีด าเนินการใน
จีนแผ่นดินใหญ่ (Mainland incorporated enterprises) และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฮ่์องกง (SEHK) ซ้ือขายใน
ฮ่องกง (H-Shares) เป็นหลกั บริษทัเหล่าน้ีมีธุรกิจท่ีขึ้นกับโอกาสการเติบโตของจีนแผ่นดินใหญ่อย่างมีนัยส าคญั  
อยา่งไรก็ตาม  ผูล้งทุนควรตระหนกัว่าสภาวะทางเศรษฐกิจในจีนแผน่ดินใหญ่จะแตกต่างจากประเทศท่ีพฒันาแลว้ใน
หลายดา้น รวมถึงบทบาทของภาครัฐในการพฒันาเศรษฐกิจ, ระดบัการพฒันา, อตัราการเติบโต และการควบคุมการ
แลกเปล่ียนเงินตรา  กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบของตลาดทุนอาจยงัไม่พฒันาเทียบเท่ากบัประเทศท่ีพฒันาแลว้ 

การลงทุนของกองทุน H-Share ETF มีความเส่ียงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) และมีความเส่ียง
เฉพาะจากการตลาดในจีนแผ่นดินใหญ่ ซ่ึงปัจจยัความเส่ียงเฉพาะเหล่าน้ี จะไม่ใช่ลกัษณะเดียวกบัตลาดท่ีพฒันาแลว้ 
เช่น 

1. สภาพคล่องนอ้ยกว่า และความมีประสิทธิภาพท่ีนอ้ยกว่าของตลาดหลกัทรัพย ์
2. ความผนัผวนของราคาท่ีสูงกว่า 
3. ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน และการควบคุมการแลกเปล่ียน 
4. ขอ้มูลบริษทัจดทะเบียนท่ีเผยแพร่มีนอ้ยกว่า  
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5. ขอ้จ ากดัในการส่งเงินกลบัออกนอกประเทศ 
6. ค่าใชจ้่ายในการท า Transaction คา่ใชจ้่ายผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีสูงกว่า รวมถึงความเส่ียงท่ีสูงกว่าในการ Settlement 
7. ความยากในเร่ืองของการบงัคบัสญัญา 
8. ระดบัการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัตลาดทุนนอ้ยกว่า 
9. มาตรฐานบญัชีท่ีแตกต่างกนั การเปิดเผยขอ้มูล และรายงานต่างๆ 
10. การแทรกแซงของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ 
11. อตัราเงินเฟ้อท่ีสูงกว่า 
12. ความไม่แน่นอนทางสังคม, การเมือง และเศรษฐกิจ 
13. ความเส่ียงของการยึดทรัพยห์รือการเวนคืน และการก่อการร้าย 

4. Performance 

 

ขอ้มูลจาก Fund Factsheet as of March, 2021 
 
ข้อก าหนดในการซ้ือขายสับเปลี่ยนและโอนหน่วยลงทุน 

Q:  ท่านจะลงทุนในกองทุนรวมนีไ้ด้อย่างไร? 
A:   ผูท่ี้สนใจลงทุนสามารถซ้ือ ขายคืน หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุน ไดทุ้กวนัท าการ ดว้ยวิธี 

ก. ท ารายการท่ีบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
ข. ท ารายการผา่นบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เนต็ ท่ี บลจ.อีสทส์ปริง   

 ค.  การส่ังซ้ือหน่วยลงทุน ดว้ยค าส่ังซ้ืออตัโนมติั (Auto Investment Plan: AIP) 
 ง.  การส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผา่นเจา้หนา้ท่ีศูนยท่ี์ปรึกษาการลงทุนของบริษทัจดัการ  
                จ.    วิธีการอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการจดัให้มีขึ้นในอนาคตและ/หรือตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ 
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ลงทุนกับ บลจ.อีสท์สปริง   
 

ผูท่ี้สนใจลงทุนในกองทุนท่ีบริหารโดย บลจ.อีสทส์ปริง  สามารถกรอกใบค าขอเปิดบญัชีกองทุน พร้อมน าเอกสารประกอบ
มาติดต่อขอเปิดบญัชีกองทุนไดท่ี้ส านกังานใหญ่หรือส านกังานสาขาของ บลจ.อีสทส์ปริง  (ถา้มี)  หรือผูส้นบัสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืน   
          

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน  

บุคคลธรรมดา 
1. แบบค าขอเปิดบญัชีกองทุน 
2.   บตัรประจ าตวัประชาชน  
3.   ส าเนาสมุดบญัชีธนาคาร หรือ รายงานการ   
      เคล่ือนไหวของบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใช ้         
       ร่วมกบับญัชีกองทุน 

นิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัด 
1. แบบค าขอเปิดบญัชีกองทุน 

2. 2.     ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย ์ 
3. 3.     ส าเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั  

4. ตวัอยา่งลายมือช่ือของผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติบคุคล  
และเง่ือนไขการลงนาม 

 5.   ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นของผูมี้อ านาจ
ลงนามแทนนิติบคุคล 

 6.   หนงัสือรับรองของบริษทั และหนงัสือมอบอ านาจ 
 7.   ส าเนาสมุดบญัชีธนาคาร หรือ รายงานการเคล่ือนไหวของ   
       บญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใชร่้วมกบับญัชีกองทนุ 

หมายเหตุ  1. เอกสารประกอบการแสดงตวัตนของลูกคา้ ลูกคา้ตอ้งลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งทุกฉบบั 
                 2. เอกสารประกอบการเปิดบญัชีกองทนุ อาจเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมได ้ตามท่ีบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุน

การขายหรือรับซ้ือคนืก าหนด 
 

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการยกเลิกรายการซ้ือ รายการขายคืน รายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หากรายการ
ดงักล่าวไดด้ าเนินการตามค าส่ังเสร็จสมบูรณ์แลว้ 

 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกบัการซ้ือ ขาย 
สับเปล่ียนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆท่ีเก่ียวขอ้ง โดยถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ทั้งน้ี หากมี
การเปล่ียนแปลงรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั เวน้แต่การ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวขา้งตน้เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นประโยชน์กบัผูถื้อหน่วยลงทุน หรือไม่กระทบสิทธิของผูถื้อหน่วย
ลงทุน บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั โดยจะปิดประกาศท่ีส านักงานของบริษทัจดัการ 
ส านกังานและสาขาของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน   
 
นยิาม 
วนัท าการ       หมายถึง  วนัท าการตามปกติของบริษทัจดัการ  ภายในระยะเวลาท่ีบริษทัจดัการหรือ

ผูส้นบัสนุนการขายหรือ รับซ้ือคนืก าหนด 
วนัท าการของกองทุนหลกั  หมายถึง วนัท าการของตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศท่ีกองทุนหลกัจดทะเบียนและเป็นวนั

ท าการท่ีสามารถท าการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์
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วนัท าการซ้ือขาย        หมายถึง  วนัท่ีตามปฏิทินท่ีเป็นวนัท าการตามปกติของทั้งบริษทัจดัการและของ                    
                                                         กองทุนหลกั  หรือ   ตามท่ีบริษทัจดัการประกาศก าหนดเพ่ิมเติม    
 

การซ้ือหน่วยลงทุน 

มูลค่าขั้นต ่าในการซ้ือคร้ังแรก (เปิดบญัชี) 1 บาท 
มูลค่าขั้นต ่าในการซ้ือคร้ังต่อไป 1 บาท ขึ้นไป* 
ราคาขายหน่วยลงทุน                                                            มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใชค้  านวณราคาขายหน่วยลงทุน     ณ 

ส้ินวนัท าการซ้ือขาย บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี)  
บวกค่าใชจ้่ายในการซ้ือหลกัทรัพย ์(ถา้มี) 

 

หมายเหตุ * สามารถท ารายการเป็นเศษสตางคไ์ด ้ผา่นบริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคนืบางแห่ง                    

                  ท่ีระบบคอมพิวเตอร์เอ้ืออ านวย และทางอนิเทอร์เนต็ 
   **  มูลค่าหน่วยลงทนุท่ีใชค้  านวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลคา่หน่วยลงทุนท่ีตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5  
  ทิ้งและปัดศนิยมต าแหน่งท่ี 4 ขึ้น 

*** บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นต ่าของการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน โดยปรับเพ่ิมไดสู้งสุดไม่เกิน 1,000 
บาท และ/หรือ ปรับเพ่ิมไดสู้งสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึง
บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว (ทั้งน้ี หากใน
กรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนั 
ก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว) โดยติดประกาศดงักล่าวไวท่ี้ท่ีท าการของบริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืน และประกาศใน เวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ หรือช่องทางอื่นใดท่ีบริษทัจดัการก าหนด 

 
 
          วิธีการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน 

1)  ส าหรับผูท่ี้ไม่เคยมีบญัชีกองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการ  
ผูส่ั้งซ้ือสามารถซ้ือหน่วยลงทุนได้ดว้ยตนเองท่ีส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา (ถา้มี) ของ บลจ.อีสท์
สปริง หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ทั้งน้ี ผูส่ั้งซ้ือจะตอ้งส่ังซ้ือหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 1 บาท (หน่ึง
บาทถว้น) โดยจะตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่าง ๆ ในค าขอเปิดบญัชีกองทุน  ค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุน  
และค าขอใช้บริการอ่ืน ๆ ท่ีต้องการให้ครบถ้วนชัดเจน และย่ืนเงินค่าซ้ือหน่ว ยลงทุนเต็มจ านวน พร้อม
หลกัฐาน 

 
2)  ส าหรับผูท่ี้มีบญัชีกองทุนอื่นภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการแลว้  

ผูส่ั้งซ้ือท่ีมีบญัชีกองทุนอ่ืนภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการแลว้ สามารถขอเปิดบญัชีกองทุนน้ีไดท่ี้บริษทั
จดัการหรือผูส้นบัสนุนท่ีไดเ้ปิดบญัชีไว  ้โดยน าสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนดงักล่าวหรือ
ส าเนาหลกัฐานใบค าขอเปิดบญัชีกองทุนมาแสดงเป็นหลกัฐาน หรือ เปิดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษทั
จดัการ หรือระบบอ่ืนใด ท่ีสามารถให้บริการได ้ทั้งน้ีผูส่ั้งซ้ือจะตอ้งส่ังซ้ือหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 1 บาท (หน่ึง
บาทถว้น) 
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ช่องทางการท ารายการซ้ือหน่วยลงทุน ระหว่างวันท าการ 

1. บริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ี
มิใช่ธนาคารพาณิชย ์

ช าระดว้ยเงินสด ก่อนเวลา 15.30 น. 
ช าระดว้ยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น.  

หรือตามเวลาท่ีบริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคนืก าหนด 

2. อินเทอร์เน็ต บลจ.อีสทส์ปริง   ท ารายการภายในเวลา 15.30 น.* 
3.  เจา้หนา้ท่ีศูนยท่ี์ปรึกษาการลงทนุของบริษทัจดัการ  
     (เฉพาะบญัชีบุคคลธรรมดา ท่ีไม่เป็นบญัชีร่วมเท่านั้น) 

ท ารายการภายในเวลา 15.30 น.* 

        หมายเหตุ     *    ตามเง่ือนไขของแต่ละธนาคารท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะให้ตดัเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 
 
          กรณีช าระด้วยเงินสด  (รวมถึงการโอนเงินผ่านธนาคาร)    

ซ้ือด้วยตนเอง ณ ท่ีท าการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน   
ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถซ้ือหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ตามเวลาท่ีบริษทัจดัการหรือผูส้นับสนุนก าหนด  โดย
กรอกรายละเอียดในใบค าส่ังซ้ือ และระบุจ านวนเงินท่ีส่ังซ้ือให้ชดัเจน* 

กรณีช าระด้วยเช็ค  
ผูส่ั้งซ้ือสามารถช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็น เช็คหรือดราฟต์ ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหักบญัชีเดียวกับ
บริษัทจัดการหรือส านักงานของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีรับค าส่ังซ้ือเท่านั้ น  โดยกรุณากรอก
รายละเอียดในใบค าส่ังซ้ือ พร้อมเช็คขีดคร่อมเฉพาะ ระบุจ านวนเงินให้ชดัเจน* และระบุเลขท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน 
10 หลกัลงบนดา้นหลงัของเช็ค 
 

1) กรณีที่ส่ังซ้ือผ่านส านกังานใหญ่ หรือส านักงานสาขา (ถ้ามี) ของบริษัทจัดการ 

    กรุณาส่ังจ่าย “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จก.”  
 
2) กรณีท่ีส่ังซ้ือผ่านผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน  
กรุณาส่ังจ่าย "บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของ บลจ.อีสทส์ปริง   โดย..................(ระบุช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซ้ือคืน)” และ/หรือ ส่ังจ่ายตามท่ีผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนแต่ละแห่งก าหนด  

 

   ซ้ือผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ บลจ.อีสท์สปริง   
ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะใชบ้ริการซ้ือขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษทัจดัการ จะตอ้งย่ืนค าขอ
ใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อบริษทัจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน โดยผูถื้อหน่วย
ลงทุนท่ีไดส้มคัรใชบ้ริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และไดรั้บรหัสผูใ้ช ้(User Name) และรหสัผา่น (Password) 
ส าหรับใช้บริการดงักล่าวแลว้ สามารถส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษทัจดัการท่ีเวบ็ไซต์ของบริษทั
จัดการ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง** ซ่ึงผูส่ั้งซ้ือสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการท ารายการตามท่ีได้แสดงไวบ้น
เครือข่ายดงักล่าว โดยระบุรหัสผูใ้ชแ้ละรหัสผ่านท่ีถูกตอ้งเพ่ือเขา้สู่ระบบ และสามารถขอเปิดกองทุนก่อนการ
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ลงทุนคร้ังแรก หรือใช้บริการซ้ือหน่วยลงทุน เม่ือปฏิบัติจนครบขั้นตอนการส่ังซ้ือ ระบบจะทบทวนการท า
รายการดงักล่าวและให้ยืนยนัความถูกตอ้งเพื่อให้รายการดงักล่าวเสร็จสมบูรณ์ 
การส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการซ้ือขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ผูถื้อหน่วยลงทุน
สามารถส่ังซ้ือไดค้ร้ังละไม่เกิน  300,000,000 บาท (สามร้อยลา้นบาทถว้น) โดยไม่จ ากดัจ านวนคร้ังต่อวนั หรือ
มูลค่าอื่น ๆ ท่ีบริษทัจดัการจะแจง้ในอนาคต ซ่ึงจะประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุน
ตอ้งลงนามในหนังสือขอให้หักบญัชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นท่ีบริษทัจดัการก าหนด) แสดงความ
ยินยอมให้หกัเงินในบญัชีเงินฝากท่ี ธ.ทหารไทยธนชาต ธ.ไทยพาณิชย ์ธ.กรุงศรีอยธุยา ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.
กสิกรไทย ธ.ยโูอบี ธ.แลนดแ์อนด์ เฮา้ส์ ธ.ทิสโก ้ธ.ซีไอเอม็บีไทย หรือธนาคารอื่นท่ีมีขอ้ตกลงกบับริษทัจดัการ
ให้สามารถหกับญัชีเงินฝากของผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนเพ่ือช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนไว ้ 

บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน จะหักเงินตามจ านวนเงินท่ีส่ังซ้ือทนัทีจากบญัชีเงินฝากของ
ผูส่ั้งซ้ือท่ีได้ระบุไวใ้นแบบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามท่ีได้แจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมใน
ภายหลงั หากเงินในบญัชีไม่เพียงพอ บริษทัจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน จะยกเลิกค าส่ังซ้ือ
หน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงินจากบญัชีเงินฝากของผูส่ั้งซ้ือนั้น ซ่ึงผูส่ั้งซ้ือสามารถท าการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนใหม่
ไดถ้า้ตอ้งการ  

เอกสารใบบนัทึกรายการท่ีออกโดยเคร่ืองพิมพ ์หรือเคร่ืองโทรสารของผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสาร
บนัทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลกัฐานในการท ารายการอยา่งสมบูรณ์ 

บริษทัจดัการจะถือหลกัฐานท่ีปรากฏอยูก่บับริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนเป็นหลกัฐานใน
การท ารายการท่ีสมบูรณ์ และใชอ้า้งอิงได ้ 

     ซ้ือผ่านค าส่ังซ้ืออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) 
ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีตอ้งการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆ กนั สามารถกรอกค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุน
อตัโนมติัดว้ยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษทัจดัการ หรือกรอก “ใบค าขอใชบ้ริการการวางแผนการลงทุน
อตัโนมติั” และยื่นพร้อมสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้  าการเปิดบญัชีไวเ้ท่านั้น หรือติดต่อสอบถามไดท่ี้บริษทัจดัการ ทั้งน้ี ก่อนท่ีท่าน
จะท ารายการส่ังซ้ือดงักล่าว ท่านจะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากธนาคารเจา้ของบญัชีท่ีท่านประสงคจ์ะให้ตดัเงิน
ค่าซ้ือหน่วยลงทุนแลว้เท่านั้น 

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่สามารถตดัเงินจากบญัชีเงินฝากธนาคารของผูถื้อหน่วยลงทุนไดไ้ม่ว่าดว้ยสาเหตุใด 
บริษทัจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ประสงคจ์ะท ารายการซ้ือหน่วยลงทุนในงวดนั้น และระบบจะยกเลิก
รายการซ้ือของงวดดงักล่าว  

ค าส่ังซ้ืออตัโนมติั หรือค าขอยกเลิก จะมีผลภายหลงัจากท่ีมีการบนัทึกขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแลว้
เท่านั้น ในกรณีท่ีบริษทัจดัการสามารถรับค าส่ังซ้ืออตัโนมติั หรือค าขอยกเลิกดงักล่าวไดโ้ดยไม่ผา่นอินเตอร์เน็ต 
บริษทัจดัการอาจใชเ้วลาในการรวบรวมค าส่ังซ้ือหรือค าขอยกเลิกดงักล่าวให้แก่นายทะเบียนเพ่ือบนัทึกขอ้มูลใน
ระบบคอมพิวเตอร์ภายใน 2 สัปดาห์นบัจากวนัท่ีย่ืนค าขอท ารายการค าส่ังซ้ืออตัโนมติัหรือวนัท่ีย่ืนค าขอยกเลิก 
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บริษทัจดัการจะถือหลกัฐานท่ีปรากฏอยู่กบับริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน เป็นหลกัฐานใน
การท ารายการท่ีสมบูรณ์ และใชอ้า้งอิงได ้ 
 

   ซ้ือผ่านเจ้าหน้าท่ีศูนย์ท่ีปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ โทรศัพท์ 1725 
 

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะให้บริการน้ี เฉพาะผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคล
ธรรมดาไม่เป็นบญัชีร่วม จึงจะท ารายการผ่านบริการน้ีไดทุ้กวนัท าการของบริษทัจดัการ จนถึงเวลา 15.30 น.**  
โดยบริษทัจดัการจะจดัให้มีการตรวจสอบความมีตวัตนของผูถื้อหน่วยลงทุนก่อนการท ารายการทุกคร้ัง และผูถื้อ
หน่วยลงทุนตอ้งลงนามในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นท่ีบริษทัจดัการก าหนด) แสดง
ความยินยอมให้หักเงินในบัญชีเงินฝากท่ี ธ.ทหารไทยธนชาต ธ.ไทยพาณิชย ์ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กรุงเทพ ธ.
กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ยูโอบี ธ.แลนด์แอนด์ เฮา้ส์ ธ.ทิสโก้  ธ.ซีไอเอ็มบีไทย หรือธนาคารอื่นท่ีมีขอ้ตกลงกบั
บริษทัจดัการให้สามารถหกับญัชีเงินฝากของผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนเพ่ือช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ 

 
ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะรับใบยืนยนัการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน สามารถแจง้ความประสงคท่ี์จะขอรับใบยืนยนั
การส่ังซ้ือหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษทัจดัการ หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการก าหนดเพ่ิมเติม  

 
ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีตอ้งการท ารายการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่านเจา้หน้าท่ีศูนยท่ี์ปรึกษาการลงทุน จะตอ้งมีบญัชีหัก
เงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนแลว้ โดยบริษทัจดัการจะหักเงินตามจ านวนเงินท่ีส่ังซ้ือทนัทีจากบญัชีเงินฝากของผูส่ั้งซ้ือท่ี
ไดแ้จง้ไวก้บัเจา้หนา้ท่ี หากเงินในบญัชีไม่เพียงพอ บริษทัจดัการจะยกเลิกค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนนั้น โดยไม่หกัเงิน
จากบญัชีเงินฝากของผูส่ั้งซ้ือนั้น ซ่ึงผูส่ั้งซ้ือสามารถท าการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนใหม่ไดถ้า้ตอ้งการ 

 
ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดรั้บสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีในการซ้ือคร้ังแรก และสามารถน าสมุด
บญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาปรับให้เป็นปัจจุบนัไดทุ้กวนัท าการ ท่ี บลจ.อีสทส์ปริง 
 
หากผูถื้อหน่วยลงทุนต้องการเอกสารเพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานในการท ารายการ ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถแจ้ง
เจา้หนา้ท่ีให้ท าการส่งเอกสารการยืนยนัการท ารายการผา่นเคร่ืองโทรสารได ้

ผูส่ั้งซ้ือท่ีไดช้ าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนแลว้จะเพิกถอนการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน
ไม่ได ้เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

ในการช าระค่าหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีท่ีผูซ้ื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหน่ึงเพ่ือซ้ือหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดอ่ืนท่ีจดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยเ์ดียวกนั ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนตอ้งช าระดว้ยเงินจนเตม็ค่าจะหัก
กลบลบหน้ีกบับริษทัไม่ได ้ 

หากเกิดขอ้ผิดพลาดจากระบบงาน บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน จะด าเนินงานการตรวจสอบ
และแกไ้ขขอ้ผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด (ถา้มี) ให้แลว้เสร็จภายใน 
30 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้จากผูถื้อหน่วยลงทุน  
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หมายเหตุ  *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางคไ์ด ้ผา่นบริษทัจดัการ ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนบางแห่งท่ี
ระบบคอมพิวเตอร์เอ้ืออ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 

                   **  รายการซ้ือท่ีท ารายการหลงัเวลาท าการ ระบบจะเก็บค าส่ังไวเ้พ่ือท ารายการในวนัท าการถดัไป ทั้งน้ี 
เวลาท าการอาจแตกต่างไปตามเง่ือนไขของแต่ละธนาคารและบริการท่ีเลือกใช ้ 

 

การขายคืนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถส่ังขายคนืหน่วยลงทุนได ้ทุกวนัท าการภายในเวลา 15.30 น. ตามช่องทางการท ารายการขายคืน
หน่วยลงทนุ ดงัน้ี 
1.   ดว้ยตนเอง ณ ท่ีท าการบริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
2. อินเทอร์เน็ต บลจ.อีสทส์ปริง   
3. ค าส่ังขายคืนอตัโนมติั (Auto Investment Plan : AIP) 
4. เจา้หนา้ท่ีศนูยท่ี์ปรึกษาการลงทุนของบริษทัจดัการ  (เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ท่ีไม่เป็นบญัชีร่วมเท่านั้น) 
 
มูลค่าขั้นต ่าในการขายคนืแต่ละคร้ัง                                                                                               1 บาท ขึ้นไป* 
 ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทนุ                                             มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใชค้  านวณราคารับซ้ือคนืหน่วยลงทุน**   
                                                                ณ   ส้ินวนัท าการซ้ือขาย หกัค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) 

หกัค่าใชจ้่ายในการขายหลกัทรัพย ์(ถา้มี) 
 
หมายเหตุ *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางคไ์ด ้ผ่านบริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนบางแห่งท่ี

ระบบคอมพิวเตอร์เอ้ืออ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
               **  มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใชค้  านวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีตดัทศนิยม   
                     ต  าแหน่งท่ี 5 ทิ้ง 

***  บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลง มูลค่าขั้นต ่าของการส่ังขายคืน โดยปรับเพ่ิมไดสู้งสุดไม่เกิน 
1,000 บาท และ/หรือ จ านวนหน่วยลงทุนขั้นต ่าของการส่ังขายคืน โดยปรับเพ่ิมได้สูงสุดไม่เกิน 100 
หน่วย โดยให้ถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงบริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว (ทั้งน้ี หากในกรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนั ก่อนวนั
ด าเนินการดงักล่าว) โดยติดประกาศดงักล่าวไวท่ี้ท่ีท าการของบริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือ
รับซ้ือคืน และประกาศใน เวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ  หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการก าหนด 

 
 
                ขายคืนด้วยตนเอง ณ ท่ีท าการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน    

ผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งน าสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาดว้ยทุกคร้ังท่ีท าการส่ังขายคนื กรุณากรอกใบ
ค าส่ังขายโดยระบุจ านวนเงินสุทธิท่ีตอ้งการจะไดรั้บ หรือจ านวนหน่วยลงทนุท่ีตอ้งการขายให้ชดัเจน 
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   ขายคืนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ บลจ.อีสท์สปริง   
ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดล้งนามในใบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และไดรั้บรหัสผูใ้ช้และรหัสผ่าน
ส าหรับใชบ้ริการดงักล่าวแลว้ สามารถส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผา่นเวบ็ไซต์ของบริษทัจดัการ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
**  โดยสามารถขายเป็นจ านวนเงิน 300,000,000 บาท (สามร้อยลา้นบาทถว้น) โดยไม่จ ากดัจ านวนคร้ังต่อวนั 
หรือมูลค่าอ่ืนๆ ท่ีบริษทัจดัการจะแจง้ในอนาคต  

 

     ขายผ่านค าส่ังขายอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) 
ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆ กัน โดยก าหนดค าส่ังขายหน่วยลงทุน
อตัโนมัติด้วยตัวเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษทัจดัการ หรือด้วยวิธีการอ่ืนท่ีอาจมีขึ้นในอนาคต หรือติดต่อ
สอบถามไดท่ี้บริษทัจดัการ ค าส่ังซ้ือคืนอตัโนมติั หรือค าขอยกเลิก จะมีผลภายหลงัจากท่ีมีการบนัทึกขอ้มูลใน
ระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยเท่านั้น ในกรณีท่ีบริษทัจดัการสามารถรับค าส่ังรับซ้ือคืน หรือค าขอยกเลิกดงักล่าว
โดยไม่ผา่นอินเตอร์เน็ต บริษทัจดัการอาจใชเ้วลาในการรวบรวมค าส่ังรับซ้ือคืน หรือค าขอยกเลิกดงักล่าวให้แก่
นายทะเบียนเพื่อบนัทึกขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์ภายใน 2 สัปดาห์นบัจากวนัท่ีย่ืนค าขอท ารายการค าส่ังรับซ้ือ
คืนอตัโนมติัหรือวนัท่ียืน่ค  าขอยกเลิก  

ในกรณีผูถื้อหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจะขายคืน หรือจ านวนเงินสุทธิท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการ
ไดรั้บจากการขายคืนหน่วยลงทุนในค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของงวดใด มากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่า
หน่วยลงทุนหักดว้ยค่าใชจ้่ายในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์และค่าใชจ้่าย ค่าเบ้ียปรับ หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใด (ถา้มี) 
ของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกไวใ้นระบบข้อมูลของนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษทั
จดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในระบบขอ้มูลของนาย
ทะเบียน 
 

   ขายผ่านเจ้าหน้าท่ีศูนย์ท่ีปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ โทรศัพท์ 1725 
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะให้บริการน้ี เฉพาะผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทุนเป็นบญัชีประเภทบุคคล
ธรรมดา และไม่เป็นบญัชีร่วม  จึงจะท ารายการผา่นบริการน้ีได ้จนถึงเวลา 15.30 น.**  โดยเจา้หนา้ท่ีจะท าการ
ตรวจสอบรายละเอียดความมีตวัตนของผูถื้อหน่วยลงทุนก่อนท ารายการทุกคร้ัง 

 
ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีประสงคจ์ะรับใบยืนยนัการรับซ้ือคืนหน่วยลงทนุ สามารถแจง้ความประสงคท่ี์จะขอรับใบยืนยนัการรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษทัจดัการ หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการก าหนดเพ่ิมเติม                       
 
ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนระบุจ านวนเงินสุทธิท่ีตอ้งการจะไดรั้บจากการขายคืนหรือจ านวนหน่วยลงทุนท่ีตอ้งการขายคืน
มากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหรือจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชี บริษทัจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขาย
คนืหน่วยลงทุนทั้งหมดในบญัชีกองทุนนั้น 
 
หมายเหตุ  *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางคไ์ด ้ผา่นบริษทัจดัการ ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนบางแห่งท่ีระบบ 

คอมพิวเตอร์เอ้ืออ านวย และทางอินเทอร์เน็ต                          
                  **  กรณีท่ีส่ังขายหลงัเวลาท่ีก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าส่ังขายเพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป 
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การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทนุจะไดรั้บเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการตามค าส่ังท่ีระบุไวใ้นแบบค าขอเปิดบญัชีกองทุนหรือตามท่ี
แจง้ไวก้บับริษทัจดัการ  ซ่ึงสามารถเลือกวิธีท่ีสะดวกดงัต่อไปน้ี และ/หรือตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

 

 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด  
บลจ.อีสทส์ปริง จะโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูถื้อหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นใบค าขอเปิดบญัชีหรือตามท่ีแจง้
ไว ้ภายใน 2 วนัท าการนบัถดัจากวนัท่ีค  าส่ังขายสามารถด าเนินการได ้

 

 น าเช็คเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารอ่ืน   
บลจ.อีสทส์ปริง จะน าเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนเขา้บญัชีเงินฝากของท่านท่ีธนาคารอื่น (ตามท่ีระบใุนใบค าขอเปิด
บญัชี) ในเขตส านกัหกับญัชีกรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยจะน าเช็คเขา้บญัชีหรือตามท่ีแจง้ไวใ้ห้ท่านภายใน 2 วนั
ท าการนบัถดัจากวนัท่ีค  าส่ังขายสามารถด าเนินการไดภ้ายในช่วงเวลารับเช็คตามประกาศของธนาคาร 

 

  รับเช็คทางไปรษณีย์   
บลจ.อีสทส์ปริง จะออกเชค็ในนามผูถื้อหน่วยลงทนุและส่งเช็คใหต้ามท่ีอยูท่ี่ให้ไวใ้นใบเปิดบญัชีทาง
ไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 4 วนัท าการนบัถดัจากวนัท่ีค  าส่ังขายสามารถด าเนินการได ้

 

  โอนเงินด้วยวิธีบาทเน็ต   
                ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจากการโอนเงินดว้ยวิธีบาทเน็ต โดยผูถื้อหน่วยลงทุน

ตอ้งระบุไวใ้นใบค าส่ังขายให้ชดัเจน หรือติดต่อศูนยท่ี์ปรึกษาการลงทุน บลจ.อีสทส์ปริง  โทร. 1725 หรือ
ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคนื 

 

ทั้งน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงจ านวนวนัในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะแจง้ให้ทราบล่วงหน้าใน บลจ.
อีสท์สปริง   หรือปิดประกาศ ณ ส านักงานบริษทัจดัการ และส านักงานของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน และสาขา 
หรือช่องทางอื่น 

 

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหน่ึง (กองทุนตน้ทาง) เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนของ
กองทุน อีกกองหน่ึง (กองทุนปลายทาง) ในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งท าการเปิดบญัชีกองทุน
ปลายทางก่อน  
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บริษทัจัดการจะด าเนินการการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน โดยใช้หลกัการ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหน่ึง 
(กองทุนตน้ทาง) เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองหน่ึง (กองทุนปลายทาง) ทั้งน้ีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้จะใช้
มูลค่าหน่วยลงทุนของวนัท าการก่อนหน้าวนัรับช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทาง เวน้แต่วนัท าการดงักล่าว
เป็นหยดุท าการซ้ือขายของกองทุนปลายทาง กองทุนจะเล่ือนวนัออกไปเพ่ือใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนของวนัท่ีเป็นวนัท าการซ้ือ
ขายของกองทุนปลายทางท่ีถึงเร็วท่ีสุด เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (รายละเอียดในการซ้ือขาย
หน่วยลงทุนเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนของกองทุนรวมแต่ละกองทุน) และเป็นไปตามท่ีบริษทัจดัการก าหนด 
 
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงเง่ือนไขระยะเวลาในการสับเปล่ียนหน่วนยลงทนุเขา้ดงักล่าวขา้งตน้ โดยไม่
เกินระยะเวลาการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงการกองทุนตน้ทาง 
 
ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนกองทุนไดทุ้กวนัท าการภายในเวลา 15.30 น.  ตามช่องทางการท ารายการสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนดงัน้ี 
1. ดว้ยตนเอง ณ ท่ีท าการบริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
2 .อินเทอร์เน็ต บลจ.อีสทส์ปริง   
3. ค  าส่ังสับเปล่ียนอตัโนมติั (Auto Investment Plan : AIP) 
4. เจา้หนา้ท่ีศนูยท่ี์ปรึกษาการลงทุน (เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ท่ีไม่เป็นบญัชีร่วมเท่านั้น) 
 
 
มูลค่าขั้นต ่าในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน                                            1 บาท ขึ้นไป* 
ราคาในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้                                   มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใชค้  านวณราคาขายหน่วยลงทุน**   

                                                                    ณ  ส้ินวนัท าการซ้ือขาย บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี)   
บวกค่าใชจ้่ายในการซ้ือหลกัทรัพย ์(ถา้มี) 

ราคาในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก                          มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใชค้  านวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน**  
                                                              ณ ส้ินวนัท าการซ้ือขาย หกัค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคนืหน่วยลงทุน (ถา้มี)               

หกัค่าใชจ้่ายในการขายหลกัทรัพย ์(ถา้มี) 
 
หมายเหตุ     *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางคไ์ด ้ผ่านบริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนบางแห่ง

ท่ีระบบคอมพิวเตอร์เอ้ืออ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
**   มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใชค้  านวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดัทศนิยมต าแหน่ง

ท่ี 5  ทิ้งและปัดทศนิยมต าแหน่งท่ี 4 ขึ้น และมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใชค้  านวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทนุ 
หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ทิ้ง 

***  บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นต ่าของการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต ่าของการ
ส่ังขายคืน โดยปรับเพ่ิมไดสู้งสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จ านวนหน่วยลงทุนขั้นต ่าของการส่ัง
ขายคืน โดยปรับเพ่ิมได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วย
ลงทุนแล้ว ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนั
ด าเนินการดงักล่าว (ทั้งน้ี หากในกรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อ   ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผู ้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้อย่างน้อย 1 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว) โดยติดประกาศดงักล่าวไว้



 

ขอ้มูลกองทุนรวม                                                                                                                  หนา้ 22                                                                                                               กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ#์1  

 

ท่ีท่ีท  าการของบริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน และประกาศใน เวบ็ไซตข์องบริษทั
จดัการ  หรือช่องทางอื่นใดท่ีบริษทัจดัการก าหนด 

 
 
          สับเปลี่ยนด้วยตนเอง ณ ท่ีท าการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน  

ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทนุไดทุ้กวนัท าการ ตามเวลาท่ีก าหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบ
ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และระบุช่ือกองทนุตน้ทาง จ านวนเงิน* หรือ จ านวนหน่วยท่ีตอ้งการสับเปล่ียนจาก
กองทุนตน้ทาง และช่ือกองทนุปลายทางให้ชดัเจน 

 

 
          สับเปลี่ยนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ บลจ.อีสท์สปริง   

ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีไดล้งนามในใบค าขอใชบ้ริการธุรกรรมทางอินเทอร์เนต็ และไดรั้บรหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น
ส าหรับใชบ้ริการดงักล่าวแลว้ สามารถท าการสับเปล่ียนหน่วยลงทนุผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการไดต้ลอด 24 
ชัว่โมง** โดยสับเปล่ียนเป็นจ านวนเงิน หรือเป็นจ านวนหน่วยลงทุน ไดค้ร้ังละไม่เกิน 300,000,000 บาท (สาม
ร้อยลา้นบาทถว้น) โดยไม่จ ากดัจ านวนคร้ังต่อวนั หรือมูลค่าอ่ืนๆท่ีบริษทัจดัการจะแจง้ในอนาคต 

 

   สับเปลี่ยนผ่านค าส่ังสับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นงวด งวดละเท่าๆ กนั  โดยก าหนดค าส่ังสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติด้วยตัวเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือวิธีการอ่ืนท่ีอาจมีขึ้นในอนาคต หรือติดต่อ
สอบถามท่ีบริษทัจดัการ 

ในการส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนอตัโนมติั ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งย่ืนใบค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนอตัโนมติัต่อ
บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคนื โดยระบุช่ือกองทุนตน้ทาง จ านวนเงินหรือจ านวนหน่วยลงทุน
ท่ีตอ้งการส่ังสับเปล่ียนในแต่ละงวด ช่ือกองทุนปลายทาง และก าหนดวนัท่ีให้ท ารายการสับเปล่ียนเป็นล าดบัวนัท่ี
ของสัปดาห์หรือของเดือนหรือของไตรมาสหรือของปี ท่ีตอ้งการท ารายการส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน รวมทั้งระบุ
ว่าจะเลือกให้ท ารายการในวนัท าการก่อนหรือหลงัวนัท่ีตอ้งการในกรณีท่ีวนัดงักล่าวตรงกบัวนัหยุดท าการของ
บริษทัจดัการ  

ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือค าขอยกเลิก จะมีผลภายหลังจากท่ีมีการบันทึกข้อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์เรียบร้อยเท่านั้น ในกรณีท่ีบริษทัจดัการรับค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือค าขอยกเลิกโดยไม่ผ่าน
อินเตอร์เน็ต บริษทัจดัการอาจใชเ้วลาในการรวบรวมค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือค าขอยกเลิกดงักล่าวให้แก่
นายทะเบียนเพื่อบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ภายใน 2 สัปดาห์นับจากวนัท่ีย่ืนค าขอท ารายการค าส่ัง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนอตัโนมติัหรือวนัท่ียื่นค าขอยกเลิก  
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  สับเปลี่ยนผ่านเจ้าหน้าท่ีศูนย์ท่ีปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ โทร.1725 
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะให้บริการน้ี เฉพาะผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทุนเป็นบญัชีประเภทบุคคล
ธรรมดา และไม่เป็นบญัชีร่วม  จึงจะท ารายการผา่นบริการน้ีได ้จนถึงเวลา 15.30 น.** โดยเจา้หนา้ท่ีจะท าการ
ตรวจสอบรายละเอียดความมีตวัตนของผูถื้อหน่วยลงทุนก่อนท ารายการทุกคร้ัง 
 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างบญัชีกองทุนในกลุ่มกองทุน “ทหารไทย” ภายใตเ้ลขท่ีผูถื้อหน่วย
ลงทุนเดียวกนัเท่านั้น ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งติดต่อศูนยท่ี์ปรึกษาการลงทุน ของ บลจ.อีสท์สปริง  หรือผูส้นับสนุน 
เพื่อเปิดบัญชีกองทุนปลายทางก่อนท าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือท าการเปิดบญัชีกองทุนปลายทางดว้ยตนเองทาง
อินเทอร์เน็ตท่ี บลจ.อีสทส์ปริง   
 
ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะรับใบยืนยนัการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  สามารถแจง้ความประสงคท่ี์จะขอรับใบยืนยนัการ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษทัจดัการ หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการก าหนดเพ่ิมเติม             
 
หมายเหตุ   *   สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได ้ผ่านบริษทัจดัการ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนบางแห่งท่ี

ระบบ คอมพิวเตอร์เอ้ืออ านวย และทางอินเทอร์เน็ต             
     **  กรณีท่ีส่ังสับเปล่ียนหลงัเวลาท่ีก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าส่ังสับเปล่ียนเพ่ือท ารายการในวนัท าการถดัไป 

 
Q: กรณีใดท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิ์ไม่ขายหน่วยลงทุน 
A: บริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุนดงัน้ี 

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมี้ถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ี
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท่ี้มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผูถื้อ Green Card ท่ีออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา   

2)  นิติบุคคล รวมถึงบริษทั หรือห้างหุ้นส่วน เป็นตน้ซ่ึงจดัตั้งขึ้นภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติ
บุคคลดงักล่าว   

3)   หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา   
 4)   ผูล้งทุนซ่ึงติดต่อหรือรับขอ้มูล หรือส่งค าส่ังเก่ียวกบัหน่วยลงทุนของบริษทัจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหน่วย

ลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งน้ี รวมถึงผูล้งทุนท่ีใชต้วัแทนหรือผูจ้ดัการท่ีตั้งอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกาใน
การด าเนินการดงักล่าว   

5)   กองทรัพยสิ์นของบุคคลและนิติบุคคลดงักล่าวตามขอ้ 1) – ขอ้ 4) 

▪ บริษทัจดัการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการส่ังซ้ือ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม ส าหรับผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 

▪ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบั ค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนใด ๆ ท่ีบริษทัพิจารณาแลว้เห็นว่า อาจมี
ผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน 

▪ บริษทัจดัการอาจหยุดรับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวเม่ือพิจารณาแลว้เห็นว่า การรับค าส่ังซ้ือหน่วย
ลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ หรือ ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนหรือต่อ
กองทุน 
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Q: กองทุนรวมนี้มีข้อก าหนดเกี่ยวกับการเล่ือนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ตามค าส่ังท่ีรับไว้แล้ว และการหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร 

A: กองทุนรวมนีม้ีข้อก าหนดดังนี ้

การเล่ือนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษทัจดัการกองทุนรวมจะเล่ือนก าหนดช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีค  าส่ังขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ ซ่ึงตอ้งไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปน้ี  

(1) บริษทัจดัการกองทุนรวมพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเขา้เหตุดงัต่อไปน้ี โดยไดรั้บความ 

เห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

(ข) มีเหตุท่ีท าให้กองทุนรวมไม่ไดรั้บช าระเงินจากหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดงักล่าวอยู ่ 

      นอกเหนือการควบคุมของบริษทัจดัการกองทุนรวม  

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดรั้บรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

 

ทั้งน้ี การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการกองทุนรวมจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(1) เล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เวน้แต่ไดรั้บการ
ผอ่นผนัจากส านกังาน  

(2) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ให้ทราบถึงการเล่ือนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผูล้งทุนทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 

(3) แจง้การเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน พร้อมทั้งจดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐานการไดรั้บความเห็นชอบ
ของผูดู้แลผลประโยชน์หรือการรับรองขอ้มูลของผูดู้แลผลประโยชน์ต่อส านกังานโดยพลนั  

ทั้งน้ี บริษทัจดัการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผูดู้แลผลประโยชนด์ าเนินการแทนก็ได ้ 

(4) ในระหว่างการเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนส่ังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้บริษทัจดัการ
กองทุนรวมรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยตอ้งช าระค่าขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัท่ีส่งค าส่ังขายคืนก่อนหลงั 

 
การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังท่ีรับไว้แล้ว  
1. การด าเนินการในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหน้ี หรือตราสารท่ีลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket) บริษทัจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวม
เพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนประเภทสถาบนั 
 
2. บริษทัจดัการจะไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน ไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าส่ังท่ีรับไวแ้ลว้ หรือจะหยุดรับค าส่ังซ้ือค าส่ังขายคืน ค าส่ัง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้เฉพาะในกรณีท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ ซ่ึงตอ้งไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปน้ี  
(1) ตลาดหลกัทรัพยไ์ม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายไดต้ามปกติ  
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(2) บริษทัจดัการกองทุนรวมพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปน้ี โดยไดรั้บความเห็นชอบของ
ผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ซ่ึงให้กระท าไดไ้ม่เกิน 1 วนัท าการ เวน้แต่จะไดรั้บการผอ่นผนัเวลาดงักล่าวจากส านกังาน  
(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
(ข) ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม  
(ค) มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  
(3) กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกิดขึ้น ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอยา่งมีนยัส าคญั  
(ก) ตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายไดต้ามปกติ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนใน
หลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ห่งนั้นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  
(ข) มีเหตุการณ์ท่ีท าให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรี และท าให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ
โอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ หรือ  
(ค) มีเหตุท่ีท าให้กองทุนรวมไม่ไดรั้บช าระเงินจากหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดงักล่าวอยูเ่หนือ
การควบคุมของบริษทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้  
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรับไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย 
เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จริงดงัต่อไปน้ี  
(ก) บริษทัจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสัยว่าผูล้งทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  
1) การกระท าท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะ
เป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  
2) การให้การสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
3) การกระท าท่ีเป็นการปฏิบติัตามค าส่ังเก่ียวกบัการยึดหรืออายดัทรัพยสิ์น โดยบุคคลผูมี้อ านาจตามกฎหมาย  
(ข) บริษทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั  
(5) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปล่ียนให้บริษทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บริหารจัดการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของตนอนั
เน่ืองมาจากการท่ีบริษทัจดัการกองทุนรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว่์าดว้ยการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการ
เงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ซ่ึงให้กระท าไดไ้ม่เกิน 3 วนัท าการ  
 
3. เม่ือปรากฏเหตุตามขอ้ 2. และบริษทัจดัการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าส่ังซ้ือค าส่ังขายคืน 
ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการกองทุนรวมจะปฏิบติัดงัต่อไปน้ี  
(1) แจ้งผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไวแ้ล้วให้ทราบถึงการไม่ขายไม่รับซ้ือคืน ไม่
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 2. (1) (2) (3) หรือ (5) บริษทัจดัการจะเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่น
และผูล้งทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนัดว้ย  
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน ไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให้ส านกังานทราบโดยพลนั  
(3) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน ไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน ค าส่ัง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามขอ้ 2. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัท าการ ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัน้ีก่อนการเปิดรับ
ค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  
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(ก) รายงานการเปิดรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนัท า
การสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนั้นให้ส านกังานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  
(ข) แจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซ้ือคืน สับเปล่ียน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผูล้งทุนทั่วไปให้ทราบถึงการเปิดรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน ค าส่ัง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  
ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืนหรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนท่ีไดรั้บมาแลว้ หรือหยดุรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน หรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการอาจหยดุค านวณและประกาศ
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนก็ได ้ 
 
4. บริษทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บมาแลว้หรือหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือ
ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษทัจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ได้
รับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งนั้นต่างจากราคาขาย
หน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่หน่ึงสตางคข์ึ้นไปและคดิเป็นอตัราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง ทั้งน้ี บริษทัจดัการ
จะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ณ ท่ีท าการทุกแห่งของบริษทัจดัการและ
สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีใชใ้นการซ้ือขายหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และแจง้ให้ผูท่ี้
ไดมี้ค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั  

 

การหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพือ่รักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษทัจดัการหยุดรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ัง
ขายคืนหรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนั
ท าการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน หรือค าส่ัง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปได ้
 
Q: บริษัทจัดการจะจัดให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจัดการความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity Management Tools) 
ส าหรับกองทุนรวมนี ้อย่างไร 
A:  เคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity Management Tools) : 
ส าหรับในช่วงแรก (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565)  บริษทัจดัการจะจดัให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นสภาพ
คล่องของกองทุนในปัจจุบนั อนัได้แก่  การปรับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการค านวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพยสิ์น
ของกองทุนรวม (swing pricing) , การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) , การด าเนินการในกรณีท่ีผูอ้อก
ตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหน้ี หรือตราสารท่ีลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถ
จ าหน่ายไดด้ว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket) และ การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังท่ีรับไวแ้ลว้หรือจะหยุด
รับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)  ซ่ึงบริษทัจดัการจะด าเนินการในกรอบวิธีการดงัต่อไปน้ี    

 
ส าหรับในอนาคต หากบริษทัจดัการจะเพ่ิมเติมการใช้เคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของกองทุนอนั
ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee), ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขาย
ทรัพยสิ์น ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)  และ ระยะเวลาท่ีตอ้งแจง้ล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice 
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period) นั้น บริษทัจดัการจะเปิดเผยใหท้ราบในหนงัสือช้้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมฉบบัน้ี และ/หรือทางเวบ็ไซดข์องบริษทัจดัการ 
หรือ ผา่นทางช่องทางอื่นท่ีบริษทัจดัการก าหนด  

 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะเป็นผูใ้ชดุ้ลพินิจพิจารณาเลือกใชเ้คร่ืองมืออยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอยา่งตามความจ าเป็นและหรือตามการ
ประเมินว่าสมควรภายใต้เง่ือนไขข้อจ ากัดและสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องในขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึง
รายละเอียดการใชเ้คร่ืองมือเหล่าน้ี และหรือกรณีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบผา่นช่องทางตามท่ีบริษทัจดัการ
เห็นสมควร โดยการใชเ้คร่ืองมือชนิดหน่ึง ๆ อาจมีรายละเอียดหลกัเกณฑ์และหรือเง่ือนไขท่ีใชแ้ตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการท่ีมี
การใชเ้คร่ืองมือนั้น ๆ 
 
▪   การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการค านวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)  
การปรับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการค านวณท่ีสะท้อนตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (swing pricing) 
หมายถึง การปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ท่ีใช้ในการค านวณราคาซ้ือขายหน่วยลงทุน ด้วย swing factor เพื่อ
สะทอ้นตน้ทุนและค่าใชจ้่ายจากการซ้ือขายทรัพยสิ์น (transaction costs) ของกองทุนรวมท่ีอาจเกิดขึ้นจากปัจจยตั่าง ๆ เช่น การ
ซ้ือขายทรัพยสิ์น หรือภาวะท่ีตลาดของทรัพยสิ์นมีความผนัผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ หรือ เหตุการณ์อื่นท่ีส่งผลกระทบต่อ
ตน้ทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม เป็นตน้ โดยสามารถ พิจารณาใช้ขอ้มูลประมาณการภายใต้ขอเ้ทจ็จรงิท่ีมีอยู่และหรือ
สมมตฐิานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าไดเ้พื่อให้สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ 
ขณะนั้น ๆ ดว้ยวิธีการใดวิธีการหน่ึง ดงัน้ี    
- “Full swing pricing” เป็นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ดว้ยสูตรการค านวณท่ีสะทอ้นตน้ทนุและค่าใชจ้่าย

ในการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวมทุกวนัท าการ โดยไม่ตอ้งมีการพิจารณาก าหนดระดบั (threshold) ของมูลค่าซ้ือ
ขายหน่วยลงทนุสุทธิ  

- “Partial swing pricing” เป็นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้วยสูตรการค านวณทท่ีสะท้อนต้นทุนและ
ค่าใชจ้่ายในการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม เฉพาะวนัท าการท่ีกองทุนรวมมีมูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิเกินระดบั 
(threshold) ท่ีก าหนดไว ้

 
• กองทุนรวมท่ัวไป  

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

-       บริษทัจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษทัจดัการจะพิจารณาเลือกใช ้
Swing Pricing ท่ีเป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนและผูถื้อหน่วยลทุนเป็นส าคญั  
 
-        swing factor มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษทัจดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  
1. ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายจากการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการ
ซ้ือขายทรัพยสิ์นตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ตน้ทุนและค่าใช้จ่ายท่ีถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวม
ปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงตน้ทุนและ/หรือค่าใชจ้่ายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
2. ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถา้มี) และ/หรือ ตน้ทุนในการปรับ
ใชต้ราสารอนุพนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียง 
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3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต ท่ีมีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุน 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าไดเ้พื่อให้สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ 
 
- Swing Thresholds มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษทัจดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพยสิ์นท่ีกองทุนถือครอง  
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสิ์นท่ีลงทุน  
3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต ท่ีมีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุน 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าไดเ้พื่อให้สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ 
 
- ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษทัจดัการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกบั Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใชร่้วมกบัเคร่ืองมือ
ในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้
 
ข้อสงวนสิทธิ์  
• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการนั้น  
 
• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงอตัรา swing factor ท่ีเรียกเก็บจริง ไดต้ามดุลยพินิจของบริษทัจดัการ แต่ไม่เกินอตัราสูงสุด
ท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ 
 
• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะน าค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนในวนัท าการท่ีมีการใช้
เคร่ืองมือ swing pricing และบริษทัจดัการจะน ายอดซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ swing pricing ในวนัท าการนั้น ทั้งน้ีบริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงการด าเนินการใด 
ๆ ท่ีไดด้ าเนินการหรือตดัสินใจไปแลว้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ swing pricing ในวนัท าการนั้น แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเช็ค
ค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวนัท าการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระดว้ยเช็คท่ี
เรียกเก็บไม่ไดน้ั้น ไม่ไดรั้บการจดัสรรหน่วยลงทุน ซ่ึงเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษทัจดัการ 
 
การพจิารณาใช้เคร่ืองมือ 
• บริษทัจดัการจะเป็นผูใ้ชดุ้ลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการ ท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี 
 
• ในกรณีท่ีบริษทัจดัการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซ้ือขายใดท่ีสัดส่วนของมูลค่าซ้ือขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกบัมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ท่ีบริษทัจดัการก าหนด โดยท่ี
มูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนค านวณจากมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทนุ (subscription) บวกมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน
เขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out)  
ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษทัจดัการก าหนด  
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- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  
เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษทัจดัการจะพิจารณาด าเนินการให้สอดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง  
 
รายละเอียดเพิม่เติม  
เม่ือกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บริษทัจดัการจะด าเนินการให้สอดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง ตามขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก กองทุน
ปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซ่ึงเป็นไปตามดุลพินิจของบริษทัจดัการ และค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถื้อหน่วยลทุน
เป็นส าคญั โดยด าเนินการตามภายใตห้วัขอ้กองทุนรวมทัว่ไป และเป็นไปตามท่ีประกาศท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 
 
▪ การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)  
การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) หมายถึง การก าหนดระดบัการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนออกไดเ้ท่าท่ี Redemption Gate ท่ีก าหนด  เม่ือเกิดสถานการณ์ไม่ปกติหรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดย 
สามารถก าหนด threshold เป็นตัวบ่งช้ีสถานการณ์ไม่ปกติดังกล่าวและการใช้ Redemption Gate จะต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาท่ี
ก าหนดใน gate period  
 
- กองทุนรวมท่ัวไป  
หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
• บริษทัจดัการจะก าหนด Redemption Gate ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการค านวณ
เป็นไปตามวิธีท่ีบริษทัจดัการก าหนด 
 
• บริษทัจดัการจะก าหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วนัท าการ ในแต่ละ 30 วนั ตามรายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ี
บริษทัจดัการก าหนด 
 
• ในกรณีท่ีบริษทัจดัการก าหนดเง่ือนไขเพ่ือบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติดว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate จะใช้
เฉพาะวนัท าการซ้ือขายใดท่ีสัดส่วนของมูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทนุสุทธิของกองทุน เทียบกบัมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุนมี
ค่าเท่ากบัหรือมากกว่า Gate threshold ท่ีบริษทัจดัการก าหนด โดยท่ี มูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนค านวณจากมูลค่าการ
ซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน 
(redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out)  
 
• บริษทัจดัการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉล่ียตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของ
ค าส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออก ณ วนัท่ีใช ้Redemption Gate 
 
• บริษทัจดัการอาจพิจารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละคร้ังแตกต่างกนัได ้แต่ Redemption Gate จะไม่ต ่ากว่า 
Redemption Gate ขั้นต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานท่ีระบุไวใ้นโครงการ  
 
• ค าส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกส่วนท่ีเหลือ บริษทัจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ถดัไป รวมกบัค าส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัล าดบัก่อน-หลงัของ
ค าส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกค าส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกส่วนท่ีเหลือได ้ซ่ึง
เป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษทัจดัการก าหนด 
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• บริษทัจดัการจะท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ วนัท า
การรับซ้ือคนืหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซ้ือคนืหน่วยลงทุนหรือ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช ้
 
• บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบเม่ือมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้  
 
• ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate น้ี บริษทัจดัการอาจใชร่้วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้ 
 
ข้อสงวนสิทธิ์  
• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลง อตัรา Gate threshold รวมถึงเปล่ียนแปลง gate period ไดต้ามดุลยพินิจของบริษทัจดัการ 
แต่ไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขั้นต ่าท่ีระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ท่ีระบุในโครงการ ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการ
ค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษทัจดัการก าหนด 
 
• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช ้
 
• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ไดแ้ก่ การยกเลิก Redemption 
Gate ก่อนระยะเวลาท่ีก าหนด การใชเ้คร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกบั Redemption Gate เป็นตน้ (ถา้มี) ทั้งน้ี ใน
กรณีท่ีไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเหลือได ้บริษทัจดัการอาจพิจารณายกเลิกค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดท่ี
คา้งอยูใ่นรายการ และแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกค าส่ังโดยไม่ชกัชา้  
 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัท าการนั้น  
 
การพจิารณาใช้เคร่ืองมือ 
• บริษทัจดัการจะเป็นผูใ้ชดุ้ลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี  
• บริษทัจดัการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดย
บริษทัจดัการอาจก าหนดเง่ือนไขเพ่ือบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติดว้ย Gate threshold ได ้โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
1. ความผนัผวนในตลาดซ้ือขายทรัพยสิ์น  
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพยสิ์นลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะ
ไม่สอดคลอ้งกบัปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อนัเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เน่ืองจากมีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate 
ท่ีก าหนดไว ้ 
3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษทัจดัการ 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการอาจพิจารณาใช้ขอ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าไดเ้พื่อให้สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ 
 
- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษทัจดัการจะพิจารณาด าเนินการให้
สอดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง  
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รายละเอียดเพิม่เติม  
 เม่ือกองทุนปลายทางใช้ redemption gate บริษทัจดัการจะด าเนินการให้สอดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง ตามขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก 

กองทุนปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซ่ึงผูถื้อหน่วยอาจจะไดรั้บช าระเงินจากค าส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียน
ออก เฉล่ียตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของค าส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออก ณ วนัท่ีใช้ Redemption Gate หรือ
เป็นไปตามดุลพินิจของบริษทัจดัการ และค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถื้อหน่วยลทุนเป็นส าคญั โดยด าเนินการตามภายใต้
หวัขอ้กองทุนรวมทัว่ไป และเป็นไปตามท่ีประกาศท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 
 
▪ การด าเนินการในกรณีท่ีผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี้ หรือตราสารท่ีลงทุนประสบ

ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket)  
บริษทัจดัการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 
9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อย 
และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

 
▪ การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

(suspension of dealings) 
บริษทัจัดการกองทุนรวมสามารถด าเนินการไดสู้งสุดไม่เกิน 1 วนัท าการ เวน้แต่จะไดรั้บการผ่อนผนัเวลาดังกล่าวจาก
ส านกังาน โดยบริษทัจดัการกองทุนรวมพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นตอ้งระงบัการซ้ือขาย
หน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู ้ดูแลผลประโยชน์ อัน เน่ืองจาก เหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหน่ึงดังน้ี  
1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของกองทุนรวม ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
2. ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนรวมไดอ้ยา่งเป็นธรรม และเหมาะสม  
3. มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม  
อน่ึง การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังท่ีรับไวแ้ลว้หรือจะหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมปฏิบติัตาม ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพ่ือผู ้
ลงทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั  
 
ทั้งน้ี การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังท่ีรับไวแ้ลว้หรือจะหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ดว้ยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทน. 11/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์
การจดัการกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนประเภทสถาบัน 
และกองทุนส่วนบุคคล  

 

Q: กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 
A: ผูถื้อหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการ  สามารถขอรับหนงัสือ   

ช้ีชวน คู่มือผูล้งทุน ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และ /หรือเอกสารอื่นใดท่ีบริษทัจดัการก าหนด(ถา้มี) ไดท่ี้ ท่ีท าการทุกแห่งของ
บริษทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ในวนัและเวลาท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน หรือช่องทางอ่ืนท่ีบริษทั
จดัการอาจแจง้เพ่ิมเติมในอนาคต และสามารถส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอียดในค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
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และ /หรือเอกสารอื่นใดท่ี บริษทัจดัการก าหนด พร้อมเอกสารประกอบการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการก าหนด(ถา้มี) โดย
น าส่งเอกสารดงักล่าวไดท่ี้บริษทัจดัการหรือ สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 

Q: กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดการโอนไว้อย่างไร 

A:   กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดการโอนไว้ดังนี ้

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีจะโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนได ้ทั้งน้ี ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดย
สรุปวิธีการโอนหน่วยลงทุน ดงัน้ี 

▪ ผูโ้อนและผูรั้บโอนจะตอ้งมาย่ืนค าขอโอนหน่วยลงทุนท่ีส านกังานนายทะเบียนหน่วยลงทุน (บลจ.อีสท์สปริง) พร้อมเอกสาร
หลกัฐานตามท่ีนายทะเบียนก าหนด 

▪ ผูโ้อนหน่วยลงทุนจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอตัราท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนก าหนด  
▪ ทั้งน้ี สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มูลการโอนหน่วยลงทุนของผูโ้อน

และผูรั้บโอนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนงัสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนทางไปรษณียแ์ก่ผูโ้อนและผูรั้บโอนภายใน 15 วนันบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดรั้บค าขอ
โอนหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารครบถว้นตามท่ีก าหนด 

 

ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน 

1. บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ด าเนินการตามค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของผูส่ั้งซ้ือ หรือส่ังสับเปล่ียนของบคุคล
ใดหรือกลุ่มบุคคลใดท่ีท าให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใตก้ารจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงด้านภาษี หรือ
ความเส่ียงอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืนทั้งในและ
ต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั  

 
2. บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการส่ังซ้ือ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม    

กบั  
1)   พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมี้ถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือท่ี

ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท่ี้มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูถื้อ Green Card ท่ีออก
ประเทศสหรัฐอเมริกา  

2)  นิติบุคคล รวมถึงบริษทั หรือห้างหุ้นส่วน เป็นตน้ ซ่ึงจดัตั้งขึ้นภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติ
บุคคลดงักล่าว  

3)  หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  
4)  ผูล้งทุนซ่ึงติดต่อหรือรับขอ้มูล หรือส่งค าส่ังเก่ียวกบัหน่วยลงทุนของบริษทัจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหน่วยลงทุน 

ดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งน้ี รวมถึงผูล้งทุนท่ีใช้ตัวแทนหรือผูจ้ ัดการท่ีตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ด าเนินการดงักล่าว  

5)   กองทรัพยสิ์นของบุคคลและนิติบุคคลดงักล่าวตามขอ้ 1 - 4  
 

3.    บริษทัจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หาก
การโอนหน่วยลงทุนดงักล่าว อาจท าให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใตก้ารจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงดา้น
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ภาษี หรือความเส่ียงอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืนทั้ง
ในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 
 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ได้จาก
ช่องทางใด 

A :  ผูถื้อหน่วยลงทุนจะทราบขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได ้โดย
บริษทัจดัการจะประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ของวนัท า
การซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวนัท าการถดัไปในหนงัสือพิมพข์่าวหุ้น (ทั้งน้ี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง
หนงัสือพิมพท่ี์ใชใ้นการประกาศขอ้มูลดงักล่าวของกองทุนตามท่ีบริษทัจดัการเห็นเหมาะสม โดยบริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่
ประกาศล่วงหน้า) และสามารถติดตามได้ทาง Website ของบริษทัจัดการ http://www.eastspring.co.thหรือทางระบบโทรศัพท์
อตัโนมติั หมายเลข 02-838-1800  

 

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

Q: กองทุนรวมนีม้ีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 

A :  กองทุนรวมน้ีมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิให้แก่ผูส่ั้งซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนเป็น สมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
โดยผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนมีหนา้ท่ีมารับสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนดว้ยตนเอง เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากบริษทัจดัการหรือ
นายทะเบียนให้ด าเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้  

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน อาจมอบหมายให้ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีบริษัทจัดการแต่งตั้ งเป็น
ผูด้  าเนินการดงักล่าวตามวรรคหน่ึง  หรือให้ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนเป็นผูด้  าเนินการดงักล่าวในนามบริษทัจดัการหรือ
นายทะเบียน   

 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจ ากัดสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร   

A: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจ ากัดสิทธิในเร่ือง 

▪       ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะไม่นับ
คะแนนเสียงส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม และในกรณีท่ี
กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 

 
▪       หากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วย

ลงทุนชนิดนั้น เวน้แต่ชนิดหน่วยลงทุนนั้นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผูถื้อ
หน่วยลงทุนชนิดนั้น บริษทัจดัการจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวเตม็ตามจ านวนท่ีถืออยู่ 

 

Q: ในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหุ้นของบริษัทใด จะมีช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้
สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิม่เติมหรือไม่ อย่างไร 
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A: ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิ้ทธิออกเสียงและการด าเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงไดท่ี้ท าการของบริษทัจดัการหรือโดย
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษทัจดัการ http:// www.eastspring.co.th และผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีได้รับการ
แต่งตั้งจากบริษทัจดัการ 

 

Q: กองทุนรวมนีม้ีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่อย่างไร 

A: กองทุนรวมน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผูล้งทุน โดย 

• บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท ์0-2838-1800 หรือ 

• ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศพัท ์0-2263-6000 

• ผูดู้แลผลประโยชน์ : ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2470-3200 

 
การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
-ไม่มี - 
 

 บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกบัการด าเนนิการของกองทุนรวม 

Q: ข้อมลูเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 

 A: ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัจดัการกองทุนรวม 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนทหารไทย จ ากดั และ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั มีการควบรวมสองบริษทั
เขา้ดว้ยกนั โดยด าเนินการภายใตช่ื้อ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั              
ซ่ึงมีผลตั้งแต่วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2565  ทุนจดทะเบียน : 200,000,000 บาท (สองร้อยลา้นบาทถว้น) 

 
ท่ีตั้ง  ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่  เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรือศูนยท่ี์ปรึกษาการลงทุน โทร. 1725 
 Email  : contactus.th@eastpring.com 
 www.eastspring.co.th 

 
รายช่ือคณะกรรมการบริษทัจดัการ ดงัน้ี  
1.   คุณโรบิน ลอยด ์สเปนเซอร์       ประธานกรรมการ 
2.   คุณอดิศร เสริมชยัวงศ ์            กรรมการ 
3.   คุณเวนด้ี ลิม ฮวี ชิง                 กรรมการ 
4.   คุณอนุวติัร์ เหลืองทวีกุล          กรรมการ 
5.   คุณศรัณย ์ภู่พฒัน์                   กรรมการ 

 
 

รายช่ือผู้บริหาร 
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1.  คุณอดิศร       เสริมชยัวงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
2.  คุณพงษพ์นัธ์ุ  สุขยางค ์               รองกรรมการผูจ้ดัการ – ฝ่ายบริหารความเส่ียง 
3.  คุณเบญจรงค ์  เตชะมวลไววิทย ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ – ฝ่ายพฒันาและวางแผนกลยทุธ ์
4.  คุณ Phanindra  Prabhala  รองกรรมการผูจ้ดัการ - ฝ่ายปฏิบติัการ 
5.  คุณนฎา  อิบรานนัท ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ - ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
6.  คุณปนดัดา  ตณัฑช์าญชีวิน รองกรรมการผูจ้ดัการ - ฝ่ายช่องทางการจดัจ าหน่ายและธนบดีธนกิจ 
7.  คุณย่ิงยง  เจียรวุฑฒิ รองกรรมการผูจ้ดัการ - ฝ่ายจดัการลงทุน 

 
รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน 

1.  คุณย่ิงยง         เจียรวุฑฒิ           รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายจดัการกองทุน  
2.  คุณธีระศนัส์   ทุติยะโพธิ                  ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ตราสารหน้ีและบริหารเงิน 
3.  คุณวิศิษฐ์       ช่ืนรัตนกุล            ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ตราสารหน้ีและบริหารเงิน 
4.  คุณพชัราภา   มหทัธนกุล           ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ตราสารทุน  
5.  คุณสมิทธ์       ศกัด์ิก าจร               ผูจ้ดัการกองทุน ตราสารทุน                      
6.  คุณดาราวรรณ  ประกายทิพย ์       ผูจ้ดัการกองทุน อสังหาริมทรัพย ์
7.  คุณธีรนุช        ธรรมภิมุขวฒันา   ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส กองทุนรวมเพื่อลงทุนต่างประเทศ                                                                                                   
8.  คุณพรศจี        วรสุทธิพิศิษฏ ์         ผูจ้ดัการกองทุน กองทนุรวมเพื่อลงทุนต่างประเทศ 
9.  คุณพงษพ์นัธ์ุ   สุขยางค ์                  รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายบริหารความเส่ียง  

 
รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน ประวติัการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และ หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล ประวติัการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัการบริหารจดัการกองทุนรวม 

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
ของผูจ้ดัการกองทนุรวม 

นายธีระศนัส์ ทุติยะโพธิ 
 

- 2539 ปริญญาโท การเงิน
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ (นิดา้) 

- 2536 ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- กรกฎาคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 

- 2552 - 2565 บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน ทหารไทย จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 

- 2551 – 2552 บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน เอม็ เอฟ ซี จ ากดั 
(มหาชน) ผูจ้ดัการกองทนุอาวุโส 
ฝ่ายจดัการลงทนุ 

- 2549 – 2551 บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน ซิมิโก ้จ ากดั 
ผูอ้  านวยการอาวุโส ฝ่ายจดัการ
ลงทุน 

- 2547 – 2549 บริษทัหลกัทรัพย์

ดูภาพรวมของกองทุนท่ีบริษทั
จดัการ ติดตามภาวะตลาดเงิน 
ตลาดตราสารหน้ี และ
หลกัทรัพยต์่างประเทศ เพื่อ
ประกอบการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ ติดตาม
หลกัทรัพยท่ี์ลงทุน และ
บริหารการลงทนุ ตามกรอบ
การลงทุนท่ีก าหนด 
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ช่ือ-สกุล ประวติัการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัการบริหารจดัการกองทุนรวม 

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
ของผูจ้ดัการกองทนุรวม 

จดัการกองทุน อเบอร์ดีน จ ากดั 
ผูอ้  านวยการฝ่ายจดัการลงทุน, 
ฝ่ายจดัการกองทนุ 

- 2544 – 2547 บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน อยธุยา จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการ
กองทุน 

นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ ์ - 2550 ปริญญาโท การเงิน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

- 2547 ปริญญาตรี 
เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- กรกฎาคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 

- 2552 - 2565 บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน ทหารไทย จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุน  

- 2550 - 2552 บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน ยโูอบี จากดั 
เจา้หนา้ท่ีบริหารความเส่ียง 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาด และตราสารทุน 
เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการ
ตดัสินใจลงทุน และกาหนดกล
ยุทธ์การลงทุน ตามกรอบการ
ลงทุนท่ีกาหนด 

น.ส.ดาราวรรณ ประกายทิพย ์
 
  
  
  
 

- 2552 ปริญญาโท Financial 
Management Rotterdam 
School of Management, 
Erasmus University 

- 2548 ปริญญาตรี 
เศรษฐศาสตร์ (ภาค
ภาษาองักฤษ)
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

- กรกฎาคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 

- 2562 - 2565 บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน ทหารไทย จ ากดั
ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการ
ลงทุน 

- 2558 - 2562 บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
หวัหนา้ฝ่ายการลงทนุทางเลือก 

- 2557 - 2558 บริษทัหลกัทรัพย์
ไทยพาณิชย ์จ ากดั ผูช่้วย
ผูอ้  านวยการ ฝ่ายบริหารจดัการ
กองทุนส่วนบคุคล 

- 2553 - 2555 ธนาคารไทยพาณิชย ์
จ ากดั (มหาชน)นกัวิเคราะห์การ
ลงทุน ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ 

- 2550-2551 บริษทั ไพน์ พาร์ท

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาด และ
อสังหาริมทรัพย ์เพื่อใชเ้ป็น
ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ
ลงทุน และก าหนดกลยทุธ์การ
ลงทุน ตามกรอบการลงทนุท่ี
ก าหนด 
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ช่ือ-สกุล ประวติัการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัการบริหารจดัการกองทุนรวม 

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
ของผูจ้ดัการกองทนุรวม 

เนอร์ จ ากดั นกัวิเคราะห์อาวุโส 
- 2548 – 2550 บริษทัตน้สน 
แคปปิตอล จ ากดั นกัวิเคราะห์
หลกัทรัพย ์

นายสมิทธ์ ศกัด์ิก าจร - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหา
นคร  

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ             

- ปริญญาตรี วิทยาการจดัการ
สาขาบญัชี มหาวิทยาลยั
สุโขทยัธรรมา 
ธิราช 

- กรกฎาคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 

- 2564 - 2565 บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน ทหารไทย จ ากดั
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส  

- 2559 - 2564  บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์
เฮา้ส์ จ ากดั ผูจ้ดัการกองทุน
อาวุโส ฝ่ายจดัการกองทุน    

- 2553 - 2559  บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ฝ่าย
จดัการลงทนุ  

- 2552 - 2553  ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน) เจา้หนา้ท่ีช านาญ
การส่วนซ้ือขายหลกัทรัพย ์สาย
งานจดัการกองทนุส่วนบคุคล   

- 2548 - 2552  บมจ.ไทยประกนั
ชีวิต ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการ
กองทุนส่วนบคุคล  

- 2544 - 2548  บมจ.หลกัทรัพย์
จดัการกองทุน กรุงไทยเจา้หนา้ท่ี
ฝ่ายซ้ือขายหลกัทรัพย ์

- 2538 - 2542  บมจ.เงินทุน
หลกัทรัพย ์ไอทีเอฟ เจา้หนา้
วิเคราะห์สินเช่ืออาวุโส 

ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาด
ทุน และตลาดอสังหาริมทรัพย ์
เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการ
ตดัสินใจลงทุน และก าหนดกล
ยุทธ์การลงทุน ตามกรอบการ
ลงทุนท่ีก าหนด 

นายวิศิษฐ์ ช่ืนรัตนกุล - 2536  ปริญญาโท การเงิน
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์  

- 2532  ปริญญาตรี 

- กรกฎาคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 

ดูภาพรวมของกองทุนท่ี 
บริษทัจดัการ ติดตามภาวะ
เศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน 
ตลาดตราสารหน้ี และ



 

ขอ้มูลกองทุนรวม                                                                                                                  หนา้ 38                                                                                                               กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ#์1  

 

ช่ือ-สกุล ประวติัการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัการบริหารจดัการกองทุนรวม 

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
ของผูจ้ดัการกองทนุรวม 

บริหารธุรกิจ    
- มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- 2560 - 2565  บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

- 2545 - 2560 บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส  

- 2542 – 2545  บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน ธนชาต  จ ากดั
ผูจ้ดัการกองทุน 

หลกัทรัพยต์่างประเทศ เพื่อ
ประกอบการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ ติดตาม
หลกัทรัพยท่ี์ลงทุน และ
บริหารการลงทนุ ตามกรอบ
การลงทุนท่ีก าหนด 

น.ส.พชัราภา มหทัธนกุล - 2537   ปริญญาโท MBA, 
Seattle University  

- 2535   ปริญญาตรี บญัชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- กรกฎาคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 

- 2564 - 2565  บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนธนชาต จ ากดั 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

- 2556 - 2564  บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนยโูอบี (ประเทศ
ไทย) จ ากดั ผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการ, สายการลงทุน 

- 2550 - 2556  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไอเอน็
จี (ประเทศไทย) จ ากดั SVP, ฝ่าย
จดัการกองทุน 

- 2546 - 2550  บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนธนชาต จ ากดั
ผูจ้ดัการกองทุน, ฝ่ายจดัการ
กองทุน 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ ภาวะ
ตลาด และตราสารทุน เพื่อน า
ขอ้มูลมาวิเคราะห์
ประกอบการตดัสินใจลงทุน
และก าหนดกลยทุธ์การลงทุน 
ภายใตก้รอบการลงทุนท่ี
ก าหนด 

ดร.ธีรนุช ธรรมภิมุขวฒันา - ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎี
บณัฑิต นวตักรรมการ
จดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนสุนนัทา 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
(การเงิน) New York 
University, U.S.A. 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 

- กรกฎาคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 

- 2562 - 2565  บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนธนชาต ผูช่้วย
กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายกองทุน
ต่างประเทศ 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาด และตราสารทุน 
เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการ
ตดัสินใจลงทุน และก าหนดกล
ยุทธ์การลงทุน ตามกรอบการ
ลงทุนท่ีกาหนด 



 

ขอ้มูลกองทุนรวม                                                                                                                  หนา้ 39                                                                                                               กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ#์1  

 

ช่ือ-สกุล ประวติัการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัการบริหารจดัการกองทุนรวม 

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
ของผูจ้ดัการกองทนุรวม 

(การเงินการธนาคาร) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ประกาศนียบตัรอภิธรรม
บณัฑิต (ป.อบ) อภิธรรม
โชติกะวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลยั 

- 2546 - 2562 กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการ (กบข.)   

- 2559 - 2562 ผูอ้  านวยการ 
หวัหนา้ฝ่ายบริหารความเส่ียง 

- 2548 - 2559 ผูอ้  านวยการ 
หวัหนา้ฝ่ายบริหารตราสารหน้ี 

- 2546-2548 ฝ่ายตราสารหน้ีและ
ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ                                                                                                                                                                                               

- 2544-2546 ผูจ้ดัการกองทุน 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ 
ยโูอบี         

- 2542- 2544 Treasury 
Department , Standard Chartered 
Bank 

- 2539 - 2542 เจา้หนา้ท่ีการลงทุน 
ฝ่ายบริหารเงินส ารอง ธนาคาร
แห่งประเทศไทย 

นางสาววิภาสิริ  เกษมศุข 
 

- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ 
(การเงิน) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- CFA level I 

- กรกฎาคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส   บลจ.ธน
ชาต 

- รักษาการผูจ้ดัการกองทนุส่วน
บุคคลอาวุโส 2  บลจ.ธนชาต 

- ผูจ้ดัการกองทุนธนาคารกรุงเทพ
จ ากดั(มหาชน) 

- ผูจ้ดัการกองทุนบลจ.ธนชาต 
- เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์การลงทนุ
อาวุโส บลจ.ธนชาต 

ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ฝ่าย
ตราสารหน้ี 
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ช่ือ-สกุล ประวติัการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัการบริหารจดัการกองทุนรวม 

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
ของผูจ้ดัการกองทนุรวม 

นางรัชนิภา พรรคพานิช 
 

- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ 
St. Louis University, USA  

- กรกฎาคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส   บลจ.ธน
ชาต 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 1  บลจ.
ธนชาต 

- เจา้หนา้ท่ีบริหารส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

- หวัหนา้ส่วนศูนยซ้ื์อขายตราสาร
หน้ีไทย 

- ผูจ้ดัการกองทุนบลจ.ธนชาต 
- ผูช่้วยผูช้  านาญการธนาคาร
กรุงเทพจ ากดั(มหาชน) 

ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ฝ่าย
ตราสารหน้ี 

นายศตนนท ์ทนั - ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ 
Inter Business Management 
(Eng)) University of Surrey 

- CISA I 

- กรกฎาคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุน 

- ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.ธนชาต
Equity Trader  ( Equity & TFEX 
) KTB 

- Institutional Sale Phillip 
securities 

- Institutional Sale Trinity 
securities 

- Relationship Manager 
(Corporate Banking) UOB 

- Relationship Manager Standard 
Charter (Thailand) 

ผูจ้ดัการกองทุน  ฝ่ายตราสาร
ทุน                                                 

นายวสวตัต์ิ จิรวิชญ - ปริญญาโท Msc. Finance, 
Thammasat University 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
(การเงินการธนาคาร) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- CFA Level 1 

- กรกฎาคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 

- 2564 -2565ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.
ธนชาต 

ผูจ้ดัการกองทุน  ฝ่ายตราสาร
ทุน                                                 
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ช่ือ-สกุล ประวติัการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัการบริหารจดัการกองทุนรวม 

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
ของผูจ้ดัการกองทนุรวม 

- CISA Level 1 - 2561 EQUITY FUND 
MANAGER, SCBAM 

- 2558 EQUITY ANALYST, 
SCBAM 

- 2554 VALUATION & 
BUSINESS MODELING 
CONSULTANT, 
ERNST&YOUNG 
CORPORATE SERVICES 
LIMITED 

นางสุวลัลี ศิริสมบติัยืนยง - 2549 ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจ (การเงิน) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- 2543 ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจ (การเงินการ
ธนาคาร) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 

- กรกฎาคม 2565   
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ 
อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุน  

- 2563-2565 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ 
ทหารไทย จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุน  

- 2549-2563 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ 
ทหารไทย จ ากดั 
ฝ่ายบริหารความเส่ียง 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ ภาวะ
ตลาดการเงิน และตลาดตรา
สารห น้ี  เพื่ อ ใช้ เป็ น ข้อมู ล
ประกอบการตัดสินใจลงทุน 
แล ะด า เนิ น ก ารล งทุ น ให้
เป็นไปตามกลยุทธ์และตาม
กรอบการลงทุนท่ีก าหนด 

นายวีรชยั จนัเป็ง - 2550 ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-2543 ปริญญาโท 
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
-2541 ปริญญาตรี 
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
- CFA 

- กรกฎาคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 

- 2564 – 2565 บลจ. ยโูอบี 
(ประเทศไทย) จ ากดั  
ผูอ้  านวยการอาวุโส ฝ่ายจดัการ
ลงทุนตราสารทุน 

- 2559 – 2564 บลจ. เดนาลี เพรส
ทีจ จ ากดั 
หวัหนา้ฝ่ายลงทุนตราสารทุน 

- 2554 – 2559 บลจ. กสิกรไทย 
จ ากดั 
ผูอ้  านวยการ ฝ่ายจดัการการ

ผูจ้ ัดการกองทุน  ฝ่ายตราสาร
ทุน                                                 
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ช่ือ-สกุล ประวติัการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัการบริหารจดัการกองทุนรวม 

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
ของผูจ้ดัการกองทนุรวม 

ลงทุนตราสารทุน 
- 2552 – 2554 บล. ภทัร จ ากดั 
- รองผูอ้  านวยการ ฝ่ายคา้
หลกัทรัพย ์

- 2546 – 2552 บล. เคจีไอ จ ากดั 
รองผูอ้  านวยการ ฝ่ายคา้
หลกัทรัพย ์
 

นางสาวเชาวนี แกว้มณีเอี่ยม - ปริญญาโท M.Sc. in 
Financial Investment and Risk 
Management (FIRM) 
(Distinction, International 
Program) The National 
Institute of Development 
Administration (NIDA) 
- ปริญญาตรี B.A. Finance 
(Honor, International 
Program) Thammasat 
University 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ มหาวิทยาลยัสุทยัธรร
มาธิราช 
- CFA Level II 

- กรกฎาคม 2565 บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุน 
- 2559-2565 Senior Fund 
Manager 
 บลจ. ทิสโก ้จ ากดั 
- 2559  Fund Manager 
 บลจ. วรรณ จ ากดั 
- 2556-2559  Fund Manager  
บล. ไอวี โกลบอล จ ากดั 
(มหาชน) 
- 2556  Fund Manager  
บล. เมอร์ชนั พาร์ทเนอร์ จ ากดั 
- 2555-2556 Fund Manager  
บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
- 2552-2555 Assistant Fund 
Manager บลจ. ไทยพาณิชย ์
จ ากดั 

ผูจ้ ัดการกองทุน  ฝ่ายตราสาร
ทุน                                                 

 

Q: รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์  

A :ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ล าดับ บริษัท เบอร์โทรศัพท์ 
1 ธนาคารทหารไทย ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 02-292-4352 
2 บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 0-2271-8852 
3 บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ ากดั 0-2695-5847 
4 บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0-2635-1700 ต่อ 771 ถึง 778 
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ล าดับ บริษัท เบอร์โทรศัพท์ 
5 บริษทัหลกัทรัพย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 0-2638-5626 
6 บริษทั หลกัทรัพยน์ายหนา้ซ้ือขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีน่า จ ากดั 0-2026-5100 กด 1 

หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ี บลจ.อีสทส์ปริง แต่งตั้ง 
 
รายช่ือนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
โทรศพัท ์0-2838-1800  
 
รายช่ือผูดู้แลผลประโยชน์ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2470-3200 
นอกจากหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมีหนา้ท่ีตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถื้อ
หน่วยลงทุนดว้ย 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิม่เติมเกี่ยวกบักองทุนรวมนี ้

ผูล้งทุนสามารถขอรับหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงการไดท่ี้ บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั
ธนาคารทหารไทย ธนชาต จ ากดั (มหาชน) หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคนืหน่วยลงทุน หรือ เวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 
www.eastspring.co.th 

 ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง 

1. ความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับ กองทุน Hang Seng China Enterprises Index ซ่ึงเป็นกองทุนรวมในต่างประเทศท่ีกองทุนเปิดธนชาตไช
น่าชาเลนจ์#1จะพิจารณาลงทุนรายละเอียดเป็นไปตามหัวขอ้ ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุน“Q : กองทุนรวมต่างประเทศท่ีกองทุนน้ีจะ
พิจารณาลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ มีนโยบายการลงทุน ปัจจยัเส่ียงท่ีส าคญั และผลการด าเนินงานอยา่งไร” 

 
2. กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 มีเป้าหมายท่ีจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว 

คือ  กองทุน Hang Seng China Enterprises Index โดยผูจ้ดัการกองทุนจะบริหารจดัการเชิงรับ (Passive Investment Risk)  ผูจ้ดัการ
กองทุนจะไม่ไดใ้ชก้ารบริหารการลงทุนแบบเชิงรุก (actively managed) จึงอาจไดรั้บผลกระทบทางลบจากการปรับตวัลดลงของ 
ดชันี Hang Seng China Enterprises และมูลค่าหน่วยลงทุนของ กองทุน Hang Seng China Enterprises Index ท่ีกองทุนน้ีลงทุน  โดย
ผูจ้ดัการกองทุนน้ี จะไม่ไดพ้ยายามบริหารกองทุนแบบปกป้องหรือ defensive position ในช่วงตลาดขาลง 

 
3. ความเส่ียงท่ีกองทุนนีล้งทุนเกี่ยวข้องกับประเทศจีนเป็นหลัก 

- เน่ืองจากกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีเก่ียวข้องกับประเทศจีน คือ กองทุน Hang Seng China 
Enterprises Index มูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีกองทุนลงทุนอาจจะไดรั้บผลกระทบจากความไม่แน่นอนหรือการเปล่ียนแปลงใน
ประเทศจีนเป็นส าคญั เช่น การเปล่ียนแปลงของนโยบายรัฐบาล ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน การบงัคบัใชม้าตรการ
เก่ียวกบัการแลกเปล่ียนเงินตรา (imposition of currency repatriation restrictions) การเปล่ียนแปลงและผลกระทบจากปัจจยั
ความไม่มัน่คงทางสังคม ศาสนา การเมือง เศรษฐกิจ และการเปล่ียนแปลงหรือพฒันาการของกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย
ของประเทศจีน รวมถึงผลกระทบจากปัจจยัดงักล่าวของประเทศอื่น ๆ ในโลกดว้ย  เป็นตน้   

http://www.thanachartfundeastspring.com/
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- เน่ืองจากกองทุนจะเน้นลงทุนในหลกัทรัพยห์รือตราสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเทศจีน ซ่ึงมีอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกุล
แตกต่างจากสกุลเงินบาท ดงันั้น มูลค่าทรัพยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน จึงอาจไดรั้บผลกระทบในดา้นลบจากการเปล่ียนแปลง
หรือความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนของประเทศจีน เม่ือเปรียบเทียบกบัเงินบาท 

- การที่กองทุนเนน้ลงทุนในหลกัทรัพยห์รือตราสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเทศจีนเป็นหลกัจึงมีความเส่ียงจากการกระจุกตวัใน
การลงทุน (Concentration risk) และอาจน าไปสู่ความผนัผวนท่ีมากกว่ากองทุนท่ีมีการกระจายการลงทุนสูงกว่า 

 

4. ความเส่ียงที่เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country Risk) 
ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเทศต่างๆท่ีกองทุนไปลงทุนเช่นการเปล่ียนแปลงทางการเมืองกฎหมายเศรษฐกิจตลาดการเงินอตัรา
ดอกเบ้ียและปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อตลาดการเงินของประเทศนั้นๆเป็นตน้ 

การลงทุนของกองทุนในต่างประเทศในตราสารท่ีออกโดยภาคเอกชน รัฐบาล หรือองคก์รท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายมหาชน (public-law 
entities)ในประเทศและสกุลเงินท่ีแตกต่างกนั ยอ่มมีความเส่ียงของการลงทุนท่ีเก่ียวขอ้งของการลงทุนแต่ละลกัษณะโดยทัว่ไปความ
เส่ียงในการลงทุนดงักล่าวจะมีระดบัความเส่ียงสูงขึ้น เม่ือมีการลงทุนในหลกัทรัพยข์องประเทศท่ีอยูใ่นช่วงก าลงัพฒันา (Developing 
Countries) และตลาดประเทศเกิดใหม่ (Emerging Markets) ความเส่ียงท่ีกล่าวถึงอาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อหลักทรัพย์ท่ี
กองทุนในต่างประเทศลงทุน เช่น ความเส่ียงท่ีเกิดจากกฎเกณฑ์และข้อก าหนดในการลงทุนหรือการเรียกคืนทรัพยสิ์นหรือสิทธิ
กลบัคืนสู่ประเทศนั้น ๆ (investment and repatriation restrictions) ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงท่ี
เกิดจากโอกาสท่ีตลาดในประเทศเหล่านั้นจะเกิดความผนัผวนอยา่งผิดปกติเม่ือเปรียบเทียบกบัตลาดในประเทศท่ีมีการพฒันามากกว่า 
ความเส่ียงจากการเขา้มามีบทบาทหรือการแทรกแซงของภาครัฐต่อภาคเอกชน ความจ ากดัในขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อผูล้งทุน หรือระดบั
ความเคร่งครัดท่ีต ่ากว่าในกฎเกณฑ์เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุน ความหลากหลายของจ านวนตราสารท่ีมีสภาพคล่องมีจ ากดั
เม่ือเปรียบเทียบกบัตลาดท่ีพฒันาแลว้ ซ่ึงขอ้จ ากดัของตลาดในประเทศก าลงัพฒันาเหล่าน้ีอาจมีผลท าให้กองทุนไม่สามารถขายตรา
สารในตลาดไดต้ามเวลาและราคาท่ีตอ้งการ  ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายภาษีอากรความจ ากดัในกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาด
เงินตลาดทุน  ระดบัการพฒันาในในระบบเศรษฐกิจและการเมืองในระดบันานาชาติ และระดบัภูมิภาค ความเส่ียงในการบงัคบัใช้
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการควบคุมอตัราแลกเปล่ียน หรือกฎหมายหรือขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ  โดยรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ  ผลกระทบจากภาวะ
เงินฝืดหรือเงินเฟ้อ  รวมถึงความจ ากดัของความคุม้ครองจากกฎหมายท่ีมีต่อกองทุน 

 

5.  ความเส่ียงที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจและสภาพตลาดการลงทุน (Economic and market events risk)ภาวะเศรษฐกิจโลกยงัอาจมีความไม่
แน่นอนในปีหนา้ สถานการณ์และปัจจยักดดนัหรือข่าวเหตุการณ์ต่าง ๆ ในแต่ละช่วงเวลา อาจจะยงัคงส่งผลกระทบต่อตลาดไดอ้ีก ซ่ึงอาจ
ท าให้ตลาดการเงินการลงทุน ทั้งในประเทศจีน และประเทศอื่น ๆ มีความผนัผวนสูงผิดปกติไดใ้นบางช่วงเวลา ซ่ึงความผนัผวนดงักล่าว
อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการลงทุนของกองทุนได ้

 

6.  ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity securities risk)ราคาหุ้นของบริษทัต่าง ๆ ท่ีกองทุนลงทุนอาจมีความผนัผวน และมีมูลค่า
ตลาดลดต ่าลง ซ่ึงอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงในทางลบของสถานะการเงินของบริษทันั้น และหรือเกิดจากปัจจยัลบจากภาวะตลาดและ
เศรษฐกิจโดยรวม  แมว่้าหุ้นท่ีกองทุนลงทุนจะเป็นหุ้นท่ีมีปัจจยัพ้ืนฐานดี (“blue chip” equity securities)  เป็นหุ้นของบริษทัที่มีรากฐาน
ยาวนาน มีมูลค่าตลาดสูง (large market capitalizations) ซ่ึงตามหลกัทัว่ไป จะมีสถานะทางการเงินดี หุ้นของบริษทัคุณภาพเหล่าน้ี ก็อาจ
ไดรั้บผลกระทบในทางลบจากภาวะตลาดและเศรษฐกิจโดยรวมท่ีไม่ดีได ้  นอกจากน้ี ในบางสถานการณ์ หุ้นของบริษทัท่ีมีมูลค่าตลาดสูง 
(large market capitalizations) อาจจะมีโอกาสท่ีอตัราการเติบโต(growth potential) จะน้อยกว่าหุ้นท่ีมีมูลค่าตลาดเล็กกว่าได ้และยงัอาจจะ
ปรับตวักบัสภาพตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไปไดช้า้กว่า 
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7. ความเส่ียงจากการไม่กระจายการลงทุน (Non-diversified risk)กองทุนน้ีเนน้ลงทุนในตราสารในตลาดทุนประเทศจีน ดงันั้นจึงมีการกระจุก
ตวัในดา้นประเทศท่ีกองทุนลงทุน ไม่ไดมี้การกระจายการลงทุนไปยงัตราสารของหลาย ๆ ภูมิภาคหรือหลาย ๆ ประเทศทัว่โลก  หรือใน
กรณีท่ีกองทุนลงทุนกระจุกตวัในบางกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector investing risk) จึงมีความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่มีการกระจายการลงทุน ซ่ึง
อาจท าให้กองทุนโดยรวมมีความผนัผวนสูงกว่ากองทุนท่ีมีการกระจายการลงทุนสูง โดยเฉพาะในช่วงภาวะตลาดผนัผวน และหากกองทุน
ลงทุนกระจุกตัวในบางกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม (Sector investing risk) กองทุนอาจได้รับผลกระทบสูงกว่า หากธุรกิจอุตสาหกรรมนั้น
ไดรั้บผลกระทบทางลบจากภาวะตลาด เศรษฐกิจ กฎระเบียบ หรือปัจจยัอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นการเฉพาะกบักลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมนั้น ๆ   

 

8.  ความเส่ียงด้านภาษี (Tax Considerations)การเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวกบัภาษีในประเทศจีน หรือนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษีและการลงทุน
ของประเทศจีน ท่ีมีผลต่อผูล้งทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าเงินลงทุนของกองทุน หรือกระทบต่อ
ความสามารถในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผูล้งทุน 

 

9.  ความเส่ียงจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของปัจจยัท่ีควบคุมไม่ได ้เช่น ความเส่ียงทางกฎหมายท่ี เกิด
จากการลงทุนในประเทศจีน ความเส่ียงในกรณีท่ีหน่วยงานก ากับดูแล (regulators) หน่วยงานก ากับดูแลตนเอง (self-regulatory 
organizations) หรือตลาดซ้ือขายหลกัทรัพย ์บงัคบัใชม้าตรการพิเศษต่าง ๆ ในกรณีท่ีตลาดอยู่ในภาวะฉุกเฉิน มาตรการท่ีหน่วยงาน
เหล่าน้ีบงัคบัใชใ้นอนาคต ซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนได ้

 

10. ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency /Exchange Rate Risk)เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากความแตกต่างของอตัราแลกเปล่ียนระหว่าง
สกุลเงินบาทกบัเยน ซ่ึงอาจจะท าให้ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศเม่ือคิดเป็นเงินบาทแตกต่างไปจากผลตอบแทนท่ี
เกิดขึ้นบนเงินสกุลเยน 

กองทุนอาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนตามความเหมาะสมกบัสถานการณ์ ทั้งน้ี กองทุนอาจไม่
จ าเป็นจะตอ้งปิดฐานะเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาทเตม็จ านวนหรือตลอดเวลา  

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ท่ีอาจเกิดขึ้น
ไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจท่ีผูจ้ดัการกองทุนเห็นเหมาะสม 
โดยผูจ้ดัการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจเชิงเปรียบเทียบของประเทศ   ฐานะความ
เข้มแข็งของประเทศในเชิงเปรียบเทียบเช่น สัดส่วนหน้ีสาธารณะต่อจีดีพี ดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด  ทุนส ารองระหว่าง
ประเทศ  อตัราดอกเบ้ีย   แนวโน้มค่าเงินของสกุลเงินของประเทศเพื่อนบ้านหรือในภูมิภาคโดยรวมเทียบกับสกุลเงินท่ีกองทุน
ลงทุน ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวตอ้งไม่ขดักบัประกาศส านกังาน ก.ล.ต.และธนาคารแห่งประเทศไทย การบริหารความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนแบบยืดหยุ่น จึงอาจยงัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเป ล่ียนเงินเหลืออยู่ ซ่ึงอาจท าให้ผูล้งทุนได้รับผลขาดทุนจากอตัรา
แลกเปล่ียนหรือไดรั้บเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได ้อีกทั้ง การท าธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงอาจมีตน้ทุน ซ่ึงท าให้ผลตอบแทน
ของกองทุนโดยรวมลดลงจากตน้ทุนท่ีเพ่ิมขึ้น 

 

11. ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)ไดแ้ก่ โอกาสท่ีราคาของตราสารท่ีกองทุนลงทุนจะเปล่ียนแปลง
ไป ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของระดบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในกองทุนท่ีเป็นกองทุนตลาดเงิน หรือ
กองทุนมีการลงทุนในตราสารหน้ี กองทุนนั้นอาจมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) 

ทั้งน้ี ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) เป็นส่วนหน่ึงของความเส่ียงจากความผนัผวน ของราคาตรา
สาร  (Market Risk) ซ่ึงโดยหลกัการคือ โอกาสท่ีราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตวัขึ้นลง เน่ืองจากความผนัผวนของปัจจยั
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ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ค่าเงิน และอตัราดอกเบ้ีย เป็นตน้  และราคาซ้ือขายของตราสารท่ีกองทุนลงทุนเหล่านั้นอาจมี
การเคล่ือนไหวปรับตวัลดลงหรือสูงขึ้นตามภาวะตลาดการลงทุนแต่ละขณะ ทั้งในสภาพตลาดขาลงหรือขาขึ้น จึงมีความเส่ียงของการ
ผนัผวนของราคาทั้งในระยะส้ันและระยะยาว ซ่ึงจะส่งผลกระทบตอ่มูลค่าทรัพยสิ์นและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทนุดว้ย 

12. ความเส่ียงจากการท่ีผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบี้ย และ/ หรือ คืนเงินต้นได้ (Default Risk/ Credit Risk/ Business Risk/ 
Counter-party Risk)ไดแ้ก่โอกาสท่ีผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีไม่สามารถจ่ายช าระหน้ีไดเ้ต็มตามจ านวนเงินหรือตามเวลาท่ีก าหนดไว ้หรือ
ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจากผลการด าเนินงานของบริษัทเอง โดยปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อผลการด าเนินงานของผูอ้อกตราสารนั้น อาจ
ประกอบดว้ย ประเภทของบริษทั ขนาดของบริษทั โครงสร้างเงินทุนและการจดัสรรทรัพยากรต่างๆ ฐานะการเงิน คุณภาพของการบริหาร 
เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ในกรณีท่ีกองทุนเขา้ท าสัญญาหรือขอ้ผูกพนักบัคู่สัญญา เช่น การท าธุรกรรมสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า อาจมีความเส่ียงหาก
คู่สัญญาท่ีกองทุนท าธุรกรรมดว้ยไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ผูกพนัหรือสัญญาดงักล่าวไดห้รือไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ผูกพนัไดอ้ย่าง
สมบูรณ์  ในการบริหารความเส่ียงในส่วนน้ี กองทุนจะพิจารณาปัจจยัพ้ืนฐานของคู่สัญญาก่อนเขา้ท าสัญญา เช่น การพิจารณาอนัดบั
ความน่าเช่ือถือของคู่สัญญา เป็นตน้ 

 

13. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)ไดแ้ก่ โอกาสท่ีกองทุนไมส่ามารถซ้ือหรือขายตราสารท่ีถือครองอยูใ่น
ราคา จ านวน และระยะเวลาท่ีตอ้งการได ้ทั้งน้ี กองทุนจะพิจารณาลงทุนโดยค านึงถึงสภาพคล่องในการเปล่ียนมือของตราสารประเภท
ต่างๆ ก่อนการตดัสินใจลงทุน เพื่อก าหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารให้เหมาะสมกบัผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีก าหนดไวแ้ละ
สอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุน 

 

14. ความเส่ียงจากการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเส่ียงของกองทุน  คือการท่ีผูล้งทุนอาจจะพลาดโอกาสในการ
ไดรั้บผลตอบแทนเพ่ิมขึ้นจากการท่ีกองทนุไปลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เพ่ือป้องกนัความเส่ียง ทั้งน้ี การลงทุนในสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ ดงักล่าว อาจไม่สามารถป้องกนัความเส่ียงของกองทุนไดท้ั้งหมด 

 

15. ความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนอีทีเอฟ (ETF)ในต่างประเทศ 
ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในกองทนุอีทีเอฟในต่างประเทศ จะมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพย/์สินทรัพยข์อง underlying index เช่น 
ความเส่ียงของหุ้น ความเส่ียงของตราสารหน้ี และความเส่ียงอ่ืน เช่น 
- ความเส่ียงของประเภทหลกัทรัพย์/สินทรัพยท่ี์ ETF ลงทุน (Asset Class Risk) : ETF อ้างอิงกับดัชนีหน่ึงๆ (underlying index)

อาจจะมีผลการด าเนินงานต ่ากว่าหรือสูงกว่า ETF ท่ีอา้งองิกบัดชันีอื่นๆ ได ้
- ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตวั (Concentration Risk) : ในกรณีของ ETF ลงทุนอา้งอิงกบัดชันีท่ีมีการกระจุกตวัในการลงทุน 

เช่น ภูมิภาค ประเทศ หรือ กลุ่มธุรกิจ หากมีปัจจยัลบมากระทบภูมิภาค ประเทศ หรือกลุ่มธุรกิจเหล่านั้น ETF ดงักล่าวอาจไดรั้บ
ผลลบหรือมีความผนัผวนมากกว่า 

- ความเส่ียงในการบริหาร (Management Risk) : ETF อาจจะไม่ไดล้งทุนเหมือน underlying index ทุกประการ จึงมีความเส่ียงท่ีเกิด
จากกลยทุธ์การบริหารจดัการของผูจ้ดัการกองทุนของ ETF นั้นๆ ซ่ึงอาจมีผลให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นตามท่ีคาดหวงั 

- ความเส่ียงของตลาด (Market Risk): มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ ETF (NAV)จะเปล่ียนแปลงขึ้นลงตามมูลค่าของหลกัทรัพยห์รือ
ทรัพยสิ์นท่ีลงทุนซ่ึงอาจไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัต่างๆ ของตลาดและภาวะเศรษฐกิจ 

- ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขาย ETF ในตลาดหลกัทรัพยต์่าง ๆ เช่น ความไม่แน่นอนในสภาพคล่อง การถูกถอนจากการเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียน : กรณีท่ี ETF ไม่เปิดรับค าส่ังซ้ือขายอาจท าให้ราคาท่ีซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยมี์ premiums หรือ 
discounts มากกว่าปกติได ้การซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยท่ี์อาจมีการส่ังหยุดตามกฎของตลาดหลกัทรัพยน์ั้นๆ และความเส่ียงท่ี
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ราคา ETF อาจซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยใ์นราคาท่ีแตกต่างจาก NAV และอาจมีการเปล่ียนขึ้นลงตามความตอ้งการซ้ือ-ขายของผู ้
ลงทุนตลอดช่วงเวลาเปิดซ้ือขาย(trading hours) และอาจมีความแตกต่างจาก NAV มากเม่ือตลาดผนัผวน ซ่ึงอาจท าให้เกิดผล
ขาดทุนจากการซ้ือขายได ้และการซ้ือขาย ETF มีค่าใชจ้่าย เช่น brokerage fees เป็นตน้ 

- ความเส่ียงท่ีเกิดจากการบริหารจดัการเชิงรับ (Passive Investment Risk) : ETF ไม่ไดใ้ชก้ารบริหารการลงทุนแบบเชิกรุก (actively 
managed)จึงอาจไดรั้บผลกระทบทางลบจากการปรับตวัลดลงของ underlying index โดยผูจ้ดัการกองทุนETF จะไม่ไดพ้ยายาม
บริหารกองทุนแบบปกป้องหรือ defensive position ในช่วงตลาดขาลง 

- ความเส่ียงในการการเบี่ยงเบนจาก underlying index (Tracking Error Risk) : ETF มีความเส่ียงท่ีจะไม่ไดเ้คล่ือนไหวขึ้นลงเท่ากนั
กับ underlying index อย่างสมบูรณ์ ซ่ึงอาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายของ ETF การค านวณ การเปล่ียนแปลงของ 
underlying index และกฎระเบียบต่างๆ ซ่ึงความเส่ียงน้ีอาจจะมีมากขึ้นในช่วงตลาดผนัผวนหรือผิดปกติ 

16. ความเส่ียงอ่ืน ๆ    
ความเส่ียงท่ีกองทนุ Hang Seng China Enterprises Index อาจมีการเปล่ียนแปลงในอนาคต เช่น แนวทางหรือนโยบายการลงทนุ 
ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใชจ้่าย (ซ่ึงตอ้งด าเนินการตามท่ีระบุในหนงัสือช้ีชวนของท่ี กองทุน Hang Seng China Enterprises Index 
หรือตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งของ กองทุน Hang Seng China Enterprises Index รวมถึงการเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติม   อื่น 
ๆ ท่ีเกิดขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุน Hang Seng China Enterprises Index 

 

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 
หมายเหตุ: ในกรณีเป็นทรัพยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผูรั้บฝาก ผูอ้อกตราสารหรือคู่สัญญา  
แลว้แต่กรณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 
2. Derivatives on organized exchange 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
(% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึ้นไป 
 
ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade แต่ต ่ากว่า 2 อนัดบั
แรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS 
3.1 ในประเทศ 

 
ไม่เกิน 10% 

3.2 ต่างประเทศ ไม่เกิน 15% 
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผูรั้บฝากหรือผูอ้อกตราสารมี

ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
4.1  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสิน  ทั้งน้ี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป็น
ประกนั  

ไม่เกิน 20% 
(หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผูมี้ภาระผกูพนัมี
ภูมิล าเนาอยูต่่างประเทศ โดยเลือก ใช ้
credit rating แบบ national scale) 

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
(% ของ NAV) 

(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการ
ด าเนินงานของกองทุน) 

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
5.1  เป็นตราสารหน้ี ท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ

ธนาคารพาณิชยต์่างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
5.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษทัจดทะเบียน 
5.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไป โดยมีรายละเอียดตามแบบ
filing 
5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ีนอ้ยกว่าหรือเทา่กบั 
397 วนั นบัแต่วนัท่ีลงทุน และไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูมี้
ภาระผกูพนัตามราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบคุคลดงัน้ี 
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5.2.3.5 บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศ
ไทย 
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บริษทัหลกัทรัพย ์
5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ีมากกว่า 397 วนั นบัแต่
วนัท่ีลงทนุ ตอ้งขึ้นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

ไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสูง
กว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น ้าหนกัของตราสารท่ีลงทนุใน 

benchmark + 5% 

6 ทรัพยสิ์นดงัน้ี  
6.1  ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขาย

หลกัทรัพยส์ าหรับผูล้งทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซ้ือขาย
หลกัทรัพยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนท่ีผูอ้อกตราสารอยู่
ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุท่ีอาจท าให้มีการเพิกถอนการเป็น
หลกัทรัพยซ้ื์อขายใน SET หรือของตลาดซ้ือขายหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ) 

6.2  ตราสารทุนท่ีออกโดยบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซ่ึงหุน้ของ

ไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสูง
กว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น ้าหนกัของทรัพยสิ์นท่ีลงทนุใน 

benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
(% ของ NAV) 

บริษทัดงักล่าวซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลกัทรัพยส์ าหรับผูล้งทนุ
ทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยต์่างประเทศ (แตไ่ม่
รวมถึงบริษทัที่อยูร่ะหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตท่ีุอาจท าให้มีการเพกิ
ถอนหุ้นออกจากการซ้ือขายใน SET หรือของตลาดซ้ือขาย
หลกัทรัพยต์่างประเทศ) 

6.3  หุ้นท่ีอยูใ่นระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซ้ือขายตาม 6.1 
6.4  ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี  
6.4.1  เป็นตราสารหน้ี  ท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผูอ้อกจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย) หรือตราสาร Basel III 
6.4.2  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
6.4.3  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
6.4.3.1 ผูอ้อกเป็นบริษทัจดทะเบียนใน SET 
หรือในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพย ์ตา่งประเทศ 
6.4.3.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 
filing 
6.4.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ี < 397 วนั 
นบัแต่วนัท่ีลงทนุ และไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 
ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็น บคุคลดงัน้ี 
6.4.3.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีไทยเป็นสมาชิก 
6.4.3.3.3 สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบับุคคลตาม
ขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ี > 397 วนันบัแต่วนัท่ี
ลงทุน ตอ้งขึ้นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market  
6.5  ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตรา

สาร 
หรือคู่สัญญา (issuer rating) อยูใ่นระดบั investment grade 
6.6  ธุรกรรมดงัน้ี ท่ีคู่สัญญามี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.6.1 OTC derivatives 

7 ทรัพยสิ์นอื่นนอกเหนือจากท่ีระบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 
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ส่วนที ่2 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

 ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
(% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพยสิ์นของบริษทัทุกบริษทัที่อยูใ่นกลุ่มกิจการเดียวกนัหรือ
การเขา้เป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษทัดงักล่าว  
    

ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี แลว้แต่ 
อตัราใดจะสูงกว่า 
(1)  25% หรือ 
(2)  น ้าหนกัของทรัพยสิ์นท่ีลงทนุใน 

benchmark + 10% 
หมายเหตุ: ในกรณีเป็นทรัพยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 
2. Derivatives on organized exchange 

 

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 

 ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
(% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สัญญาใชเ้งิน ท่ี
นิติบคุคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส่ั้งจ่าย หรือคู่สัญญา ดงัน้ี 
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 
1.2 ธนาคารพาณิชย ์
1.3 บริษทัเงินทุน 
1.4 บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5 บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
(ไมร่วมถึงทรัพยสิ์นท่ี MF ไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สัญญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending  หรือ derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉล่ีย ในรอบปี
บญัชี (หรือในรอบอายกุองทุน
ส าหรับกองทุนท่ีมีอายโุครงการนอ้ย
กว่า 1 ปี)  

- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บักองทุนท่ีอายุ
โครงการ คงเหลือนอ้ยกว่าหรือ
เท่ากบั 6 เดือน ทั้งน้ี เฉพาะกองทนุท่ี
มีอายทุั้งโครงการมากกว่าหรือเทา่กบั   
1 ปี  

2 ทรัพยสิ์นดงัน้ี 
2.1 ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปล่ียนมือแต่กองทุน

ไดด้ าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารไดต้ามวิธีการท่ี
กฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตรา
สารได ้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากคงเหลือเกิน 
12 เดือน  

2.3 total SIP ตามขอ้ 4 ของส่วนน้ี แต่ไม่รวมถึงตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ี
ก่ึงทุน  

หรือตราสาร Basel lll ท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
2.3.1 มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการ 
ลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญา (single entity limit) 
2.3.2 มี credit rating อยูใ่นระดบัต ่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit 
rating 

รวมกนัไม่เกิน 25% 
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 ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
(% ของ NAV) 

3 หน่วย CIS 
3.1 ในประเทศ 

 
ไม่เกิน 20% 

3.2 ต่างประเทศ ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
4 Total SIP ซ่ึงไดแ้ก่ 

4.1 ทรัพยสิ์นตามขอ้ 7 ของส่วนท่ี 1: อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู ้
ออกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญา (single entity limit)  

4.2 ตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน หรือตราสาร Basel lll ท่ีมีอนัดบั
ความน่าเช่ือถือท่ีตวัตราสารและ/หรือผูอ้อกตราสารท่ีต ่ากว่าท่ีสามารถ
ลงทุนได ้(non-investment grade/ unrated) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 
 

5 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเส่ียง 
(Hedging) 

ไม่เกินมูลค่าความเส่ียงท่ีมีอยู ่ 

หมายเหตุ: ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทนุ ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั 
product limit 
 
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
(% ของ NAV) 

1 หุ้นของบริษทัรายใดรายหน่ึง ทุกกองทุนรวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดียวกนั ตอ้งมี
จ านวนหุน้ของบริษทัรวมกนั < 25% ของจ านวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษทันั้น (ไม่นบัรวมการถือหุ้นของกองทุนวายภุกัษ)์ 

2 ตราสารหน้ี ของผูอ้อกรายใดรายหน่ึง (ไม่
รวมถึงตราสารหน้ีภาครัฐไทย) 
    

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial liability) 
ของผูอ้อกตราสารรายนั้น ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารมีหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไปและยงั
ไม่ปรากฎในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจน ามูลค่าหน้ีสินทาง
การเงินดงักล่าวมารวมกบัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินตามงบการเงิน
ล่าสุดดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มูลหน้ีสินทางการเงินนั้นจะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ี
มีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป 
และในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารไม่มีหน้ีสินทางการเงินตามท่ีเปิดเผย
ไวใ้นงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด ให้ใชอ้ตัราส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้น้ี
ของผูอ้อกรายนั้นเป็นรายคร้ัง  เวน้แต่ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดมี้
การยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

2.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตรา 
สารท่ีออกใหม่และมี credit rating อยูใ่นระดบัต ่ากว่า investment grade 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
(% ของ NAV) 

หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจดัการ
ของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายคร้ัง เวน้แต่กรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดมี้
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นลกัษณะ
เป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบคุคลดงัน้ี  
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บริษทัหลกัทรัพย ์
10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบั บคุคลตาม 
1. – 9.) 
 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทนุหน่ึง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน 
CIS ต่างประเทศท่ีออกหน่วยนั้น 

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงัน้ี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 
(1.1) มีขนาดเลก็ 
(1.2) จดัตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

ทั้งน้ีการค านวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ว่าดว้ยการลงทุน 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

รายการที่เรียกเก็บ อัตราตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง 

2562 2563 2564 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ไม่เกิน 1.070% 0.535% 0.535% 0.535% 
ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคนืหน่วย ไม่เกิน 1.070% ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 
ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วย ไม่เกิน 1.070% เรียกเก็บเท่ากบัค่าธรรมเนียมในการขายหน่วย

ลงทุน (ถา้มี) และรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) 
โดยจะไม่เรียกเก็บซ ้าซอ้น 

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อน
ระยะเวลาถือครองท่ีก าหนดโครงการ 

ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ไม่เกิน 53.50 บาทต่อหน่วยลงทนุ 1,000 หน่วย หรือตามอตัราท่ีนายทะเบียน
ก าหนดตามท่ีจ่ายจริง 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทนุ 

ไม่เกิน 53.50 บาท ต่อรายการ หรือตามอตัราท่ีนายทะเบียนก าหนด 

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน 

ตามอตัราท่ีธนาคารก าหนด 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

รายการทีเ่รียกเก็บ อัตราตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง 

2562 2563 2564 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 2.140% 1.071% 1.071% 1.067% 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ ไม่เกิน 0.696% 0.027% 0.027% 0.027% 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.134% 0.134% 0.134% 0.133% 
ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชี ตามท่ีจ่ายจริง 0.014% 0.017% 0.041% 
ค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการมีบญัชีกบัธนาคาร ตามท่ีจ่ายจริง - - 0.012% 
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ    ไม่เกิน 1.310% 0.019% 0.019% 0.011% 
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด   ไม่เกิน 4.280% 1.265% 1.268% 1.291% 

หมายเหตุ : - ค่าใชจ้่ายขา้งตน้ ไม่รวมค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 
                  - ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ เป็นอตัราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่น ท านองเดียวกนั (ถา้มี) 

- รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือภาษีอื่นใด (ถา้มี) 
- ค่าใชจ้่ายดงักล่าว ไม่รวมค่าใชจ้่ายภาษีตราสารหน้ี 
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  2562 2563 2564 
ค่าใชจ้่ายในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์(trading cost) - -  

 
 
 
 
 

  2562 2563 2564 

อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover ratio: PTR) 0.18 0.03 0.00 
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รายงานการลงทุนในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน 



66,710.21 100.00 66,710.21

66,710.21 100.00 66,710.21

66,710.21 100.00 66,710.21

4,608.98

4,608.98

F1+(tha)* BBB+* Baa1* 4,444.33

A* A3* 164.66

521.69

521.69

(69.51)

(69.51)

รวมทั้งส้ิน 66,710.21 100.00 71,771.37

กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1

รายงานการลงทุนในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน

ณ วนัที่ 11 พฤษภาคม 2564

ช่ือหลักทรัพย์ อัตรา

ดอกเบีย้

 (%)

อันดบัความน่าเช่ือถือ วันครบ

ก าหนด

จ านวน

หน่วย (พัน

หน่วย)/

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบีย้ค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

เงนิลงทุน

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบีย้ค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า 

ทรัพย์สิน

สุทธิ

TRIS FITCH S&P Moody's

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 92.95

ตราสารทุน 92.95

2828HK Hang Seng China Enterprises Index 
ETF

158.00 92.95

เงนิฝากธนาคาร 6.42

ประเภทออมทรัพย์ 6.42

KBANK - S/A ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 4,443.57 6.19

BANK DEPOSIT-
HKD

JPMORGAN CHASE & CO. 166.28 0.23

การป้องกันความเส่ียงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า 0.72

100.00

หมายเหตุ    * อนัดบัความน่าเช่ือถือ (Rating) ของผูอ้อกตราสาร

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 0.72

สินทรัพย์อ่ืนและหนีสิ้นอ่ืน (0.09)

หนีสิ้นอ่ืน (0.09)



   รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

TRIS FITCH S&P Moody's
สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ธนาคารทหารไทยธนชาต A+* A+* BBB-* Baa3* ปัองกนัความเสี่ยง (55,128.67)  (0.08%)  (55,128.67)  
สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ธนาคารกสิกรไทย AA* BBB+* Baa1* ปัองกนัความเสี่ยง 7,278.21  0.01%  7,278.21  
สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ธนาคารทหารไทยธนชาต A+* A+* BBB-* Baa3* ปัองกนัความเสี่ยง 165,771.48  (36.28%)  165,771.48  
สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ธนาคารไทยพาณิชย์ AA+* BBB+* Baa1* ปัองกนัความเสี่ยง 403,764.07  0.56%  403,764.07  

กาํไร/ขาดทุน (บาท)ประเภทสญัญา คู่สญัญา
อนัดบัความน่าเชื่อถือ

วตัถุประสงค์ มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) % NAV
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กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1
รายงานสรุปเงนิลงทุน

% NAVมูลค่าตามราคาตลาดกลุ่มของตราสาร
--(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

6.42%4,608,983.81(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษทัเงนิทุน
เป็นผู้ออก/ผู้สัง่จ่าย/ผู้รับรอง/ผู้รับอาวลั/ผู้สลักหลัง/ผู้คํ้าประกนั

--(ค) ตราสารที่มีมีอันดับความน่าเชื่อถอือยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

--(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถอือยู่ในอันดับตํ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)
หรือตราสารทีไ่ม่ได้รับการจดัอันดับความน่าเชื่อถอื

6.42%4,608,983.81รวม

สดัส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ



อันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว 
บ.ฟทซ เรทติง้ (ประเทศไทย) บ.ทริสเรตติ้ง จํากัด ความหมายของเรทติง้ 

AAA(tha) 
AA(tha) 
A(tha) 

BBB(tha) 

AAA 
AA 
A 

BBB 

ความนาเชื่อถือสูงที่สุด และมีความเสี่ยงต่ําที่สุด 
ความนาเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ํามาก 
ความนาเชื่อถือสูงและมีความเสี่ยงต่ํา 
ความนาเชื่อถืออยูในเกณฑพอใช 

กลุมตราสารหนี้ระดับนาลงทุน 
(Investment grade bonds) 

BB(tha) 
B(tha) 

CCC,CC,C(tha) 
DDD,DD,D(tha) 

BB 
B 
C 
D 

ความนาเชื่อถือต่ํากวาระดับปานกลาง 
ความนาเชื่อถืออยูในเกณฑต่ํามาก 
มีความเสี่ยงตอการผิดนัดชําระหนี้สูงสุด 
อยูในภาวะที่ผิดนัดชําระหนี้ 

กลุมตราสารหนี้ระดับเก็งกําไร  
(Speculative Grade Bonds) 

 



อันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะสั้น 
บ.ฟทซ เรทติง้ (ประเทศไทย) บ.ทริสเรตติ้ง จํากัด 

F1 แสดงถึงระดับความสามารถชั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนด
เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใตอันดับความ
นาเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกําหนดโดยฟกซ โดยอันดับความนาเชื่อถือนี้จะมอบใหสําหรับ
อันดับความนาเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “นอยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นใน
ประเทศเดียวกัน และโดยปกติแลวจะกําหนดใหกับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ําประกัน
โดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความนาเชื่อถือสูงเปนพิเศษจะมีสัญลักษณ “+” แสดงไวเพิ่มเติม
จากอันดับความนาเชื่อถือที่กําหนด 

T1 ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี
มาก มีสภาพคลองที่ดีมาก และนักลงทุนจะไดรับความคุมครองจากการผิดนัดชําระ
หนี้ที่ดีกวาอันดับเครดิตในระดับอื่น ผูออกตราสารที่ไดรับอันดับเครดิตในระดับ
ดังกลาวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิดนัดชําระหนี้ที่สูง
ยิ่งขึ้น 

F2 แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับ
ที่นาพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ระดับของ
ความนาเชื่อถือดังกลาวยังไมอาจเทียบเทากับกรณีที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่สูง
กวา 

T2 ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี 
และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับที่นาพอใจ 

F3 แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลา
ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน 
อยางไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้ดังกลาวจะมีความไมแนนอนมากขึ้นไปตามความ
เปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกวาตราสารที่ไดรับการจัดอันดับที่สูงกวา 

T3 ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได 

B แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่
ไมแนนอนเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้
ดังกลาวจะไมแนนอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะ
สั้น 

T4 ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นที่คอนขางออนแอ 

C แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที
ไมแนนอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติ
ตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับสภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพการณทาง
เศรษฐกิจเทานั้น 

  

D แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ที่ไดเกิดขึ้นแลวหรือกําลังจะเกิดขึ้น   
ทั้ง บ.ฟทซ เรทติ้ง และ บ.ทริสเรตติ้ง ใชสัญลักษณ บวก (+) และ ลบ (-)  ตอทายอันดับเครดิตเพื่อใชขยายของเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยามเอาไวมากกวาเล็กนอย (+) และ นอยกวาเล็กนอย (-) ตามลําดับ   
สําหรับ ฟทซ เรตติ้ง เปนสถาบันจัดอันดับเครดิตนานาชาติ จึงมีคําวา (tha) ตอทายเพื่อแสดงถึงการใหอันดับเครดติตามมาตรวัดภายในประเทศไทย 
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ผลการด าเนินงาน 
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ผลการด าเนินงาน “กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1” 
 

  ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ตั้งแต่ จดัตั้ง 
  3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 1 3 ปี 1 5 ปี 1 10 ปี 1 กองทุน 1 

  

11 ก.พ. 64  
ถึง  

11 พ.ค. 64 

11 พ.ย. 63  
ถึง  

11 พ.ค. 64 

11 พ.ค. 63  
ถึง  

11 พ.ค. 64 

11 พ.ค. 61  
ถึง  

11 พ.ค. 64 

11 พ.ค. 59  
ถึง  

11 พ.ค. 64 

-  
ถึง  

11 พ.ค. 64 

12 พ.ค. 58  
ถึง  

11 พ.ค. 64 
T-CHCallenge#1 -11.88 -2.15 4.03 -5.61 3.37 - -4.82 
ดชันีมาตรฐาน2 -8.97 1.37 0.90 -5.90 1.79 - -6.00 
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อ
หน่วย (บาท) 

8.4366 7.5981 7.1468 8.8425 6.2986 - 10.0000 

หมายเหตุ :  
1ร้อยละต่อปี 
2ดชันีมาตรฐาน คือ ดชันี Hang Seng China Enterprises 
 
 

เอกสารการวัดผลการด าเนนิงานของกองทุนรวมฉบบันี ้ได้จัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงาน 
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจัดการลงทุน 

 
ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ขอ้มูลกองทุนรวม                                                                                                                  หนา้ 58                                                                                                               กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ#์1  

 

ค าเตือน / ข้อแนะน า 

 กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการดังนั้นบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง 
(ประเทศไทย) จ ากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1ทั้งนี้ผลการด าเนินงานของ
กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน 
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 

 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัท หลักทรัพย์
จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด  จ ากัดเช่นเดียวกันกับที่บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) 
จ ากัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ท้ังนี ้ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษัทจัดการได้ที่บริษัท
จัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ(ถ้ามี) และส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. 
และสามารถขอข้อมูลดังกล่าวได้ทีบ่ริษัทจัดการ 

 ในกรณีท่ีผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ี บริษัท หลักทรัพย์จัดการ
กองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนเช่นการท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง (Connected person) ได้ที่
ส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือตนเองได้โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆที่สมาคม
บริษัทจัดการลงทุนก าหนดและจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบเพ่ือที่บริษัทจัดการจะสามารถก ากับและดูแล
การซ้ือขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ท าการของบริษัทจัดการหรือโดยผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ http://www.eastspring.co.thและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
บริษัทจัดการ 

 บริษัทจัดการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพจิารณาขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพิ่มเติมจากผู้สนใจส่ังซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามค าจ ากัดความของ
กฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอ านาจก าหนด ท้ังก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้วท้ังนี้เพ่ือให้เป็นไปตาม
กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ 
หรือการตีความ หรือการส่ังการของหน่วยงานผู้มีอ านาจ  ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนมี
หน้าท่ีต้องท าความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพสูิจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)โดย
ผู้สนใจส่ังซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า 
(KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตาม
แนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
จ าเป็นต้องด าเนินการตามกฎหมายครอบคลุมท้ังการเปิดบัญชีเพ่ือใช้บริการใหม่ การท าธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูล
ลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ รวมท้ังการด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานผู้มีอ านาจก าหนดแนวทาง 

 ในกรณีท่ีผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการท่ีได้รับอนุมัติจาก
ส านักงานและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนท่ี
จัดท าขึน้โดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

 การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึง
ความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม  หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น 

 
หนังสือช้ีชวนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วันที ่ 11 กรกฎาคม 2565 

 

http://www.sec.or.th/
http://www.thanachartfund.com/
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INVESTMENT OBJECTIVE PERFORMANCE

Performance in Price Return ^

3 Mths 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs L-T-D

HSCEI ETF - HKD Counter -4.25% -13.56% -28.63% -29.33% -21.64% 122.10%

-4.12% -12.63% -28.66% -29.41% -22.08% 119.23%

Exchange Listing

Establishment Date Y-T-D 2021 2020 2019 2018 2017

HSCEI ETF - HKD Counter -2.67% -23.31% -3.72% 10.29% -13.33% 24.90%

-2.58% -23.30% -3.85% 10.30% -13.53% 24.64%

Tracked Index

3 Mths 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs L-T-D

HSCEI ETF - HKD Counter -4.25% -12.60% -27.24% -23.92% -11.18% 227.24%

-4.10% -12.35% -26.90% -22.42% -7.96% 272.64%

Base Currency

Short Sell Y-T-D 2021 2020 2019 2018 2017

Dividend Payout Frequency HSCEI ETF - HKD Counter -2.67% -21.81% -1.04% 13.30% -10.93% 27.96%

Web Site -2.57% -21.41% -0.33% 14.13% -10.29% 29.12%

Manager

Trustee

KEY FIGURES

Ex. Dividend Date

^Souce: HKEx

China Construction Bank 8.48%

Tencent Holdings 7.66%

Alibaba Group 6.84%

Meituan 6.05%

Ping An Insurance 5.12%

Industrial and Commercial Bank of China 4.61%

China Mobile 4.34%

Xiaomi Corporation 3.45%

China Merchants Bank 3.44%

Kuaishou Technology 3.25%

Issued by Hang Seng Investment Management Limited (wholly-owned subsidiary of Hang Seng Bank)

19 November 2003

Index

IMPORTANT RISK WARNINGS / FUND INFORMATION FOR HONG KONG INVESTORS

With effect from 5 March 2018, Hang Seng H-Share Index ETF is renamed as Hang Seng China Enterprises Index ETF.

The HSCEI ETF is different from a typical unit trust as it is listed on The Stock Exchange of Hong Kong Limited, and like other listed stocks, carry similar risks such as liquidity risk and risk of trading

suspension. The market price per Unit could be significantly higher or lower than its Net Asset Value per Unit due to market demand and supply, liquidity and scale of trading spread in the secondary

market and will fluctuate during the trading day.

The HSCEI ETF is subject to tracking error risk, passive investment risk, risk of concentration of investments in a single market/several constituent stocks of the Index and risks associated with

investments in mainland China (an emerging market).

The HSCEI ETF is also subject to dual counter risk, RMB currency and conversion risks, reliance on market maker risk and reliance on the same group risk.

The Manager may, at its discretion, pay dividend out of capital. The Manager may also, at its discretion, pay dividend out of gross income while all or part of the fees and expenses of the HSCEI ETF are

charged to/paid out of the capital of the HSCEI ETF, resulting in an increase in distributable income for the payment of dividends by the HSCEI ETF and therefore, the HSCEI ETF may effectively pay

dividend out of capital. Payment of dividends out of capital or effectively out of capital amounts to a return or withdrawal of part of an investor’s original investment or from any capital gains attributable

to that original investment. Any distributions involving payment of dividends out of the capital of the HSCEI ETF or effectively out of the capital of the HSCEI ETF may result in an immediate reduction of

the Net Asset Value per Unit of the HSCEI ETF.

Investment involves risks and investors may lose substantial part of their investment in the HSCEI ETF.

Investors should not only base on this factsheet alone to make investment decisions, but should read the HSCEI ETF’s offering documents (including the full text of the risk factors stated therein) in

detail. 

HSCEI ETF is an index-tracking fund that seeks to provide investment returns for

investors that match, before expenses, the performance of the Index as closely as

practicable.

FACTS

The Stock Exchange of Hong Kong – Main Board

Hang Seng China Enterprises Index ETF (the “HSCEI ETF”) is an index-tracking fund which aims to match, before expenses, as closely as practicable the performance of the Hang Seng China Enterprises 

Index (the “Index”). The HSCEI ETF invests primarily in the constituent stocks of the Index.

Performance in Total Return 
#

Trading Board Lot Size
200 Units – HKD Counter 

200 Units – RMB Counter

Index

Allowed (uptick rule exempted)

Semi-annually (if any) 

Stock Code
2828 – HKD Counter 

82828 – RMB Counter

Hang Seng China Enterprises Index

HKD

Total Asset Value HKD 23,417.42 Million

Issued Units 288,086,881

HKD 1.22 per unit

DIVIDEND HISTORY
 (2)

Average Daily Turnover (Feb 22) ^
HKD 3342.07 Million – HKD Counter

RMB 0.33 Million – RMB Counter

Number of Stocks held 50 19 Sep 2019 HKD 1.30 per unit

Current Management Fee 0.55% p.a. 22 Jun 2020

Market Closing Price ^
HKD 81.300 – HKD Counter

RMB 65.540 – RMB Counter

Net Asset Value (NAV) HKD 81.29 per Unit

Please read the disclaimer in relation to the Index in the HSCEI ETF's Hong Kong Offering Document. The HSCEI ETF has been authorized by the Securities and Futures Commission in Hong Kong ("SFC"). (SFC

authorisation is not a recommendation or endorsement of the HSCEI ETF nor does it guarantee the commercial merits of the HSCEI ETF or its performance. It does not mean the HSCEI ETF is suitable for all investors

nor is it an endorsement of its suitability for any particular investor or class of investors.) Certain information contained in this factsheet is obtained and prepared from sources which Hang Seng Investment Management

Limited (“HSVM”) reasonably believes to be reliable. For information sourced externally (as disclosed), HSVM has reasonable belief that such information is accurate and complete. This factsheet is for your information

and reference only, and does not constitute any offer, solicitation or recommendation to buy or sell Units in the HSCEI ETF. Investors should note that investment involves risks and not all investment risks are

predictable. Prices of fund units may go up as well as down and past performance information presented is not indicative of future performance. Before making any investment decisions, investors should read the Hong

Kong Offering Document of the HSCEI ETF (including the full text of the risk factors stated therein (such as the arrangement in the event that the HSCEI ETF is delisted)) in detail and obtain appropriate professional

advice where necessary. This factsheet has not been reviewed by the SFC.

*This website has not been reviewed by the SFC. 

Current Trustee Fee 0.0475% p.a. 17 Sep 2020 HKD 1.50 per unit

16 Sep 2021 HKD 0.99 per unit

(Source: HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited. All information as at 28 Feb 2022.)

17 Jun 2021 HKD 0.80 per unit

TOP HOLDINGS
(2) With effect from 29 May 2017, the Manager intends to make declaration of distribution in June and 

September (instead of June and November) of each year. A positive distribution yield does not imply a 

positive return. 

(1) With effect from 1 May 2019, the Trustee has been changed from HSBC Provident Fund Trustee (Hong 

Kong) Limited to HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited.

Index

Index

^

HSCEI ETF: NAV to NAV basis, total return with dividend (if any) reinvested. (Source: NAV is provided by

HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited. The performance information of the HSCEI ETF is

provided by the Manager.) Please note that the Units of the HSCEI ETF currently available are income

units only. The performance information presented is calculated based on the assumption that there were

no distributions to Unitholders, and is for reference only.

Index: Total return with dividend reinvested, net of PRC withholding tax. Source: Hang Seng Indexes

Company Limited.

#

www.hangsenginvestment.com*

Hang Seng Investment Management Limited

HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited(1) HSCEI ETF: NAV to NAV basis, with no dividend reinvested. (Source: NAV is provided by HSBC

Institutional Trust Services (Asia) Limited. The performance information of the HSCEI ETF is provided by

the Manager.) The performance information presented is for reference only.

Index: Price return with no dividend reinvested. Source: Hang Seng Indexes Company Limited.

In-kind/Cash Creation or 

Redemption

Minimum 100,000 Units (or multiples thereof) through 

Participating Dealers Only

Trading Currency
HKD – HKD Counter

RMB – RMB Counter
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ASSET ALLOCATION LIST OF PARTICIPATING DEALERS
+

DAILY TURNOVER & MARKET CLOSING PRICE

HKD Counter

LIST OF MARKET MAKERS +

Source: HKEx

RMB Counter

Source: HKEx

Issued by Hang Seng Investment Management Limited (wholly-owned subsidiary of Hang Seng Bank)

(Source: HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited. All information as at 28 Feb 

2022.)

Please read the disclaimer in relation to the Index in the HSCEI ETF's Hong Kong Offering Document. The HSCEI ETF has been authorized by the Securities and Futures Commission in Hong Kong ("SFC"). (SFC

authorisation is not a recommendation or endorsement of the HSCEI ETF nor does it guarantee the commercial merits of the HSCEI ETF or its performance. It does not mean the HSCEI ETF is suitable for all investors

nor is it an endorsement of its suitability for any particular investor or class of investors.) Certain information contained in this factsheet is obtained and prepared from sources which Hang Seng Investment Management

Limited (“HSVM”) reasonably believes to be reliable. For information sourced externally (as disclosed), HSVM has reasonable belief that such information is accurate and complete. This factsheet is for your information

and reference only, and does not constitute any offer, solicitation or recommendation to buy or sell Units in the HSCEI ETF. Investors should note that investment involves risks and not all investment risks are

predictable. Prices of fund units may go up as well as down and past performance information presented is not indicative of future performance. Before making any investment decisions, investors should read the Hong

Kong Offering Document of the HSCEI ETF (including the full text of the risk factors stated therein (such as the arrangement in the event that the HSCEI ETF is delisted)) in detail and obtain appropriate professional

advice where necessary. This factsheet has not been reviewed by the SFC.

*This website has not been reviewed by the SFC. 

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC 

BNP Paribas Securities Services

BOCI Securities Limited

China Merchants Securities (HK) Co., Ltd.

Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited

Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

Goldman Sachs (Asia) Securities Limited

Haitong International Securities Company Limited

Hang Seng Securities Limited

HSBC Broking Securities (Hong Kong) Limited

J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited

Korea Investment & Securities Asia Limited 

Merrill Lynch Far East Limited

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

Nomura International (Hong Kong) Limited

Phillip Securities (Hong Kong) Limited 

SG Securities (HK) Limited

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

UBS Securities Hong Kong Limited

+ Please visit www.hangsenginvestment.com* for the latest list.

HKD Counter

BNP Paribas Securities (Asia) Ltd.

DRW Singapore Pte. Ltd.

Eclipse Options (HK) Limited

Flow Traders Hong Kong Limited

Haitong International Securities Company Ltd.

HSBC Securities Brokers (Asia) Ltd.

IMC Asia Pacific Ltd.

Interactive Brokers Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Jump Trading Pacific Pte. Ltd.

Korea Investment & Securities Asia Limited

Mirae Asset Securities (HK) Limited

Optiver Trading Hong Kong Ltd.

Phillip Securities (HK) Ltd.

SG Securities (HK) Limited

T G Securities Limited

Tower Research Capital (Singapore) Pte. Ltd.

Vivienne Court Trading Pty. Ltd.

Yue Kun Research Limited

RMB Counter

BNP Paribas Securities (Asia) Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Vivienne Court Trading Pty. Ltd.

+ Please visit www.hangsenginvestment.com* for the latest list.
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รายละเอียดโครงการจัดการ

กองทุนเปดธนชาตไชนาชาเลนจ#1 Thanachart China Challenge Fund#1



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart China Challenge Fund#1 

1.3. ชื อย่อ :  TCHChallenge#1 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.กองทุนจะเลิกกองทุน หากภายในระยะเวลาประมาณ 1 ปีนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เกิดเหตุตามเงื อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื อกองทุนมี มูลค่าหน่วย
ลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด (โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันครบกําหนดระยะเวลา1 ปี ดังกล่าว ถึงผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับตั งแต่วันสิ นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุน) 
2. เมื อครบระยะเวลา 1 ปีนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนยังไม่ถึงระดับตามเงื อนไขการเลิกกองทุน ตามข้อ 1 กองทุนจะเปิดให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื อ หรือ ขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ โดยเริ มในวันทําการแรกหลังครบ 1 ปี เว้นแต่บริษัทจัดการจะกําหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื น
เพื ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงรับทราบ และยินยอมให้ดําเนินการทั งหมดข้างต้นแล้ว หากมีการเปลี ยนแปลงกําหนดวันเปิดให้บริการซื อขาย
บริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี หากเกิดเหตุตามเงื อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด กองทุนจะ
ดําเนินการเลิกกองทุน เพื อคืนเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังถือหน่วยลงทุนอยู่ ณ วันนั น ตามข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของนายทะเบียนและตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ถือต่อจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายแล้วทั งหมด
ทั งนี เงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนเมื อเกิดเหตุตามเงื อนไขการเลิกกองทุน ตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้นเมื อคํานวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุน อาจมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าหน่วย
ลงทุน 10.86 บาท ที เป็นเงื อนไขในการเลิกกองทุนดังกล่าว เนื องจากการหักค่าใช้จ่าย และกันสํารองค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องของกองทุน และการปรับตัวขึ นลงของราคา หรือผลตอบแทนของหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือมีไว้ในขณะที กองทุนจําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินนั น ซึ งอาจได้รับผลกระทบหรือมีราคาเปลี ยนแปลงลดลง จากความผันผวนของปัจจัยภายในและ
ภายนอกที เกี ยวข้องของหลักทรัพย์ เช่น ฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลี ยน อัตราดอกเบี ย เป็นต้น

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) บริษัทจัดการจะนําเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินวงเงินที ได้รับจัดสรร หรือได้รับ
จัดสรรเพิ มเติมจากหน่วยงานที มีอํานาจในการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศให้แก่บริษัทจัดการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยื นขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมต่อหน่วยงานที มีอํานาจในการจัดสรรวงเงินลงทุน
ในต่างประเทศให้แก่บริษัทจัดการได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที หน่วยงานที มีอํานาจในการจัดสรรวงเงินดังกล่าวกําหนด
และขอสงวนสิทธิในการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนของโครงการและหรือการดําเนินการอื นใดที เกี ยวข้องได้ โดยถือว่าไม่ปฏิบัติผิด
ไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน และถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศหากเกิดกรณีสุดวิสัย เช่น หน่วยงานที มีอํานาจเรียก
วงเงินลงทุนในต่างประเทศคืน และ/ หรือเหตุผลอื นที จําเป็นและสมควร โดยไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดไปจากโครงการ

(4) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกิน 150 ล้านบาท ทั งนี ในกรณีดังกล่าวบริษัทจัดการจะต้องมีวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพียงพอที จะรองรับ
หรือสามารถขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมเพื อรองรับได้ โดยเป็นไปตามแนวทางที หน่วยงานที มีอํานาจอนุญาต หรือ
เห็นชอบให้ดําเนินการได้

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 2.8 หน่วย (มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน) 
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัดไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุด
ไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์บริษัทจัดการ หรือช่องทาง
อื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนใน
สัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยในขณะที จัดตั งกองทุน กองทุนมีเป้าหมายที จะเน้นลงทุนในกองทุน Hang Seng HShare Index ETF เป็นหลัก ดังนั น จึงมีวัตถุประสงค์เพื อสร้าง
ผลตอบแทนของกองทุน ให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับผลตอบแทนของกองทุน Hang Seng HShare Index ETF โดยเป็นทางเลือกในการลงทุนให้กับผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการ
ลงทุนบางส่วนไปยังช่องทางการลงทุนที สะท้อนผลตอบแทนของดัชนีตราสารทุนของบริษัทในประเทศจีนที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศฮ่องกง คือ ดัชนี Hang Seng China
Enterprises 
อย่างไรก็ตาม เนื องจากกองทุนนี มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนที ต้องหักออกจากกองทุน รวมถึงความจําเป็นในการดํารงสภาพคล่องของกองทุนไว้บางส่วน รวมถึงการ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราซึ งขึ นอยู่กับดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ปัจจัยเหล่านี อาจมีผลทําให้ผลการดําเนินงานของกองทุนตํ่ากว่าดัชนี Hang Seng
China Enterprises และหรือกองทุน Hang Seng HShare Index ETF ซึ งเหตุผลดังกล่าวมีส่วนทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี อาจจะไม่ได้เคลื อนไหวขึ นลงตามดัชนี Hang Seng H
Share Index ETF และหรือกองทุน Hang Seng HShare Index ETF อย่างสมบูรณ์
ผู้ลงทุนที จะพิจารณาลงทุนในกองทุนนี จึงต้องสามารถยอมรับความเสี ยงของดัชนีตราสารทุนของบริษัทในประเทศจีนที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศฮ่องกง Hang Seng HShare
Index ETF และความเสี ยงของการลงทุนในหุ้นของบริษัทประเทศจีนที จดทะเบียนในประเทศฮ่องกง ที อาจมีความผันผวนสูงได้ และยังคงมีความเสี ยงของอัตราแลกเปลี ยนด้วย เพราะกองทุนนี 
อาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราที อาจเกิดขึ นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์
ในแต่ละขณะขึ นอยู่กับดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน Hang Seng HShare Index ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ฮ่องกง (HONG KONG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ทั งนี จะทําเพื อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านั น

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
ตัวชี วัด (Benchmark) ของกองทุนนี คือ ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index 
และในการแสดงดัชนีชี วัดผลการดําเนินงานดังกล่าว บริษัทจัดการจะแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี ยน ที สอดคล้องกับการวัดผลการดําเนินงานของกองทุน ณ วันทําการที คํานวณ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผยข้อมูล/
อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

1. กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุน
เดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนมีเป้าหมายที 
จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน Hang Seng HShare Index ETF ซึ ง
กองทุน Hang Seng HShare Index ETF มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื อสร้างผลตอบแทน (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ที สอดคล้อง
ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Hang Seng China Enterprises โดยกลยุทธ์หลักจะลงทุนในหุ้นที เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนี Hang Seng China Enterprises กองทุน Hang Seng HShare Index ETF บริหารและจัดการโดย Hang Seng
Investment Management Limited โดยจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong
Kong : “SEHK”) 
2. ส่วนที เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที สํานักงาน
ก.ล.ต กําหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นใน
ต่างประเทศ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนรวมที มีวัตถุประสงค์เพื อบริหารสภาพคล่อง ตราสารหนี เงินฝากในสถาบัน
การเงินต่างประเทศ ทั งนี บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที เป็นการลงทุนในประเทศ เช่น ตราสารแห่งหนี ใน
ประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่
กรณี ตํ่ากว่า 1 ปี หรือการลงทุนอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั งนี เพื อ
อํานวยความสะดวกหรือเพื อป้องกันปัญหาในการดําเนินงานของกองทุน เช่น เพื อรอการลงทุน หรือเพื อชําระค่าใช้จ่าย เพื อ
รักษาสภาพคล่อง หรือเพื อการอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกัน หรือในกรณีที เกิดเหตุผิดปกติที เกิดจากปัจจัยที ควบคุมไม่ได้
เป็นต้น
3. เนื องจากกองทุนนี มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนที ต้องหักออกจากกองทุน รวมถึงความจําเป็นในการ
ดํารงสภาพคล่องของกองทุนไว้บางส่วน รวมถึงการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราซึ งขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ปัจจัยเหล่านี อาจมีผลทําให้ผลการดําเนินงานของกองทุนตํ่ากว่าดัชนี Hang Seng
China Enterprises และหรือกองทุนHang Seng HShare Index ETF ซึ งเหตุผลดังกล่าวมีส่วนทําให้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี อาจจะไม่ได้เคลื อนไหวขึ นลงตามดัชนี Hang Seng China Enterprises และหรือกองทุน Hang Seng HShare
Index ETF อย่างสมบูรณ์
4. กองทุน Hang Seng HShare Index ETF อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management(EPM)) เช่น การทําสัญญาฟิวเจอร์ส และ/หรือสัญญา
ออปชั น ที อ้างอิงกับหลักทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิงที กองทุนหลักลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําให้กองทุนหลักสามารถสร้าง
ผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
ส่วนกองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 อาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้อง
กับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราที อาจเกิดขึ นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ น
อยู่กับดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที เกี ยวข้อง เช่น อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ฐานะความเข้มแข็งของประเทศในเชิงเปรียบเทียบเช่น สัดส่วนหนี สาธารณะต่อจีดีพี
ดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด ทุนสํารองระหว่างประเทศ อัตราดอกเบี ย แนวโน้มค่าเงินของสกุลเงินของประเทศเพื อนบ้านหรือ
ในภูมิภาคโดยรวมเทียบกับสกุลเงินที กองทุนลงทุน ซึ งการดําเนินการดังกล่าวต้องไม่ขัดกับประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย การบริหารความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนแบบยืดหยุ่น จึงอาจยังมีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน
เงินเหลืออยู่ ซึ งอาจทําให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี ยนหรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้ อีกทั ง การ
ทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุน ซึ งทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น
5. ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 จะไม่ลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และจะไม่ลงทุนโดยตรงในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได้
(NonInvestment grade)ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) และหลักทรัพย์ที ไม่มีการ
ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ในต่างประเทศ ยกเว้นในกรณีขณะที เริ มลงทุน ตราสารดังกล่าวได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อ
ถือลงตํ่ากว่า Investment grade กองทุนจะมีไว้ซึ งตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่วนให้เป็นไป
ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้
6. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทั งหมดมาลงทุนในประเทศไทย ทั งนี เพื อประโยชน์ของกองทุนโดย
รวมโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุน เช่น ในกรณีที มีความ
ผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที การเปลี ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทําให้การลงทุนในต่างประเทศ
ขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื นใดที เกิดจากสาเหตุที ไม่สามารถควบคุมได้ เช่นการเปลี ยนแปลงของกฎหมาย
หรือประกาศที เกี ยวข้อง
เงื อนไขอื น
1. ในขณะที จัดตั งกองทุน สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดให้ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนรวมที ลงทุนในต่างประเทศ (foreign
investment fund) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเพื อกองทุนดังกล่าวต้องเป็นการลงทุนในต่างประเทศ (offshore
investment) เป็นหลักโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั งนี การคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามวรรคหนึ งการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะ
เวลาดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
• ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
• ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ

•ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ
ในกรณีที การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการ
แก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าว
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน ( classes หรือ subclasses of shares) ทั งนี 
โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงกองทุนรวมต่าง
ประเทศที กองทุนลงทุนที แตกต่างไปจากที ระบุในรายละเอียดโครงการกองทุนนี เช่น กรณีที กองทุนรวมต่างประเทศกองเดิมมี
การเปลี ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ เปลี ยนแปลงรายละเอียดการซื อขาย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย เปลี ยน
บริษัทจัดการ หรือกรณีอื นที ทําให้กองทุนนี อาจได้รับผลกระทบในทางลบ โดยกองทุนรวมต่างประเทศที อาจมีการพิจารณา
เลือกลงทุนทดแทนกองทุนเดิม จะต้องมีนโยบายการลงทุนที ยังสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ทั งนี ในกรณีดัง
กล่าวจะเป็นไปเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั นๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว
3. ในกรณีที กองทุนลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักนั น หากปรากฏว่า
กองทุนหลักนั นมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
เงื อนไข ในกรณีที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) แจ้งเหตุที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที ปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที สนใจจะลงทุนเพื อให้ผู้ที สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม
ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย
ทั งนี ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในกรณีที มีการดําเนินการเปลี ยน/โอนย้าย กองทุนจะยกเว้นไม่นําเรื องการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน
ข้อมูลกองทุน Hang Seng HShare Index ETF ซึ งเป็นกองทุนรวมในต่างประเทศที กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลน
จ#์1 จะพิจารณาลงทุน”
แหล่งข้อมูล: www.hangseng.com.etf 
1. Hang Seng HShare Index ETF, Prospectus as of July 25, 2013 
2. Fund Fact Sheet, January, 2014 ของกองทุน Hang Seng HShare Index ETF 
ทั งนี ข้อมูลต่อไปนี อาจมีการเปลี ยนแปลงจากข้อมูล ณ วันที ที แสดง โดยส่วนที เปลี ยนแปลงไปจะเป็นไปตามข้อมูลในหนังสือชี 
ชวนของกองทุน Hang Seng HShare Index ETF ที มีการแก้ไขเพิ มเติมหรือที มีการให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันขึ น

1.ข้อมูลกองทุน Hang Seng HShare Index ETF 

ชื อกองทุนรวมในต่างประเทศ Hang Seng HShare Index ETF
ประเภทและวัตถุประสงค์การลงทุน Hang Seng HShare Index ETF เป็นกองทุนประเภท Exchange

Traded Fund (ETF)  ที มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนที 
สอดคล้องใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Hang Seng China
Enterprises Index
(ที มา: Hang Seng HShare Index ETF, Prospectus as of July
25,2013)
สกุลเงินฐาน (Base Currency)  ของกองทุน คือ ดอลล่าร์ฮ่องกง
(HKD)

วันที จดทะเบียนจัดตั งกองทุน 10 ธันวาคม 2546
ตลาดหลักทรัพย์ที จดทะเบียนซื อขาย  (Listed
Market)

ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong Kong :
“SEHK”)

รหัสหลักทรัพย์ 2828
บริษัทจัดการ (Management Company) Hang Seng Investment Management Limited
การจ่ายเงินปันผล 2 ครั งต่อปี (ถ้ามี)

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (Total Expenses
Ratio)

0.65% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ผู้ดูแลผลประโยชน ์(Trustee) HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited
วันที จดทะเบียนจัดตั งกองทุน 10 ธันวาคม 2546

มูลค่าขั นตํ าของการซื อขาย (Trading Unit) 200 หน่วย (Unit)

2.ข้อมูลสําคัญเกี ยวกับ ดัชน ีHang Seng China Enterprises Index (HShare Index) 
ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index จัดทําโดย Hang Seng Indexes Company Limited (HSIL) เผยแพร่ครั งแรกเมื อวันที  8 ส.ค.2537 จดทะเบียนที ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (SEHK)
ปัจจุบันมีเผยแพร่ทาง internet เช่น www.hsi.com.hk หรือ Bloomberg 
• ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index มีส่วนประกอบเป็นหุ้นจํานวน 40 หลักทรัพย์ที มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalisation) สูงสุดที คัดเลือกมาเป็นส่วนประกอบของดัชนีและมี
น้ําหนักของหุ้นแต่ละตัวไม่เกินร้อยละ 10 
• ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index มีการคํานวณ โดยวิธี Freefloatadjusted Market Capitalisation ซึ งประกอบด้วยหุ้นจํานวน 40 หลักทรัพย์ที มีมูลค่าตลาดหุ้นปรับด้วย Free
Float สูงสุดเฉลี ย 12 เดือนย้อนหลัง และมีสภาพคล่องสมํ่าเสมอในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง
• ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index จะมีความถี ในการทบทวนเปลี ยนแปลง (review) โดย HSIL ทุกไตรมาสซึ งอาจทําให้หลักทรัพย์ที เป็นส่วนประกอบของดัชนีมีการเปลี ยนแปลง
(แหล่งที มาของข้อมูล: www.hangseng.com.etf, Hang Seng HShare Index ETF, Prospectus as of July 25, 2013 ) 
3.ความเสี ยงที สําคัญของ Hang Seng HShare Index ETF 
3.1 ปัจจัยที มีผลทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของ กองทุน Hang Seng HShare Index ETF (ต่อไปในหัวข้อนี จะเรียกว่า “กองทุน HShare ETF”) ผันผวน
• การเปลี ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน HShare ETF ขึ นอยู่กับการเปลี ยนแปลงของสภาวะตลาด อันมีปัจจัยมาจากสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ตลาดการเงิน เป็นต้น
นอกจากนี การเปลี ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน HShare ETF จะขึ นอยู่กับหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ฐานะทางการเงิน ภาคอุตสาหกรรม ที ตั งทางภูมิศาสตร์ของผู้ออกหลัก
ทรัพย์ และระดับของเงินลงทุนของผู้ออก
• ในกรณีที ดัชน ีHang Seng China Enterprises มีการกระจุกตัวในการลงทุนในหลักทรัพย์ของอุตสาหกรรมหนึ ง ๆ หรือกลุ่มของอุตสาหกรรมใด ๆ กองทุน HShare ETF ก็จะมีการลงทุนที 
กระจุกตัวในลักษณะเดียวกันด้วย และในกรณีนี ผลการดําเนินงานของ กองทุน HShare ETF อาจจะขึ นอยู่กับผลการดําเนินงานของอุตสาหกรรม หรือกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว และอาจมีความ
ผันผวนมากกว่ากองทุนอื น ๆ ที มีการกระจุกตัวในการลงทุนน้อยกว่า
• ผู้จัดการกองทุน HShare ETF อาจลงทุนในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ งในสัดส่วนสูงอย่างมีนัยสําคัญ ในกรณีนี ผลการดําเนินงานของกองทุน HShare ETF อาจจะขึ นอยู่กับผลการดําเนิน
งานของหลักทรัพย์นั น ๆ และอาจมีความผันผวนมากกว่ากองทุนอื น ๆ ที มีการกระจายการลงทุนมากกว่า
• กองทุน HShare ETF ไม่ได้บริหารกองทุนเชิงรุก (actively managed) โดยผู้จัดการกองทุนจะไม่มีสิทธิที จะคัดเลือกหลักทรัพย์รายตัวเพื อลงทุน หรือ ไม่สามารถที จะบริหารจัดการกองทุน
แบบปกป้อง (defensive positions) ในช่วงภาวะตลาดขาลง ดังนั น หากดัชนี Hang Seng China Enterprises ปรับตัวลง จะส่งผลให้หน่วยลงทุนของกองทุน HShare ETF ลดลงด้วยเช่นกัน
• เมื อผู้ลงทุนใน “กองทุน HShare ETF” ขายคืนหน่วยลงทุน อาจได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ มแรก หรือได้รับผลขาดทุน

3.2 ปัจจัยหรือความเสี ยงเพิ มเติม ที เกี ยวข้องกับ “HShare ETF” ที ต้องพิจารณาเพิ มเติม
• ความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV)/หน่วย และ ราคาซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK: 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ/ิหน่วย ของกองทุน HShare ETF โดยทั วไปจะผันผวนเป็นไปตามความเคลื อนไหวของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises 
ระดับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises ที เป็นข้อมูลในระหว่างวัน อาจจะมีความแตกต่างจากราคาปิด ณ สิ นวันของดัชนีนี ในตลาดหลักทรัพย์ SEHK 
หน่วยลงทุนของกองทุน HShare ETF ที มีการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK จะซื อขายด้วยราคาตลาดในขณะนั น ซึ งจะผันผวนในระหว่างวันทําการซื อขาย
แม้ว่าโดยหลักการจะคาดการณ์ว่า ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน HShare ETF ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK ควรจะใกล้เคียงกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV)/หน่วย แต่มีโอกาสที  2
ค่านี จะแตกต่างกัน เนื องจากความต้องการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ , สภาพคล่องและส่วนต่างของราคาเสนอซื อเสนอขาย ซึ งสาเหตุเหล่านี จะทําให้ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน H
Share ETF ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK มีค่าสูงกว่า หรือ ตํ่ากว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV)/หน่วยของกองทุน HShare ETF ได ้ นั นคือ สามารถเกิด Premium หรือ Discount ได ้
• ความสัมพันธ์กับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises : ผลการดําเนินงานของ กองทุน HShare ETF อาจไม่เท่ากับผลการดําเนินงานของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises ความแตก
ต่างอาจมีสาเหตุเนื องจากกองทุน HShare ETF มีค่าใช้จ่ายของกองทุน และปัจจัยอื น ๆ เช่น การปรับค่า NAV ความสัมพันธ์ที ไม่สมบูรณ์ของหลักทรัพย์ที กองทุน HShare ETF ลงทุน กับหลัก
ทรัพย์ในดัชน ีHang Seng China Enterprises ความแตกต่างของเวลาในการปรับหลักทรัพย์ระหว่าง กองทุน HShare ETF กับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises กองทุน HShare ETF
อาจจะไม่ได้ลงทุนในหลักทรัพย์ครบทุกตัวที เป็นส่วนประกอบของดัชนี Hang Seng China Enterprises โดยการใช้กลยุทธ ์sampling techniques หรือ การใช ้Futures หรืออนุพันธ์อื น อาจมี
ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของผลการดําเนินงานของกองทุน HShare ETF กับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises ได ้
• การซื อขาย และการ Listed : หากดัชนี Hang Seng China Enterprises ถูกยกเลิก หรือ ใบอนุญาตของผู้จัดการกองทุน HShare ETF กับผู้มีสิทธ ิ(proprietor and provider) ในดัชนี Hang
Seng China Enterprises ถูกยกเลิก ผู้จัดการกองทุน HShare ETF โดยการหารือกับ Trustee อาจขออนุญาตจากหน่วยงานผู้กํากับดูแล เพื อใช้ดัชนีอื นแทนดัชนี Hang Seng China
Enterprises โดยดัชนีนั นจะเป็นดัชนีที มีตลาดรองซื อขาย และมีวัตถุประสงค์ในทํานองเดียวกับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว กองทุน HShare ETF ก็จะ
ยังคงมีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนที สอดคล้องกับดัชนีเช่นเดิม
หากหน่วยลงทุนเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ (SEHK) ผู้จัดการกองทุนโดยการหารือกับ Trustee อาจขออนุญาตจากหน่วยงานผู้กํากับดูแล เพื อบริหารกองทุน HShare ETF ในลักษณะ
Traditional Index โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ซึ งในกรณีนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอนหน่วยลงทุน หรืออีกกรณีผู้จัดการกองทุนอาจยกเลิก
กองทุน กองทุน HShare ETF ได ้ หาก Trustee พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ และเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนอาจสูง
หรือต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้
แม้ว่ากองทุน HShare ETF จะจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะมีปริมาณซื อขายมาก (active trading) 
ส่วนประกอบของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises อาจมีการเปลี ยนแปลง และหลักทรัพย์ที เป็นส่วนประกอบของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises อาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลัก
ทรัพย์จดทะเบียนได้
• ความผันผวนของตลาดหุ้น : มูลค่าของหุ้น รวมถึงหุ้น HShare อาจมีความผันผวน จากผลกระทบอันมีปัจจัยมาจากผู้ออก การเปลี ยนแปลงทางการเมือง สภาวะเศรษฐกิจ ซึ งในระยะสั นราคา
หุ้นอาจมีความผันผวนสูงอันเนื องมาจากปัจจัยเหล่านี ปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อหุ้นแต่ละประเภท หรือแต่ละส่วนของตลาดแตกต่างกัน เช่น หุ้นประเภท Large Cap จะได้รับผลกระทบต่าง
จากหุ้นประเภท Small Cap, “หุ้นเติบโต” (Growth Stock) จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยข้างต้นต่างจาก หุ้นคุณค่า” (Value Stock) 
ปัจจัยภายในของบริษัทจดทะเบียน, ปัจจัยการเมือง และสภาวะทางเศรษฐกิจ อาจมีผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียนรายใดรายหนึ ง หรือบริษัทจดทะเบียนในธุรกิจอุตสาหกรรมหนึ ง ๆ หรือกระทบ
ตลาดในภาพรวมทั งหมดได้
• การให้ยืมหลักทรัพย์ : กองทุน HShare ETF มีความเสี ยงหากมีการทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ได้แก่ ความเสี ยงจากการทําธุรกรรมกับคู่สัญญา (Counterparty Risk) ซึ งเกิดจากการไม่
ปฏิบัติตามสัญญาของคู่สัญญา ความเสี ยงของกฎหมาย (Regulatory Risk) ที เปลี ยนแปลง เป็นโมฆะ หรือสัญญาไม่มีสามารถบังคับใช้ได้ และความเสี ยงของตลาด (Market Risk) จากความ
ผันผวนของตลาด สภาพคล่องของตลาด และความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน
• การ Short Selling : กองทุน HShare ETF อาจทํา short sales หากคาดการณ์ว่า ราคาของหลักทรัพย์ที ซื อในตลาดจะเป็นราคาที ตํ่ากว่าราคาที จะขายได้ตามธุรกรรม short sales โอกาสที 
จะขาดทุนจากธุรกรรม short sales จะแตกต่างจากการทําลงทุนด้วยเงินสดในหุ้นตัวเดียวกัน โดยโอกาสที จะขาดทุนจากธุรกรรม short sales ไม่มีเพดานสูงสุด เพราะราคาหุ้นตัวนั น สามารถขึ น
ไปได้อย่างไม่มีเพดาน ในขณะที หากลงทุนซื อขายหุ้นตัวเดียวกันด้วยเงินสด โอกาสขาดทุนสูงสุดจะเท่ากับเงินลงทุนเริ มแรกเท่านั น
• การเปลี ยนแปลงของผู้ออกหลักทรัพย:์ การเปลี ยนแปลงสถานะทางการเงินของผู้ออก, การเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือการเมืองอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของผู้ออก ผู้ออกหลัก
ทรัพย์ที เป็นบริษัทขนาดเล็ก หรือเป็นที รู้จักน้อยกว่าจะมีความผันผวนของมูลค่าหลักทรัพย์มากกว่าบริษัทขนาดใหญ่ ปัจจัยที ส่งผลกระทบต่อผู้ออกหลักทรัพย์แต่ละบริษัทนี อาจมีผลกระทบต่อ
หลักทรัพย์ที เป็นส่วนประกอบของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises 
• Market Maker: อาจมีหรือไม่มี Market Maker สําหรับกองทุน HShare ETF ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าสภาพคล่องในตลาดรองอาจได้รับผลกระทบในทางลบหากกองทุนไม่มี Market Maker 
• ความเสี ยงจากการเลิกกองทุน HShare ETF : กองทุน HShare ETF อาจถูกยกเลิกโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงือนไขในหัวข้อ “การเลิกกองทุน HShare ETF” ซึ งในขณะที เลิกกองทุน
ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าอาจได้รับเงินลงทุนน้อยกว่าที ได้ลงทุนไว้ได้
• ความเสี ยงที เกี ยวกับการจ่ายเงินปันผลจากเงินลงทุนเริ มแรก หรือมีผลกระทบต่อเงินลงทุนเริ มแรก : ผู้จัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากเงินลงทุนเริ มแรก หรือมีผลไปกระทบไปลดเงิน
ลงทุนเริ มแรก (capital) ตามดุลพินิจของผู้จัดการ ซึ งการจ่ายเงินปันผลในลักษณะดังกล่าวจะเป็นการคืนหรือไถ่ถอนเงินลงทุนเริ มแรกบางส่วนของผู้ลงทุนคืนให้ผู้ลงทุนไปด้วย อาจส่งผลให้
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนลดลงทันที
3.3 ปัจจัยความเสี ยงทั วไปที เกี ยวข้องกับแผ่นดินใหญ่
• การเมืองและเศรษฐกิจ : การลงทุนของกองทุน HShare ETF จะสอดคล้องกับหลักทรัพย์ส่วนประกอบของดัชน ีHang Seng China Enterprises ซึ งหุ้นที เป็นส่วนประกอบของดัชนีจะรวมถึง
หุ้นของบริษัท/นิติบุคคลที ดําเนินการในจีนแผ่นดินใหญ่ (Mainland incorporated enterprises) และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (SEHK) ซื อขายในฮ่องกง (HShares) เป็นหลัก
บริษัทเหล่านี มีธุรกิจที ขึ นกับโอกาสการเติบโตของจีนแผ่นดินใหญ่อย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าสภาวะทางเศรษฐกิจในจีนแผ่นดินใหญ่จะแตกต่างจากประเทศที พัฒนา
แล้วในหลายด้าน รวมถึงบทบาทของภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ, ระดับการพัฒนา, อัตราการเติบโต และการควบคุมการแลกเปลี ยนเงินตรา กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบของตลาดทุน
อาจยังไม่พัฒนาเทียบเท่ากับประเทศที พัฒนาแล้ว
การลงทุนของกองทุน HShare ETF มีความเสี ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) และมีความเสี ยงเฉพาะจากการตลาดในจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ งปัจจัยความเสี ยงเฉพาะเหล่านี 
จะไม่ใช่ลักษณะเดียวกับตลาดที พัฒนาแล้ว เช่น
1. สภาพคล่องน้อยกว่า และความมีประสิทธิภาพที น้อยกว่าของตลาดหลักทรัพย์
2. ความผันผวนของราคาที สูงกว่า
3. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และการควบคุมการแลกเปลี ยน
4. ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนที เผยแพร่มีน้อยกว่า
5. ข้อจํากัดในการส่งเงินกลับออกนอกประเทศ
6. ค่าใช้จ่ายในการทํา Transaction ค่าใช้จ่ายผู้ดูแลผลประโยชน์ที สูงกว่า รวมถึงความเสี ยงที สูงกว่าในการ Settlement 
7. ความยากในเรื องของการบังคับสัญญา
8. ระดับการบังคับใช้กฎหมายเกี ยวกับตลาดทุนน้อยกว่า
9. มาตรฐานบัญชีที แตกต่างกัน การเปิดเผยข้อมูล และรายงานต่างๆ
10. การแทรกแซงของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ
11. อัตราเงินเฟ้อที สูงกว่า
12. ความไม่แน่นอนทางสังคม, การเมือง และเศรษฐกิจ
13. ความเสี ยงของการยึดทรัพย์หรือการเวนคืน และการก่อการร้าย

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไข
หรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
พิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที แก้ไข เปลี ยนแปลงของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ดังกล่าว โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดําเนินการ ทั งนี ใน
กรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั นๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิด
ไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารหนี 
1.1.1 พันธบัตร
1.1.2 ตั วเงินคลัง
1.1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.1.4 ตั วแลกเงิน
1.1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตามข้อ 1.1.1  1.1.7 ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิง
จากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนในตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้าตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี) ตามที ระบุไว้ในตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย
ส่วนที  2 ถึง ส่วนที  4 เป็นไปตามประกาศ
ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซื อขายล่วงหน้า (derivatives)

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่าง เพื อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนได้ เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาด
ทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีหนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ ประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติม และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที แก้ไข เปลี ยนแปลงของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุนดังกล่าว โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดําเนินการ ทั งนี ใน
กรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั นๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้วทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทํา
สัญญาในประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที มีการซื อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิก WFE
ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารทุนต่างประเทศ
1.1.1 หุ้น
1.1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มเติมที โอนสิทธิได ้(Transferable Subscription Right: TSR)
1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นหุ้นหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.5 ตราสารทุนอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 – 1.1.4 ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
1.2 ตราสารหนี ต่างประเทศ
1.2.1 พันธบัตร
1.2.2 ตั วเงินคลัง
1.2.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4 ตั วแลกเงิน
1.2.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.2.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตามข้อ 1.2.1  1.2.7 ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนในตั วแลกเงินต่างประเทศ หรือตั วสัญญาใช้เงินต่างประเทศ ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การ
ค้าตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดย สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับผู้รับฝากตามข้อ 3.13.1 ส่วนที  1 ข้อ 2.4
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ในตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

ส่วนที  2: ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ปัจจุบันในการลงทุน
ทั งนี ยกเว้น การลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้ในสัดส่วนมากกว่าหรือเท่ากับ
80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั น

ส่วนที  3 เป็นไปตามประกาศ
ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ ทั งนี ยกเว้น

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

(% ของ NAV)

1 หน่วย CIS

1.1 ในประเทศ ไม่เกิน 10%

1.2 ต่างประเทศ ไม่เกิน 15%

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

(% ของ NAV)

1 หน่วย CIS

1.1 ในประเทศ ไม่เกิน 20%

1.2 ต่างประเทศ ไม่จํากัดอัตราส่วน

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุก
วันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัทจัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ นการ
คํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอก
เหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํารายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการสั งขายคืนหนว
ยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกอง
ทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องใน
ต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื น
ใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E
Wallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดให้มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่อง
ทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที 
เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามมติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้อง
ไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข)  มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1)  เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(2)  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบ
เรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3)  แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผล
ประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4)  ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการ
ขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่า
การขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขายคืนหรือสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่าน
ทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วย
ลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วน
การลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิด
ขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนหรือสับเปลี ยนออกที หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ ซึ งจะดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และ
เป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing
Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วน
การลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วย
ลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการ
ใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมด
ของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งเป็นไปตาม
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies – ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทาง
ปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วน
การลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดัง
กล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนิน
การหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก
เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนด
เพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะ
กําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี 
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน
มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
เข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคง
ลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้ADLs บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการทํารายการซื อหน่วย
ลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็น
สําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนด
ไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี 
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพคล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่เพียงพอใน
การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชย
ต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption Gate ในกรณีที ได้รับ
ชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวม
ของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยังคงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํา
รายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings
และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วย
ลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้notice period บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะ
ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุน
รวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณ
จากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช้
Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่
มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่
ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือได้
ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพ
คล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ
และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน
Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่
ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิด
จากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจ
จะได้รับชําระเงินจากคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก เฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate หรือ
เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้อง
กําหนด

3. การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล
(side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4. บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ
ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ
เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกิน
กว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผล
ประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารง
ความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วน
บุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วัน
ทําการ

5. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4. และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติดัง
ต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4. (1) (2)
(3) หรือ (5) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั น
ให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 4. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วัน
ทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวัน
ทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื น
และผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคํา
สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบ
ว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจาก
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั ง
ซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้าน
ภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั ง
ในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศ
สหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของ
นิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4

3. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หาก
การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยง
ด้านภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมาย
อื นทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่
เกินร้อยละ 4.280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปีของมูลค่าที เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี ได้แก่ ค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการคํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

โดยกรณีที กองทุนเข้าข่ายเลิกกองทุนตามเงื อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด ก่อนครบระยะเวลา 1 ปี นับตั งแต่วันถัดจากวันจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสําหรับช่วงเวลาตั งแต่วันถัดจากวันที กองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด
จนถึงวันครบระยะเวลา 1 ปี นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปีของจํานวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นก
องทุนรวม

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.696 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปีของมูลค่าที เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี ได้แก่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการคํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ
(2) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายอื นของผู้ดูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ ตามที จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการทําธุรกรรมต่อ
รายการ (Transaction fee) ค่า SWIFT Telex ค่าใช้จ่ายในการส่งไปรษณีย์ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงินเพื อชําระราคาหลักทรัพย์ (Settlement Advance/
Contractual Settlement) จากผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ กรณีเกิดรายการ failed trade ในรายการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายของผู้ดูแลผลประโยชน์ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก ค่าใช้
จ่ายของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศในการให้บริการทั วไป เป็นต้น

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปีของมูลค่าที เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี ได้แก่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการคํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ1.310ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 
(บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนดังกล่าว) 
(1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าธรรมเนียมการเพิ มเงินทุนจดทะเบียน
(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือหรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิก
ใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ
(3) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื น
คืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(4) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกอง
ทุน รวมถึง ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และ ค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการประเมิน
ทรัพย์สินอื น
(5) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินอื นแทนเงิน
(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 0.803 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะทยอยตัดจ่ายค่าโฆษณาตามระยะเวลาของประโยชน์ที ได้รับ หรือบริษัทจัดการจะ
พิจารณากําหนดระยะเวลาที ใช้ในการตัดจ่ายที เหมาะสม โดยระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เกิน 1 ปี นับตั งแต่วันที เกิดค่าโฆษณานั น
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ในหนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและ
บุคคลอื นที เกี ยวข้องกับ กองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ นหรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน
(9) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(10) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
ส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 
(11) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน
(12) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดสรรวงเงินในต่างประเทศเพิ มเติมจากหน่วยงานที มีอํานาจ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมเมื อได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าว
(13) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์ ค่าจัดส่ง และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุน และแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน และเอกสารที เกี ยวข้อง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที เกี ยวข้องกับการดําเนินงาน
ของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลัก
ทรัพย์ทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ป้องกันผลประโยชน์ ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที เกี ยวกับการชําระราคา รับชําระราคา ค่าธรรมเนียมในการทํารายการ ค่าบริการพิเศษที เกี ยวข้องกับการตรวจสอบการลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการแลก
เปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา ค่าประกันความเสี ยงจากการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ
ทั งที เกิดในประเทศไทยและต่างประเทศ หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น
(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุนทั งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตามกฎหมาย ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อ
รักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการประสานงาน
เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทางเป็นต้น
(16) ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับ ผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนฯลฯ
(17) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่า
ใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทางไปรษณีย์
(18) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี ยนและวิธีการคํานวณค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ กับจํานวนเงินที จ่ายชําระจริง
(19) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)
หมายเหตุ : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมตามหัวข้อ 15 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ โดยรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี
การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 
การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1 15.2.2 (1) และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 5 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน ยกเว้นการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามข้อ 15.2.1 วรรคสองจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ข้างต้น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ 15.2.6 (1) ถึง (18) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุน
เฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั น
ยกเว้นกรณีที กองทุนเข้าข่ายเลิกกองทุนตามเงื อนไขการเลิกกองทุน ก่อนครบกําหนดอายุกองทุน บริษัทจัดการจะบันทึกค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและค่าใช้จ่ายรอการตัดจ่ายดังกล่าวที เหลือ
ทั งหมดภายในวันเลิกกองทุน
ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที ใช้ในการคํานวณค่าใช้จ่าย เป็นมูลค่าทรัพย์สินในสกุลเงินบาท

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกิน 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนหน่วยลงทุนในวัน
ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกิน 53.50 บาทต่อรายการ หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1) ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2) ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถ
นําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund
Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ ง
พิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื นๆ โดยนาย
ทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
หมายเหตุ
การคํานวณค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการ
โอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน จะบวกด้วยภาษี มูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ไม่มี

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการดัง
กล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่ง
ของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที 
บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลัก
เกณฑ์ดังนี (ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให ้
บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติ
พิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการใน
กรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที ได้รับการผ่อนผัน โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือ
การหาดอกผลโดยวิธีอื นที กองทุนลงทุนในต่างประเทศ รวมกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที กองทุนลงทุนในประเทศไทย
16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
รายละเอียด
(1) อัตราแลกเปลี ยน : บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนที ตกลงกันระหว่างผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและบริษัทจัดการ โดยเป็นไปตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้ หรือ ที จะประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมในอนาคต โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว
(1.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(1.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล
(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
บริษัทจัดการอาจดําเนินการไม่เป็นไปตามกําหนดเวลาในข้อ 1.11.4 ในกรณีดังต่อไปนี 
1. กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวัน
หยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือไม่สามารถ
ดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็นเพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทํา
ธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับกองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่ โดยบริษัทจัดการ
จะดําเนินการคํานวณและประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ 2.12.4 โดยไม่ชักช้าเมื อได้รับข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
2. กรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการ
3. กรณีที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต. หรือ กรณีที ประกาศกฎระเบียบที เกี ยวข้องของสํานักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ทําได้
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที คํานวณนั น
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น
16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษ
ทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้
ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด
16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 1 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางหนังสือพิมพ์ และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าวด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศข้อมูลดังกล่าวทางช่องทางอื นแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์ และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของ
ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัท
จัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย
16.4.2. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะ
คํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให ้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน
16.4.3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง
หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่
การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลัก
ทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด
เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขาย
หลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มี
การจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้
16.4.4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้
จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

เป็นไปตามประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การ
ขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอด
จนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและ
บริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะ
ผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ#์1

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0133/2558] หน้า 1 / 16



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart China Challenge Fund#1 

1.3. ชื อย่อ :  TCHChallenge#1 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.กองทุนจะเลิกกองทุน หากภายในระยะเวลาประมาณ 1 ปีนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เกิดเหตุตามเงื อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื อกองทุนมี มูลค่าหน่วย
ลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด (โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันครบกําหนดระยะเวลา1 ปี ดังกล่าว ถึงผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับตั งแต่วันสิ นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุน) 
2. เมื อครบระยะเวลา 1 ปีนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนยังไม่ถึงระดับตามเงื อนไขการเลิกกองทุน ตามข้อ 1 กองทุนจะเปิดให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื อ หรือ ขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ โดยเริ มในวันทําการแรกหลังครบ 1 ปี เว้นแต่บริษัทจัดการจะกําหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื น
เพื ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงรับทราบ และยินยอมให้ดําเนินการทั งหมดข้างต้นแล้ว หากมีการเปลี ยนแปลงกําหนดวันเปิดให้บริการซื อขาย
บริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี หากเกิดเหตุตามเงื อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด กองทุนจะ
ดําเนินการเลิกกองทุน เพื อคืนเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังถือหน่วยลงทุนอยู่ ณ วันนั น ตามข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของนายทะเบียนและตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ถือต่อจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายแล้วทั งหมด
ทั งนี เงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนเมื อเกิดเหตุตามเงื อนไขการเลิกกองทุน ตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้นเมื อคํานวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุน อาจมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าหน่วย
ลงทุน 10.86 บาท ที เป็นเงื อนไขในการเลิกกองทุนดังกล่าว เนื องจากการหักค่าใช้จ่าย และกันสํารองค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องของกองทุน และการปรับตัวขึ นลงของราคา หรือผลตอบแทนของหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือมีไว้ในขณะที กองทุนจําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินนั น ซึ งอาจได้รับผลกระทบหรือมีราคาเปลี ยนแปลงลดลง จากความผันผวนของปัจจัยภายในและ
ภายนอกที เกี ยวข้องของหลักทรัพย์ เช่น ฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลี ยน อัตราดอกเบี ย เป็นต้น

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) บริษัทจัดการจะนําเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินวงเงินที ได้รับจัดสรร หรือได้รับ
จัดสรรเพิ มเติมจากหน่วยงานที มีอํานาจในการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศให้แก่บริษัทจัดการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยื นขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมต่อหน่วยงานที มีอํานาจในการจัดสรรวงเงินลงทุน
ในต่างประเทศให้แก่บริษัทจัดการได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที หน่วยงานที มีอํานาจในการจัดสรรวงเงินดังกล่าวกําหนด
และขอสงวนสิทธิในการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนของโครงการและหรือการดําเนินการอื นใดที เกี ยวข้องได้ โดยถือว่าไม่ปฏิบัติผิด
ไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน และถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศหากเกิดกรณีสุดวิสัย เช่น หน่วยงานที มีอํานาจเรียก
วงเงินลงทุนในต่างประเทศคืน และ/ หรือเหตุผลอื นที จําเป็นและสมควร โดยไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดไปจากโครงการ

(4) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกิน 150 ล้านบาท ทั งนี ในกรณีดังกล่าวบริษัทจัดการจะต้องมีวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพียงพอที จะรองรับ
หรือสามารถขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมเพื อรองรับได้ โดยเป็นไปตามแนวทางที หน่วยงานที มีอํานาจอนุญาต หรือ
เห็นชอบให้ดําเนินการได้

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 2.8 หน่วย (มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน) 
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัดไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุด
ไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์บริษัทจัดการ หรือช่องทาง
อื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนใน
สัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยในขณะที จัดตั งกองทุน กองทุนมีเป้าหมายที จะเน้นลงทุนในกองทุน Hang Seng HShare Index ETF เป็นหลัก ดังนั น จึงมีวัตถุประสงค์เพื อสร้าง
ผลตอบแทนของกองทุน ให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับผลตอบแทนของกองทุน Hang Seng HShare Index ETF โดยเป็นทางเลือกในการลงทุนให้กับผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการ
ลงทุนบางส่วนไปยังช่องทางการลงทุนที สะท้อนผลตอบแทนของดัชนีตราสารทุนของบริษัทในประเทศจีนที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศฮ่องกง คือ ดัชนี Hang Seng China
Enterprises 
อย่างไรก็ตาม เนื องจากกองทุนนี มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนที ต้องหักออกจากกองทุน รวมถึงความจําเป็นในการดํารงสภาพคล่องของกองทุนไว้บางส่วน รวมถึงการ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราซึ งขึ นอยู่กับดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ปัจจัยเหล่านี อาจมีผลทําให้ผลการดําเนินงานของกองทุนตํ่ากว่าดัชนี Hang Seng
China Enterprises และหรือกองทุน Hang Seng HShare Index ETF ซึ งเหตุผลดังกล่าวมีส่วนทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี อาจจะไม่ได้เคลื อนไหวขึ นลงตามดัชนี Hang Seng H
Share Index ETF และหรือกองทุน Hang Seng HShare Index ETF อย่างสมบูรณ์
ผู้ลงทุนที จะพิจารณาลงทุนในกองทุนนี จึงต้องสามารถยอมรับความเสี ยงของดัชนีตราสารทุนของบริษัทในประเทศจีนที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศฮ่องกง Hang Seng HShare
Index ETF และความเสี ยงของการลงทุนในหุ้นของบริษัทประเทศจีนที จดทะเบียนในประเทศฮ่องกง ที อาจมีความผันผวนสูงได้ และยังคงมีความเสี ยงของอัตราแลกเปลี ยนด้วย เพราะกองทุนนี 
อาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราที อาจเกิดขึ นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์
ในแต่ละขณะขึ นอยู่กับดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน Hang Seng HShare Index ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ฮ่องกง (HONG KONG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ทั งนี จะทําเพื อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านั น

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
ตัวชี วัด (Benchmark) ของกองทุนนี คือ ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index 
และในการแสดงดัชนีชี วัดผลการดําเนินงานดังกล่าว บริษัทจัดการจะแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี ยน ที สอดคล้องกับการวัดผลการดําเนินงานของกองทุน ณ วันทําการที คํานวณ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผยข้อมูล/
อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

1. กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุน
เดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนมีเป้าหมายที 
จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน Hang Seng HShare Index ETF ซึ ง
กองทุน Hang Seng HShare Index ETF มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื อสร้างผลตอบแทน (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ที สอดคล้อง
ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Hang Seng China Enterprises โดยกลยุทธ์หลักจะลงทุนในหุ้นที เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนี Hang Seng China Enterprises กองทุน Hang Seng HShare Index ETF บริหารและจัดการโดย Hang Seng
Investment Management Limited โดยจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong
Kong : “SEHK”) 
2. ส่วนที เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที สํานักงาน
ก.ล.ต กําหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นใน
ต่างประเทศ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนรวมที มีวัตถุประสงค์เพื อบริหารสภาพคล่อง ตราสารหนี เงินฝากในสถาบัน
การเงินต่างประเทศ ทั งนี บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที เป็นการลงทุนในประเทศ เช่น ตราสารแห่งหนี ใน
ประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่
กรณี ตํ่ากว่า 1 ปี หรือการลงทุนอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั งนี เพื อ
อํานวยความสะดวกหรือเพื อป้องกันปัญหาในการดําเนินงานของกองทุน เช่น เพื อรอการลงทุน หรือเพื อชําระค่าใช้จ่าย เพื อ
รักษาสภาพคล่อง หรือเพื อการอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกัน หรือในกรณีที เกิดเหตุผิดปกติที เกิดจากปัจจัยที ควบคุมไม่ได้
เป็นต้น
3. เนื องจากกองทุนนี มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนที ต้องหักออกจากกองทุน รวมถึงความจําเป็นในการ
ดํารงสภาพคล่องของกองทุนไว้บางส่วน รวมถึงการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราซึ งขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ปัจจัยเหล่านี อาจมีผลทําให้ผลการดําเนินงานของกองทุนตํ่ากว่าดัชนี Hang Seng
China Enterprises และหรือกองทุนHang Seng HShare Index ETF ซึ งเหตุผลดังกล่าวมีส่วนทําให้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี อาจจะไม่ได้เคลื อนไหวขึ นลงตามดัชนี Hang Seng China Enterprises และหรือกองทุน Hang Seng HShare
Index ETF อย่างสมบูรณ์
4. กองทุน Hang Seng HShare Index ETF อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management(EPM)) เช่น การทําสัญญาฟิวเจอร์ส และ/หรือสัญญา
ออปชั น ที อ้างอิงกับหลักทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิงที กองทุนหลักลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําให้กองทุนหลักสามารถสร้าง
ผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
ส่วนกองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 อาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้อง
กับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราที อาจเกิดขึ นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ น
อยู่กับดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที เกี ยวข้อง เช่น อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ฐานะความเข้มแข็งของประเทศในเชิงเปรียบเทียบเช่น สัดส่วนหนี สาธารณะต่อจีดีพี
ดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด ทุนสํารองระหว่างประเทศ อัตราดอกเบี ย แนวโน้มค่าเงินของสกุลเงินของประเทศเพื อนบ้านหรือ
ในภูมิภาคโดยรวมเทียบกับสกุลเงินที กองทุนลงทุน ซึ งการดําเนินการดังกล่าวต้องไม่ขัดกับประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย การบริหารความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนแบบยืดหยุ่น จึงอาจยังมีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน
เงินเหลืออยู่ ซึ งอาจทําให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี ยนหรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้ อีกทั ง การ
ทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุน ซึ งทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น
5. ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 จะไม่ลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และจะไม่ลงทุนโดยตรงในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได้
(NonInvestment grade)ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) และหลักทรัพย์ที ไม่มีการ
ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ในต่างประเทศ ยกเว้นในกรณีขณะที เริ มลงทุน ตราสารดังกล่าวได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อ
ถือลงตํ่ากว่า Investment grade กองทุนจะมีไว้ซึ งตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่วนให้เป็นไป
ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้
6. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทั งหมดมาลงทุนในประเทศไทย ทั งนี เพื อประโยชน์ของกองทุนโดย
รวมโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุน เช่น ในกรณีที มีความ
ผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที การเปลี ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทําให้การลงทุนในต่างประเทศ
ขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื นใดที เกิดจากสาเหตุที ไม่สามารถควบคุมได้ เช่นการเปลี ยนแปลงของกฎหมาย
หรือประกาศที เกี ยวข้อง
เงื อนไขอื น
1. ในขณะที จัดตั งกองทุน สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดให้ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนรวมที ลงทุนในต่างประเทศ (foreign
investment fund) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเพื อกองทุนดังกล่าวต้องเป็นการลงทุนในต่างประเทศ (offshore
investment) เป็นหลักโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั งนี การคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามวรรคหนึ งการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะ
เวลาดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
• ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
• ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ

•ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ
ในกรณีที การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการ
แก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าว
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน ( classes หรือ subclasses of shares) ทั งนี 
โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงกองทุนรวมต่าง
ประเทศที กองทุนลงทุนที แตกต่างไปจากที ระบุในรายละเอียดโครงการกองทุนนี เช่น กรณีที กองทุนรวมต่างประเทศกองเดิมมี
การเปลี ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ เปลี ยนแปลงรายละเอียดการซื อขาย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย เปลี ยน
บริษัทจัดการ หรือกรณีอื นที ทําให้กองทุนนี อาจได้รับผลกระทบในทางลบ โดยกองทุนรวมต่างประเทศที อาจมีการพิจารณา
เลือกลงทุนทดแทนกองทุนเดิม จะต้องมีนโยบายการลงทุนที ยังสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ทั งนี ในกรณีดัง
กล่าวจะเป็นไปเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั นๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว
3. ในกรณีที กองทุนลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักนั น หากปรากฏว่า
กองทุนหลักนั นมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
เงื อนไข ในกรณีที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) แจ้งเหตุที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที ปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที สนใจจะลงทุนเพื อให้ผู้ที สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม
ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย
ทั งนี ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในกรณีที มีการดําเนินการเปลี ยน/โอนย้าย กองทุนจะยกเว้นไม่นําเรื องการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน
ข้อมูลกองทุน Hang Seng HShare Index ETF ซึ งเป็นกองทุนรวมในต่างประเทศที กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลน
จ#์1 จะพิจารณาลงทุน”
แหล่งข้อมูล: www.hangseng.com.etf 
1. Hang Seng HShare Index ETF, Prospectus as of July 25, 2013 
2. Fund Fact Sheet, January, 2014 ของกองทุน Hang Seng HShare Index ETF 
ทั งนี ข้อมูลต่อไปนี อาจมีการเปลี ยนแปลงจากข้อมูล ณ วันที ที แสดง โดยส่วนที เปลี ยนแปลงไปจะเป็นไปตามข้อมูลในหนังสือชี 
ชวนของกองทุน Hang Seng HShare Index ETF ที มีการแก้ไขเพิ มเติมหรือที มีการให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันขึ น

1.ข้อมูลกองทุน Hang Seng HShare Index ETF 

ชื อกองทุนรวมในต่างประเทศ Hang Seng HShare Index ETF
ประเภทและวัตถุประสงค์การลงทุน Hang Seng HShare Index ETF เป็นกองทุนประเภท Exchange

Traded Fund (ETF)  ที มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนที 
สอดคล้องใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Hang Seng China
Enterprises Index
(ที มา: Hang Seng HShare Index ETF, Prospectus as of July
25,2013)
สกุลเงินฐาน (Base Currency)  ของกองทุน คือ ดอลล่าร์ฮ่องกง
(HKD)

วันที จดทะเบียนจัดตั งกองทุน 10 ธันวาคม 2546
ตลาดหลักทรัพย์ที จดทะเบียนซื อขาย  (Listed
Market)

ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong Kong :
“SEHK”)

รหัสหลักทรัพย์ 2828
บริษัทจัดการ (Management Company) Hang Seng Investment Management Limited
การจ่ายเงินปันผล 2 ครั งต่อปี (ถ้ามี)

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (Total Expenses
Ratio)

0.65% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ผู้ดูแลผลประโยชน ์(Trustee) HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited
วันที จดทะเบียนจัดตั งกองทุน 10 ธันวาคม 2546

มูลค่าขั นตํ าของการซื อขาย (Trading Unit) 200 หน่วย (Unit)

2.ข้อมูลสําคัญเกี ยวกับ ดัชน ีHang Seng China Enterprises Index (HShare Index) 
ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index จัดทําโดย Hang Seng Indexes Company Limited (HSIL) เผยแพร่ครั งแรกเมื อวันที  8 ส.ค.2537 จดทะเบียนที ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (SEHK)
ปัจจุบันมีเผยแพร่ทาง internet เช่น www.hsi.com.hk หรือ Bloomberg 
• ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index มีส่วนประกอบเป็นหุ้นจํานวน 40 หลักทรัพย์ที มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalisation) สูงสุดที คัดเลือกมาเป็นส่วนประกอบของดัชนีและมี
น้ําหนักของหุ้นแต่ละตัวไม่เกินร้อยละ 10 
• ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index มีการคํานวณ โดยวิธี Freefloatadjusted Market Capitalisation ซึ งประกอบด้วยหุ้นจํานวน 40 หลักทรัพย์ที มีมูลค่าตลาดหุ้นปรับด้วย Free
Float สูงสุดเฉลี ย 12 เดือนย้อนหลัง และมีสภาพคล่องสมํ่าเสมอในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง
• ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index จะมีความถี ในการทบทวนเปลี ยนแปลง (review) โดย HSIL ทุกไตรมาสซึ งอาจทําให้หลักทรัพย์ที เป็นส่วนประกอบของดัชนีมีการเปลี ยนแปลง
(แหล่งที มาของข้อมูล: www.hangseng.com.etf, Hang Seng HShare Index ETF, Prospectus as of July 25, 2013 ) 
3.ความเสี ยงที สําคัญของ Hang Seng HShare Index ETF 
3.1 ปัจจัยที มีผลทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของ กองทุน Hang Seng HShare Index ETF (ต่อไปในหัวข้อนี จะเรียกว่า “กองทุน HShare ETF”) ผันผวน
• การเปลี ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน HShare ETF ขึ นอยู่กับการเปลี ยนแปลงของสภาวะตลาด อันมีปัจจัยมาจากสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ตลาดการเงิน เป็นต้น
นอกจากนี การเปลี ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน HShare ETF จะขึ นอยู่กับหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ฐานะทางการเงิน ภาคอุตสาหกรรม ที ตั งทางภูมิศาสตร์ของผู้ออกหลัก
ทรัพย์ และระดับของเงินลงทุนของผู้ออก
• ในกรณีที ดัชน ีHang Seng China Enterprises มีการกระจุกตัวในการลงทุนในหลักทรัพย์ของอุตสาหกรรมหนึ ง ๆ หรือกลุ่มของอุตสาหกรรมใด ๆ กองทุน HShare ETF ก็จะมีการลงทุนที 
กระจุกตัวในลักษณะเดียวกันด้วย และในกรณีนี ผลการดําเนินงานของ กองทุน HShare ETF อาจจะขึ นอยู่กับผลการดําเนินงานของอุตสาหกรรม หรือกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว และอาจมีความ
ผันผวนมากกว่ากองทุนอื น ๆ ที มีการกระจุกตัวในการลงทุนน้อยกว่า
• ผู้จัดการกองทุน HShare ETF อาจลงทุนในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ งในสัดส่วนสูงอย่างมีนัยสําคัญ ในกรณีนี ผลการดําเนินงานของกองทุน HShare ETF อาจจะขึ นอยู่กับผลการดําเนิน
งานของหลักทรัพย์นั น ๆ และอาจมีความผันผวนมากกว่ากองทุนอื น ๆ ที มีการกระจายการลงทุนมากกว่า
• กองทุน HShare ETF ไม่ได้บริหารกองทุนเชิงรุก (actively managed) โดยผู้จัดการกองทุนจะไม่มีสิทธิที จะคัดเลือกหลักทรัพย์รายตัวเพื อลงทุน หรือ ไม่สามารถที จะบริหารจัดการกองทุน
แบบปกป้อง (defensive positions) ในช่วงภาวะตลาดขาลง ดังนั น หากดัชนี Hang Seng China Enterprises ปรับตัวลง จะส่งผลให้หน่วยลงทุนของกองทุน HShare ETF ลดลงด้วยเช่นกัน
• เมื อผู้ลงทุนใน “กองทุน HShare ETF” ขายคืนหน่วยลงทุน อาจได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ มแรก หรือได้รับผลขาดทุน

3.2 ปัจจัยหรือความเสี ยงเพิ มเติม ที เกี ยวข้องกับ “HShare ETF” ที ต้องพิจารณาเพิ มเติม
• ความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV)/หน่วย และ ราคาซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK: 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ/ิหน่วย ของกองทุน HShare ETF โดยทั วไปจะผันผวนเป็นไปตามความเคลื อนไหวของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises 
ระดับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises ที เป็นข้อมูลในระหว่างวัน อาจจะมีความแตกต่างจากราคาปิด ณ สิ นวันของดัชนีนี ในตลาดหลักทรัพย์ SEHK 
หน่วยลงทุนของกองทุน HShare ETF ที มีการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK จะซื อขายด้วยราคาตลาดในขณะนั น ซึ งจะผันผวนในระหว่างวันทําการซื อขาย
แม้ว่าโดยหลักการจะคาดการณ์ว่า ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน HShare ETF ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK ควรจะใกล้เคียงกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV)/หน่วย แต่มีโอกาสที  2
ค่านี จะแตกต่างกัน เนื องจากความต้องการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ , สภาพคล่องและส่วนต่างของราคาเสนอซื อเสนอขาย ซึ งสาเหตุเหล่านี จะทําให้ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน H
Share ETF ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK มีค่าสูงกว่า หรือ ตํ่ากว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV)/หน่วยของกองทุน HShare ETF ได ้ นั นคือ สามารถเกิด Premium หรือ Discount ได ้
• ความสัมพันธ์กับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises : ผลการดําเนินงานของ กองทุน HShare ETF อาจไม่เท่ากับผลการดําเนินงานของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises ความแตก
ต่างอาจมีสาเหตุเนื องจากกองทุน HShare ETF มีค่าใช้จ่ายของกองทุน และปัจจัยอื น ๆ เช่น การปรับค่า NAV ความสัมพันธ์ที ไม่สมบูรณ์ของหลักทรัพย์ที กองทุน HShare ETF ลงทุน กับหลัก
ทรัพย์ในดัชน ีHang Seng China Enterprises ความแตกต่างของเวลาในการปรับหลักทรัพย์ระหว่าง กองทุน HShare ETF กับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises กองทุน HShare ETF
อาจจะไม่ได้ลงทุนในหลักทรัพย์ครบทุกตัวที เป็นส่วนประกอบของดัชนี Hang Seng China Enterprises โดยการใช้กลยุทธ ์sampling techniques หรือ การใช ้Futures หรืออนุพันธ์อื น อาจมี
ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของผลการดําเนินงานของกองทุน HShare ETF กับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises ได ้
• การซื อขาย และการ Listed : หากดัชนี Hang Seng China Enterprises ถูกยกเลิก หรือ ใบอนุญาตของผู้จัดการกองทุน HShare ETF กับผู้มีสิทธ ิ(proprietor and provider) ในดัชนี Hang
Seng China Enterprises ถูกยกเลิก ผู้จัดการกองทุน HShare ETF โดยการหารือกับ Trustee อาจขออนุญาตจากหน่วยงานผู้กํากับดูแล เพื อใช้ดัชนีอื นแทนดัชนี Hang Seng China
Enterprises โดยดัชนีนั นจะเป็นดัชนีที มีตลาดรองซื อขาย และมีวัตถุประสงค์ในทํานองเดียวกับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว กองทุน HShare ETF ก็จะ
ยังคงมีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนที สอดคล้องกับดัชนีเช่นเดิม
หากหน่วยลงทุนเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ (SEHK) ผู้จัดการกองทุนโดยการหารือกับ Trustee อาจขออนุญาตจากหน่วยงานผู้กํากับดูแล เพื อบริหารกองทุน HShare ETF ในลักษณะ
Traditional Index โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ซึ งในกรณีนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอนหน่วยลงทุน หรืออีกกรณีผู้จัดการกองทุนอาจยกเลิก
กองทุน กองทุน HShare ETF ได ้ หาก Trustee พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ และเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนอาจสูง
หรือต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้
แม้ว่ากองทุน HShare ETF จะจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะมีปริมาณซื อขายมาก (active trading) 
ส่วนประกอบของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises อาจมีการเปลี ยนแปลง และหลักทรัพย์ที เป็นส่วนประกอบของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises อาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลัก
ทรัพย์จดทะเบียนได้
• ความผันผวนของตลาดหุ้น : มูลค่าของหุ้น รวมถึงหุ้น HShare อาจมีความผันผวน จากผลกระทบอันมีปัจจัยมาจากผู้ออก การเปลี ยนแปลงทางการเมือง สภาวะเศรษฐกิจ ซึ งในระยะสั นราคา
หุ้นอาจมีความผันผวนสูงอันเนื องมาจากปัจจัยเหล่านี ปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อหุ้นแต่ละประเภท หรือแต่ละส่วนของตลาดแตกต่างกัน เช่น หุ้นประเภท Large Cap จะได้รับผลกระทบต่าง
จากหุ้นประเภท Small Cap, “หุ้นเติบโต” (Growth Stock) จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยข้างต้นต่างจาก หุ้นคุณค่า” (Value Stock) 
ปัจจัยภายในของบริษัทจดทะเบียน, ปัจจัยการเมือง และสภาวะทางเศรษฐกิจ อาจมีผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียนรายใดรายหนึ ง หรือบริษัทจดทะเบียนในธุรกิจอุตสาหกรรมหนึ ง ๆ หรือกระทบ
ตลาดในภาพรวมทั งหมดได้
• การให้ยืมหลักทรัพย์ : กองทุน HShare ETF มีความเสี ยงหากมีการทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ได้แก่ ความเสี ยงจากการทําธุรกรรมกับคู่สัญญา (Counterparty Risk) ซึ งเกิดจากการไม่
ปฏิบัติตามสัญญาของคู่สัญญา ความเสี ยงของกฎหมาย (Regulatory Risk) ที เปลี ยนแปลง เป็นโมฆะ หรือสัญญาไม่มีสามารถบังคับใช้ได้ และความเสี ยงของตลาด (Market Risk) จากความ
ผันผวนของตลาด สภาพคล่องของตลาด และความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน
• การ Short Selling : กองทุน HShare ETF อาจทํา short sales หากคาดการณ์ว่า ราคาของหลักทรัพย์ที ซื อในตลาดจะเป็นราคาที ตํ่ากว่าราคาที จะขายได้ตามธุรกรรม short sales โอกาสที 
จะขาดทุนจากธุรกรรม short sales จะแตกต่างจากการทําลงทุนด้วยเงินสดในหุ้นตัวเดียวกัน โดยโอกาสที จะขาดทุนจากธุรกรรม short sales ไม่มีเพดานสูงสุด เพราะราคาหุ้นตัวนั น สามารถขึ น
ไปได้อย่างไม่มีเพดาน ในขณะที หากลงทุนซื อขายหุ้นตัวเดียวกันด้วยเงินสด โอกาสขาดทุนสูงสุดจะเท่ากับเงินลงทุนเริ มแรกเท่านั น
• การเปลี ยนแปลงของผู้ออกหลักทรัพย:์ การเปลี ยนแปลงสถานะทางการเงินของผู้ออก, การเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือการเมืองอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของผู้ออก ผู้ออกหลัก
ทรัพย์ที เป็นบริษัทขนาดเล็ก หรือเป็นที รู้จักน้อยกว่าจะมีความผันผวนของมูลค่าหลักทรัพย์มากกว่าบริษัทขนาดใหญ่ ปัจจัยที ส่งผลกระทบต่อผู้ออกหลักทรัพย์แต่ละบริษัทนี อาจมีผลกระทบต่อ
หลักทรัพย์ที เป็นส่วนประกอบของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises 
• Market Maker: อาจมีหรือไม่มี Market Maker สําหรับกองทุน HShare ETF ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าสภาพคล่องในตลาดรองอาจได้รับผลกระทบในทางลบหากกองทุนไม่มี Market Maker 
• ความเสี ยงจากการเลิกกองทุน HShare ETF : กองทุน HShare ETF อาจถูกยกเลิกโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงือนไขในหัวข้อ “การเลิกกองทุน HShare ETF” ซึ งในขณะที เลิกกองทุน
ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าอาจได้รับเงินลงทุนน้อยกว่าที ได้ลงทุนไว้ได้
• ความเสี ยงที เกี ยวกับการจ่ายเงินปันผลจากเงินลงทุนเริ มแรก หรือมีผลกระทบต่อเงินลงทุนเริ มแรก : ผู้จัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากเงินลงทุนเริ มแรก หรือมีผลไปกระทบไปลดเงิน
ลงทุนเริ มแรก (capital) ตามดุลพินิจของผู้จัดการ ซึ งการจ่ายเงินปันผลในลักษณะดังกล่าวจะเป็นการคืนหรือไถ่ถอนเงินลงทุนเริ มแรกบางส่วนของผู้ลงทุนคืนให้ผู้ลงทุนไปด้วย อาจส่งผลให้
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนลดลงทันที
3.3 ปัจจัยความเสี ยงทั วไปที เกี ยวข้องกับแผ่นดินใหญ่
• การเมืองและเศรษฐกิจ : การลงทุนของกองทุน HShare ETF จะสอดคล้องกับหลักทรัพย์ส่วนประกอบของดัชน ีHang Seng China Enterprises ซึ งหุ้นที เป็นส่วนประกอบของดัชนีจะรวมถึง
หุ้นของบริษัท/นิติบุคคลที ดําเนินการในจีนแผ่นดินใหญ่ (Mainland incorporated enterprises) และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (SEHK) ซื อขายในฮ่องกง (HShares) เป็นหลัก
บริษัทเหล่านี มีธุรกิจที ขึ นกับโอกาสการเติบโตของจีนแผ่นดินใหญ่อย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าสภาวะทางเศรษฐกิจในจีนแผ่นดินใหญ่จะแตกต่างจากประเทศที พัฒนา
แล้วในหลายด้าน รวมถึงบทบาทของภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ, ระดับการพัฒนา, อัตราการเติบโต และการควบคุมการแลกเปลี ยนเงินตรา กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบของตลาดทุน
อาจยังไม่พัฒนาเทียบเท่ากับประเทศที พัฒนาแล้ว
การลงทุนของกองทุน HShare ETF มีความเสี ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) และมีความเสี ยงเฉพาะจากการตลาดในจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ งปัจจัยความเสี ยงเฉพาะเหล่านี 
จะไม่ใช่ลักษณะเดียวกับตลาดที พัฒนาแล้ว เช่น
1. สภาพคล่องน้อยกว่า และความมีประสิทธิภาพที น้อยกว่าของตลาดหลักทรัพย์
2. ความผันผวนของราคาที สูงกว่า
3. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และการควบคุมการแลกเปลี ยน
4. ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนที เผยแพร่มีน้อยกว่า
5. ข้อจํากัดในการส่งเงินกลับออกนอกประเทศ
6. ค่าใช้จ่ายในการทํา Transaction ค่าใช้จ่ายผู้ดูแลผลประโยชน์ที สูงกว่า รวมถึงความเสี ยงที สูงกว่าในการ Settlement 
7. ความยากในเรื องของการบังคับสัญญา
8. ระดับการบังคับใช้กฎหมายเกี ยวกับตลาดทุนน้อยกว่า
9. มาตรฐานบัญชีที แตกต่างกัน การเปิดเผยข้อมูล และรายงานต่างๆ
10. การแทรกแซงของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ
11. อัตราเงินเฟ้อที สูงกว่า
12. ความไม่แน่นอนทางสังคม, การเมือง และเศรษฐกิจ
13. ความเสี ยงของการยึดทรัพย์หรือการเวนคืน และการก่อการร้าย

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไข
หรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
พิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที แก้ไข เปลี ยนแปลงของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ดังกล่าว โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดําเนินการ ทั งนี ใน
กรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั นๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิด
ไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารหนี 
1.1.1 พันธบัตร
1.1.2 ตั วเงินคลัง
1.1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.1.4 ตั วแลกเงิน
1.1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตามข้อ 1.1.1  1.1.7 ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิง
จากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนในตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้าตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี) ตามที ระบุไว้ในตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย
ส่วนที  2 ถึง ส่วนที  4 เป็นไปตามประกาศ
ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซื อขายล่วงหน้า (derivatives)

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่าง เพื อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนได้ เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาด
ทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีหนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ ประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติม และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที แก้ไข เปลี ยนแปลงของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุนดังกล่าว โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดําเนินการ ทั งนี ใน
กรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั นๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้วทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทํา
สัญญาในประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที มีการซื อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิก WFE
ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารทุนต่างประเทศ
1.1.1 หุ้น
1.1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มเติมที โอนสิทธิได ้(Transferable Subscription Right: TSR)
1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นหุ้นหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.5 ตราสารทุนอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 – 1.1.4 ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
1.2 ตราสารหนี ต่างประเทศ
1.2.1 พันธบัตร
1.2.2 ตั วเงินคลัง
1.2.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4 ตั วแลกเงิน
1.2.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.2.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตามข้อ 1.2.1  1.2.7 ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนในตั วแลกเงินต่างประเทศ หรือตั วสัญญาใช้เงินต่างประเทศ ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การ
ค้าตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดย สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับผู้รับฝากตามข้อ 3.13.1 ส่วนที  1 ข้อ 2.4
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ในตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

ส่วนที  2: ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ปัจจุบันในการลงทุน
ทั งนี ยกเว้น การลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้ในสัดส่วนมากกว่าหรือเท่ากับ
80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั น

ส่วนที  3 เป็นไปตามประกาศ
ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ ทั งนี ยกเว้น

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

(% ของ NAV)

1 หน่วย CIS

1.1 ในประเทศ ไม่เกิน 10%

1.2 ต่างประเทศ ไม่เกิน 15%

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

(% ของ NAV)

1 หน่วย CIS

1.1 ในประเทศ ไม่เกิน 20%

1.2 ต่างประเทศ ไม่จํากัดอัตราส่วน

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุก
วันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัทจัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ นการ
คํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอก
เหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํารายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการสั งขายคืนหนว
ยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกอง
ทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องใน
ต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื น
ใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E
Wallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดให้มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่อง
ทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที 
เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามมติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้อง
ไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข)  มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1)  เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(2)  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบ
เรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3)  แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผล
ประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4)  ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการ
ขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่า
การขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขายคืนหรือสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่าน
ทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วย
ลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วน
การลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิด
ขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนหรือสับเปลี ยนออกที หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ ซึ งจะดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และ
เป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing
Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วน
การลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วย
ลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการ
ใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมด
ของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งเป็นไปตาม
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies – ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทาง
ปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วน
การลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดัง
กล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนิน
การหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก
เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนด
เพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะ
กําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี 
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน
มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
เข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคง
ลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้ADLs บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการทํารายการซื อหน่วย
ลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็น
สําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนด
ไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี 
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพคล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่เพียงพอใน
การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชย
ต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption Gate ในกรณีที ได้รับ
ชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวม
ของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยังคงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํา
รายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings
และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วย
ลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้notice period บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะ
ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุน
รวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณ
จากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช้
Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่
มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่
ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือได้
ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพ
คล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ
และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน
Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่
ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิด
จากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจ
จะได้รับชําระเงินจากคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก เฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate หรือ
เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้อง
กําหนด

3. การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล
(side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4. บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ
ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ
เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกิน
กว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผล
ประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารง
ความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วน
บุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วัน
ทําการ

5. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4. และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติดัง
ต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4. (1) (2)
(3) หรือ (5) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั น
ให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 4. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วัน
ทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวัน
ทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื น
และผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคํา
สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบ
ว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจาก
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั ง
ซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้าน
ภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั ง
ในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศ
สหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของ
นิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4

3. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หาก
การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยง
ด้านภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมาย
อื นทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่
เกินร้อยละ 4.280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปีของมูลค่าที เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี ได้แก่ ค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการคํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

โดยกรณีที กองทุนเข้าข่ายเลิกกองทุนตามเงื อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด ก่อนครบระยะเวลา 1 ปี นับตั งแต่วันถัดจากวันจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสําหรับช่วงเวลาตั งแต่วันถัดจากวันที กองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด
จนถึงวันครบระยะเวลา 1 ปี นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปีของจํานวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นก
องทุนรวม

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.696 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปีของมูลค่าที เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี ได้แก่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการคํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ
(2) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายอื นของผู้ดูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ ตามที จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการทําธุรกรรมต่อ
รายการ (Transaction fee) ค่า SWIFT Telex ค่าใช้จ่ายในการส่งไปรษณีย์ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงินเพื อชําระราคาหลักทรัพย์ (Settlement Advance/
Contractual Settlement) จากผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ กรณีเกิดรายการ failed trade ในรายการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายของผู้ดูแลผลประโยชน์ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก ค่าใช้
จ่ายของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศในการให้บริการทั วไป เป็นต้น

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปีของมูลค่าที เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี ได้แก่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการคํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ1.310ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 
(บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนดังกล่าว) 
(1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าธรรมเนียมการเพิ มเงินทุนจดทะเบียน
(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือหรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิก
ใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ
(3) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื น
คืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(4) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกอง
ทุน รวมถึง ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และ ค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการประเมิน
ทรัพย์สินอื น
(5) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินอื นแทนเงิน
(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 0.803 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะทยอยตัดจ่ายค่าโฆษณาตามระยะเวลาของประโยชน์ที ได้รับ หรือบริษัทจัดการจะ
พิจารณากําหนดระยะเวลาที ใช้ในการตัดจ่ายที เหมาะสม โดยระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เกิน 1 ปี นับตั งแต่วันที เกิดค่าโฆษณานั น
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ในหนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและ
บุคคลอื นที เกี ยวข้องกับ กองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ นหรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน
(9) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(10) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
ส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 
(11) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน
(12) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดสรรวงเงินในต่างประเทศเพิ มเติมจากหน่วยงานที มีอํานาจ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมเมื อได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าว
(13) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์ ค่าจัดส่ง และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุน และแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน และเอกสารที เกี ยวข้อง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที เกี ยวข้องกับการดําเนินงาน
ของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลัก
ทรัพย์ทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ป้องกันผลประโยชน์ ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที เกี ยวกับการชําระราคา รับชําระราคา ค่าธรรมเนียมในการทํารายการ ค่าบริการพิเศษที เกี ยวข้องกับการตรวจสอบการลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการแลก
เปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา ค่าประกันความเสี ยงจากการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ
ทั งที เกิดในประเทศไทยและต่างประเทศ หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น
(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุนทั งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตามกฎหมาย ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อ
รักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการประสานงาน
เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทางเป็นต้น
(16) ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับ ผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนฯลฯ
(17) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่า
ใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทางไปรษณีย์
(18) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี ยนและวิธีการคํานวณค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ กับจํานวนเงินที จ่ายชําระจริง
(19) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)
หมายเหตุ : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมตามหัวข้อ 15 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ โดยรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี
การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 
การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1 15.2.2 (1) และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 5 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน ยกเว้นการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามข้อ 15.2.1 วรรคสองจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ข้างต้น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ 15.2.6 (1) ถึง (18) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุน
เฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั น
ยกเว้นกรณีที กองทุนเข้าข่ายเลิกกองทุนตามเงื อนไขการเลิกกองทุน ก่อนครบกําหนดอายุกองทุน บริษัทจัดการจะบันทึกค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและค่าใช้จ่ายรอการตัดจ่ายดังกล่าวที เหลือ
ทั งหมดภายในวันเลิกกองทุน
ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที ใช้ในการคํานวณค่าใช้จ่าย เป็นมูลค่าทรัพย์สินในสกุลเงินบาท

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกิน 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนหน่วยลงทุนในวัน
ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกิน 53.50 บาทต่อรายการ หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1) ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2) ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถ
นําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund
Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ ง
พิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื นๆ โดยนาย
ทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
หมายเหตุ
การคํานวณค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการ
โอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน จะบวกด้วยภาษี มูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ไม่มี

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการดัง
กล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่ง
ของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที 
บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลัก
เกณฑ์ดังนี (ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให ้
บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติ
พิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการใน
กรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที ได้รับการผ่อนผัน โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือ
การหาดอกผลโดยวิธีอื นที กองทุนลงทุนในต่างประเทศ รวมกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที กองทุนลงทุนในประเทศไทย
16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
รายละเอียด
(1) อัตราแลกเปลี ยน : บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนที ตกลงกันระหว่างผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและบริษัทจัดการ โดยเป็นไปตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้ หรือ ที จะประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมในอนาคต โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว
(1.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(1.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล
(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
บริษัทจัดการอาจดําเนินการไม่เป็นไปตามกําหนดเวลาในข้อ 1.11.4 ในกรณีดังต่อไปนี 
1. กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวัน
หยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือไม่สามารถ
ดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็นเพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทํา
ธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับกองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่ โดยบริษัทจัดการ
จะดําเนินการคํานวณและประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ 2.12.4 โดยไม่ชักช้าเมื อได้รับข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
2. กรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการ
3. กรณีที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต. หรือ กรณีที ประกาศกฎระเบียบที เกี ยวข้องของสํานักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ทําได้
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที คํานวณนั น
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น
16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษ
ทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้
ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด
16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 1 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางหนังสือพิมพ์ และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าวด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศข้อมูลดังกล่าวทางช่องทางอื นแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์ และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของ
ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัท
จัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย
16.4.2. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะ
คํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให ้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน
16.4.3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง
หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่
การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลัก
ทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด
เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขาย
หลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มี
การจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้
16.4.4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้
จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

เป็นไปตามประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การ
ขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอด
จนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและ
บริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะ
ผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ#์1

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0133/2558] หน้า 2 / 16



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart China Challenge Fund#1 

1.3. ชื อย่อ :  TCHChallenge#1 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.กองทุนจะเลิกกองทุน หากภายในระยะเวลาประมาณ 1 ปีนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เกิดเหตุตามเงื อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื อกองทุนมี มูลค่าหน่วย
ลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด (โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันครบกําหนดระยะเวลา1 ปี ดังกล่าว ถึงผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับตั งแต่วันสิ นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุน) 
2. เมื อครบระยะเวลา 1 ปีนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนยังไม่ถึงระดับตามเงื อนไขการเลิกกองทุน ตามข้อ 1 กองทุนจะเปิดให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื อ หรือ ขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ โดยเริ มในวันทําการแรกหลังครบ 1 ปี เว้นแต่บริษัทจัดการจะกําหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื น
เพื ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงรับทราบ และยินยอมให้ดําเนินการทั งหมดข้างต้นแล้ว หากมีการเปลี ยนแปลงกําหนดวันเปิดให้บริการซื อขาย
บริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี หากเกิดเหตุตามเงื อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด กองทุนจะ
ดําเนินการเลิกกองทุน เพื อคืนเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังถือหน่วยลงทุนอยู่ ณ วันนั น ตามข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของนายทะเบียนและตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ถือต่อจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายแล้วทั งหมด
ทั งนี เงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนเมื อเกิดเหตุตามเงื อนไขการเลิกกองทุน ตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้นเมื อคํานวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุน อาจมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าหน่วย
ลงทุน 10.86 บาท ที เป็นเงื อนไขในการเลิกกองทุนดังกล่าว เนื องจากการหักค่าใช้จ่าย และกันสํารองค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องของกองทุน และการปรับตัวขึ นลงของราคา หรือผลตอบแทนของหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือมีไว้ในขณะที กองทุนจําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินนั น ซึ งอาจได้รับผลกระทบหรือมีราคาเปลี ยนแปลงลดลง จากความผันผวนของปัจจัยภายในและ
ภายนอกที เกี ยวข้องของหลักทรัพย์ เช่น ฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลี ยน อัตราดอกเบี ย เป็นต้น

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) บริษัทจัดการจะนําเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินวงเงินที ได้รับจัดสรร หรือได้รับ
จัดสรรเพิ มเติมจากหน่วยงานที มีอํานาจในการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศให้แก่บริษัทจัดการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยื นขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมต่อหน่วยงานที มีอํานาจในการจัดสรรวงเงินลงทุน
ในต่างประเทศให้แก่บริษัทจัดการได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที หน่วยงานที มีอํานาจในการจัดสรรวงเงินดังกล่าวกําหนด
และขอสงวนสิทธิในการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนของโครงการและหรือการดําเนินการอื นใดที เกี ยวข้องได้ โดยถือว่าไม่ปฏิบัติผิด
ไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน และถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศหากเกิดกรณีสุดวิสัย เช่น หน่วยงานที มีอํานาจเรียก
วงเงินลงทุนในต่างประเทศคืน และ/ หรือเหตุผลอื นที จําเป็นและสมควร โดยไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดไปจากโครงการ

(4) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกิน 150 ล้านบาท ทั งนี ในกรณีดังกล่าวบริษัทจัดการจะต้องมีวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพียงพอที จะรองรับ
หรือสามารถขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมเพื อรองรับได้ โดยเป็นไปตามแนวทางที หน่วยงานที มีอํานาจอนุญาต หรือ
เห็นชอบให้ดําเนินการได้

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 2.8 หน่วย (มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน) 
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัดไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุด
ไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์บริษัทจัดการ หรือช่องทาง
อื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนใน
สัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยในขณะที จัดตั งกองทุน กองทุนมีเป้าหมายที จะเน้นลงทุนในกองทุน Hang Seng HShare Index ETF เป็นหลัก ดังนั น จึงมีวัตถุประสงค์เพื อสร้าง
ผลตอบแทนของกองทุน ให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับผลตอบแทนของกองทุน Hang Seng HShare Index ETF โดยเป็นทางเลือกในการลงทุนให้กับผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการ
ลงทุนบางส่วนไปยังช่องทางการลงทุนที สะท้อนผลตอบแทนของดัชนีตราสารทุนของบริษัทในประเทศจีนที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศฮ่องกง คือ ดัชนี Hang Seng China
Enterprises 
อย่างไรก็ตาม เนื องจากกองทุนนี มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนที ต้องหักออกจากกองทุน รวมถึงความจําเป็นในการดํารงสภาพคล่องของกองทุนไว้บางส่วน รวมถึงการ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราซึ งขึ นอยู่กับดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ปัจจัยเหล่านี อาจมีผลทําให้ผลการดําเนินงานของกองทุนตํ่ากว่าดัชนี Hang Seng
China Enterprises และหรือกองทุน Hang Seng HShare Index ETF ซึ งเหตุผลดังกล่าวมีส่วนทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี อาจจะไม่ได้เคลื อนไหวขึ นลงตามดัชนี Hang Seng H
Share Index ETF และหรือกองทุน Hang Seng HShare Index ETF อย่างสมบูรณ์
ผู้ลงทุนที จะพิจารณาลงทุนในกองทุนนี จึงต้องสามารถยอมรับความเสี ยงของดัชนีตราสารทุนของบริษัทในประเทศจีนที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศฮ่องกง Hang Seng HShare
Index ETF และความเสี ยงของการลงทุนในหุ้นของบริษัทประเทศจีนที จดทะเบียนในประเทศฮ่องกง ที อาจมีความผันผวนสูงได้ และยังคงมีความเสี ยงของอัตราแลกเปลี ยนด้วย เพราะกองทุนนี 
อาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราที อาจเกิดขึ นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์
ในแต่ละขณะขึ นอยู่กับดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน Hang Seng HShare Index ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ฮ่องกง (HONG KONG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ทั งนี จะทําเพื อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านั น

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
ตัวชี วัด (Benchmark) ของกองทุนนี คือ ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index 
และในการแสดงดัชนีชี วัดผลการดําเนินงานดังกล่าว บริษัทจัดการจะแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี ยน ที สอดคล้องกับการวัดผลการดําเนินงานของกองทุน ณ วันทําการที คํานวณ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผยข้อมูล/
อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

1. กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุน
เดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนมีเป้าหมายที 
จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน Hang Seng HShare Index ETF ซึ ง
กองทุน Hang Seng HShare Index ETF มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื อสร้างผลตอบแทน (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ที สอดคล้อง
ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Hang Seng China Enterprises โดยกลยุทธ์หลักจะลงทุนในหุ้นที เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนี Hang Seng China Enterprises กองทุน Hang Seng HShare Index ETF บริหารและจัดการโดย Hang Seng
Investment Management Limited โดยจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong
Kong : “SEHK”) 
2. ส่วนที เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที สํานักงาน
ก.ล.ต กําหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นใน
ต่างประเทศ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนรวมที มีวัตถุประสงค์เพื อบริหารสภาพคล่อง ตราสารหนี เงินฝากในสถาบัน
การเงินต่างประเทศ ทั งนี บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที เป็นการลงทุนในประเทศ เช่น ตราสารแห่งหนี ใน
ประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่
กรณี ตํ่ากว่า 1 ปี หรือการลงทุนอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั งนี เพื อ
อํานวยความสะดวกหรือเพื อป้องกันปัญหาในการดําเนินงานของกองทุน เช่น เพื อรอการลงทุน หรือเพื อชําระค่าใช้จ่าย เพื อ
รักษาสภาพคล่อง หรือเพื อการอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกัน หรือในกรณีที เกิดเหตุผิดปกติที เกิดจากปัจจัยที ควบคุมไม่ได้
เป็นต้น
3. เนื องจากกองทุนนี มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนที ต้องหักออกจากกองทุน รวมถึงความจําเป็นในการ
ดํารงสภาพคล่องของกองทุนไว้บางส่วน รวมถึงการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราซึ งขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ปัจจัยเหล่านี อาจมีผลทําให้ผลการดําเนินงานของกองทุนตํ่ากว่าดัชนี Hang Seng
China Enterprises และหรือกองทุนHang Seng HShare Index ETF ซึ งเหตุผลดังกล่าวมีส่วนทําให้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี อาจจะไม่ได้เคลื อนไหวขึ นลงตามดัชนี Hang Seng China Enterprises และหรือกองทุน Hang Seng HShare
Index ETF อย่างสมบูรณ์
4. กองทุน Hang Seng HShare Index ETF อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management(EPM)) เช่น การทําสัญญาฟิวเจอร์ส และ/หรือสัญญา
ออปชั น ที อ้างอิงกับหลักทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิงที กองทุนหลักลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําให้กองทุนหลักสามารถสร้าง
ผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
ส่วนกองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 อาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้อง
กับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราที อาจเกิดขึ นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ น
อยู่กับดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที เกี ยวข้อง เช่น อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ฐานะความเข้มแข็งของประเทศในเชิงเปรียบเทียบเช่น สัดส่วนหนี สาธารณะต่อจีดีพี
ดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด ทุนสํารองระหว่างประเทศ อัตราดอกเบี ย แนวโน้มค่าเงินของสกุลเงินของประเทศเพื อนบ้านหรือ
ในภูมิภาคโดยรวมเทียบกับสกุลเงินที กองทุนลงทุน ซึ งการดําเนินการดังกล่าวต้องไม่ขัดกับประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย การบริหารความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนแบบยืดหยุ่น จึงอาจยังมีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน
เงินเหลืออยู่ ซึ งอาจทําให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี ยนหรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้ อีกทั ง การ
ทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุน ซึ งทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น
5. ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 จะไม่ลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และจะไม่ลงทุนโดยตรงในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได้
(NonInvestment grade)ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) และหลักทรัพย์ที ไม่มีการ
ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ในต่างประเทศ ยกเว้นในกรณีขณะที เริ มลงทุน ตราสารดังกล่าวได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อ
ถือลงตํ่ากว่า Investment grade กองทุนจะมีไว้ซึ งตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่วนให้เป็นไป
ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้
6. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทั งหมดมาลงทุนในประเทศไทย ทั งนี เพื อประโยชน์ของกองทุนโดย
รวมโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุน เช่น ในกรณีที มีความ
ผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที การเปลี ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทําให้การลงทุนในต่างประเทศ
ขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื นใดที เกิดจากสาเหตุที ไม่สามารถควบคุมได้ เช่นการเปลี ยนแปลงของกฎหมาย
หรือประกาศที เกี ยวข้อง
เงื อนไขอื น
1. ในขณะที จัดตั งกองทุน สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดให้ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนรวมที ลงทุนในต่างประเทศ (foreign
investment fund) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเพื อกองทุนดังกล่าวต้องเป็นการลงทุนในต่างประเทศ (offshore
investment) เป็นหลักโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั งนี การคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามวรรคหนึ งการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะ
เวลาดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
• ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
• ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ

•ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ
ในกรณีที การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการ
แก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าว
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน ( classes หรือ subclasses of shares) ทั งนี 
โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงกองทุนรวมต่าง
ประเทศที กองทุนลงทุนที แตกต่างไปจากที ระบุในรายละเอียดโครงการกองทุนนี เช่น กรณีที กองทุนรวมต่างประเทศกองเดิมมี
การเปลี ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ เปลี ยนแปลงรายละเอียดการซื อขาย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย เปลี ยน
บริษัทจัดการ หรือกรณีอื นที ทําให้กองทุนนี อาจได้รับผลกระทบในทางลบ โดยกองทุนรวมต่างประเทศที อาจมีการพิจารณา
เลือกลงทุนทดแทนกองทุนเดิม จะต้องมีนโยบายการลงทุนที ยังสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ทั งนี ในกรณีดัง
กล่าวจะเป็นไปเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั นๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว
3. ในกรณีที กองทุนลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักนั น หากปรากฏว่า
กองทุนหลักนั นมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
เงื อนไข ในกรณีที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) แจ้งเหตุที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที ปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที สนใจจะลงทุนเพื อให้ผู้ที สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม
ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย
ทั งนี ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในกรณีที มีการดําเนินการเปลี ยน/โอนย้าย กองทุนจะยกเว้นไม่นําเรื องการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน
ข้อมูลกองทุน Hang Seng HShare Index ETF ซึ งเป็นกองทุนรวมในต่างประเทศที กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลน
จ#์1 จะพิจารณาลงทุน”
แหล่งข้อมูล: www.hangseng.com.etf 
1. Hang Seng HShare Index ETF, Prospectus as of July 25, 2013 
2. Fund Fact Sheet, January, 2014 ของกองทุน Hang Seng HShare Index ETF 
ทั งนี ข้อมูลต่อไปนี อาจมีการเปลี ยนแปลงจากข้อมูล ณ วันที ที แสดง โดยส่วนที เปลี ยนแปลงไปจะเป็นไปตามข้อมูลในหนังสือชี 
ชวนของกองทุน Hang Seng HShare Index ETF ที มีการแก้ไขเพิ มเติมหรือที มีการให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันขึ น

1.ข้อมูลกองทุน Hang Seng HShare Index ETF 

ชื อกองทุนรวมในต่างประเทศ Hang Seng HShare Index ETF
ประเภทและวัตถุประสงค์การลงทุน Hang Seng HShare Index ETF เป็นกองทุนประเภท Exchange

Traded Fund (ETF)  ที มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนที 
สอดคล้องใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Hang Seng China
Enterprises Index
(ที มา: Hang Seng HShare Index ETF, Prospectus as of July
25,2013)
สกุลเงินฐาน (Base Currency)  ของกองทุน คือ ดอลล่าร์ฮ่องกง
(HKD)

วันที จดทะเบียนจัดตั งกองทุน 10 ธันวาคม 2546
ตลาดหลักทรัพย์ที จดทะเบียนซื อขาย  (Listed
Market)

ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong Kong :
“SEHK”)

รหัสหลักทรัพย์ 2828
บริษัทจัดการ (Management Company) Hang Seng Investment Management Limited
การจ่ายเงินปันผล 2 ครั งต่อปี (ถ้ามี)

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (Total Expenses
Ratio)

0.65% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ผู้ดูแลผลประโยชน ์(Trustee) HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited
วันที จดทะเบียนจัดตั งกองทุน 10 ธันวาคม 2546

มูลค่าขั นตํ าของการซื อขาย (Trading Unit) 200 หน่วย (Unit)

2.ข้อมูลสําคัญเกี ยวกับ ดัชน ีHang Seng China Enterprises Index (HShare Index) 
ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index จัดทําโดย Hang Seng Indexes Company Limited (HSIL) เผยแพร่ครั งแรกเมื อวันที  8 ส.ค.2537 จดทะเบียนที ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (SEHK)
ปัจจุบันมีเผยแพร่ทาง internet เช่น www.hsi.com.hk หรือ Bloomberg 
• ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index มีส่วนประกอบเป็นหุ้นจํานวน 40 หลักทรัพย์ที มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalisation) สูงสุดที คัดเลือกมาเป็นส่วนประกอบของดัชนีและมี
น้ําหนักของหุ้นแต่ละตัวไม่เกินร้อยละ 10 
• ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index มีการคํานวณ โดยวิธี Freefloatadjusted Market Capitalisation ซึ งประกอบด้วยหุ้นจํานวน 40 หลักทรัพย์ที มีมูลค่าตลาดหุ้นปรับด้วย Free
Float สูงสุดเฉลี ย 12 เดือนย้อนหลัง และมีสภาพคล่องสมํ่าเสมอในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง
• ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index จะมีความถี ในการทบทวนเปลี ยนแปลง (review) โดย HSIL ทุกไตรมาสซึ งอาจทําให้หลักทรัพย์ที เป็นส่วนประกอบของดัชนีมีการเปลี ยนแปลง
(แหล่งที มาของข้อมูล: www.hangseng.com.etf, Hang Seng HShare Index ETF, Prospectus as of July 25, 2013 ) 
3.ความเสี ยงที สําคัญของ Hang Seng HShare Index ETF 
3.1 ปัจจัยที มีผลทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของ กองทุน Hang Seng HShare Index ETF (ต่อไปในหัวข้อนี จะเรียกว่า “กองทุน HShare ETF”) ผันผวน
• การเปลี ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน HShare ETF ขึ นอยู่กับการเปลี ยนแปลงของสภาวะตลาด อันมีปัจจัยมาจากสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ตลาดการเงิน เป็นต้น
นอกจากนี การเปลี ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน HShare ETF จะขึ นอยู่กับหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ฐานะทางการเงิน ภาคอุตสาหกรรม ที ตั งทางภูมิศาสตร์ของผู้ออกหลัก
ทรัพย์ และระดับของเงินลงทุนของผู้ออก
• ในกรณีที ดัชน ีHang Seng China Enterprises มีการกระจุกตัวในการลงทุนในหลักทรัพย์ของอุตสาหกรรมหนึ ง ๆ หรือกลุ่มของอุตสาหกรรมใด ๆ กองทุน HShare ETF ก็จะมีการลงทุนที 
กระจุกตัวในลักษณะเดียวกันด้วย และในกรณีนี ผลการดําเนินงานของ กองทุน HShare ETF อาจจะขึ นอยู่กับผลการดําเนินงานของอุตสาหกรรม หรือกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว และอาจมีความ
ผันผวนมากกว่ากองทุนอื น ๆ ที มีการกระจุกตัวในการลงทุนน้อยกว่า
• ผู้จัดการกองทุน HShare ETF อาจลงทุนในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ งในสัดส่วนสูงอย่างมีนัยสําคัญ ในกรณีนี ผลการดําเนินงานของกองทุน HShare ETF อาจจะขึ นอยู่กับผลการดําเนิน
งานของหลักทรัพย์นั น ๆ และอาจมีความผันผวนมากกว่ากองทุนอื น ๆ ที มีการกระจายการลงทุนมากกว่า
• กองทุน HShare ETF ไม่ได้บริหารกองทุนเชิงรุก (actively managed) โดยผู้จัดการกองทุนจะไม่มีสิทธิที จะคัดเลือกหลักทรัพย์รายตัวเพื อลงทุน หรือ ไม่สามารถที จะบริหารจัดการกองทุน
แบบปกป้อง (defensive positions) ในช่วงภาวะตลาดขาลง ดังนั น หากดัชนี Hang Seng China Enterprises ปรับตัวลง จะส่งผลให้หน่วยลงทุนของกองทุน HShare ETF ลดลงด้วยเช่นกัน
• เมื อผู้ลงทุนใน “กองทุน HShare ETF” ขายคืนหน่วยลงทุน อาจได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ มแรก หรือได้รับผลขาดทุน

3.2 ปัจจัยหรือความเสี ยงเพิ มเติม ที เกี ยวข้องกับ “HShare ETF” ที ต้องพิจารณาเพิ มเติม
• ความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV)/หน่วย และ ราคาซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK: 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ/ิหน่วย ของกองทุน HShare ETF โดยทั วไปจะผันผวนเป็นไปตามความเคลื อนไหวของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises 
ระดับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises ที เป็นข้อมูลในระหว่างวัน อาจจะมีความแตกต่างจากราคาปิด ณ สิ นวันของดัชนีนี ในตลาดหลักทรัพย์ SEHK 
หน่วยลงทุนของกองทุน HShare ETF ที มีการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK จะซื อขายด้วยราคาตลาดในขณะนั น ซึ งจะผันผวนในระหว่างวันทําการซื อขาย
แม้ว่าโดยหลักการจะคาดการณ์ว่า ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน HShare ETF ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK ควรจะใกล้เคียงกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV)/หน่วย แต่มีโอกาสที  2
ค่านี จะแตกต่างกัน เนื องจากความต้องการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ , สภาพคล่องและส่วนต่างของราคาเสนอซื อเสนอขาย ซึ งสาเหตุเหล่านี จะทําให้ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน H
Share ETF ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK มีค่าสูงกว่า หรือ ตํ่ากว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV)/หน่วยของกองทุน HShare ETF ได ้ นั นคือ สามารถเกิด Premium หรือ Discount ได ้
• ความสัมพันธ์กับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises : ผลการดําเนินงานของ กองทุน HShare ETF อาจไม่เท่ากับผลการดําเนินงานของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises ความแตก
ต่างอาจมีสาเหตุเนื องจากกองทุน HShare ETF มีค่าใช้จ่ายของกองทุน และปัจจัยอื น ๆ เช่น การปรับค่า NAV ความสัมพันธ์ที ไม่สมบูรณ์ของหลักทรัพย์ที กองทุน HShare ETF ลงทุน กับหลัก
ทรัพย์ในดัชน ีHang Seng China Enterprises ความแตกต่างของเวลาในการปรับหลักทรัพย์ระหว่าง กองทุน HShare ETF กับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises กองทุน HShare ETF
อาจจะไม่ได้ลงทุนในหลักทรัพย์ครบทุกตัวที เป็นส่วนประกอบของดัชนี Hang Seng China Enterprises โดยการใช้กลยุทธ ์sampling techniques หรือ การใช ้Futures หรืออนุพันธ์อื น อาจมี
ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของผลการดําเนินงานของกองทุน HShare ETF กับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises ได ้
• การซื อขาย และการ Listed : หากดัชนี Hang Seng China Enterprises ถูกยกเลิก หรือ ใบอนุญาตของผู้จัดการกองทุน HShare ETF กับผู้มีสิทธ ิ(proprietor and provider) ในดัชนี Hang
Seng China Enterprises ถูกยกเลิก ผู้จัดการกองทุน HShare ETF โดยการหารือกับ Trustee อาจขออนุญาตจากหน่วยงานผู้กํากับดูแล เพื อใช้ดัชนีอื นแทนดัชนี Hang Seng China
Enterprises โดยดัชนีนั นจะเป็นดัชนีที มีตลาดรองซื อขาย และมีวัตถุประสงค์ในทํานองเดียวกับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว กองทุน HShare ETF ก็จะ
ยังคงมีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนที สอดคล้องกับดัชนีเช่นเดิม
หากหน่วยลงทุนเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ (SEHK) ผู้จัดการกองทุนโดยการหารือกับ Trustee อาจขออนุญาตจากหน่วยงานผู้กํากับดูแล เพื อบริหารกองทุน HShare ETF ในลักษณะ
Traditional Index โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ซึ งในกรณีนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอนหน่วยลงทุน หรืออีกกรณีผู้จัดการกองทุนอาจยกเลิก
กองทุน กองทุน HShare ETF ได ้ หาก Trustee พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ และเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนอาจสูง
หรือต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้
แม้ว่ากองทุน HShare ETF จะจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะมีปริมาณซื อขายมาก (active trading) 
ส่วนประกอบของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises อาจมีการเปลี ยนแปลง และหลักทรัพย์ที เป็นส่วนประกอบของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises อาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลัก
ทรัพย์จดทะเบียนได้
• ความผันผวนของตลาดหุ้น : มูลค่าของหุ้น รวมถึงหุ้น HShare อาจมีความผันผวน จากผลกระทบอันมีปัจจัยมาจากผู้ออก การเปลี ยนแปลงทางการเมือง สภาวะเศรษฐกิจ ซึ งในระยะสั นราคา
หุ้นอาจมีความผันผวนสูงอันเนื องมาจากปัจจัยเหล่านี ปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อหุ้นแต่ละประเภท หรือแต่ละส่วนของตลาดแตกต่างกัน เช่น หุ้นประเภท Large Cap จะได้รับผลกระทบต่าง
จากหุ้นประเภท Small Cap, “หุ้นเติบโต” (Growth Stock) จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยข้างต้นต่างจาก หุ้นคุณค่า” (Value Stock) 
ปัจจัยภายในของบริษัทจดทะเบียน, ปัจจัยการเมือง และสภาวะทางเศรษฐกิจ อาจมีผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียนรายใดรายหนึ ง หรือบริษัทจดทะเบียนในธุรกิจอุตสาหกรรมหนึ ง ๆ หรือกระทบ
ตลาดในภาพรวมทั งหมดได้
• การให้ยืมหลักทรัพย์ : กองทุน HShare ETF มีความเสี ยงหากมีการทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ได้แก่ ความเสี ยงจากการทําธุรกรรมกับคู่สัญญา (Counterparty Risk) ซึ งเกิดจากการไม่
ปฏิบัติตามสัญญาของคู่สัญญา ความเสี ยงของกฎหมาย (Regulatory Risk) ที เปลี ยนแปลง เป็นโมฆะ หรือสัญญาไม่มีสามารถบังคับใช้ได้ และความเสี ยงของตลาด (Market Risk) จากความ
ผันผวนของตลาด สภาพคล่องของตลาด และความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน
• การ Short Selling : กองทุน HShare ETF อาจทํา short sales หากคาดการณ์ว่า ราคาของหลักทรัพย์ที ซื อในตลาดจะเป็นราคาที ตํ่ากว่าราคาที จะขายได้ตามธุรกรรม short sales โอกาสที 
จะขาดทุนจากธุรกรรม short sales จะแตกต่างจากการทําลงทุนด้วยเงินสดในหุ้นตัวเดียวกัน โดยโอกาสที จะขาดทุนจากธุรกรรม short sales ไม่มีเพดานสูงสุด เพราะราคาหุ้นตัวนั น สามารถขึ น
ไปได้อย่างไม่มีเพดาน ในขณะที หากลงทุนซื อขายหุ้นตัวเดียวกันด้วยเงินสด โอกาสขาดทุนสูงสุดจะเท่ากับเงินลงทุนเริ มแรกเท่านั น
• การเปลี ยนแปลงของผู้ออกหลักทรัพย:์ การเปลี ยนแปลงสถานะทางการเงินของผู้ออก, การเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือการเมืองอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของผู้ออก ผู้ออกหลัก
ทรัพย์ที เป็นบริษัทขนาดเล็ก หรือเป็นที รู้จักน้อยกว่าจะมีความผันผวนของมูลค่าหลักทรัพย์มากกว่าบริษัทขนาดใหญ่ ปัจจัยที ส่งผลกระทบต่อผู้ออกหลักทรัพย์แต่ละบริษัทนี อาจมีผลกระทบต่อ
หลักทรัพย์ที เป็นส่วนประกอบของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises 
• Market Maker: อาจมีหรือไม่มี Market Maker สําหรับกองทุน HShare ETF ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าสภาพคล่องในตลาดรองอาจได้รับผลกระทบในทางลบหากกองทุนไม่มี Market Maker 
• ความเสี ยงจากการเลิกกองทุน HShare ETF : กองทุน HShare ETF อาจถูกยกเลิกโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงือนไขในหัวข้อ “การเลิกกองทุน HShare ETF” ซึ งในขณะที เลิกกองทุน
ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าอาจได้รับเงินลงทุนน้อยกว่าที ได้ลงทุนไว้ได้
• ความเสี ยงที เกี ยวกับการจ่ายเงินปันผลจากเงินลงทุนเริ มแรก หรือมีผลกระทบต่อเงินลงทุนเริ มแรก : ผู้จัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากเงินลงทุนเริ มแรก หรือมีผลไปกระทบไปลดเงิน
ลงทุนเริ มแรก (capital) ตามดุลพินิจของผู้จัดการ ซึ งการจ่ายเงินปันผลในลักษณะดังกล่าวจะเป็นการคืนหรือไถ่ถอนเงินลงทุนเริ มแรกบางส่วนของผู้ลงทุนคืนให้ผู้ลงทุนไปด้วย อาจส่งผลให้
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนลดลงทันที
3.3 ปัจจัยความเสี ยงทั วไปที เกี ยวข้องกับแผ่นดินใหญ่
• การเมืองและเศรษฐกิจ : การลงทุนของกองทุน HShare ETF จะสอดคล้องกับหลักทรัพย์ส่วนประกอบของดัชน ีHang Seng China Enterprises ซึ งหุ้นที เป็นส่วนประกอบของดัชนีจะรวมถึง
หุ้นของบริษัท/นิติบุคคลที ดําเนินการในจีนแผ่นดินใหญ่ (Mainland incorporated enterprises) และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (SEHK) ซื อขายในฮ่องกง (HShares) เป็นหลัก
บริษัทเหล่านี มีธุรกิจที ขึ นกับโอกาสการเติบโตของจีนแผ่นดินใหญ่อย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าสภาวะทางเศรษฐกิจในจีนแผ่นดินใหญ่จะแตกต่างจากประเทศที พัฒนา
แล้วในหลายด้าน รวมถึงบทบาทของภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ, ระดับการพัฒนา, อัตราการเติบโต และการควบคุมการแลกเปลี ยนเงินตรา กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบของตลาดทุน
อาจยังไม่พัฒนาเทียบเท่ากับประเทศที พัฒนาแล้ว
การลงทุนของกองทุน HShare ETF มีความเสี ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) และมีความเสี ยงเฉพาะจากการตลาดในจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ งปัจจัยความเสี ยงเฉพาะเหล่านี 
จะไม่ใช่ลักษณะเดียวกับตลาดที พัฒนาแล้ว เช่น
1. สภาพคล่องน้อยกว่า และความมีประสิทธิภาพที น้อยกว่าของตลาดหลักทรัพย์
2. ความผันผวนของราคาที สูงกว่า
3. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และการควบคุมการแลกเปลี ยน
4. ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนที เผยแพร่มีน้อยกว่า
5. ข้อจํากัดในการส่งเงินกลับออกนอกประเทศ
6. ค่าใช้จ่ายในการทํา Transaction ค่าใช้จ่ายผู้ดูแลผลประโยชน์ที สูงกว่า รวมถึงความเสี ยงที สูงกว่าในการ Settlement 
7. ความยากในเรื องของการบังคับสัญญา
8. ระดับการบังคับใช้กฎหมายเกี ยวกับตลาดทุนน้อยกว่า
9. มาตรฐานบัญชีที แตกต่างกัน การเปิดเผยข้อมูล และรายงานต่างๆ
10. การแทรกแซงของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ
11. อัตราเงินเฟ้อที สูงกว่า
12. ความไม่แน่นอนทางสังคม, การเมือง และเศรษฐกิจ
13. ความเสี ยงของการยึดทรัพย์หรือการเวนคืน และการก่อการร้าย

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไข
หรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
พิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที แก้ไข เปลี ยนแปลงของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ดังกล่าว โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดําเนินการ ทั งนี ใน
กรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั นๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิด
ไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารหนี 
1.1.1 พันธบัตร
1.1.2 ตั วเงินคลัง
1.1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.1.4 ตั วแลกเงิน
1.1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตามข้อ 1.1.1  1.1.7 ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิง
จากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนในตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้าตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี) ตามที ระบุไว้ในตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย
ส่วนที  2 ถึง ส่วนที  4 เป็นไปตามประกาศ
ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซื อขายล่วงหน้า (derivatives)

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่าง เพื อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนได้ เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาด
ทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีหนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ ประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติม และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที แก้ไข เปลี ยนแปลงของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุนดังกล่าว โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดําเนินการ ทั งนี ใน
กรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั นๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้วทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทํา
สัญญาในประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที มีการซื อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิก WFE
ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารทุนต่างประเทศ
1.1.1 หุ้น
1.1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มเติมที โอนสิทธิได ้(Transferable Subscription Right: TSR)
1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นหุ้นหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.5 ตราสารทุนอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 – 1.1.4 ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
1.2 ตราสารหนี ต่างประเทศ
1.2.1 พันธบัตร
1.2.2 ตั วเงินคลัง
1.2.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4 ตั วแลกเงิน
1.2.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.2.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตามข้อ 1.2.1  1.2.7 ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนในตั วแลกเงินต่างประเทศ หรือตั วสัญญาใช้เงินต่างประเทศ ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การ
ค้าตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดย สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับผู้รับฝากตามข้อ 3.13.1 ส่วนที  1 ข้อ 2.4
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ในตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

ส่วนที  2: ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ปัจจุบันในการลงทุน
ทั งนี ยกเว้น การลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้ในสัดส่วนมากกว่าหรือเท่ากับ
80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั น

ส่วนที  3 เป็นไปตามประกาศ
ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ ทั งนี ยกเว้น

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

(% ของ NAV)

1 หน่วย CIS

1.1 ในประเทศ ไม่เกิน 10%

1.2 ต่างประเทศ ไม่เกิน 15%

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

(% ของ NAV)

1 หน่วย CIS

1.1 ในประเทศ ไม่เกิน 20%

1.2 ต่างประเทศ ไม่จํากัดอัตราส่วน

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุก
วันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัทจัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ นการ
คํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอก
เหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํารายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการสั งขายคืนหนว
ยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกอง
ทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องใน
ต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื น
ใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E
Wallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดให้มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่อง
ทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที 
เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามมติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้อง
ไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข)  มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1)  เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(2)  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบ
เรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3)  แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผล
ประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4)  ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการ
ขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่า
การขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขายคืนหรือสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่าน
ทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วย
ลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วน
การลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิด
ขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนหรือสับเปลี ยนออกที หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ ซึ งจะดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และ
เป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing
Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วน
การลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วย
ลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการ
ใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมด
ของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งเป็นไปตาม
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies – ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทาง
ปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วน
การลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดัง
กล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนิน
การหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก
เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนด
เพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะ
กําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี 
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน
มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
เข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคง
ลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้ADLs บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการทํารายการซื อหน่วย
ลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็น
สําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนด
ไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี 
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพคล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่เพียงพอใน
การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชย
ต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption Gate ในกรณีที ได้รับ
ชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวม
ของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยังคงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํา
รายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings
และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วย
ลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้notice period บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะ
ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุน
รวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณ
จากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช้
Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่
มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่
ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือได้
ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพ
คล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ
และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน
Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่
ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิด
จากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจ
จะได้รับชําระเงินจากคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก เฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate หรือ
เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้อง
กําหนด

3. การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล
(side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4. บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ
ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ
เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกิน
กว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผล
ประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารง
ความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วน
บุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วัน
ทําการ

5. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4. และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติดัง
ต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4. (1) (2)
(3) หรือ (5) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั น
ให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 4. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วัน
ทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวัน
ทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื น
และผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคํา
สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบ
ว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจาก
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั ง
ซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้าน
ภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั ง
ในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศ
สหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของ
นิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4

3. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หาก
การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยง
ด้านภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมาย
อื นทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่
เกินร้อยละ 4.280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปีของมูลค่าที เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี ได้แก่ ค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการคํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

โดยกรณีที กองทุนเข้าข่ายเลิกกองทุนตามเงื อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด ก่อนครบระยะเวลา 1 ปี นับตั งแต่วันถัดจากวันจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสําหรับช่วงเวลาตั งแต่วันถัดจากวันที กองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด
จนถึงวันครบระยะเวลา 1 ปี นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปีของจํานวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นก
องทุนรวม

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.696 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปีของมูลค่าที เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี ได้แก่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการคํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ
(2) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายอื นของผู้ดูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ ตามที จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการทําธุรกรรมต่อ
รายการ (Transaction fee) ค่า SWIFT Telex ค่าใช้จ่ายในการส่งไปรษณีย์ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงินเพื อชําระราคาหลักทรัพย์ (Settlement Advance/
Contractual Settlement) จากผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ กรณีเกิดรายการ failed trade ในรายการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายของผู้ดูแลผลประโยชน์ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก ค่าใช้
จ่ายของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศในการให้บริการทั วไป เป็นต้น

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปีของมูลค่าที เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี ได้แก่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการคํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ1.310ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 
(บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนดังกล่าว) 
(1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าธรรมเนียมการเพิ มเงินทุนจดทะเบียน
(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือหรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิก
ใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ
(3) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื น
คืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(4) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกอง
ทุน รวมถึง ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และ ค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการประเมิน
ทรัพย์สินอื น
(5) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินอื นแทนเงิน
(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 0.803 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะทยอยตัดจ่ายค่าโฆษณาตามระยะเวลาของประโยชน์ที ได้รับ หรือบริษัทจัดการจะ
พิจารณากําหนดระยะเวลาที ใช้ในการตัดจ่ายที เหมาะสม โดยระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เกิน 1 ปี นับตั งแต่วันที เกิดค่าโฆษณานั น
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ในหนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและ
บุคคลอื นที เกี ยวข้องกับ กองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ นหรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน
(9) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(10) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
ส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 
(11) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน
(12) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดสรรวงเงินในต่างประเทศเพิ มเติมจากหน่วยงานที มีอํานาจ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมเมื อได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าว
(13) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์ ค่าจัดส่ง และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุน และแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน และเอกสารที เกี ยวข้อง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที เกี ยวข้องกับการดําเนินงาน
ของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลัก
ทรัพย์ทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ป้องกันผลประโยชน์ ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที เกี ยวกับการชําระราคา รับชําระราคา ค่าธรรมเนียมในการทํารายการ ค่าบริการพิเศษที เกี ยวข้องกับการตรวจสอบการลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการแลก
เปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา ค่าประกันความเสี ยงจากการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ
ทั งที เกิดในประเทศไทยและต่างประเทศ หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น
(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุนทั งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตามกฎหมาย ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อ
รักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการประสานงาน
เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทางเป็นต้น
(16) ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับ ผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนฯลฯ
(17) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่า
ใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทางไปรษณีย์
(18) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี ยนและวิธีการคํานวณค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ กับจํานวนเงินที จ่ายชําระจริง
(19) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)
หมายเหตุ : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมตามหัวข้อ 15 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ โดยรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี
การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 
การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1 15.2.2 (1) และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 5 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน ยกเว้นการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามข้อ 15.2.1 วรรคสองจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ข้างต้น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ 15.2.6 (1) ถึง (18) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุน
เฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั น
ยกเว้นกรณีที กองทุนเข้าข่ายเลิกกองทุนตามเงื อนไขการเลิกกองทุน ก่อนครบกําหนดอายุกองทุน บริษัทจัดการจะบันทึกค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและค่าใช้จ่ายรอการตัดจ่ายดังกล่าวที เหลือ
ทั งหมดภายในวันเลิกกองทุน
ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที ใช้ในการคํานวณค่าใช้จ่าย เป็นมูลค่าทรัพย์สินในสกุลเงินบาท

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกิน 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนหน่วยลงทุนในวัน
ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกิน 53.50 บาทต่อรายการ หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1) ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2) ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถ
นําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund
Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ ง
พิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื นๆ โดยนาย
ทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
หมายเหตุ
การคํานวณค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการ
โอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน จะบวกด้วยภาษี มูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ไม่มี

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการดัง
กล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่ง
ของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที 
บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลัก
เกณฑ์ดังนี (ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให ้
บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติ
พิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการใน
กรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที ได้รับการผ่อนผัน โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือ
การหาดอกผลโดยวิธีอื นที กองทุนลงทุนในต่างประเทศ รวมกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที กองทุนลงทุนในประเทศไทย
16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
รายละเอียด
(1) อัตราแลกเปลี ยน : บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนที ตกลงกันระหว่างผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและบริษัทจัดการ โดยเป็นไปตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้ หรือ ที จะประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมในอนาคต โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว
(1.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(1.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล
(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
บริษัทจัดการอาจดําเนินการไม่เป็นไปตามกําหนดเวลาในข้อ 1.11.4 ในกรณีดังต่อไปนี 
1. กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวัน
หยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือไม่สามารถ
ดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็นเพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทํา
ธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับกองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่ โดยบริษัทจัดการ
จะดําเนินการคํานวณและประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ 2.12.4 โดยไม่ชักช้าเมื อได้รับข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
2. กรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการ
3. กรณีที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต. หรือ กรณีที ประกาศกฎระเบียบที เกี ยวข้องของสํานักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ทําได้
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที คํานวณนั น
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น
16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษ
ทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้
ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด
16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 1 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางหนังสือพิมพ์ และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าวด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศข้อมูลดังกล่าวทางช่องทางอื นแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์ และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของ
ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัท
จัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย
16.4.2. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะ
คํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให ้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน
16.4.3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง
หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่
การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลัก
ทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด
เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขาย
หลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มี
การจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้
16.4.4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้
จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

เป็นไปตามประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การ
ขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอด
จนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและ
บริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะ
ผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ#์1

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0133/2558] หน้า 3 / 16



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart China Challenge Fund#1 

1.3. ชื อย่อ :  TCHChallenge#1 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.กองทุนจะเลิกกองทุน หากภายในระยะเวลาประมาณ 1 ปีนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เกิดเหตุตามเงื อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื อกองทุนมี มูลค่าหน่วย
ลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด (โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันครบกําหนดระยะเวลา1 ปี ดังกล่าว ถึงผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับตั งแต่วันสิ นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุน) 
2. เมื อครบระยะเวลา 1 ปีนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนยังไม่ถึงระดับตามเงื อนไขการเลิกกองทุน ตามข้อ 1 กองทุนจะเปิดให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื อ หรือ ขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ โดยเริ มในวันทําการแรกหลังครบ 1 ปี เว้นแต่บริษัทจัดการจะกําหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื น
เพื ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงรับทราบ และยินยอมให้ดําเนินการทั งหมดข้างต้นแล้ว หากมีการเปลี ยนแปลงกําหนดวันเปิดให้บริการซื อขาย
บริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี หากเกิดเหตุตามเงื อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด กองทุนจะ
ดําเนินการเลิกกองทุน เพื อคืนเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังถือหน่วยลงทุนอยู่ ณ วันนั น ตามข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของนายทะเบียนและตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ถือต่อจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายแล้วทั งหมด
ทั งนี เงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนเมื อเกิดเหตุตามเงื อนไขการเลิกกองทุน ตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้นเมื อคํานวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุน อาจมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าหน่วย
ลงทุน 10.86 บาท ที เป็นเงื อนไขในการเลิกกองทุนดังกล่าว เนื องจากการหักค่าใช้จ่าย และกันสํารองค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องของกองทุน และการปรับตัวขึ นลงของราคา หรือผลตอบแทนของหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือมีไว้ในขณะที กองทุนจําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินนั น ซึ งอาจได้รับผลกระทบหรือมีราคาเปลี ยนแปลงลดลง จากความผันผวนของปัจจัยภายในและ
ภายนอกที เกี ยวข้องของหลักทรัพย์ เช่น ฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลี ยน อัตราดอกเบี ย เป็นต้น

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) บริษัทจัดการจะนําเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินวงเงินที ได้รับจัดสรร หรือได้รับ
จัดสรรเพิ มเติมจากหน่วยงานที มีอํานาจในการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศให้แก่บริษัทจัดการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยื นขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมต่อหน่วยงานที มีอํานาจในการจัดสรรวงเงินลงทุน
ในต่างประเทศให้แก่บริษัทจัดการได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที หน่วยงานที มีอํานาจในการจัดสรรวงเงินดังกล่าวกําหนด
และขอสงวนสิทธิในการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนของโครงการและหรือการดําเนินการอื นใดที เกี ยวข้องได้ โดยถือว่าไม่ปฏิบัติผิด
ไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน และถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศหากเกิดกรณีสุดวิสัย เช่น หน่วยงานที มีอํานาจเรียก
วงเงินลงทุนในต่างประเทศคืน และ/ หรือเหตุผลอื นที จําเป็นและสมควร โดยไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดไปจากโครงการ

(4) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกิน 150 ล้านบาท ทั งนี ในกรณีดังกล่าวบริษัทจัดการจะต้องมีวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพียงพอที จะรองรับ
หรือสามารถขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมเพื อรองรับได้ โดยเป็นไปตามแนวทางที หน่วยงานที มีอํานาจอนุญาต หรือ
เห็นชอบให้ดําเนินการได้

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 2.8 หน่วย (มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน) 
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัดไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุด
ไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์บริษัทจัดการ หรือช่องทาง
อื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนใน
สัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยในขณะที จัดตั งกองทุน กองทุนมีเป้าหมายที จะเน้นลงทุนในกองทุน Hang Seng HShare Index ETF เป็นหลัก ดังนั น จึงมีวัตถุประสงค์เพื อสร้าง
ผลตอบแทนของกองทุน ให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับผลตอบแทนของกองทุน Hang Seng HShare Index ETF โดยเป็นทางเลือกในการลงทุนให้กับผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการ
ลงทุนบางส่วนไปยังช่องทางการลงทุนที สะท้อนผลตอบแทนของดัชนีตราสารทุนของบริษัทในประเทศจีนที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศฮ่องกง คือ ดัชนี Hang Seng China
Enterprises 
อย่างไรก็ตาม เนื องจากกองทุนนี มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนที ต้องหักออกจากกองทุน รวมถึงความจําเป็นในการดํารงสภาพคล่องของกองทุนไว้บางส่วน รวมถึงการ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราซึ งขึ นอยู่กับดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ปัจจัยเหล่านี อาจมีผลทําให้ผลการดําเนินงานของกองทุนตํ่ากว่าดัชนี Hang Seng
China Enterprises และหรือกองทุน Hang Seng HShare Index ETF ซึ งเหตุผลดังกล่าวมีส่วนทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี อาจจะไม่ได้เคลื อนไหวขึ นลงตามดัชนี Hang Seng H
Share Index ETF และหรือกองทุน Hang Seng HShare Index ETF อย่างสมบูรณ์
ผู้ลงทุนที จะพิจารณาลงทุนในกองทุนนี จึงต้องสามารถยอมรับความเสี ยงของดัชนีตราสารทุนของบริษัทในประเทศจีนที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศฮ่องกง Hang Seng HShare
Index ETF และความเสี ยงของการลงทุนในหุ้นของบริษัทประเทศจีนที จดทะเบียนในประเทศฮ่องกง ที อาจมีความผันผวนสูงได้ และยังคงมีความเสี ยงของอัตราแลกเปลี ยนด้วย เพราะกองทุนนี 
อาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราที อาจเกิดขึ นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์
ในแต่ละขณะขึ นอยู่กับดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน Hang Seng HShare Index ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ฮ่องกง (HONG KONG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ทั งนี จะทําเพื อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านั น

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
ตัวชี วัด (Benchmark) ของกองทุนนี คือ ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index 
และในการแสดงดัชนีชี วัดผลการดําเนินงานดังกล่าว บริษัทจัดการจะแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี ยน ที สอดคล้องกับการวัดผลการดําเนินงานของกองทุน ณ วันทําการที คํานวณ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผยข้อมูล/
อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

1. กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุน
เดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนมีเป้าหมายที 
จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน Hang Seng HShare Index ETF ซึ ง
กองทุน Hang Seng HShare Index ETF มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื อสร้างผลตอบแทน (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ที สอดคล้อง
ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Hang Seng China Enterprises โดยกลยุทธ์หลักจะลงทุนในหุ้นที เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนี Hang Seng China Enterprises กองทุน Hang Seng HShare Index ETF บริหารและจัดการโดย Hang Seng
Investment Management Limited โดยจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong
Kong : “SEHK”) 
2. ส่วนที เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที สํานักงาน
ก.ล.ต กําหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นใน
ต่างประเทศ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนรวมที มีวัตถุประสงค์เพื อบริหารสภาพคล่อง ตราสารหนี เงินฝากในสถาบัน
การเงินต่างประเทศ ทั งนี บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที เป็นการลงทุนในประเทศ เช่น ตราสารแห่งหนี ใน
ประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่
กรณี ตํ่ากว่า 1 ปี หรือการลงทุนอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั งนี เพื อ
อํานวยความสะดวกหรือเพื อป้องกันปัญหาในการดําเนินงานของกองทุน เช่น เพื อรอการลงทุน หรือเพื อชําระค่าใช้จ่าย เพื อ
รักษาสภาพคล่อง หรือเพื อการอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกัน หรือในกรณีที เกิดเหตุผิดปกติที เกิดจากปัจจัยที ควบคุมไม่ได้
เป็นต้น
3. เนื องจากกองทุนนี มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนที ต้องหักออกจากกองทุน รวมถึงความจําเป็นในการ
ดํารงสภาพคล่องของกองทุนไว้บางส่วน รวมถึงการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราซึ งขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ปัจจัยเหล่านี อาจมีผลทําให้ผลการดําเนินงานของกองทุนตํ่ากว่าดัชนี Hang Seng
China Enterprises และหรือกองทุนHang Seng HShare Index ETF ซึ งเหตุผลดังกล่าวมีส่วนทําให้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี อาจจะไม่ได้เคลื อนไหวขึ นลงตามดัชนี Hang Seng China Enterprises และหรือกองทุน Hang Seng HShare
Index ETF อย่างสมบูรณ์
4. กองทุน Hang Seng HShare Index ETF อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management(EPM)) เช่น การทําสัญญาฟิวเจอร์ส และ/หรือสัญญา
ออปชั น ที อ้างอิงกับหลักทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิงที กองทุนหลักลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําให้กองทุนหลักสามารถสร้าง
ผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
ส่วนกองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 อาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้อง
กับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราที อาจเกิดขึ นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ น
อยู่กับดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที เกี ยวข้อง เช่น อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ฐานะความเข้มแข็งของประเทศในเชิงเปรียบเทียบเช่น สัดส่วนหนี สาธารณะต่อจีดีพี
ดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด ทุนสํารองระหว่างประเทศ อัตราดอกเบี ย แนวโน้มค่าเงินของสกุลเงินของประเทศเพื อนบ้านหรือ
ในภูมิภาคโดยรวมเทียบกับสกุลเงินที กองทุนลงทุน ซึ งการดําเนินการดังกล่าวต้องไม่ขัดกับประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย การบริหารความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนแบบยืดหยุ่น จึงอาจยังมีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน
เงินเหลืออยู่ ซึ งอาจทําให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี ยนหรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้ อีกทั ง การ
ทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุน ซึ งทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น
5. ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 จะไม่ลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และจะไม่ลงทุนโดยตรงในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได้
(NonInvestment grade)ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) และหลักทรัพย์ที ไม่มีการ
ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ในต่างประเทศ ยกเว้นในกรณีขณะที เริ มลงทุน ตราสารดังกล่าวได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อ
ถือลงตํ่ากว่า Investment grade กองทุนจะมีไว้ซึ งตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่วนให้เป็นไป
ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้
6. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทั งหมดมาลงทุนในประเทศไทย ทั งนี เพื อประโยชน์ของกองทุนโดย
รวมโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุน เช่น ในกรณีที มีความ
ผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที การเปลี ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทําให้การลงทุนในต่างประเทศ
ขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื นใดที เกิดจากสาเหตุที ไม่สามารถควบคุมได้ เช่นการเปลี ยนแปลงของกฎหมาย
หรือประกาศที เกี ยวข้อง
เงื อนไขอื น
1. ในขณะที จัดตั งกองทุน สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดให้ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนรวมที ลงทุนในต่างประเทศ (foreign
investment fund) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเพื อกองทุนดังกล่าวต้องเป็นการลงทุนในต่างประเทศ (offshore
investment) เป็นหลักโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั งนี การคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามวรรคหนึ งการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะ
เวลาดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
• ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
• ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ

•ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ
ในกรณีที การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการ
แก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าว
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน ( classes หรือ subclasses of shares) ทั งนี 
โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงกองทุนรวมต่าง
ประเทศที กองทุนลงทุนที แตกต่างไปจากที ระบุในรายละเอียดโครงการกองทุนนี เช่น กรณีที กองทุนรวมต่างประเทศกองเดิมมี
การเปลี ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ เปลี ยนแปลงรายละเอียดการซื อขาย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย เปลี ยน
บริษัทจัดการ หรือกรณีอื นที ทําให้กองทุนนี อาจได้รับผลกระทบในทางลบ โดยกองทุนรวมต่างประเทศที อาจมีการพิจารณา
เลือกลงทุนทดแทนกองทุนเดิม จะต้องมีนโยบายการลงทุนที ยังสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ทั งนี ในกรณีดัง
กล่าวจะเป็นไปเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั นๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว
3. ในกรณีที กองทุนลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักนั น หากปรากฏว่า
กองทุนหลักนั นมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
เงื อนไข ในกรณีที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) แจ้งเหตุที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที ปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที สนใจจะลงทุนเพื อให้ผู้ที สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม
ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย
ทั งนี ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในกรณีที มีการดําเนินการเปลี ยน/โอนย้าย กองทุนจะยกเว้นไม่นําเรื องการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน
ข้อมูลกองทุน Hang Seng HShare Index ETF ซึ งเป็นกองทุนรวมในต่างประเทศที กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลน
จ#์1 จะพิจารณาลงทุน”
แหล่งข้อมูล: www.hangseng.com.etf 
1. Hang Seng HShare Index ETF, Prospectus as of July 25, 2013 
2. Fund Fact Sheet, January, 2014 ของกองทุน Hang Seng HShare Index ETF 
ทั งนี ข้อมูลต่อไปนี อาจมีการเปลี ยนแปลงจากข้อมูล ณ วันที ที แสดง โดยส่วนที เปลี ยนแปลงไปจะเป็นไปตามข้อมูลในหนังสือชี 
ชวนของกองทุน Hang Seng HShare Index ETF ที มีการแก้ไขเพิ มเติมหรือที มีการให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันขึ น

1.ข้อมูลกองทุน Hang Seng HShare Index ETF 

ชื อกองทุนรวมในต่างประเทศ Hang Seng HShare Index ETF
ประเภทและวัตถุประสงค์การลงทุน Hang Seng HShare Index ETF เป็นกองทุนประเภท Exchange

Traded Fund (ETF)  ที มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนที 
สอดคล้องใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Hang Seng China
Enterprises Index
(ที มา: Hang Seng HShare Index ETF, Prospectus as of July
25,2013)
สกุลเงินฐาน (Base Currency)  ของกองทุน คือ ดอลล่าร์ฮ่องกง
(HKD)

วันที จดทะเบียนจัดตั งกองทุน 10 ธันวาคม 2546
ตลาดหลักทรัพย์ที จดทะเบียนซื อขาย  (Listed
Market)

ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong Kong :
“SEHK”)

รหัสหลักทรัพย์ 2828
บริษัทจัดการ (Management Company) Hang Seng Investment Management Limited
การจ่ายเงินปันผล 2 ครั งต่อปี (ถ้ามี)

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (Total Expenses
Ratio)

0.65% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ผู้ดูแลผลประโยชน ์(Trustee) HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited
วันที จดทะเบียนจัดตั งกองทุน 10 ธันวาคม 2546

มูลค่าขั นตํ าของการซื อขาย (Trading Unit) 200 หน่วย (Unit)

2.ข้อมูลสําคัญเกี ยวกับ ดัชน ีHang Seng China Enterprises Index (HShare Index) 
ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index จัดทําโดย Hang Seng Indexes Company Limited (HSIL) เผยแพร่ครั งแรกเมื อวันที  8 ส.ค.2537 จดทะเบียนที ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (SEHK)
ปัจจุบันมีเผยแพร่ทาง internet เช่น www.hsi.com.hk หรือ Bloomberg 
• ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index มีส่วนประกอบเป็นหุ้นจํานวน 40 หลักทรัพย์ที มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalisation) สูงสุดที คัดเลือกมาเป็นส่วนประกอบของดัชนีและมี
น้ําหนักของหุ้นแต่ละตัวไม่เกินร้อยละ 10 
• ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index มีการคํานวณ โดยวิธี Freefloatadjusted Market Capitalisation ซึ งประกอบด้วยหุ้นจํานวน 40 หลักทรัพย์ที มีมูลค่าตลาดหุ้นปรับด้วย Free
Float สูงสุดเฉลี ย 12 เดือนย้อนหลัง และมีสภาพคล่องสมํ่าเสมอในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง
• ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index จะมีความถี ในการทบทวนเปลี ยนแปลง (review) โดย HSIL ทุกไตรมาสซึ งอาจทําให้หลักทรัพย์ที เป็นส่วนประกอบของดัชนีมีการเปลี ยนแปลง
(แหล่งที มาของข้อมูล: www.hangseng.com.etf, Hang Seng HShare Index ETF, Prospectus as of July 25, 2013 ) 
3.ความเสี ยงที สําคัญของ Hang Seng HShare Index ETF 
3.1 ปัจจัยที มีผลทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของ กองทุน Hang Seng HShare Index ETF (ต่อไปในหัวข้อนี จะเรียกว่า “กองทุน HShare ETF”) ผันผวน
• การเปลี ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน HShare ETF ขึ นอยู่กับการเปลี ยนแปลงของสภาวะตลาด อันมีปัจจัยมาจากสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ตลาดการเงิน เป็นต้น
นอกจากนี การเปลี ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน HShare ETF จะขึ นอยู่กับหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ฐานะทางการเงิน ภาคอุตสาหกรรม ที ตั งทางภูมิศาสตร์ของผู้ออกหลัก
ทรัพย์ และระดับของเงินลงทุนของผู้ออก
• ในกรณีที ดัชน ีHang Seng China Enterprises มีการกระจุกตัวในการลงทุนในหลักทรัพย์ของอุตสาหกรรมหนึ ง ๆ หรือกลุ่มของอุตสาหกรรมใด ๆ กองทุน HShare ETF ก็จะมีการลงทุนที 
กระจุกตัวในลักษณะเดียวกันด้วย และในกรณีนี ผลการดําเนินงานของ กองทุน HShare ETF อาจจะขึ นอยู่กับผลการดําเนินงานของอุตสาหกรรม หรือกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว และอาจมีความ
ผันผวนมากกว่ากองทุนอื น ๆ ที มีการกระจุกตัวในการลงทุนน้อยกว่า
• ผู้จัดการกองทุน HShare ETF อาจลงทุนในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ งในสัดส่วนสูงอย่างมีนัยสําคัญ ในกรณีนี ผลการดําเนินงานของกองทุน HShare ETF อาจจะขึ นอยู่กับผลการดําเนิน
งานของหลักทรัพย์นั น ๆ และอาจมีความผันผวนมากกว่ากองทุนอื น ๆ ที มีการกระจายการลงทุนมากกว่า
• กองทุน HShare ETF ไม่ได้บริหารกองทุนเชิงรุก (actively managed) โดยผู้จัดการกองทุนจะไม่มีสิทธิที จะคัดเลือกหลักทรัพย์รายตัวเพื อลงทุน หรือ ไม่สามารถที จะบริหารจัดการกองทุน
แบบปกป้อง (defensive positions) ในช่วงภาวะตลาดขาลง ดังนั น หากดัชนี Hang Seng China Enterprises ปรับตัวลง จะส่งผลให้หน่วยลงทุนของกองทุน HShare ETF ลดลงด้วยเช่นกัน
• เมื อผู้ลงทุนใน “กองทุน HShare ETF” ขายคืนหน่วยลงทุน อาจได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ มแรก หรือได้รับผลขาดทุน

3.2 ปัจจัยหรือความเสี ยงเพิ มเติม ที เกี ยวข้องกับ “HShare ETF” ที ต้องพิจารณาเพิ มเติม
• ความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV)/หน่วย และ ราคาซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK: 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ/ิหน่วย ของกองทุน HShare ETF โดยทั วไปจะผันผวนเป็นไปตามความเคลื อนไหวของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises 
ระดับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises ที เป็นข้อมูลในระหว่างวัน อาจจะมีความแตกต่างจากราคาปิด ณ สิ นวันของดัชนีนี ในตลาดหลักทรัพย์ SEHK 
หน่วยลงทุนของกองทุน HShare ETF ที มีการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK จะซื อขายด้วยราคาตลาดในขณะนั น ซึ งจะผันผวนในระหว่างวันทําการซื อขาย
แม้ว่าโดยหลักการจะคาดการณ์ว่า ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน HShare ETF ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK ควรจะใกล้เคียงกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV)/หน่วย แต่มีโอกาสที  2
ค่านี จะแตกต่างกัน เนื องจากความต้องการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ , สภาพคล่องและส่วนต่างของราคาเสนอซื อเสนอขาย ซึ งสาเหตุเหล่านี จะทําให้ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน H
Share ETF ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK มีค่าสูงกว่า หรือ ตํ่ากว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV)/หน่วยของกองทุน HShare ETF ได ้ นั นคือ สามารถเกิด Premium หรือ Discount ได ้
• ความสัมพันธ์กับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises : ผลการดําเนินงานของ กองทุน HShare ETF อาจไม่เท่ากับผลการดําเนินงานของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises ความแตก
ต่างอาจมีสาเหตุเนื องจากกองทุน HShare ETF มีค่าใช้จ่ายของกองทุน และปัจจัยอื น ๆ เช่น การปรับค่า NAV ความสัมพันธ์ที ไม่สมบูรณ์ของหลักทรัพย์ที กองทุน HShare ETF ลงทุน กับหลัก
ทรัพย์ในดัชน ีHang Seng China Enterprises ความแตกต่างของเวลาในการปรับหลักทรัพย์ระหว่าง กองทุน HShare ETF กับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises กองทุน HShare ETF
อาจจะไม่ได้ลงทุนในหลักทรัพย์ครบทุกตัวที เป็นส่วนประกอบของดัชนี Hang Seng China Enterprises โดยการใช้กลยุทธ ์sampling techniques หรือ การใช ้Futures หรืออนุพันธ์อื น อาจมี
ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของผลการดําเนินงานของกองทุน HShare ETF กับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises ได ้
• การซื อขาย และการ Listed : หากดัชนี Hang Seng China Enterprises ถูกยกเลิก หรือ ใบอนุญาตของผู้จัดการกองทุน HShare ETF กับผู้มีสิทธ ิ(proprietor and provider) ในดัชนี Hang
Seng China Enterprises ถูกยกเลิก ผู้จัดการกองทุน HShare ETF โดยการหารือกับ Trustee อาจขออนุญาตจากหน่วยงานผู้กํากับดูแล เพื อใช้ดัชนีอื นแทนดัชนี Hang Seng China
Enterprises โดยดัชนีนั นจะเป็นดัชนีที มีตลาดรองซื อขาย และมีวัตถุประสงค์ในทํานองเดียวกับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว กองทุน HShare ETF ก็จะ
ยังคงมีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนที สอดคล้องกับดัชนีเช่นเดิม
หากหน่วยลงทุนเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ (SEHK) ผู้จัดการกองทุนโดยการหารือกับ Trustee อาจขออนุญาตจากหน่วยงานผู้กํากับดูแล เพื อบริหารกองทุน HShare ETF ในลักษณะ
Traditional Index โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ซึ งในกรณีนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอนหน่วยลงทุน หรืออีกกรณีผู้จัดการกองทุนอาจยกเลิก
กองทุน กองทุน HShare ETF ได ้ หาก Trustee พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ และเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนอาจสูง
หรือต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้
แม้ว่ากองทุน HShare ETF จะจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะมีปริมาณซื อขายมาก (active trading) 
ส่วนประกอบของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises อาจมีการเปลี ยนแปลง และหลักทรัพย์ที เป็นส่วนประกอบของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises อาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลัก
ทรัพย์จดทะเบียนได้
• ความผันผวนของตลาดหุ้น : มูลค่าของหุ้น รวมถึงหุ้น HShare อาจมีความผันผวน จากผลกระทบอันมีปัจจัยมาจากผู้ออก การเปลี ยนแปลงทางการเมือง สภาวะเศรษฐกิจ ซึ งในระยะสั นราคา
หุ้นอาจมีความผันผวนสูงอันเนื องมาจากปัจจัยเหล่านี ปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อหุ้นแต่ละประเภท หรือแต่ละส่วนของตลาดแตกต่างกัน เช่น หุ้นประเภท Large Cap จะได้รับผลกระทบต่าง
จากหุ้นประเภท Small Cap, “หุ้นเติบโต” (Growth Stock) จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยข้างต้นต่างจาก หุ้นคุณค่า” (Value Stock) 
ปัจจัยภายในของบริษัทจดทะเบียน, ปัจจัยการเมือง และสภาวะทางเศรษฐกิจ อาจมีผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียนรายใดรายหนึ ง หรือบริษัทจดทะเบียนในธุรกิจอุตสาหกรรมหนึ ง ๆ หรือกระทบ
ตลาดในภาพรวมทั งหมดได้
• การให้ยืมหลักทรัพย์ : กองทุน HShare ETF มีความเสี ยงหากมีการทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ได้แก่ ความเสี ยงจากการทําธุรกรรมกับคู่สัญญา (Counterparty Risk) ซึ งเกิดจากการไม่
ปฏิบัติตามสัญญาของคู่สัญญา ความเสี ยงของกฎหมาย (Regulatory Risk) ที เปลี ยนแปลง เป็นโมฆะ หรือสัญญาไม่มีสามารถบังคับใช้ได้ และความเสี ยงของตลาด (Market Risk) จากความ
ผันผวนของตลาด สภาพคล่องของตลาด และความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน
• การ Short Selling : กองทุน HShare ETF อาจทํา short sales หากคาดการณ์ว่า ราคาของหลักทรัพย์ที ซื อในตลาดจะเป็นราคาที ตํ่ากว่าราคาที จะขายได้ตามธุรกรรม short sales โอกาสที 
จะขาดทุนจากธุรกรรม short sales จะแตกต่างจากการทําลงทุนด้วยเงินสดในหุ้นตัวเดียวกัน โดยโอกาสที จะขาดทุนจากธุรกรรม short sales ไม่มีเพดานสูงสุด เพราะราคาหุ้นตัวนั น สามารถขึ น
ไปได้อย่างไม่มีเพดาน ในขณะที หากลงทุนซื อขายหุ้นตัวเดียวกันด้วยเงินสด โอกาสขาดทุนสูงสุดจะเท่ากับเงินลงทุนเริ มแรกเท่านั น
• การเปลี ยนแปลงของผู้ออกหลักทรัพย:์ การเปลี ยนแปลงสถานะทางการเงินของผู้ออก, การเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือการเมืองอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของผู้ออก ผู้ออกหลัก
ทรัพย์ที เป็นบริษัทขนาดเล็ก หรือเป็นที รู้จักน้อยกว่าจะมีความผันผวนของมูลค่าหลักทรัพย์มากกว่าบริษัทขนาดใหญ่ ปัจจัยที ส่งผลกระทบต่อผู้ออกหลักทรัพย์แต่ละบริษัทนี อาจมีผลกระทบต่อ
หลักทรัพย์ที เป็นส่วนประกอบของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises 
• Market Maker: อาจมีหรือไม่มี Market Maker สําหรับกองทุน HShare ETF ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าสภาพคล่องในตลาดรองอาจได้รับผลกระทบในทางลบหากกองทุนไม่มี Market Maker 
• ความเสี ยงจากการเลิกกองทุน HShare ETF : กองทุน HShare ETF อาจถูกยกเลิกโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงือนไขในหัวข้อ “การเลิกกองทุน HShare ETF” ซึ งในขณะที เลิกกองทุน
ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าอาจได้รับเงินลงทุนน้อยกว่าที ได้ลงทุนไว้ได้
• ความเสี ยงที เกี ยวกับการจ่ายเงินปันผลจากเงินลงทุนเริ มแรก หรือมีผลกระทบต่อเงินลงทุนเริ มแรก : ผู้จัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากเงินลงทุนเริ มแรก หรือมีผลไปกระทบไปลดเงิน
ลงทุนเริ มแรก (capital) ตามดุลพินิจของผู้จัดการ ซึ งการจ่ายเงินปันผลในลักษณะดังกล่าวจะเป็นการคืนหรือไถ่ถอนเงินลงทุนเริ มแรกบางส่วนของผู้ลงทุนคืนให้ผู้ลงทุนไปด้วย อาจส่งผลให้
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนลดลงทันที
3.3 ปัจจัยความเสี ยงทั วไปที เกี ยวข้องกับแผ่นดินใหญ่
• การเมืองและเศรษฐกิจ : การลงทุนของกองทุน HShare ETF จะสอดคล้องกับหลักทรัพย์ส่วนประกอบของดัชน ีHang Seng China Enterprises ซึ งหุ้นที เป็นส่วนประกอบของดัชนีจะรวมถึง
หุ้นของบริษัท/นิติบุคคลที ดําเนินการในจีนแผ่นดินใหญ่ (Mainland incorporated enterprises) และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (SEHK) ซื อขายในฮ่องกง (HShares) เป็นหลัก
บริษัทเหล่านี มีธุรกิจที ขึ นกับโอกาสการเติบโตของจีนแผ่นดินใหญ่อย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าสภาวะทางเศรษฐกิจในจีนแผ่นดินใหญ่จะแตกต่างจากประเทศที พัฒนา
แล้วในหลายด้าน รวมถึงบทบาทของภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ, ระดับการพัฒนา, อัตราการเติบโต และการควบคุมการแลกเปลี ยนเงินตรา กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบของตลาดทุน
อาจยังไม่พัฒนาเทียบเท่ากับประเทศที พัฒนาแล้ว
การลงทุนของกองทุน HShare ETF มีความเสี ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) และมีความเสี ยงเฉพาะจากการตลาดในจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ งปัจจัยความเสี ยงเฉพาะเหล่านี 
จะไม่ใช่ลักษณะเดียวกับตลาดที พัฒนาแล้ว เช่น
1. สภาพคล่องน้อยกว่า และความมีประสิทธิภาพที น้อยกว่าของตลาดหลักทรัพย์
2. ความผันผวนของราคาที สูงกว่า
3. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และการควบคุมการแลกเปลี ยน
4. ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนที เผยแพร่มีน้อยกว่า
5. ข้อจํากัดในการส่งเงินกลับออกนอกประเทศ
6. ค่าใช้จ่ายในการทํา Transaction ค่าใช้จ่ายผู้ดูแลผลประโยชน์ที สูงกว่า รวมถึงความเสี ยงที สูงกว่าในการ Settlement 
7. ความยากในเรื องของการบังคับสัญญา
8. ระดับการบังคับใช้กฎหมายเกี ยวกับตลาดทุนน้อยกว่า
9. มาตรฐานบัญชีที แตกต่างกัน การเปิดเผยข้อมูล และรายงานต่างๆ
10. การแทรกแซงของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ
11. อัตราเงินเฟ้อที สูงกว่า
12. ความไม่แน่นอนทางสังคม, การเมือง และเศรษฐกิจ
13. ความเสี ยงของการยึดทรัพย์หรือการเวนคืน และการก่อการร้าย

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไข
หรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
พิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที แก้ไข เปลี ยนแปลงของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ดังกล่าว โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดําเนินการ ทั งนี ใน
กรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั นๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิด
ไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารหนี 
1.1.1 พันธบัตร
1.1.2 ตั วเงินคลัง
1.1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.1.4 ตั วแลกเงิน
1.1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตามข้อ 1.1.1  1.1.7 ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิง
จากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนในตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้าตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี) ตามที ระบุไว้ในตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย
ส่วนที  2 ถึง ส่วนที  4 เป็นไปตามประกาศ
ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซื อขายล่วงหน้า (derivatives)

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่าง เพื อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนได้ เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาด
ทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีหนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ ประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติม และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที แก้ไข เปลี ยนแปลงของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุนดังกล่าว โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดําเนินการ ทั งนี ใน
กรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั นๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้วทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทํา
สัญญาในประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที มีการซื อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิก WFE
ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารทุนต่างประเทศ
1.1.1 หุ้น
1.1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มเติมที โอนสิทธิได ้(Transferable Subscription Right: TSR)
1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นหุ้นหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.5 ตราสารทุนอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 – 1.1.4 ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
1.2 ตราสารหนี ต่างประเทศ
1.2.1 พันธบัตร
1.2.2 ตั วเงินคลัง
1.2.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4 ตั วแลกเงิน
1.2.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.2.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตามข้อ 1.2.1  1.2.7 ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนในตั วแลกเงินต่างประเทศ หรือตั วสัญญาใช้เงินต่างประเทศ ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การ
ค้าตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดย สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับผู้รับฝากตามข้อ 3.13.1 ส่วนที  1 ข้อ 2.4
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ในตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

ส่วนที  2: ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ปัจจุบันในการลงทุน
ทั งนี ยกเว้น การลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้ในสัดส่วนมากกว่าหรือเท่ากับ
80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั น

ส่วนที  3 เป็นไปตามประกาศ
ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ ทั งนี ยกเว้น

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

(% ของ NAV)

1 หน่วย CIS

1.1 ในประเทศ ไม่เกิน 10%

1.2 ต่างประเทศ ไม่เกิน 15%

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

(% ของ NAV)

1 หน่วย CIS

1.1 ในประเทศ ไม่เกิน 20%

1.2 ต่างประเทศ ไม่จํากัดอัตราส่วน

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุก
วันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัทจัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ นการ
คํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอก
เหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํารายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการสั งขายคืนหนว
ยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกอง
ทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องใน
ต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื น
ใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E
Wallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดให้มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่อง
ทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที 
เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามมติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้อง
ไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข)  มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1)  เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(2)  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบ
เรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3)  แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผล
ประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4)  ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการ
ขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่า
การขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขายคืนหรือสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่าน
ทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วย
ลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วน
การลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิด
ขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนหรือสับเปลี ยนออกที หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ ซึ งจะดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และ
เป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing
Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วน
การลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วย
ลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการ
ใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมด
ของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งเป็นไปตาม
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies – ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทาง
ปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วน
การลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดัง
กล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนิน
การหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก
เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนด
เพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะ
กําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี 
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน
มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
เข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคง
ลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้ADLs บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการทํารายการซื อหน่วย
ลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็น
สําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนด
ไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี 
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพคล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่เพียงพอใน
การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชย
ต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption Gate ในกรณีที ได้รับ
ชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวม
ของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยังคงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํา
รายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings
และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วย
ลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้notice period บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะ
ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุน
รวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณ
จากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช้
Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่
มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่
ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือได้
ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพ
คล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ
และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน
Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่
ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิด
จากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจ
จะได้รับชําระเงินจากคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก เฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate หรือ
เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้อง
กําหนด

3. การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล
(side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4. บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ
ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ
เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกิน
กว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผล
ประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารง
ความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วน
บุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วัน
ทําการ

5. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4. และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติดัง
ต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4. (1) (2)
(3) หรือ (5) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั น
ให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 4. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วัน
ทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวัน
ทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื น
และผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคํา
สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบ
ว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจาก
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั ง
ซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้าน
ภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั ง
ในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศ
สหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของ
นิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4

3. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หาก
การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยง
ด้านภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมาย
อื นทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่
เกินร้อยละ 4.280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปีของมูลค่าที เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี ได้แก่ ค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการคํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

โดยกรณีที กองทุนเข้าข่ายเลิกกองทุนตามเงื อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด ก่อนครบระยะเวลา 1 ปี นับตั งแต่วันถัดจากวันจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสําหรับช่วงเวลาตั งแต่วันถัดจากวันที กองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด
จนถึงวันครบระยะเวลา 1 ปี นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปีของจํานวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นก
องทุนรวม

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.696 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปีของมูลค่าที เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี ได้แก่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการคํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ
(2) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายอื นของผู้ดูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ ตามที จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการทําธุรกรรมต่อ
รายการ (Transaction fee) ค่า SWIFT Telex ค่าใช้จ่ายในการส่งไปรษณีย์ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงินเพื อชําระราคาหลักทรัพย์ (Settlement Advance/
Contractual Settlement) จากผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ กรณีเกิดรายการ failed trade ในรายการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายของผู้ดูแลผลประโยชน์ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก ค่าใช้
จ่ายของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศในการให้บริการทั วไป เป็นต้น

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปีของมูลค่าที เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี ได้แก่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการคํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ1.310ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 
(บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนดังกล่าว) 
(1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าธรรมเนียมการเพิ มเงินทุนจดทะเบียน
(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือหรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิก
ใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ
(3) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื น
คืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(4) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกอง
ทุน รวมถึง ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และ ค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการประเมิน
ทรัพย์สินอื น
(5) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินอื นแทนเงิน
(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 0.803 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะทยอยตัดจ่ายค่าโฆษณาตามระยะเวลาของประโยชน์ที ได้รับ หรือบริษัทจัดการจะ
พิจารณากําหนดระยะเวลาที ใช้ในการตัดจ่ายที เหมาะสม โดยระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เกิน 1 ปี นับตั งแต่วันที เกิดค่าโฆษณานั น
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ในหนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและ
บุคคลอื นที เกี ยวข้องกับ กองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ นหรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน
(9) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(10) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
ส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 
(11) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน
(12) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดสรรวงเงินในต่างประเทศเพิ มเติมจากหน่วยงานที มีอํานาจ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมเมื อได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าว
(13) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์ ค่าจัดส่ง และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุน และแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน และเอกสารที เกี ยวข้อง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที เกี ยวข้องกับการดําเนินงาน
ของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลัก
ทรัพย์ทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ป้องกันผลประโยชน์ ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที เกี ยวกับการชําระราคา รับชําระราคา ค่าธรรมเนียมในการทํารายการ ค่าบริการพิเศษที เกี ยวข้องกับการตรวจสอบการลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการแลก
เปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา ค่าประกันความเสี ยงจากการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ
ทั งที เกิดในประเทศไทยและต่างประเทศ หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น
(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุนทั งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตามกฎหมาย ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อ
รักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการประสานงาน
เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทางเป็นต้น
(16) ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับ ผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนฯลฯ
(17) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่า
ใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทางไปรษณีย์
(18) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี ยนและวิธีการคํานวณค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ กับจํานวนเงินที จ่ายชําระจริง
(19) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)
หมายเหตุ : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมตามหัวข้อ 15 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ โดยรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี
การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 
การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1 15.2.2 (1) และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 5 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน ยกเว้นการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามข้อ 15.2.1 วรรคสองจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ข้างต้น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ 15.2.6 (1) ถึง (18) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุน
เฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั น
ยกเว้นกรณีที กองทุนเข้าข่ายเลิกกองทุนตามเงื อนไขการเลิกกองทุน ก่อนครบกําหนดอายุกองทุน บริษัทจัดการจะบันทึกค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและค่าใช้จ่ายรอการตัดจ่ายดังกล่าวที เหลือ
ทั งหมดภายในวันเลิกกองทุน
ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที ใช้ในการคํานวณค่าใช้จ่าย เป็นมูลค่าทรัพย์สินในสกุลเงินบาท

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกิน 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนหน่วยลงทุนในวัน
ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกิน 53.50 บาทต่อรายการ หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1) ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2) ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถ
นําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund
Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ ง
พิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื นๆ โดยนาย
ทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
หมายเหตุ
การคํานวณค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการ
โอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน จะบวกด้วยภาษี มูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ไม่มี

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการดัง
กล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่ง
ของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที 
บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลัก
เกณฑ์ดังนี (ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให ้
บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติ
พิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการใน
กรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที ได้รับการผ่อนผัน โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือ
การหาดอกผลโดยวิธีอื นที กองทุนลงทุนในต่างประเทศ รวมกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที กองทุนลงทุนในประเทศไทย
16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
รายละเอียด
(1) อัตราแลกเปลี ยน : บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนที ตกลงกันระหว่างผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและบริษัทจัดการ โดยเป็นไปตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้ หรือ ที จะประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมในอนาคต โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว
(1.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(1.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล
(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
บริษัทจัดการอาจดําเนินการไม่เป็นไปตามกําหนดเวลาในข้อ 1.11.4 ในกรณีดังต่อไปนี 
1. กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวัน
หยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือไม่สามารถ
ดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็นเพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทํา
ธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับกองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่ โดยบริษัทจัดการ
จะดําเนินการคํานวณและประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ 2.12.4 โดยไม่ชักช้าเมื อได้รับข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
2. กรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการ
3. กรณีที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต. หรือ กรณีที ประกาศกฎระเบียบที เกี ยวข้องของสํานักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ทําได้
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที คํานวณนั น
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น
16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษ
ทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้
ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด
16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 1 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางหนังสือพิมพ์ และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าวด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศข้อมูลดังกล่าวทางช่องทางอื นแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์ และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของ
ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัท
จัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย
16.4.2. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะ
คํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให ้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน
16.4.3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง
หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่
การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลัก
ทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด
เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขาย
หลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มี
การจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้
16.4.4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้
จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

เป็นไปตามประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การ
ขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอด
จนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและ
บริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะ
ผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ#์1

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0133/2558] หน้า 4 / 16



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart China Challenge Fund#1 

1.3. ชื อย่อ :  TCHChallenge#1 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.กองทุนจะเลิกกองทุน หากภายในระยะเวลาประมาณ 1 ปีนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เกิดเหตุตามเงื อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื อกองทุนมี มูลค่าหน่วย
ลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด (โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันครบกําหนดระยะเวลา1 ปี ดังกล่าว ถึงผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับตั งแต่วันสิ นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุน) 
2. เมื อครบระยะเวลา 1 ปีนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนยังไม่ถึงระดับตามเงื อนไขการเลิกกองทุน ตามข้อ 1 กองทุนจะเปิดให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื อ หรือ ขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ โดยเริ มในวันทําการแรกหลังครบ 1 ปี เว้นแต่บริษัทจัดการจะกําหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื น
เพื ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงรับทราบ และยินยอมให้ดําเนินการทั งหมดข้างต้นแล้ว หากมีการเปลี ยนแปลงกําหนดวันเปิดให้บริการซื อขาย
บริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี หากเกิดเหตุตามเงื อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด กองทุนจะ
ดําเนินการเลิกกองทุน เพื อคืนเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังถือหน่วยลงทุนอยู่ ณ วันนั น ตามข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของนายทะเบียนและตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ถือต่อจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายแล้วทั งหมด
ทั งนี เงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนเมื อเกิดเหตุตามเงื อนไขการเลิกกองทุน ตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้นเมื อคํานวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุน อาจมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าหน่วย
ลงทุน 10.86 บาท ที เป็นเงื อนไขในการเลิกกองทุนดังกล่าว เนื องจากการหักค่าใช้จ่าย และกันสํารองค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องของกองทุน และการปรับตัวขึ นลงของราคา หรือผลตอบแทนของหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือมีไว้ในขณะที กองทุนจําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินนั น ซึ งอาจได้รับผลกระทบหรือมีราคาเปลี ยนแปลงลดลง จากความผันผวนของปัจจัยภายในและ
ภายนอกที เกี ยวข้องของหลักทรัพย์ เช่น ฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลี ยน อัตราดอกเบี ย เป็นต้น

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) บริษัทจัดการจะนําเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินวงเงินที ได้รับจัดสรร หรือได้รับ
จัดสรรเพิ มเติมจากหน่วยงานที มีอํานาจในการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศให้แก่บริษัทจัดการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยื นขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมต่อหน่วยงานที มีอํานาจในการจัดสรรวงเงินลงทุน
ในต่างประเทศให้แก่บริษัทจัดการได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที หน่วยงานที มีอํานาจในการจัดสรรวงเงินดังกล่าวกําหนด
และขอสงวนสิทธิในการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนของโครงการและหรือการดําเนินการอื นใดที เกี ยวข้องได้ โดยถือว่าไม่ปฏิบัติผิด
ไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน และถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศหากเกิดกรณีสุดวิสัย เช่น หน่วยงานที มีอํานาจเรียก
วงเงินลงทุนในต่างประเทศคืน และ/ หรือเหตุผลอื นที จําเป็นและสมควร โดยไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดไปจากโครงการ

(4) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกิน 150 ล้านบาท ทั งนี ในกรณีดังกล่าวบริษัทจัดการจะต้องมีวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพียงพอที จะรองรับ
หรือสามารถขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมเพื อรองรับได้ โดยเป็นไปตามแนวทางที หน่วยงานที มีอํานาจอนุญาต หรือ
เห็นชอบให้ดําเนินการได้

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 2.8 หน่วย (มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน) 
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัดไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุด
ไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์บริษัทจัดการ หรือช่องทาง
อื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนใน
สัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยในขณะที จัดตั งกองทุน กองทุนมีเป้าหมายที จะเน้นลงทุนในกองทุน Hang Seng HShare Index ETF เป็นหลัก ดังนั น จึงมีวัตถุประสงค์เพื อสร้าง
ผลตอบแทนของกองทุน ให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับผลตอบแทนของกองทุน Hang Seng HShare Index ETF โดยเป็นทางเลือกในการลงทุนให้กับผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการ
ลงทุนบางส่วนไปยังช่องทางการลงทุนที สะท้อนผลตอบแทนของดัชนีตราสารทุนของบริษัทในประเทศจีนที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศฮ่องกง คือ ดัชนี Hang Seng China
Enterprises 
อย่างไรก็ตาม เนื องจากกองทุนนี มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนที ต้องหักออกจากกองทุน รวมถึงความจําเป็นในการดํารงสภาพคล่องของกองทุนไว้บางส่วน รวมถึงการ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราซึ งขึ นอยู่กับดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ปัจจัยเหล่านี อาจมีผลทําให้ผลการดําเนินงานของกองทุนตํ่ากว่าดัชนี Hang Seng
China Enterprises และหรือกองทุน Hang Seng HShare Index ETF ซึ งเหตุผลดังกล่าวมีส่วนทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี อาจจะไม่ได้เคลื อนไหวขึ นลงตามดัชนี Hang Seng H
Share Index ETF และหรือกองทุน Hang Seng HShare Index ETF อย่างสมบูรณ์
ผู้ลงทุนที จะพิจารณาลงทุนในกองทุนนี จึงต้องสามารถยอมรับความเสี ยงของดัชนีตราสารทุนของบริษัทในประเทศจีนที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศฮ่องกง Hang Seng HShare
Index ETF และความเสี ยงของการลงทุนในหุ้นของบริษัทประเทศจีนที จดทะเบียนในประเทศฮ่องกง ที อาจมีความผันผวนสูงได้ และยังคงมีความเสี ยงของอัตราแลกเปลี ยนด้วย เพราะกองทุนนี 
อาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราที อาจเกิดขึ นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์
ในแต่ละขณะขึ นอยู่กับดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน Hang Seng HShare Index ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ฮ่องกง (HONG KONG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ทั งนี จะทําเพื อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านั น

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
ตัวชี วัด (Benchmark) ของกองทุนนี คือ ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index 
และในการแสดงดัชนีชี วัดผลการดําเนินงานดังกล่าว บริษัทจัดการจะแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี ยน ที สอดคล้องกับการวัดผลการดําเนินงานของกองทุน ณ วันทําการที คํานวณ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผยข้อมูล/
อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

1. กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุน
เดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนมีเป้าหมายที 
จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน Hang Seng HShare Index ETF ซึ ง
กองทุน Hang Seng HShare Index ETF มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื อสร้างผลตอบแทน (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ที สอดคล้อง
ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Hang Seng China Enterprises โดยกลยุทธ์หลักจะลงทุนในหุ้นที เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนี Hang Seng China Enterprises กองทุน Hang Seng HShare Index ETF บริหารและจัดการโดย Hang Seng
Investment Management Limited โดยจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong
Kong : “SEHK”) 
2. ส่วนที เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที สํานักงาน
ก.ล.ต กําหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นใน
ต่างประเทศ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนรวมที มีวัตถุประสงค์เพื อบริหารสภาพคล่อง ตราสารหนี เงินฝากในสถาบัน
การเงินต่างประเทศ ทั งนี บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที เป็นการลงทุนในประเทศ เช่น ตราสารแห่งหนี ใน
ประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่
กรณี ตํ่ากว่า 1 ปี หรือการลงทุนอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั งนี เพื อ
อํานวยความสะดวกหรือเพื อป้องกันปัญหาในการดําเนินงานของกองทุน เช่น เพื อรอการลงทุน หรือเพื อชําระค่าใช้จ่าย เพื อ
รักษาสภาพคล่อง หรือเพื อการอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกัน หรือในกรณีที เกิดเหตุผิดปกติที เกิดจากปัจจัยที ควบคุมไม่ได้
เป็นต้น
3. เนื องจากกองทุนนี มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนที ต้องหักออกจากกองทุน รวมถึงความจําเป็นในการ
ดํารงสภาพคล่องของกองทุนไว้บางส่วน รวมถึงการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราซึ งขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ปัจจัยเหล่านี อาจมีผลทําให้ผลการดําเนินงานของกองทุนตํ่ากว่าดัชนี Hang Seng
China Enterprises และหรือกองทุนHang Seng HShare Index ETF ซึ งเหตุผลดังกล่าวมีส่วนทําให้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี อาจจะไม่ได้เคลื อนไหวขึ นลงตามดัชนี Hang Seng China Enterprises และหรือกองทุน Hang Seng HShare
Index ETF อย่างสมบูรณ์
4. กองทุน Hang Seng HShare Index ETF อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management(EPM)) เช่น การทําสัญญาฟิวเจอร์ส และ/หรือสัญญา
ออปชั น ที อ้างอิงกับหลักทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิงที กองทุนหลักลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําให้กองทุนหลักสามารถสร้าง
ผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
ส่วนกองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 อาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้อง
กับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราที อาจเกิดขึ นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ น
อยู่กับดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที เกี ยวข้อง เช่น อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ฐานะความเข้มแข็งของประเทศในเชิงเปรียบเทียบเช่น สัดส่วนหนี สาธารณะต่อจีดีพี
ดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด ทุนสํารองระหว่างประเทศ อัตราดอกเบี ย แนวโน้มค่าเงินของสกุลเงินของประเทศเพื อนบ้านหรือ
ในภูมิภาคโดยรวมเทียบกับสกุลเงินที กองทุนลงทุน ซึ งการดําเนินการดังกล่าวต้องไม่ขัดกับประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย การบริหารความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนแบบยืดหยุ่น จึงอาจยังมีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน
เงินเหลืออยู่ ซึ งอาจทําให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี ยนหรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้ อีกทั ง การ
ทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุน ซึ งทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น
5. ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 จะไม่ลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และจะไม่ลงทุนโดยตรงในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได้
(NonInvestment grade)ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) และหลักทรัพย์ที ไม่มีการ
ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ในต่างประเทศ ยกเว้นในกรณีขณะที เริ มลงทุน ตราสารดังกล่าวได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อ
ถือลงตํ่ากว่า Investment grade กองทุนจะมีไว้ซึ งตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่วนให้เป็นไป
ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้
6. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทั งหมดมาลงทุนในประเทศไทย ทั งนี เพื อประโยชน์ของกองทุนโดย
รวมโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุน เช่น ในกรณีที มีความ
ผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที การเปลี ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทําให้การลงทุนในต่างประเทศ
ขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื นใดที เกิดจากสาเหตุที ไม่สามารถควบคุมได้ เช่นการเปลี ยนแปลงของกฎหมาย
หรือประกาศที เกี ยวข้อง
เงื อนไขอื น
1. ในขณะที จัดตั งกองทุน สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดให้ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนรวมที ลงทุนในต่างประเทศ (foreign
investment fund) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเพื อกองทุนดังกล่าวต้องเป็นการลงทุนในต่างประเทศ (offshore
investment) เป็นหลักโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั งนี การคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามวรรคหนึ งการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะ
เวลาดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
• ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
• ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ

•ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ
ในกรณีที การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการ
แก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าว
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน ( classes หรือ subclasses of shares) ทั งนี 
โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงกองทุนรวมต่าง
ประเทศที กองทุนลงทุนที แตกต่างไปจากที ระบุในรายละเอียดโครงการกองทุนนี เช่น กรณีที กองทุนรวมต่างประเทศกองเดิมมี
การเปลี ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ เปลี ยนแปลงรายละเอียดการซื อขาย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย เปลี ยน
บริษัทจัดการ หรือกรณีอื นที ทําให้กองทุนนี อาจได้รับผลกระทบในทางลบ โดยกองทุนรวมต่างประเทศที อาจมีการพิจารณา
เลือกลงทุนทดแทนกองทุนเดิม จะต้องมีนโยบายการลงทุนที ยังสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ทั งนี ในกรณีดัง
กล่าวจะเป็นไปเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั นๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว
3. ในกรณีที กองทุนลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักนั น หากปรากฏว่า
กองทุนหลักนั นมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
เงื อนไข ในกรณีที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) แจ้งเหตุที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที ปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที สนใจจะลงทุนเพื อให้ผู้ที สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม
ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย
ทั งนี ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในกรณีที มีการดําเนินการเปลี ยน/โอนย้าย กองทุนจะยกเว้นไม่นําเรื องการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน
ข้อมูลกองทุน Hang Seng HShare Index ETF ซึ งเป็นกองทุนรวมในต่างประเทศที กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลน
จ#์1 จะพิจารณาลงทุน”
แหล่งข้อมูล: www.hangseng.com.etf 
1. Hang Seng HShare Index ETF, Prospectus as of July 25, 2013 
2. Fund Fact Sheet, January, 2014 ของกองทุน Hang Seng HShare Index ETF 
ทั งนี ข้อมูลต่อไปนี อาจมีการเปลี ยนแปลงจากข้อมูล ณ วันที ที แสดง โดยส่วนที เปลี ยนแปลงไปจะเป็นไปตามข้อมูลในหนังสือชี 
ชวนของกองทุน Hang Seng HShare Index ETF ที มีการแก้ไขเพิ มเติมหรือที มีการให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันขึ น

1.ข้อมูลกองทุน Hang Seng HShare Index ETF 

ชื อกองทุนรวมในต่างประเทศ Hang Seng HShare Index ETF
ประเภทและวัตถุประสงค์การลงทุน Hang Seng HShare Index ETF เป็นกองทุนประเภท Exchange

Traded Fund (ETF)  ที มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนที 
สอดคล้องใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Hang Seng China
Enterprises Index
(ที มา: Hang Seng HShare Index ETF, Prospectus as of July
25,2013)
สกุลเงินฐาน (Base Currency)  ของกองทุน คือ ดอลล่าร์ฮ่องกง
(HKD)

วันที จดทะเบียนจัดตั งกองทุน 10 ธันวาคม 2546
ตลาดหลักทรัพย์ที จดทะเบียนซื อขาย  (Listed
Market)

ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong Kong :
“SEHK”)

รหัสหลักทรัพย์ 2828
บริษัทจัดการ (Management Company) Hang Seng Investment Management Limited
การจ่ายเงินปันผล 2 ครั งต่อปี (ถ้ามี)

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (Total Expenses
Ratio)

0.65% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ผู้ดูแลผลประโยชน ์(Trustee) HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited
วันที จดทะเบียนจัดตั งกองทุน 10 ธันวาคม 2546

มูลค่าขั นตํ าของการซื อขาย (Trading Unit) 200 หน่วย (Unit)

2.ข้อมูลสําคัญเกี ยวกับ ดัชน ีHang Seng China Enterprises Index (HShare Index) 
ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index จัดทําโดย Hang Seng Indexes Company Limited (HSIL) เผยแพร่ครั งแรกเมื อวันที  8 ส.ค.2537 จดทะเบียนที ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (SEHK)
ปัจจุบันมีเผยแพร่ทาง internet เช่น www.hsi.com.hk หรือ Bloomberg 
• ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index มีส่วนประกอบเป็นหุ้นจํานวน 40 หลักทรัพย์ที มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalisation) สูงสุดที คัดเลือกมาเป็นส่วนประกอบของดัชนีและมี
น้ําหนักของหุ้นแต่ละตัวไม่เกินร้อยละ 10 
• ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index มีการคํานวณ โดยวิธี Freefloatadjusted Market Capitalisation ซึ งประกอบด้วยหุ้นจํานวน 40 หลักทรัพย์ที มีมูลค่าตลาดหุ้นปรับด้วย Free
Float สูงสุดเฉลี ย 12 เดือนย้อนหลัง และมีสภาพคล่องสมํ่าเสมอในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง
• ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index จะมีความถี ในการทบทวนเปลี ยนแปลง (review) โดย HSIL ทุกไตรมาสซึ งอาจทําให้หลักทรัพย์ที เป็นส่วนประกอบของดัชนีมีการเปลี ยนแปลง
(แหล่งที มาของข้อมูล: www.hangseng.com.etf, Hang Seng HShare Index ETF, Prospectus as of July 25, 2013 ) 
3.ความเสี ยงที สําคัญของ Hang Seng HShare Index ETF 
3.1 ปัจจัยที มีผลทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของ กองทุน Hang Seng HShare Index ETF (ต่อไปในหัวข้อนี จะเรียกว่า “กองทุน HShare ETF”) ผันผวน
• การเปลี ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน HShare ETF ขึ นอยู่กับการเปลี ยนแปลงของสภาวะตลาด อันมีปัจจัยมาจากสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ตลาดการเงิน เป็นต้น
นอกจากนี การเปลี ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน HShare ETF จะขึ นอยู่กับหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ฐานะทางการเงิน ภาคอุตสาหกรรม ที ตั งทางภูมิศาสตร์ของผู้ออกหลัก
ทรัพย์ และระดับของเงินลงทุนของผู้ออก
• ในกรณีที ดัชน ีHang Seng China Enterprises มีการกระจุกตัวในการลงทุนในหลักทรัพย์ของอุตสาหกรรมหนึ ง ๆ หรือกลุ่มของอุตสาหกรรมใด ๆ กองทุน HShare ETF ก็จะมีการลงทุนที 
กระจุกตัวในลักษณะเดียวกันด้วย และในกรณีนี ผลการดําเนินงานของ กองทุน HShare ETF อาจจะขึ นอยู่กับผลการดําเนินงานของอุตสาหกรรม หรือกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว และอาจมีความ
ผันผวนมากกว่ากองทุนอื น ๆ ที มีการกระจุกตัวในการลงทุนน้อยกว่า
• ผู้จัดการกองทุน HShare ETF อาจลงทุนในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ งในสัดส่วนสูงอย่างมีนัยสําคัญ ในกรณีนี ผลการดําเนินงานของกองทุน HShare ETF อาจจะขึ นอยู่กับผลการดําเนิน
งานของหลักทรัพย์นั น ๆ และอาจมีความผันผวนมากกว่ากองทุนอื น ๆ ที มีการกระจายการลงทุนมากกว่า
• กองทุน HShare ETF ไม่ได้บริหารกองทุนเชิงรุก (actively managed) โดยผู้จัดการกองทุนจะไม่มีสิทธิที จะคัดเลือกหลักทรัพย์รายตัวเพื อลงทุน หรือ ไม่สามารถที จะบริหารจัดการกองทุน
แบบปกป้อง (defensive positions) ในช่วงภาวะตลาดขาลง ดังนั น หากดัชนี Hang Seng China Enterprises ปรับตัวลง จะส่งผลให้หน่วยลงทุนของกองทุน HShare ETF ลดลงด้วยเช่นกัน
• เมื อผู้ลงทุนใน “กองทุน HShare ETF” ขายคืนหน่วยลงทุน อาจได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ มแรก หรือได้รับผลขาดทุน

3.2 ปัจจัยหรือความเสี ยงเพิ มเติม ที เกี ยวข้องกับ “HShare ETF” ที ต้องพิจารณาเพิ มเติม
• ความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV)/หน่วย และ ราคาซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK: 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ/ิหน่วย ของกองทุน HShare ETF โดยทั วไปจะผันผวนเป็นไปตามความเคลื อนไหวของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises 
ระดับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises ที เป็นข้อมูลในระหว่างวัน อาจจะมีความแตกต่างจากราคาปิด ณ สิ นวันของดัชนีนี ในตลาดหลักทรัพย์ SEHK 
หน่วยลงทุนของกองทุน HShare ETF ที มีการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK จะซื อขายด้วยราคาตลาดในขณะนั น ซึ งจะผันผวนในระหว่างวันทําการซื อขาย
แม้ว่าโดยหลักการจะคาดการณ์ว่า ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน HShare ETF ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK ควรจะใกล้เคียงกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV)/หน่วย แต่มีโอกาสที  2
ค่านี จะแตกต่างกัน เนื องจากความต้องการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ , สภาพคล่องและส่วนต่างของราคาเสนอซื อเสนอขาย ซึ งสาเหตุเหล่านี จะทําให้ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน H
Share ETF ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK มีค่าสูงกว่า หรือ ตํ่ากว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV)/หน่วยของกองทุน HShare ETF ได ้ นั นคือ สามารถเกิด Premium หรือ Discount ได ้
• ความสัมพันธ์กับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises : ผลการดําเนินงานของ กองทุน HShare ETF อาจไม่เท่ากับผลการดําเนินงานของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises ความแตก
ต่างอาจมีสาเหตุเนื องจากกองทุน HShare ETF มีค่าใช้จ่ายของกองทุน และปัจจัยอื น ๆ เช่น การปรับค่า NAV ความสัมพันธ์ที ไม่สมบูรณ์ของหลักทรัพย์ที กองทุน HShare ETF ลงทุน กับหลัก
ทรัพย์ในดัชน ีHang Seng China Enterprises ความแตกต่างของเวลาในการปรับหลักทรัพย์ระหว่าง กองทุน HShare ETF กับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises กองทุน HShare ETF
อาจจะไม่ได้ลงทุนในหลักทรัพย์ครบทุกตัวที เป็นส่วนประกอบของดัชนี Hang Seng China Enterprises โดยการใช้กลยุทธ ์sampling techniques หรือ การใช ้Futures หรืออนุพันธ์อื น อาจมี
ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของผลการดําเนินงานของกองทุน HShare ETF กับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises ได ้
• การซื อขาย และการ Listed : หากดัชนี Hang Seng China Enterprises ถูกยกเลิก หรือ ใบอนุญาตของผู้จัดการกองทุน HShare ETF กับผู้มีสิทธ ิ(proprietor and provider) ในดัชนี Hang
Seng China Enterprises ถูกยกเลิก ผู้จัดการกองทุน HShare ETF โดยการหารือกับ Trustee อาจขออนุญาตจากหน่วยงานผู้กํากับดูแล เพื อใช้ดัชนีอื นแทนดัชนี Hang Seng China
Enterprises โดยดัชนีนั นจะเป็นดัชนีที มีตลาดรองซื อขาย และมีวัตถุประสงค์ในทํานองเดียวกับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว กองทุน HShare ETF ก็จะ
ยังคงมีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนที สอดคล้องกับดัชนีเช่นเดิม
หากหน่วยลงทุนเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ (SEHK) ผู้จัดการกองทุนโดยการหารือกับ Trustee อาจขออนุญาตจากหน่วยงานผู้กํากับดูแล เพื อบริหารกองทุน HShare ETF ในลักษณะ
Traditional Index โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ซึ งในกรณีนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอนหน่วยลงทุน หรืออีกกรณีผู้จัดการกองทุนอาจยกเลิก
กองทุน กองทุน HShare ETF ได ้ หาก Trustee พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ และเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนอาจสูง
หรือต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้
แม้ว่ากองทุน HShare ETF จะจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะมีปริมาณซื อขายมาก (active trading) 
ส่วนประกอบของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises อาจมีการเปลี ยนแปลง และหลักทรัพย์ที เป็นส่วนประกอบของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises อาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลัก
ทรัพย์จดทะเบียนได้
• ความผันผวนของตลาดหุ้น : มูลค่าของหุ้น รวมถึงหุ้น HShare อาจมีความผันผวน จากผลกระทบอันมีปัจจัยมาจากผู้ออก การเปลี ยนแปลงทางการเมือง สภาวะเศรษฐกิจ ซึ งในระยะสั นราคา
หุ้นอาจมีความผันผวนสูงอันเนื องมาจากปัจจัยเหล่านี ปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อหุ้นแต่ละประเภท หรือแต่ละส่วนของตลาดแตกต่างกัน เช่น หุ้นประเภท Large Cap จะได้รับผลกระทบต่าง
จากหุ้นประเภท Small Cap, “หุ้นเติบโต” (Growth Stock) จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยข้างต้นต่างจาก หุ้นคุณค่า” (Value Stock) 
ปัจจัยภายในของบริษัทจดทะเบียน, ปัจจัยการเมือง และสภาวะทางเศรษฐกิจ อาจมีผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียนรายใดรายหนึ ง หรือบริษัทจดทะเบียนในธุรกิจอุตสาหกรรมหนึ ง ๆ หรือกระทบ
ตลาดในภาพรวมทั งหมดได้
• การให้ยืมหลักทรัพย์ : กองทุน HShare ETF มีความเสี ยงหากมีการทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ได้แก่ ความเสี ยงจากการทําธุรกรรมกับคู่สัญญา (Counterparty Risk) ซึ งเกิดจากการไม่
ปฏิบัติตามสัญญาของคู่สัญญา ความเสี ยงของกฎหมาย (Regulatory Risk) ที เปลี ยนแปลง เป็นโมฆะ หรือสัญญาไม่มีสามารถบังคับใช้ได้ และความเสี ยงของตลาด (Market Risk) จากความ
ผันผวนของตลาด สภาพคล่องของตลาด และความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน
• การ Short Selling : กองทุน HShare ETF อาจทํา short sales หากคาดการณ์ว่า ราคาของหลักทรัพย์ที ซื อในตลาดจะเป็นราคาที ตํ่ากว่าราคาที จะขายได้ตามธุรกรรม short sales โอกาสที 
จะขาดทุนจากธุรกรรม short sales จะแตกต่างจากการทําลงทุนด้วยเงินสดในหุ้นตัวเดียวกัน โดยโอกาสที จะขาดทุนจากธุรกรรม short sales ไม่มีเพดานสูงสุด เพราะราคาหุ้นตัวนั น สามารถขึ น
ไปได้อย่างไม่มีเพดาน ในขณะที หากลงทุนซื อขายหุ้นตัวเดียวกันด้วยเงินสด โอกาสขาดทุนสูงสุดจะเท่ากับเงินลงทุนเริ มแรกเท่านั น
• การเปลี ยนแปลงของผู้ออกหลักทรัพย:์ การเปลี ยนแปลงสถานะทางการเงินของผู้ออก, การเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือการเมืองอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของผู้ออก ผู้ออกหลัก
ทรัพย์ที เป็นบริษัทขนาดเล็ก หรือเป็นที รู้จักน้อยกว่าจะมีความผันผวนของมูลค่าหลักทรัพย์มากกว่าบริษัทขนาดใหญ่ ปัจจัยที ส่งผลกระทบต่อผู้ออกหลักทรัพย์แต่ละบริษัทนี อาจมีผลกระทบต่อ
หลักทรัพย์ที เป็นส่วนประกอบของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises 
• Market Maker: อาจมีหรือไม่มี Market Maker สําหรับกองทุน HShare ETF ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าสภาพคล่องในตลาดรองอาจได้รับผลกระทบในทางลบหากกองทุนไม่มี Market Maker 
• ความเสี ยงจากการเลิกกองทุน HShare ETF : กองทุน HShare ETF อาจถูกยกเลิกโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงือนไขในหัวข้อ “การเลิกกองทุน HShare ETF” ซึ งในขณะที เลิกกองทุน
ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าอาจได้รับเงินลงทุนน้อยกว่าที ได้ลงทุนไว้ได้
• ความเสี ยงที เกี ยวกับการจ่ายเงินปันผลจากเงินลงทุนเริ มแรก หรือมีผลกระทบต่อเงินลงทุนเริ มแรก : ผู้จัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากเงินลงทุนเริ มแรก หรือมีผลไปกระทบไปลดเงิน
ลงทุนเริ มแรก (capital) ตามดุลพินิจของผู้จัดการ ซึ งการจ่ายเงินปันผลในลักษณะดังกล่าวจะเป็นการคืนหรือไถ่ถอนเงินลงทุนเริ มแรกบางส่วนของผู้ลงทุนคืนให้ผู้ลงทุนไปด้วย อาจส่งผลให้
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนลดลงทันที
3.3 ปัจจัยความเสี ยงทั วไปที เกี ยวข้องกับแผ่นดินใหญ่
• การเมืองและเศรษฐกิจ : การลงทุนของกองทุน HShare ETF จะสอดคล้องกับหลักทรัพย์ส่วนประกอบของดัชน ีHang Seng China Enterprises ซึ งหุ้นที เป็นส่วนประกอบของดัชนีจะรวมถึง
หุ้นของบริษัท/นิติบุคคลที ดําเนินการในจีนแผ่นดินใหญ่ (Mainland incorporated enterprises) และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (SEHK) ซื อขายในฮ่องกง (HShares) เป็นหลัก
บริษัทเหล่านี มีธุรกิจที ขึ นกับโอกาสการเติบโตของจีนแผ่นดินใหญ่อย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าสภาวะทางเศรษฐกิจในจีนแผ่นดินใหญ่จะแตกต่างจากประเทศที พัฒนา
แล้วในหลายด้าน รวมถึงบทบาทของภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ, ระดับการพัฒนา, อัตราการเติบโต และการควบคุมการแลกเปลี ยนเงินตรา กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบของตลาดทุน
อาจยังไม่พัฒนาเทียบเท่ากับประเทศที พัฒนาแล้ว
การลงทุนของกองทุน HShare ETF มีความเสี ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) และมีความเสี ยงเฉพาะจากการตลาดในจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ งปัจจัยความเสี ยงเฉพาะเหล่านี 
จะไม่ใช่ลักษณะเดียวกับตลาดที พัฒนาแล้ว เช่น
1. สภาพคล่องน้อยกว่า และความมีประสิทธิภาพที น้อยกว่าของตลาดหลักทรัพย์
2. ความผันผวนของราคาที สูงกว่า
3. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และการควบคุมการแลกเปลี ยน
4. ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนที เผยแพร่มีน้อยกว่า
5. ข้อจํากัดในการส่งเงินกลับออกนอกประเทศ
6. ค่าใช้จ่ายในการทํา Transaction ค่าใช้จ่ายผู้ดูแลผลประโยชน์ที สูงกว่า รวมถึงความเสี ยงที สูงกว่าในการ Settlement 
7. ความยากในเรื องของการบังคับสัญญา
8. ระดับการบังคับใช้กฎหมายเกี ยวกับตลาดทุนน้อยกว่า
9. มาตรฐานบัญชีที แตกต่างกัน การเปิดเผยข้อมูล และรายงานต่างๆ
10. การแทรกแซงของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ
11. อัตราเงินเฟ้อที สูงกว่า
12. ความไม่แน่นอนทางสังคม, การเมือง และเศรษฐกิจ
13. ความเสี ยงของการยึดทรัพย์หรือการเวนคืน และการก่อการร้าย

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไข
หรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
พิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที แก้ไข เปลี ยนแปลงของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ดังกล่าว โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดําเนินการ ทั งนี ใน
กรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั นๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิด
ไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารหนี 
1.1.1 พันธบัตร
1.1.2 ตั วเงินคลัง
1.1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.1.4 ตั วแลกเงิน
1.1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตามข้อ 1.1.1  1.1.7 ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิง
จากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนในตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้าตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี) ตามที ระบุไว้ในตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย
ส่วนที  2 ถึง ส่วนที  4 เป็นไปตามประกาศ
ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซื อขายล่วงหน้า (derivatives)

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่าง เพื อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนได้ เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาด
ทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีหนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ ประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติม และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที แก้ไข เปลี ยนแปลงของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุนดังกล่าว โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดําเนินการ ทั งนี ใน
กรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั นๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้วทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทํา
สัญญาในประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที มีการซื อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิก WFE
ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารทุนต่างประเทศ
1.1.1 หุ้น
1.1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มเติมที โอนสิทธิได ้(Transferable Subscription Right: TSR)
1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นหุ้นหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.5 ตราสารทุนอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 – 1.1.4 ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
1.2 ตราสารหนี ต่างประเทศ
1.2.1 พันธบัตร
1.2.2 ตั วเงินคลัง
1.2.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4 ตั วแลกเงิน
1.2.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.2.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตามข้อ 1.2.1  1.2.7 ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนในตั วแลกเงินต่างประเทศ หรือตั วสัญญาใช้เงินต่างประเทศ ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การ
ค้าตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดย สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับผู้รับฝากตามข้อ 3.13.1 ส่วนที  1 ข้อ 2.4
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ในตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

ส่วนที  2: ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ปัจจุบันในการลงทุน
ทั งนี ยกเว้น การลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้ในสัดส่วนมากกว่าหรือเท่ากับ
80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั น

ส่วนที  3 เป็นไปตามประกาศ
ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ ทั งนี ยกเว้น

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

(% ของ NAV)

1 หน่วย CIS

1.1 ในประเทศ ไม่เกิน 10%

1.2 ต่างประเทศ ไม่เกิน 15%

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

(% ของ NAV)

1 หน่วย CIS

1.1 ในประเทศ ไม่เกิน 20%

1.2 ต่างประเทศ ไม่จํากัดอัตราส่วน

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุก
วันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัทจัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ นการ
คํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอก
เหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํารายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการสั งขายคืนหนว
ยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกอง
ทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องใน
ต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื น
ใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E
Wallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดให้มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่อง
ทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที 
เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามมติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้อง
ไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข)  มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1)  เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(2)  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบ
เรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3)  แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผล
ประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4)  ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการ
ขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่า
การขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขายคืนหรือสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่าน
ทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วย
ลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วน
การลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิด
ขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนหรือสับเปลี ยนออกที หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ ซึ งจะดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และ
เป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing
Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วน
การลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วย
ลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการ
ใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมด
ของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งเป็นไปตาม
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies – ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทาง
ปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วน
การลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดัง
กล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนิน
การหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก
เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนด
เพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะ
กําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี 
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน
มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
เข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคง
ลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้ADLs บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการทํารายการซื อหน่วย
ลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็น
สําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนด
ไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี 
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพคล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่เพียงพอใน
การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชย
ต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption Gate ในกรณีที ได้รับ
ชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวม
ของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยังคงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํา
รายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings
และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วย
ลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้notice period บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะ
ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุน
รวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณ
จากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช้
Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่
มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่
ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือได้
ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพ
คล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ
และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน
Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่
ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิด
จากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจ
จะได้รับชําระเงินจากคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก เฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate หรือ
เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้อง
กําหนด

3. การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล
(side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4. บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ
ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ
เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกิน
กว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผล
ประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารง
ความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วน
บุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วัน
ทําการ

5. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4. และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติดัง
ต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4. (1) (2)
(3) หรือ (5) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั น
ให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 4. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วัน
ทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวัน
ทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื น
และผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคํา
สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบ
ว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจาก
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั ง
ซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้าน
ภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั ง
ในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศ
สหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของ
นิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4

3. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หาก
การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยง
ด้านภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมาย
อื นทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่
เกินร้อยละ 4.280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปีของมูลค่าที เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี ได้แก่ ค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการคํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

โดยกรณีที กองทุนเข้าข่ายเลิกกองทุนตามเงื อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด ก่อนครบระยะเวลา 1 ปี นับตั งแต่วันถัดจากวันจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสําหรับช่วงเวลาตั งแต่วันถัดจากวันที กองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด
จนถึงวันครบระยะเวลา 1 ปี นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปีของจํานวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นก
องทุนรวม

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.696 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปีของมูลค่าที เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี ได้แก่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการคํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ
(2) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายอื นของผู้ดูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ ตามที จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการทําธุรกรรมต่อ
รายการ (Transaction fee) ค่า SWIFT Telex ค่าใช้จ่ายในการส่งไปรษณีย์ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงินเพื อชําระราคาหลักทรัพย์ (Settlement Advance/
Contractual Settlement) จากผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ กรณีเกิดรายการ failed trade ในรายการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายของผู้ดูแลผลประโยชน์ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก ค่าใช้
จ่ายของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศในการให้บริการทั วไป เป็นต้น

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปีของมูลค่าที เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี ได้แก่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการคํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ1.310ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 
(บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนดังกล่าว) 
(1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าธรรมเนียมการเพิ มเงินทุนจดทะเบียน
(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือหรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิก
ใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ
(3) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื น
คืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(4) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกอง
ทุน รวมถึง ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และ ค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการประเมิน
ทรัพย์สินอื น
(5) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินอื นแทนเงิน
(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 0.803 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะทยอยตัดจ่ายค่าโฆษณาตามระยะเวลาของประโยชน์ที ได้รับ หรือบริษัทจัดการจะ
พิจารณากําหนดระยะเวลาที ใช้ในการตัดจ่ายที เหมาะสม โดยระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เกิน 1 ปี นับตั งแต่วันที เกิดค่าโฆษณานั น
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ในหนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและ
บุคคลอื นที เกี ยวข้องกับ กองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ นหรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน
(9) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(10) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
ส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 
(11) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน
(12) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดสรรวงเงินในต่างประเทศเพิ มเติมจากหน่วยงานที มีอํานาจ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมเมื อได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าว
(13) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์ ค่าจัดส่ง และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุน และแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน และเอกสารที เกี ยวข้อง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที เกี ยวข้องกับการดําเนินงาน
ของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลัก
ทรัพย์ทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ป้องกันผลประโยชน์ ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที เกี ยวกับการชําระราคา รับชําระราคา ค่าธรรมเนียมในการทํารายการ ค่าบริการพิเศษที เกี ยวข้องกับการตรวจสอบการลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการแลก
เปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา ค่าประกันความเสี ยงจากการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ
ทั งที เกิดในประเทศไทยและต่างประเทศ หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น
(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุนทั งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตามกฎหมาย ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อ
รักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการประสานงาน
เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทางเป็นต้น
(16) ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับ ผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนฯลฯ
(17) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่า
ใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทางไปรษณีย์
(18) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี ยนและวิธีการคํานวณค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ กับจํานวนเงินที จ่ายชําระจริง
(19) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)
หมายเหตุ : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมตามหัวข้อ 15 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ โดยรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี
การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 
การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1 15.2.2 (1) และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 5 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน ยกเว้นการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามข้อ 15.2.1 วรรคสองจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ข้างต้น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ 15.2.6 (1) ถึง (18) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุน
เฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั น
ยกเว้นกรณีที กองทุนเข้าข่ายเลิกกองทุนตามเงื อนไขการเลิกกองทุน ก่อนครบกําหนดอายุกองทุน บริษัทจัดการจะบันทึกค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและค่าใช้จ่ายรอการตัดจ่ายดังกล่าวที เหลือ
ทั งหมดภายในวันเลิกกองทุน
ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที ใช้ในการคํานวณค่าใช้จ่าย เป็นมูลค่าทรัพย์สินในสกุลเงินบาท

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกิน 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนหน่วยลงทุนในวัน
ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกิน 53.50 บาทต่อรายการ หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1) ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2) ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถ
นําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund
Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ ง
พิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื นๆ โดยนาย
ทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
หมายเหตุ
การคํานวณค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการ
โอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน จะบวกด้วยภาษี มูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ไม่มี

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการดัง
กล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่ง
ของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที 
บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลัก
เกณฑ์ดังนี (ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให ้
บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติ
พิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการใน
กรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที ได้รับการผ่อนผัน โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือ
การหาดอกผลโดยวิธีอื นที กองทุนลงทุนในต่างประเทศ รวมกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที กองทุนลงทุนในประเทศไทย
16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
รายละเอียด
(1) อัตราแลกเปลี ยน : บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนที ตกลงกันระหว่างผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและบริษัทจัดการ โดยเป็นไปตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้ หรือ ที จะประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมในอนาคต โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว
(1.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(1.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล
(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
บริษัทจัดการอาจดําเนินการไม่เป็นไปตามกําหนดเวลาในข้อ 1.11.4 ในกรณีดังต่อไปนี 
1. กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวัน
หยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือไม่สามารถ
ดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็นเพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทํา
ธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับกองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่ โดยบริษัทจัดการ
จะดําเนินการคํานวณและประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ 2.12.4 โดยไม่ชักช้าเมื อได้รับข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
2. กรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการ
3. กรณีที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต. หรือ กรณีที ประกาศกฎระเบียบที เกี ยวข้องของสํานักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ทําได้
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที คํานวณนั น
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น
16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษ
ทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้
ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด
16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 1 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางหนังสือพิมพ์ และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าวด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศข้อมูลดังกล่าวทางช่องทางอื นแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์ และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของ
ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัท
จัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย
16.4.2. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะ
คํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให ้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน
16.4.3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง
หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่
การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลัก
ทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด
เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขาย
หลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มี
การจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้
16.4.4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้
จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

เป็นไปตามประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การ
ขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอด
จนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและ
บริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะ
ผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ#์1

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0133/2558] หน้า 5 / 16



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart China Challenge Fund#1 

1.3. ชื อย่อ :  TCHChallenge#1 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.กองทุนจะเลิกกองทุน หากภายในระยะเวลาประมาณ 1 ปีนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เกิดเหตุตามเงื อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื อกองทุนมี มูลค่าหน่วย
ลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด (โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันครบกําหนดระยะเวลา1 ปี ดังกล่าว ถึงผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับตั งแต่วันสิ นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุน) 
2. เมื อครบระยะเวลา 1 ปีนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนยังไม่ถึงระดับตามเงื อนไขการเลิกกองทุน ตามข้อ 1 กองทุนจะเปิดให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื อ หรือ ขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ โดยเริ มในวันทําการแรกหลังครบ 1 ปี เว้นแต่บริษัทจัดการจะกําหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื น
เพื ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงรับทราบ และยินยอมให้ดําเนินการทั งหมดข้างต้นแล้ว หากมีการเปลี ยนแปลงกําหนดวันเปิดให้บริการซื อขาย
บริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี หากเกิดเหตุตามเงื อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด กองทุนจะ
ดําเนินการเลิกกองทุน เพื อคืนเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังถือหน่วยลงทุนอยู่ ณ วันนั น ตามข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของนายทะเบียนและตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ถือต่อจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายแล้วทั งหมด
ทั งนี เงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนเมื อเกิดเหตุตามเงื อนไขการเลิกกองทุน ตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้นเมื อคํานวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุน อาจมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าหน่วย
ลงทุน 10.86 บาท ที เป็นเงื อนไขในการเลิกกองทุนดังกล่าว เนื องจากการหักค่าใช้จ่าย และกันสํารองค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องของกองทุน และการปรับตัวขึ นลงของราคา หรือผลตอบแทนของหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือมีไว้ในขณะที กองทุนจําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินนั น ซึ งอาจได้รับผลกระทบหรือมีราคาเปลี ยนแปลงลดลง จากความผันผวนของปัจจัยภายในและ
ภายนอกที เกี ยวข้องของหลักทรัพย์ เช่น ฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลี ยน อัตราดอกเบี ย เป็นต้น

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) บริษัทจัดการจะนําเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินวงเงินที ได้รับจัดสรร หรือได้รับ
จัดสรรเพิ มเติมจากหน่วยงานที มีอํานาจในการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศให้แก่บริษัทจัดการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยื นขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมต่อหน่วยงานที มีอํานาจในการจัดสรรวงเงินลงทุน
ในต่างประเทศให้แก่บริษัทจัดการได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที หน่วยงานที มีอํานาจในการจัดสรรวงเงินดังกล่าวกําหนด
และขอสงวนสิทธิในการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนของโครงการและหรือการดําเนินการอื นใดที เกี ยวข้องได้ โดยถือว่าไม่ปฏิบัติผิด
ไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน และถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศหากเกิดกรณีสุดวิสัย เช่น หน่วยงานที มีอํานาจเรียก
วงเงินลงทุนในต่างประเทศคืน และ/ หรือเหตุผลอื นที จําเป็นและสมควร โดยไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดไปจากโครงการ

(4) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกิน 150 ล้านบาท ทั งนี ในกรณีดังกล่าวบริษัทจัดการจะต้องมีวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพียงพอที จะรองรับ
หรือสามารถขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมเพื อรองรับได้ โดยเป็นไปตามแนวทางที หน่วยงานที มีอํานาจอนุญาต หรือ
เห็นชอบให้ดําเนินการได้

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 2.8 หน่วย (มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน) 
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัดไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุด
ไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์บริษัทจัดการ หรือช่องทาง
อื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนใน
สัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยในขณะที จัดตั งกองทุน กองทุนมีเป้าหมายที จะเน้นลงทุนในกองทุน Hang Seng HShare Index ETF เป็นหลัก ดังนั น จึงมีวัตถุประสงค์เพื อสร้าง
ผลตอบแทนของกองทุน ให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับผลตอบแทนของกองทุน Hang Seng HShare Index ETF โดยเป็นทางเลือกในการลงทุนให้กับผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการ
ลงทุนบางส่วนไปยังช่องทางการลงทุนที สะท้อนผลตอบแทนของดัชนีตราสารทุนของบริษัทในประเทศจีนที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศฮ่องกง คือ ดัชนี Hang Seng China
Enterprises 
อย่างไรก็ตาม เนื องจากกองทุนนี มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนที ต้องหักออกจากกองทุน รวมถึงความจําเป็นในการดํารงสภาพคล่องของกองทุนไว้บางส่วน รวมถึงการ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราซึ งขึ นอยู่กับดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ปัจจัยเหล่านี อาจมีผลทําให้ผลการดําเนินงานของกองทุนตํ่ากว่าดัชนี Hang Seng
China Enterprises และหรือกองทุน Hang Seng HShare Index ETF ซึ งเหตุผลดังกล่าวมีส่วนทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี อาจจะไม่ได้เคลื อนไหวขึ นลงตามดัชนี Hang Seng H
Share Index ETF และหรือกองทุน Hang Seng HShare Index ETF อย่างสมบูรณ์
ผู้ลงทุนที จะพิจารณาลงทุนในกองทุนนี จึงต้องสามารถยอมรับความเสี ยงของดัชนีตราสารทุนของบริษัทในประเทศจีนที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศฮ่องกง Hang Seng HShare
Index ETF และความเสี ยงของการลงทุนในหุ้นของบริษัทประเทศจีนที จดทะเบียนในประเทศฮ่องกง ที อาจมีความผันผวนสูงได้ และยังคงมีความเสี ยงของอัตราแลกเปลี ยนด้วย เพราะกองทุนนี 
อาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราที อาจเกิดขึ นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์
ในแต่ละขณะขึ นอยู่กับดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน Hang Seng HShare Index ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ฮ่องกง (HONG KONG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ทั งนี จะทําเพื อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านั น

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
ตัวชี วัด (Benchmark) ของกองทุนนี คือ ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index 
และในการแสดงดัชนีชี วัดผลการดําเนินงานดังกล่าว บริษัทจัดการจะแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี ยน ที สอดคล้องกับการวัดผลการดําเนินงานของกองทุน ณ วันทําการที คํานวณ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผยข้อมูล/
อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

1. กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุน
เดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนมีเป้าหมายที 
จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน Hang Seng HShare Index ETF ซึ ง
กองทุน Hang Seng HShare Index ETF มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื อสร้างผลตอบแทน (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ที สอดคล้อง
ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Hang Seng China Enterprises โดยกลยุทธ์หลักจะลงทุนในหุ้นที เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนี Hang Seng China Enterprises กองทุน Hang Seng HShare Index ETF บริหารและจัดการโดย Hang Seng
Investment Management Limited โดยจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong
Kong : “SEHK”) 
2. ส่วนที เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที สํานักงาน
ก.ล.ต กําหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นใน
ต่างประเทศ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนรวมที มีวัตถุประสงค์เพื อบริหารสภาพคล่อง ตราสารหนี เงินฝากในสถาบัน
การเงินต่างประเทศ ทั งนี บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที เป็นการลงทุนในประเทศ เช่น ตราสารแห่งหนี ใน
ประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่
กรณี ตํ่ากว่า 1 ปี หรือการลงทุนอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั งนี เพื อ
อํานวยความสะดวกหรือเพื อป้องกันปัญหาในการดําเนินงานของกองทุน เช่น เพื อรอการลงทุน หรือเพื อชําระค่าใช้จ่าย เพื อ
รักษาสภาพคล่อง หรือเพื อการอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกัน หรือในกรณีที เกิดเหตุผิดปกติที เกิดจากปัจจัยที ควบคุมไม่ได้
เป็นต้น
3. เนื องจากกองทุนนี มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนที ต้องหักออกจากกองทุน รวมถึงความจําเป็นในการ
ดํารงสภาพคล่องของกองทุนไว้บางส่วน รวมถึงการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราซึ งขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ปัจจัยเหล่านี อาจมีผลทําให้ผลการดําเนินงานของกองทุนตํ่ากว่าดัชนี Hang Seng
China Enterprises และหรือกองทุนHang Seng HShare Index ETF ซึ งเหตุผลดังกล่าวมีส่วนทําให้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี อาจจะไม่ได้เคลื อนไหวขึ นลงตามดัชนี Hang Seng China Enterprises และหรือกองทุน Hang Seng HShare
Index ETF อย่างสมบูรณ์
4. กองทุน Hang Seng HShare Index ETF อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management(EPM)) เช่น การทําสัญญาฟิวเจอร์ส และ/หรือสัญญา
ออปชั น ที อ้างอิงกับหลักทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิงที กองทุนหลักลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําให้กองทุนหลักสามารถสร้าง
ผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
ส่วนกองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 อาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้อง
กับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราที อาจเกิดขึ นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ น
อยู่กับดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที เกี ยวข้อง เช่น อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ฐานะความเข้มแข็งของประเทศในเชิงเปรียบเทียบเช่น สัดส่วนหนี สาธารณะต่อจีดีพี
ดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด ทุนสํารองระหว่างประเทศ อัตราดอกเบี ย แนวโน้มค่าเงินของสกุลเงินของประเทศเพื อนบ้านหรือ
ในภูมิภาคโดยรวมเทียบกับสกุลเงินที กองทุนลงทุน ซึ งการดําเนินการดังกล่าวต้องไม่ขัดกับประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย การบริหารความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนแบบยืดหยุ่น จึงอาจยังมีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน
เงินเหลืออยู่ ซึ งอาจทําให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี ยนหรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้ อีกทั ง การ
ทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุน ซึ งทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น
5. ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 จะไม่ลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และจะไม่ลงทุนโดยตรงในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได้
(NonInvestment grade)ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) และหลักทรัพย์ที ไม่มีการ
ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ในต่างประเทศ ยกเว้นในกรณีขณะที เริ มลงทุน ตราสารดังกล่าวได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อ
ถือลงตํ่ากว่า Investment grade กองทุนจะมีไว้ซึ งตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่วนให้เป็นไป
ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้
6. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทั งหมดมาลงทุนในประเทศไทย ทั งนี เพื อประโยชน์ของกองทุนโดย
รวมโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุน เช่น ในกรณีที มีความ
ผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที การเปลี ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทําให้การลงทุนในต่างประเทศ
ขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื นใดที เกิดจากสาเหตุที ไม่สามารถควบคุมได้ เช่นการเปลี ยนแปลงของกฎหมาย
หรือประกาศที เกี ยวข้อง
เงื อนไขอื น
1. ในขณะที จัดตั งกองทุน สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดให้ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนรวมที ลงทุนในต่างประเทศ (foreign
investment fund) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเพื อกองทุนดังกล่าวต้องเป็นการลงทุนในต่างประเทศ (offshore
investment) เป็นหลักโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั งนี การคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามวรรคหนึ งการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะ
เวลาดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
• ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
• ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ

•ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ
ในกรณีที การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการ
แก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าว
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน ( classes หรือ subclasses of shares) ทั งนี 
โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงกองทุนรวมต่าง
ประเทศที กองทุนลงทุนที แตกต่างไปจากที ระบุในรายละเอียดโครงการกองทุนนี เช่น กรณีที กองทุนรวมต่างประเทศกองเดิมมี
การเปลี ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ เปลี ยนแปลงรายละเอียดการซื อขาย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย เปลี ยน
บริษัทจัดการ หรือกรณีอื นที ทําให้กองทุนนี อาจได้รับผลกระทบในทางลบ โดยกองทุนรวมต่างประเทศที อาจมีการพิจารณา
เลือกลงทุนทดแทนกองทุนเดิม จะต้องมีนโยบายการลงทุนที ยังสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ทั งนี ในกรณีดัง
กล่าวจะเป็นไปเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั นๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว
3. ในกรณีที กองทุนลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักนั น หากปรากฏว่า
กองทุนหลักนั นมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
เงื อนไข ในกรณีที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) แจ้งเหตุที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที ปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที สนใจจะลงทุนเพื อให้ผู้ที สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม
ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย
ทั งนี ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในกรณีที มีการดําเนินการเปลี ยน/โอนย้าย กองทุนจะยกเว้นไม่นําเรื องการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน
ข้อมูลกองทุน Hang Seng HShare Index ETF ซึ งเป็นกองทุนรวมในต่างประเทศที กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลน
จ#์1 จะพิจารณาลงทุน”
แหล่งข้อมูล: www.hangseng.com.etf 
1. Hang Seng HShare Index ETF, Prospectus as of July 25, 2013 
2. Fund Fact Sheet, January, 2014 ของกองทุน Hang Seng HShare Index ETF 
ทั งนี ข้อมูลต่อไปนี อาจมีการเปลี ยนแปลงจากข้อมูล ณ วันที ที แสดง โดยส่วนที เปลี ยนแปลงไปจะเป็นไปตามข้อมูลในหนังสือชี 
ชวนของกองทุน Hang Seng HShare Index ETF ที มีการแก้ไขเพิ มเติมหรือที มีการให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันขึ น

1.ข้อมูลกองทุน Hang Seng HShare Index ETF 

ชื อกองทุนรวมในต่างประเทศ Hang Seng HShare Index ETF
ประเภทและวัตถุประสงค์การลงทุน Hang Seng HShare Index ETF เป็นกองทุนประเภท Exchange

Traded Fund (ETF)  ที มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนที 
สอดคล้องใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Hang Seng China
Enterprises Index
(ที มา: Hang Seng HShare Index ETF, Prospectus as of July
25,2013)
สกุลเงินฐาน (Base Currency)  ของกองทุน คือ ดอลล่าร์ฮ่องกง
(HKD)

วันที จดทะเบียนจัดตั งกองทุน 10 ธันวาคม 2546
ตลาดหลักทรัพย์ที จดทะเบียนซื อขาย  (Listed
Market)

ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong Kong :
“SEHK”)

รหัสหลักทรัพย์ 2828
บริษัทจัดการ (Management Company) Hang Seng Investment Management Limited
การจ่ายเงินปันผล 2 ครั งต่อปี (ถ้ามี)

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (Total Expenses
Ratio)

0.65% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ผู้ดูแลผลประโยชน ์(Trustee) HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited
วันที จดทะเบียนจัดตั งกองทุน 10 ธันวาคม 2546

มูลค่าขั นตํ าของการซื อขาย (Trading Unit) 200 หน่วย (Unit)

2.ข้อมูลสําคัญเกี ยวกับ ดัชน ีHang Seng China Enterprises Index (HShare Index) 
ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index จัดทําโดย Hang Seng Indexes Company Limited (HSIL) เผยแพร่ครั งแรกเมื อวันที  8 ส.ค.2537 จดทะเบียนที ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (SEHK)
ปัจจุบันมีเผยแพร่ทาง internet เช่น www.hsi.com.hk หรือ Bloomberg 
• ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index มีส่วนประกอบเป็นหุ้นจํานวน 40 หลักทรัพย์ที มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalisation) สูงสุดที คัดเลือกมาเป็นส่วนประกอบของดัชนีและมี
น้ําหนักของหุ้นแต่ละตัวไม่เกินร้อยละ 10 
• ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index มีการคํานวณ โดยวิธี Freefloatadjusted Market Capitalisation ซึ งประกอบด้วยหุ้นจํานวน 40 หลักทรัพย์ที มีมูลค่าตลาดหุ้นปรับด้วย Free
Float สูงสุดเฉลี ย 12 เดือนย้อนหลัง และมีสภาพคล่องสมํ่าเสมอในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง
• ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index จะมีความถี ในการทบทวนเปลี ยนแปลง (review) โดย HSIL ทุกไตรมาสซึ งอาจทําให้หลักทรัพย์ที เป็นส่วนประกอบของดัชนีมีการเปลี ยนแปลง
(แหล่งที มาของข้อมูล: www.hangseng.com.etf, Hang Seng HShare Index ETF, Prospectus as of July 25, 2013 ) 
3.ความเสี ยงที สําคัญของ Hang Seng HShare Index ETF 
3.1 ปัจจัยที มีผลทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของ กองทุน Hang Seng HShare Index ETF (ต่อไปในหัวข้อนี จะเรียกว่า “กองทุน HShare ETF”) ผันผวน
• การเปลี ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน HShare ETF ขึ นอยู่กับการเปลี ยนแปลงของสภาวะตลาด อันมีปัจจัยมาจากสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ตลาดการเงิน เป็นต้น
นอกจากนี การเปลี ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน HShare ETF จะขึ นอยู่กับหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ฐานะทางการเงิน ภาคอุตสาหกรรม ที ตั งทางภูมิศาสตร์ของผู้ออกหลัก
ทรัพย์ และระดับของเงินลงทุนของผู้ออก
• ในกรณีที ดัชน ีHang Seng China Enterprises มีการกระจุกตัวในการลงทุนในหลักทรัพย์ของอุตสาหกรรมหนึ ง ๆ หรือกลุ่มของอุตสาหกรรมใด ๆ กองทุน HShare ETF ก็จะมีการลงทุนที 
กระจุกตัวในลักษณะเดียวกันด้วย และในกรณีนี ผลการดําเนินงานของ กองทุน HShare ETF อาจจะขึ นอยู่กับผลการดําเนินงานของอุตสาหกรรม หรือกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว และอาจมีความ
ผันผวนมากกว่ากองทุนอื น ๆ ที มีการกระจุกตัวในการลงทุนน้อยกว่า
• ผู้จัดการกองทุน HShare ETF อาจลงทุนในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ งในสัดส่วนสูงอย่างมีนัยสําคัญ ในกรณีนี ผลการดําเนินงานของกองทุน HShare ETF อาจจะขึ นอยู่กับผลการดําเนิน
งานของหลักทรัพย์นั น ๆ และอาจมีความผันผวนมากกว่ากองทุนอื น ๆ ที มีการกระจายการลงทุนมากกว่า
• กองทุน HShare ETF ไม่ได้บริหารกองทุนเชิงรุก (actively managed) โดยผู้จัดการกองทุนจะไม่มีสิทธิที จะคัดเลือกหลักทรัพย์รายตัวเพื อลงทุน หรือ ไม่สามารถที จะบริหารจัดการกองทุน
แบบปกป้อง (defensive positions) ในช่วงภาวะตลาดขาลง ดังนั น หากดัชนี Hang Seng China Enterprises ปรับตัวลง จะส่งผลให้หน่วยลงทุนของกองทุน HShare ETF ลดลงด้วยเช่นกัน
• เมื อผู้ลงทุนใน “กองทุน HShare ETF” ขายคืนหน่วยลงทุน อาจได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ มแรก หรือได้รับผลขาดทุน

3.2 ปัจจัยหรือความเสี ยงเพิ มเติม ที เกี ยวข้องกับ “HShare ETF” ที ต้องพิจารณาเพิ มเติม
• ความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV)/หน่วย และ ราคาซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK: 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ/ิหน่วย ของกองทุน HShare ETF โดยทั วไปจะผันผวนเป็นไปตามความเคลื อนไหวของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises 
ระดับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises ที เป็นข้อมูลในระหว่างวัน อาจจะมีความแตกต่างจากราคาปิด ณ สิ นวันของดัชนีนี ในตลาดหลักทรัพย์ SEHK 
หน่วยลงทุนของกองทุน HShare ETF ที มีการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK จะซื อขายด้วยราคาตลาดในขณะนั น ซึ งจะผันผวนในระหว่างวันทําการซื อขาย
แม้ว่าโดยหลักการจะคาดการณ์ว่า ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน HShare ETF ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK ควรจะใกล้เคียงกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV)/หน่วย แต่มีโอกาสที  2
ค่านี จะแตกต่างกัน เนื องจากความต้องการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ , สภาพคล่องและส่วนต่างของราคาเสนอซื อเสนอขาย ซึ งสาเหตุเหล่านี จะทําให้ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน H
Share ETF ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK มีค่าสูงกว่า หรือ ตํ่ากว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV)/หน่วยของกองทุน HShare ETF ได ้ นั นคือ สามารถเกิด Premium หรือ Discount ได ้
• ความสัมพันธ์กับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises : ผลการดําเนินงานของ กองทุน HShare ETF อาจไม่เท่ากับผลการดําเนินงานของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises ความแตก
ต่างอาจมีสาเหตุเนื องจากกองทุน HShare ETF มีค่าใช้จ่ายของกองทุน และปัจจัยอื น ๆ เช่น การปรับค่า NAV ความสัมพันธ์ที ไม่สมบูรณ์ของหลักทรัพย์ที กองทุน HShare ETF ลงทุน กับหลัก
ทรัพย์ในดัชน ีHang Seng China Enterprises ความแตกต่างของเวลาในการปรับหลักทรัพย์ระหว่าง กองทุน HShare ETF กับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises กองทุน HShare ETF
อาจจะไม่ได้ลงทุนในหลักทรัพย์ครบทุกตัวที เป็นส่วนประกอบของดัชนี Hang Seng China Enterprises โดยการใช้กลยุทธ ์sampling techniques หรือ การใช ้Futures หรืออนุพันธ์อื น อาจมี
ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของผลการดําเนินงานของกองทุน HShare ETF กับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises ได ้
• การซื อขาย และการ Listed : หากดัชนี Hang Seng China Enterprises ถูกยกเลิก หรือ ใบอนุญาตของผู้จัดการกองทุน HShare ETF กับผู้มีสิทธ ิ(proprietor and provider) ในดัชนี Hang
Seng China Enterprises ถูกยกเลิก ผู้จัดการกองทุน HShare ETF โดยการหารือกับ Trustee อาจขออนุญาตจากหน่วยงานผู้กํากับดูแล เพื อใช้ดัชนีอื นแทนดัชนี Hang Seng China
Enterprises โดยดัชนีนั นจะเป็นดัชนีที มีตลาดรองซื อขาย และมีวัตถุประสงค์ในทํานองเดียวกับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว กองทุน HShare ETF ก็จะ
ยังคงมีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนที สอดคล้องกับดัชนีเช่นเดิม
หากหน่วยลงทุนเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ (SEHK) ผู้จัดการกองทุนโดยการหารือกับ Trustee อาจขออนุญาตจากหน่วยงานผู้กํากับดูแล เพื อบริหารกองทุน HShare ETF ในลักษณะ
Traditional Index โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ซึ งในกรณีนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอนหน่วยลงทุน หรืออีกกรณีผู้จัดการกองทุนอาจยกเลิก
กองทุน กองทุน HShare ETF ได ้ หาก Trustee พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ และเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนอาจสูง
หรือต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้
แม้ว่ากองทุน HShare ETF จะจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะมีปริมาณซื อขายมาก (active trading) 
ส่วนประกอบของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises อาจมีการเปลี ยนแปลง และหลักทรัพย์ที เป็นส่วนประกอบของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises อาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลัก
ทรัพย์จดทะเบียนได้
• ความผันผวนของตลาดหุ้น : มูลค่าของหุ้น รวมถึงหุ้น HShare อาจมีความผันผวน จากผลกระทบอันมีปัจจัยมาจากผู้ออก การเปลี ยนแปลงทางการเมือง สภาวะเศรษฐกิจ ซึ งในระยะสั นราคา
หุ้นอาจมีความผันผวนสูงอันเนื องมาจากปัจจัยเหล่านี ปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อหุ้นแต่ละประเภท หรือแต่ละส่วนของตลาดแตกต่างกัน เช่น หุ้นประเภท Large Cap จะได้รับผลกระทบต่าง
จากหุ้นประเภท Small Cap, “หุ้นเติบโต” (Growth Stock) จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยข้างต้นต่างจาก หุ้นคุณค่า” (Value Stock) 
ปัจจัยภายในของบริษัทจดทะเบียน, ปัจจัยการเมือง และสภาวะทางเศรษฐกิจ อาจมีผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียนรายใดรายหนึ ง หรือบริษัทจดทะเบียนในธุรกิจอุตสาหกรรมหนึ ง ๆ หรือกระทบ
ตลาดในภาพรวมทั งหมดได้
• การให้ยืมหลักทรัพย์ : กองทุน HShare ETF มีความเสี ยงหากมีการทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ได้แก่ ความเสี ยงจากการทําธุรกรรมกับคู่สัญญา (Counterparty Risk) ซึ งเกิดจากการไม่
ปฏิบัติตามสัญญาของคู่สัญญา ความเสี ยงของกฎหมาย (Regulatory Risk) ที เปลี ยนแปลง เป็นโมฆะ หรือสัญญาไม่มีสามารถบังคับใช้ได้ และความเสี ยงของตลาด (Market Risk) จากความ
ผันผวนของตลาด สภาพคล่องของตลาด และความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน
• การ Short Selling : กองทุน HShare ETF อาจทํา short sales หากคาดการณ์ว่า ราคาของหลักทรัพย์ที ซื อในตลาดจะเป็นราคาที ตํ่ากว่าราคาที จะขายได้ตามธุรกรรม short sales โอกาสที 
จะขาดทุนจากธุรกรรม short sales จะแตกต่างจากการทําลงทุนด้วยเงินสดในหุ้นตัวเดียวกัน โดยโอกาสที จะขาดทุนจากธุรกรรม short sales ไม่มีเพดานสูงสุด เพราะราคาหุ้นตัวนั น สามารถขึ น
ไปได้อย่างไม่มีเพดาน ในขณะที หากลงทุนซื อขายหุ้นตัวเดียวกันด้วยเงินสด โอกาสขาดทุนสูงสุดจะเท่ากับเงินลงทุนเริ มแรกเท่านั น
• การเปลี ยนแปลงของผู้ออกหลักทรัพย:์ การเปลี ยนแปลงสถานะทางการเงินของผู้ออก, การเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือการเมืองอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของผู้ออก ผู้ออกหลัก
ทรัพย์ที เป็นบริษัทขนาดเล็ก หรือเป็นที รู้จักน้อยกว่าจะมีความผันผวนของมูลค่าหลักทรัพย์มากกว่าบริษัทขนาดใหญ่ ปัจจัยที ส่งผลกระทบต่อผู้ออกหลักทรัพย์แต่ละบริษัทนี อาจมีผลกระทบต่อ
หลักทรัพย์ที เป็นส่วนประกอบของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises 
• Market Maker: อาจมีหรือไม่มี Market Maker สําหรับกองทุน HShare ETF ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าสภาพคล่องในตลาดรองอาจได้รับผลกระทบในทางลบหากกองทุนไม่มี Market Maker 
• ความเสี ยงจากการเลิกกองทุน HShare ETF : กองทุน HShare ETF อาจถูกยกเลิกโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงือนไขในหัวข้อ “การเลิกกองทุน HShare ETF” ซึ งในขณะที เลิกกองทุน
ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าอาจได้รับเงินลงทุนน้อยกว่าที ได้ลงทุนไว้ได้
• ความเสี ยงที เกี ยวกับการจ่ายเงินปันผลจากเงินลงทุนเริ มแรก หรือมีผลกระทบต่อเงินลงทุนเริ มแรก : ผู้จัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากเงินลงทุนเริ มแรก หรือมีผลไปกระทบไปลดเงิน
ลงทุนเริ มแรก (capital) ตามดุลพินิจของผู้จัดการ ซึ งการจ่ายเงินปันผลในลักษณะดังกล่าวจะเป็นการคืนหรือไถ่ถอนเงินลงทุนเริ มแรกบางส่วนของผู้ลงทุนคืนให้ผู้ลงทุนไปด้วย อาจส่งผลให้
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนลดลงทันที
3.3 ปัจจัยความเสี ยงทั วไปที เกี ยวข้องกับแผ่นดินใหญ่
• การเมืองและเศรษฐกิจ : การลงทุนของกองทุน HShare ETF จะสอดคล้องกับหลักทรัพย์ส่วนประกอบของดัชน ีHang Seng China Enterprises ซึ งหุ้นที เป็นส่วนประกอบของดัชนีจะรวมถึง
หุ้นของบริษัท/นิติบุคคลที ดําเนินการในจีนแผ่นดินใหญ่ (Mainland incorporated enterprises) และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (SEHK) ซื อขายในฮ่องกง (HShares) เป็นหลัก
บริษัทเหล่านี มีธุรกิจที ขึ นกับโอกาสการเติบโตของจีนแผ่นดินใหญ่อย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าสภาวะทางเศรษฐกิจในจีนแผ่นดินใหญ่จะแตกต่างจากประเทศที พัฒนา
แล้วในหลายด้าน รวมถึงบทบาทของภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ, ระดับการพัฒนา, อัตราการเติบโต และการควบคุมการแลกเปลี ยนเงินตรา กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบของตลาดทุน
อาจยังไม่พัฒนาเทียบเท่ากับประเทศที พัฒนาแล้ว
การลงทุนของกองทุน HShare ETF มีความเสี ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) และมีความเสี ยงเฉพาะจากการตลาดในจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ งปัจจัยความเสี ยงเฉพาะเหล่านี 
จะไม่ใช่ลักษณะเดียวกับตลาดที พัฒนาแล้ว เช่น
1. สภาพคล่องน้อยกว่า และความมีประสิทธิภาพที น้อยกว่าของตลาดหลักทรัพย์
2. ความผันผวนของราคาที สูงกว่า
3. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และการควบคุมการแลกเปลี ยน
4. ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนที เผยแพร่มีน้อยกว่า
5. ข้อจํากัดในการส่งเงินกลับออกนอกประเทศ
6. ค่าใช้จ่ายในการทํา Transaction ค่าใช้จ่ายผู้ดูแลผลประโยชน์ที สูงกว่า รวมถึงความเสี ยงที สูงกว่าในการ Settlement 
7. ความยากในเรื องของการบังคับสัญญา
8. ระดับการบังคับใช้กฎหมายเกี ยวกับตลาดทุนน้อยกว่า
9. มาตรฐานบัญชีที แตกต่างกัน การเปิดเผยข้อมูล และรายงานต่างๆ
10. การแทรกแซงของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ
11. อัตราเงินเฟ้อที สูงกว่า
12. ความไม่แน่นอนทางสังคม, การเมือง และเศรษฐกิจ
13. ความเสี ยงของการยึดทรัพย์หรือการเวนคืน และการก่อการร้าย

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไข
หรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
พิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที แก้ไข เปลี ยนแปลงของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ดังกล่าว โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดําเนินการ ทั งนี ใน
กรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั นๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิด
ไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารหนี 
1.1.1 พันธบัตร
1.1.2 ตั วเงินคลัง
1.1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.1.4 ตั วแลกเงิน
1.1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตามข้อ 1.1.1  1.1.7 ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิง
จากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนในตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้าตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี) ตามที ระบุไว้ในตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย
ส่วนที  2 ถึง ส่วนที  4 เป็นไปตามประกาศ
ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซื อขายล่วงหน้า (derivatives)

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่าง เพื อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนได้ เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาด
ทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีหนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ ประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติม และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที แก้ไข เปลี ยนแปลงของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุนดังกล่าว โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดําเนินการ ทั งนี ใน
กรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั นๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้วทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทํา
สัญญาในประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที มีการซื อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิก WFE
ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารทุนต่างประเทศ
1.1.1 หุ้น
1.1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มเติมที โอนสิทธิได ้(Transferable Subscription Right: TSR)
1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นหุ้นหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.5 ตราสารทุนอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 – 1.1.4 ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
1.2 ตราสารหนี ต่างประเทศ
1.2.1 พันธบัตร
1.2.2 ตั วเงินคลัง
1.2.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4 ตั วแลกเงิน
1.2.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.2.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตามข้อ 1.2.1  1.2.7 ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนในตั วแลกเงินต่างประเทศ หรือตั วสัญญาใช้เงินต่างประเทศ ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การ
ค้าตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดย สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับผู้รับฝากตามข้อ 3.13.1 ส่วนที  1 ข้อ 2.4
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ในตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

ส่วนที  2: ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ปัจจุบันในการลงทุน
ทั งนี ยกเว้น การลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้ในสัดส่วนมากกว่าหรือเท่ากับ
80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั น

ส่วนที  3 เป็นไปตามประกาศ
ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ ทั งนี ยกเว้น

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

(% ของ NAV)

1 หน่วย CIS

1.1 ในประเทศ ไม่เกิน 10%

1.2 ต่างประเทศ ไม่เกิน 15%

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

(% ของ NAV)

1 หน่วย CIS

1.1 ในประเทศ ไม่เกิน 20%

1.2 ต่างประเทศ ไม่จํากัดอัตราส่วน

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุก
วันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัทจัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ นการ
คํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอก
เหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํารายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการสั งขายคืนหนว
ยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกอง
ทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องใน
ต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื น
ใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E
Wallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดให้มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่อง
ทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที 
เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามมติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้อง
ไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข)  มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1)  เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(2)  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบ
เรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3)  แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผล
ประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4)  ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการ
ขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่า
การขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขายคืนหรือสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่าน
ทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วย
ลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วน
การลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิด
ขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนหรือสับเปลี ยนออกที หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ ซึ งจะดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และ
เป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing
Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วน
การลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วย
ลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการ
ใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมด
ของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งเป็นไปตาม
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies – ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทาง
ปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วน
การลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดัง
กล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนิน
การหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก
เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนด
เพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะ
กําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี 
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน
มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
เข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคง
ลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้ADLs บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการทํารายการซื อหน่วย
ลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็น
สําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนด
ไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี 
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพคล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่เพียงพอใน
การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชย
ต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption Gate ในกรณีที ได้รับ
ชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวม
ของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยังคงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํา
รายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings
และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วย
ลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้notice period บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะ
ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุน
รวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณ
จากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช้
Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่
มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่
ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือได้
ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพ
คล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ
และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน
Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่
ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิด
จากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจ
จะได้รับชําระเงินจากคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก เฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate หรือ
เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้อง
กําหนด

3. การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล
(side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4. บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ
ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ
เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกิน
กว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผล
ประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารง
ความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วน
บุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วัน
ทําการ

5. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4. และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติดัง
ต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4. (1) (2)
(3) หรือ (5) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั น
ให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 4. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วัน
ทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวัน
ทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื น
และผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคํา
สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบ
ว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจาก
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั ง
ซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้าน
ภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั ง
ในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศ
สหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของ
นิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4

3. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หาก
การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยง
ด้านภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมาย
อื นทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่
เกินร้อยละ 4.280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปีของมูลค่าที เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี ได้แก่ ค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการคํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

โดยกรณีที กองทุนเข้าข่ายเลิกกองทุนตามเงื อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด ก่อนครบระยะเวลา 1 ปี นับตั งแต่วันถัดจากวันจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสําหรับช่วงเวลาตั งแต่วันถัดจากวันที กองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด
จนถึงวันครบระยะเวลา 1 ปี นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปีของจํานวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นก
องทุนรวม

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.696 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปีของมูลค่าที เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี ได้แก่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการคํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ
(2) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายอื นของผู้ดูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ ตามที จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการทําธุรกรรมต่อ
รายการ (Transaction fee) ค่า SWIFT Telex ค่าใช้จ่ายในการส่งไปรษณีย์ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงินเพื อชําระราคาหลักทรัพย์ (Settlement Advance/
Contractual Settlement) จากผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ กรณีเกิดรายการ failed trade ในรายการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายของผู้ดูแลผลประโยชน์ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก ค่าใช้
จ่ายของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศในการให้บริการทั วไป เป็นต้น

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปีของมูลค่าที เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี ได้แก่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการคํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ1.310ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 
(บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนดังกล่าว) 
(1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าธรรมเนียมการเพิ มเงินทุนจดทะเบียน
(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือหรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิก
ใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ
(3) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื น
คืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(4) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกอง
ทุน รวมถึง ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และ ค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการประเมิน
ทรัพย์สินอื น
(5) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินอื นแทนเงิน
(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 0.803 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะทยอยตัดจ่ายค่าโฆษณาตามระยะเวลาของประโยชน์ที ได้รับ หรือบริษัทจัดการจะ
พิจารณากําหนดระยะเวลาที ใช้ในการตัดจ่ายที เหมาะสม โดยระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เกิน 1 ปี นับตั งแต่วันที เกิดค่าโฆษณานั น
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ในหนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและ
บุคคลอื นที เกี ยวข้องกับ กองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ นหรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน
(9) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(10) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
ส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 
(11) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน
(12) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดสรรวงเงินในต่างประเทศเพิ มเติมจากหน่วยงานที มีอํานาจ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมเมื อได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าว
(13) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์ ค่าจัดส่ง และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุน และแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน และเอกสารที เกี ยวข้อง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที เกี ยวข้องกับการดําเนินงาน
ของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลัก
ทรัพย์ทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ป้องกันผลประโยชน์ ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที เกี ยวกับการชําระราคา รับชําระราคา ค่าธรรมเนียมในการทํารายการ ค่าบริการพิเศษที เกี ยวข้องกับการตรวจสอบการลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการแลก
เปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา ค่าประกันความเสี ยงจากการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ
ทั งที เกิดในประเทศไทยและต่างประเทศ หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น
(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุนทั งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตามกฎหมาย ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อ
รักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการประสานงาน
เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทางเป็นต้น
(16) ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับ ผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนฯลฯ
(17) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่า
ใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทางไปรษณีย์
(18) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี ยนและวิธีการคํานวณค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ กับจํานวนเงินที จ่ายชําระจริง
(19) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)
หมายเหตุ : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมตามหัวข้อ 15 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ โดยรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี
การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 
การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1 15.2.2 (1) และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 5 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน ยกเว้นการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามข้อ 15.2.1 วรรคสองจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ข้างต้น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ 15.2.6 (1) ถึง (18) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุน
เฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั น
ยกเว้นกรณีที กองทุนเข้าข่ายเลิกกองทุนตามเงื อนไขการเลิกกองทุน ก่อนครบกําหนดอายุกองทุน บริษัทจัดการจะบันทึกค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและค่าใช้จ่ายรอการตัดจ่ายดังกล่าวที เหลือ
ทั งหมดภายในวันเลิกกองทุน
ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที ใช้ในการคํานวณค่าใช้จ่าย เป็นมูลค่าทรัพย์สินในสกุลเงินบาท

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกิน 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนหน่วยลงทุนในวัน
ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกิน 53.50 บาทต่อรายการ หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1) ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2) ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถ
นําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund
Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ ง
พิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื นๆ โดยนาย
ทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
หมายเหตุ
การคํานวณค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการ
โอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน จะบวกด้วยภาษี มูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ไม่มี

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการดัง
กล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่ง
ของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที 
บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลัก
เกณฑ์ดังนี (ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให ้
บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติ
พิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการใน
กรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที ได้รับการผ่อนผัน โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือ
การหาดอกผลโดยวิธีอื นที กองทุนลงทุนในต่างประเทศ รวมกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที กองทุนลงทุนในประเทศไทย
16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
รายละเอียด
(1) อัตราแลกเปลี ยน : บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนที ตกลงกันระหว่างผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและบริษัทจัดการ โดยเป็นไปตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้ หรือ ที จะประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมในอนาคต โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว
(1.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(1.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล
(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
บริษัทจัดการอาจดําเนินการไม่เป็นไปตามกําหนดเวลาในข้อ 1.11.4 ในกรณีดังต่อไปนี 
1. กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวัน
หยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือไม่สามารถ
ดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็นเพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทํา
ธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับกองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่ โดยบริษัทจัดการ
จะดําเนินการคํานวณและประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ 2.12.4 โดยไม่ชักช้าเมื อได้รับข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
2. กรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการ
3. กรณีที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต. หรือ กรณีที ประกาศกฎระเบียบที เกี ยวข้องของสํานักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ทําได้
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที คํานวณนั น
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น
16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษ
ทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้
ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด
16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 1 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางหนังสือพิมพ์ และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าวด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศข้อมูลดังกล่าวทางช่องทางอื นแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์ และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของ
ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัท
จัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย
16.4.2. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะ
คํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให ้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน
16.4.3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง
หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่
การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลัก
ทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด
เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขาย
หลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มี
การจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้
16.4.4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้
จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

เป็นไปตามประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การ
ขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอด
จนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและ
บริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะ
ผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ#์1

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0133/2558] หน้า 6 / 16



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart China Challenge Fund#1 

1.3. ชื อย่อ :  TCHChallenge#1 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.กองทุนจะเลิกกองทุน หากภายในระยะเวลาประมาณ 1 ปีนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เกิดเหตุตามเงื อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื อกองทุนมี มูลค่าหน่วย
ลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด (โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันครบกําหนดระยะเวลา1 ปี ดังกล่าว ถึงผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับตั งแต่วันสิ นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุน) 
2. เมื อครบระยะเวลา 1 ปีนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนยังไม่ถึงระดับตามเงื อนไขการเลิกกองทุน ตามข้อ 1 กองทุนจะเปิดให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื อ หรือ ขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ โดยเริ มในวันทําการแรกหลังครบ 1 ปี เว้นแต่บริษัทจัดการจะกําหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื น
เพื ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงรับทราบ และยินยอมให้ดําเนินการทั งหมดข้างต้นแล้ว หากมีการเปลี ยนแปลงกําหนดวันเปิดให้บริการซื อขาย
บริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี หากเกิดเหตุตามเงื อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด กองทุนจะ
ดําเนินการเลิกกองทุน เพื อคืนเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังถือหน่วยลงทุนอยู่ ณ วันนั น ตามข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของนายทะเบียนและตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ถือต่อจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายแล้วทั งหมด
ทั งนี เงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนเมื อเกิดเหตุตามเงื อนไขการเลิกกองทุน ตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้นเมื อคํานวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุน อาจมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าหน่วย
ลงทุน 10.86 บาท ที เป็นเงื อนไขในการเลิกกองทุนดังกล่าว เนื องจากการหักค่าใช้จ่าย และกันสํารองค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องของกองทุน และการปรับตัวขึ นลงของราคา หรือผลตอบแทนของหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือมีไว้ในขณะที กองทุนจําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินนั น ซึ งอาจได้รับผลกระทบหรือมีราคาเปลี ยนแปลงลดลง จากความผันผวนของปัจจัยภายในและ
ภายนอกที เกี ยวข้องของหลักทรัพย์ เช่น ฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลี ยน อัตราดอกเบี ย เป็นต้น

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) บริษัทจัดการจะนําเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินวงเงินที ได้รับจัดสรร หรือได้รับ
จัดสรรเพิ มเติมจากหน่วยงานที มีอํานาจในการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศให้แก่บริษัทจัดการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยื นขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมต่อหน่วยงานที มีอํานาจในการจัดสรรวงเงินลงทุน
ในต่างประเทศให้แก่บริษัทจัดการได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที หน่วยงานที มีอํานาจในการจัดสรรวงเงินดังกล่าวกําหนด
และขอสงวนสิทธิในการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนของโครงการและหรือการดําเนินการอื นใดที เกี ยวข้องได้ โดยถือว่าไม่ปฏิบัติผิด
ไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน และถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศหากเกิดกรณีสุดวิสัย เช่น หน่วยงานที มีอํานาจเรียก
วงเงินลงทุนในต่างประเทศคืน และ/ หรือเหตุผลอื นที จําเป็นและสมควร โดยไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดไปจากโครงการ

(4) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกิน 150 ล้านบาท ทั งนี ในกรณีดังกล่าวบริษัทจัดการจะต้องมีวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพียงพอที จะรองรับ
หรือสามารถขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมเพื อรองรับได้ โดยเป็นไปตามแนวทางที หน่วยงานที มีอํานาจอนุญาต หรือ
เห็นชอบให้ดําเนินการได้

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 2.8 หน่วย (มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน) 
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัดไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุด
ไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์บริษัทจัดการ หรือช่องทาง
อื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนใน
สัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยในขณะที จัดตั งกองทุน กองทุนมีเป้าหมายที จะเน้นลงทุนในกองทุน Hang Seng HShare Index ETF เป็นหลัก ดังนั น จึงมีวัตถุประสงค์เพื อสร้าง
ผลตอบแทนของกองทุน ให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับผลตอบแทนของกองทุน Hang Seng HShare Index ETF โดยเป็นทางเลือกในการลงทุนให้กับผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการ
ลงทุนบางส่วนไปยังช่องทางการลงทุนที สะท้อนผลตอบแทนของดัชนีตราสารทุนของบริษัทในประเทศจีนที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศฮ่องกง คือ ดัชนี Hang Seng China
Enterprises 
อย่างไรก็ตาม เนื องจากกองทุนนี มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนที ต้องหักออกจากกองทุน รวมถึงความจําเป็นในการดํารงสภาพคล่องของกองทุนไว้บางส่วน รวมถึงการ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราซึ งขึ นอยู่กับดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ปัจจัยเหล่านี อาจมีผลทําให้ผลการดําเนินงานของกองทุนตํ่ากว่าดัชนี Hang Seng
China Enterprises และหรือกองทุน Hang Seng HShare Index ETF ซึ งเหตุผลดังกล่าวมีส่วนทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี อาจจะไม่ได้เคลื อนไหวขึ นลงตามดัชนี Hang Seng H
Share Index ETF และหรือกองทุน Hang Seng HShare Index ETF อย่างสมบูรณ์
ผู้ลงทุนที จะพิจารณาลงทุนในกองทุนนี จึงต้องสามารถยอมรับความเสี ยงของดัชนีตราสารทุนของบริษัทในประเทศจีนที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศฮ่องกง Hang Seng HShare
Index ETF และความเสี ยงของการลงทุนในหุ้นของบริษัทประเทศจีนที จดทะเบียนในประเทศฮ่องกง ที อาจมีความผันผวนสูงได้ และยังคงมีความเสี ยงของอัตราแลกเปลี ยนด้วย เพราะกองทุนนี 
อาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราที อาจเกิดขึ นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์
ในแต่ละขณะขึ นอยู่กับดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน Hang Seng HShare Index ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ฮ่องกง (HONG KONG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ทั งนี จะทําเพื อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านั น

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
ตัวชี วัด (Benchmark) ของกองทุนนี คือ ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index 
และในการแสดงดัชนีชี วัดผลการดําเนินงานดังกล่าว บริษัทจัดการจะแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี ยน ที สอดคล้องกับการวัดผลการดําเนินงานของกองทุน ณ วันทําการที คํานวณ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผยข้อมูล/
อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

1. กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุน
เดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนมีเป้าหมายที 
จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน Hang Seng HShare Index ETF ซึ ง
กองทุน Hang Seng HShare Index ETF มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื อสร้างผลตอบแทน (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ที สอดคล้อง
ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Hang Seng China Enterprises โดยกลยุทธ์หลักจะลงทุนในหุ้นที เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนี Hang Seng China Enterprises กองทุน Hang Seng HShare Index ETF บริหารและจัดการโดย Hang Seng
Investment Management Limited โดยจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong
Kong : “SEHK”) 
2. ส่วนที เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที สํานักงาน
ก.ล.ต กําหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นใน
ต่างประเทศ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนรวมที มีวัตถุประสงค์เพื อบริหารสภาพคล่อง ตราสารหนี เงินฝากในสถาบัน
การเงินต่างประเทศ ทั งนี บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที เป็นการลงทุนในประเทศ เช่น ตราสารแห่งหนี ใน
ประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่
กรณี ตํ่ากว่า 1 ปี หรือการลงทุนอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั งนี เพื อ
อํานวยความสะดวกหรือเพื อป้องกันปัญหาในการดําเนินงานของกองทุน เช่น เพื อรอการลงทุน หรือเพื อชําระค่าใช้จ่าย เพื อ
รักษาสภาพคล่อง หรือเพื อการอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกัน หรือในกรณีที เกิดเหตุผิดปกติที เกิดจากปัจจัยที ควบคุมไม่ได้
เป็นต้น
3. เนื องจากกองทุนนี มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนที ต้องหักออกจากกองทุน รวมถึงความจําเป็นในการ
ดํารงสภาพคล่องของกองทุนไว้บางส่วน รวมถึงการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราซึ งขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ปัจจัยเหล่านี อาจมีผลทําให้ผลการดําเนินงานของกองทุนตํ่ากว่าดัชนี Hang Seng
China Enterprises และหรือกองทุนHang Seng HShare Index ETF ซึ งเหตุผลดังกล่าวมีส่วนทําให้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี อาจจะไม่ได้เคลื อนไหวขึ นลงตามดัชนี Hang Seng China Enterprises และหรือกองทุน Hang Seng HShare
Index ETF อย่างสมบูรณ์
4. กองทุน Hang Seng HShare Index ETF อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management(EPM)) เช่น การทําสัญญาฟิวเจอร์ส และ/หรือสัญญา
ออปชั น ที อ้างอิงกับหลักทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิงที กองทุนหลักลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําให้กองทุนหลักสามารถสร้าง
ผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
ส่วนกองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 อาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้อง
กับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราที อาจเกิดขึ นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ น
อยู่กับดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที เกี ยวข้อง เช่น อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ฐานะความเข้มแข็งของประเทศในเชิงเปรียบเทียบเช่น สัดส่วนหนี สาธารณะต่อจีดีพี
ดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด ทุนสํารองระหว่างประเทศ อัตราดอกเบี ย แนวโน้มค่าเงินของสกุลเงินของประเทศเพื อนบ้านหรือ
ในภูมิภาคโดยรวมเทียบกับสกุลเงินที กองทุนลงทุน ซึ งการดําเนินการดังกล่าวต้องไม่ขัดกับประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย การบริหารความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนแบบยืดหยุ่น จึงอาจยังมีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน
เงินเหลืออยู่ ซึ งอาจทําให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี ยนหรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้ อีกทั ง การ
ทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุน ซึ งทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น
5. ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 จะไม่ลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และจะไม่ลงทุนโดยตรงในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได้
(NonInvestment grade)ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) และหลักทรัพย์ที ไม่มีการ
ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ในต่างประเทศ ยกเว้นในกรณีขณะที เริ มลงทุน ตราสารดังกล่าวได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อ
ถือลงตํ่ากว่า Investment grade กองทุนจะมีไว้ซึ งตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่วนให้เป็นไป
ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้
6. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทั งหมดมาลงทุนในประเทศไทย ทั งนี เพื อประโยชน์ของกองทุนโดย
รวมโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุน เช่น ในกรณีที มีความ
ผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที การเปลี ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทําให้การลงทุนในต่างประเทศ
ขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื นใดที เกิดจากสาเหตุที ไม่สามารถควบคุมได้ เช่นการเปลี ยนแปลงของกฎหมาย
หรือประกาศที เกี ยวข้อง
เงื อนไขอื น
1. ในขณะที จัดตั งกองทุน สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดให้ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนรวมที ลงทุนในต่างประเทศ (foreign
investment fund) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเพื อกองทุนดังกล่าวต้องเป็นการลงทุนในต่างประเทศ (offshore
investment) เป็นหลักโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั งนี การคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามวรรคหนึ งการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะ
เวลาดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
• ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
• ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ

•ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ
ในกรณีที การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการ
แก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าว
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน ( classes หรือ subclasses of shares) ทั งนี 
โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงกองทุนรวมต่าง
ประเทศที กองทุนลงทุนที แตกต่างไปจากที ระบุในรายละเอียดโครงการกองทุนนี เช่น กรณีที กองทุนรวมต่างประเทศกองเดิมมี
การเปลี ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ เปลี ยนแปลงรายละเอียดการซื อขาย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย เปลี ยน
บริษัทจัดการ หรือกรณีอื นที ทําให้กองทุนนี อาจได้รับผลกระทบในทางลบ โดยกองทุนรวมต่างประเทศที อาจมีการพิจารณา
เลือกลงทุนทดแทนกองทุนเดิม จะต้องมีนโยบายการลงทุนที ยังสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ทั งนี ในกรณีดัง
กล่าวจะเป็นไปเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั นๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว
3. ในกรณีที กองทุนลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักนั น หากปรากฏว่า
กองทุนหลักนั นมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
เงื อนไข ในกรณีที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) แจ้งเหตุที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที ปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที สนใจจะลงทุนเพื อให้ผู้ที สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม
ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย
ทั งนี ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในกรณีที มีการดําเนินการเปลี ยน/โอนย้าย กองทุนจะยกเว้นไม่นําเรื องการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน
ข้อมูลกองทุน Hang Seng HShare Index ETF ซึ งเป็นกองทุนรวมในต่างประเทศที กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลน
จ#์1 จะพิจารณาลงทุน”
แหล่งข้อมูล: www.hangseng.com.etf 
1. Hang Seng HShare Index ETF, Prospectus as of July 25, 2013 
2. Fund Fact Sheet, January, 2014 ของกองทุน Hang Seng HShare Index ETF 
ทั งนี ข้อมูลต่อไปนี อาจมีการเปลี ยนแปลงจากข้อมูล ณ วันที ที แสดง โดยส่วนที เปลี ยนแปลงไปจะเป็นไปตามข้อมูลในหนังสือชี 
ชวนของกองทุน Hang Seng HShare Index ETF ที มีการแก้ไขเพิ มเติมหรือที มีการให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันขึ น

1.ข้อมูลกองทุน Hang Seng HShare Index ETF 

ชื อกองทุนรวมในต่างประเทศ Hang Seng HShare Index ETF
ประเภทและวัตถุประสงค์การลงทุน Hang Seng HShare Index ETF เป็นกองทุนประเภท Exchange

Traded Fund (ETF)  ที มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนที 
สอดคล้องใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Hang Seng China
Enterprises Index
(ที มา: Hang Seng HShare Index ETF, Prospectus as of July
25,2013)
สกุลเงินฐาน (Base Currency)  ของกองทุน คือ ดอลล่าร์ฮ่องกง
(HKD)

วันที จดทะเบียนจัดตั งกองทุน 10 ธันวาคม 2546
ตลาดหลักทรัพย์ที จดทะเบียนซื อขาย  (Listed
Market)

ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong Kong :
“SEHK”)

รหัสหลักทรัพย์ 2828
บริษัทจัดการ (Management Company) Hang Seng Investment Management Limited
การจ่ายเงินปันผล 2 ครั งต่อปี (ถ้ามี)

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (Total Expenses
Ratio)

0.65% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ผู้ดูแลผลประโยชน ์(Trustee) HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited
วันที จดทะเบียนจัดตั งกองทุน 10 ธันวาคม 2546

มูลค่าขั นตํ าของการซื อขาย (Trading Unit) 200 หน่วย (Unit)

2.ข้อมูลสําคัญเกี ยวกับ ดัชน ีHang Seng China Enterprises Index (HShare Index) 
ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index จัดทําโดย Hang Seng Indexes Company Limited (HSIL) เผยแพร่ครั งแรกเมื อวันที  8 ส.ค.2537 จดทะเบียนที ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (SEHK)
ปัจจุบันมีเผยแพร่ทาง internet เช่น www.hsi.com.hk หรือ Bloomberg 
• ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index มีส่วนประกอบเป็นหุ้นจํานวน 40 หลักทรัพย์ที มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalisation) สูงสุดที คัดเลือกมาเป็นส่วนประกอบของดัชนีและมี
น้ําหนักของหุ้นแต่ละตัวไม่เกินร้อยละ 10 
• ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index มีการคํานวณ โดยวิธี Freefloatadjusted Market Capitalisation ซึ งประกอบด้วยหุ้นจํานวน 40 หลักทรัพย์ที มีมูลค่าตลาดหุ้นปรับด้วย Free
Float สูงสุดเฉลี ย 12 เดือนย้อนหลัง และมีสภาพคล่องสมํ่าเสมอในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง
• ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index จะมีความถี ในการทบทวนเปลี ยนแปลง (review) โดย HSIL ทุกไตรมาสซึ งอาจทําให้หลักทรัพย์ที เป็นส่วนประกอบของดัชนีมีการเปลี ยนแปลง
(แหล่งที มาของข้อมูล: www.hangseng.com.etf, Hang Seng HShare Index ETF, Prospectus as of July 25, 2013 ) 
3.ความเสี ยงที สําคัญของ Hang Seng HShare Index ETF 
3.1 ปัจจัยที มีผลทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของ กองทุน Hang Seng HShare Index ETF (ต่อไปในหัวข้อนี จะเรียกว่า “กองทุน HShare ETF”) ผันผวน
• การเปลี ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน HShare ETF ขึ นอยู่กับการเปลี ยนแปลงของสภาวะตลาด อันมีปัจจัยมาจากสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ตลาดการเงิน เป็นต้น
นอกจากนี การเปลี ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน HShare ETF จะขึ นอยู่กับหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ฐานะทางการเงิน ภาคอุตสาหกรรม ที ตั งทางภูมิศาสตร์ของผู้ออกหลัก
ทรัพย์ และระดับของเงินลงทุนของผู้ออก
• ในกรณีที ดัชน ีHang Seng China Enterprises มีการกระจุกตัวในการลงทุนในหลักทรัพย์ของอุตสาหกรรมหนึ ง ๆ หรือกลุ่มของอุตสาหกรรมใด ๆ กองทุน HShare ETF ก็จะมีการลงทุนที 
กระจุกตัวในลักษณะเดียวกันด้วย และในกรณีนี ผลการดําเนินงานของ กองทุน HShare ETF อาจจะขึ นอยู่กับผลการดําเนินงานของอุตสาหกรรม หรือกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว และอาจมีความ
ผันผวนมากกว่ากองทุนอื น ๆ ที มีการกระจุกตัวในการลงทุนน้อยกว่า
• ผู้จัดการกองทุน HShare ETF อาจลงทุนในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ งในสัดส่วนสูงอย่างมีนัยสําคัญ ในกรณีนี ผลการดําเนินงานของกองทุน HShare ETF อาจจะขึ นอยู่กับผลการดําเนิน
งานของหลักทรัพย์นั น ๆ และอาจมีความผันผวนมากกว่ากองทุนอื น ๆ ที มีการกระจายการลงทุนมากกว่า
• กองทุน HShare ETF ไม่ได้บริหารกองทุนเชิงรุก (actively managed) โดยผู้จัดการกองทุนจะไม่มีสิทธิที จะคัดเลือกหลักทรัพย์รายตัวเพื อลงทุน หรือ ไม่สามารถที จะบริหารจัดการกองทุน
แบบปกป้อง (defensive positions) ในช่วงภาวะตลาดขาลง ดังนั น หากดัชนี Hang Seng China Enterprises ปรับตัวลง จะส่งผลให้หน่วยลงทุนของกองทุน HShare ETF ลดลงด้วยเช่นกัน
• เมื อผู้ลงทุนใน “กองทุน HShare ETF” ขายคืนหน่วยลงทุน อาจได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ มแรก หรือได้รับผลขาดทุน

3.2 ปัจจัยหรือความเสี ยงเพิ มเติม ที เกี ยวข้องกับ “HShare ETF” ที ต้องพิจารณาเพิ มเติม
• ความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV)/หน่วย และ ราคาซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK: 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ/ิหน่วย ของกองทุน HShare ETF โดยทั วไปจะผันผวนเป็นไปตามความเคลื อนไหวของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises 
ระดับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises ที เป็นข้อมูลในระหว่างวัน อาจจะมีความแตกต่างจากราคาปิด ณ สิ นวันของดัชนีนี ในตลาดหลักทรัพย์ SEHK 
หน่วยลงทุนของกองทุน HShare ETF ที มีการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK จะซื อขายด้วยราคาตลาดในขณะนั น ซึ งจะผันผวนในระหว่างวันทําการซื อขาย
แม้ว่าโดยหลักการจะคาดการณ์ว่า ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน HShare ETF ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK ควรจะใกล้เคียงกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV)/หน่วย แต่มีโอกาสที  2
ค่านี จะแตกต่างกัน เนื องจากความต้องการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ , สภาพคล่องและส่วนต่างของราคาเสนอซื อเสนอขาย ซึ งสาเหตุเหล่านี จะทําให้ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน H
Share ETF ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK มีค่าสูงกว่า หรือ ตํ่ากว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV)/หน่วยของกองทุน HShare ETF ได ้ นั นคือ สามารถเกิด Premium หรือ Discount ได ้
• ความสัมพันธ์กับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises : ผลการดําเนินงานของ กองทุน HShare ETF อาจไม่เท่ากับผลการดําเนินงานของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises ความแตก
ต่างอาจมีสาเหตุเนื องจากกองทุน HShare ETF มีค่าใช้จ่ายของกองทุน และปัจจัยอื น ๆ เช่น การปรับค่า NAV ความสัมพันธ์ที ไม่สมบูรณ์ของหลักทรัพย์ที กองทุน HShare ETF ลงทุน กับหลัก
ทรัพย์ในดัชน ีHang Seng China Enterprises ความแตกต่างของเวลาในการปรับหลักทรัพย์ระหว่าง กองทุน HShare ETF กับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises กองทุน HShare ETF
อาจจะไม่ได้ลงทุนในหลักทรัพย์ครบทุกตัวที เป็นส่วนประกอบของดัชนี Hang Seng China Enterprises โดยการใช้กลยุทธ ์sampling techniques หรือ การใช ้Futures หรืออนุพันธ์อื น อาจมี
ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของผลการดําเนินงานของกองทุน HShare ETF กับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises ได ้
• การซื อขาย และการ Listed : หากดัชนี Hang Seng China Enterprises ถูกยกเลิก หรือ ใบอนุญาตของผู้จัดการกองทุน HShare ETF กับผู้มีสิทธ ิ(proprietor and provider) ในดัชนี Hang
Seng China Enterprises ถูกยกเลิก ผู้จัดการกองทุน HShare ETF โดยการหารือกับ Trustee อาจขออนุญาตจากหน่วยงานผู้กํากับดูแล เพื อใช้ดัชนีอื นแทนดัชนี Hang Seng China
Enterprises โดยดัชนีนั นจะเป็นดัชนีที มีตลาดรองซื อขาย และมีวัตถุประสงค์ในทํานองเดียวกับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว กองทุน HShare ETF ก็จะ
ยังคงมีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนที สอดคล้องกับดัชนีเช่นเดิม
หากหน่วยลงทุนเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ (SEHK) ผู้จัดการกองทุนโดยการหารือกับ Trustee อาจขออนุญาตจากหน่วยงานผู้กํากับดูแล เพื อบริหารกองทุน HShare ETF ในลักษณะ
Traditional Index โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ซึ งในกรณีนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอนหน่วยลงทุน หรืออีกกรณีผู้จัดการกองทุนอาจยกเลิก
กองทุน กองทุน HShare ETF ได ้ หาก Trustee พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ และเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนอาจสูง
หรือต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้
แม้ว่ากองทุน HShare ETF จะจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะมีปริมาณซื อขายมาก (active trading) 
ส่วนประกอบของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises อาจมีการเปลี ยนแปลง และหลักทรัพย์ที เป็นส่วนประกอบของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises อาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลัก
ทรัพย์จดทะเบียนได้
• ความผันผวนของตลาดหุ้น : มูลค่าของหุ้น รวมถึงหุ้น HShare อาจมีความผันผวน จากผลกระทบอันมีปัจจัยมาจากผู้ออก การเปลี ยนแปลงทางการเมือง สภาวะเศรษฐกิจ ซึ งในระยะสั นราคา
หุ้นอาจมีความผันผวนสูงอันเนื องมาจากปัจจัยเหล่านี ปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อหุ้นแต่ละประเภท หรือแต่ละส่วนของตลาดแตกต่างกัน เช่น หุ้นประเภท Large Cap จะได้รับผลกระทบต่าง
จากหุ้นประเภท Small Cap, “หุ้นเติบโต” (Growth Stock) จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยข้างต้นต่างจาก หุ้นคุณค่า” (Value Stock) 
ปัจจัยภายในของบริษัทจดทะเบียน, ปัจจัยการเมือง และสภาวะทางเศรษฐกิจ อาจมีผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียนรายใดรายหนึ ง หรือบริษัทจดทะเบียนในธุรกิจอุตสาหกรรมหนึ ง ๆ หรือกระทบ
ตลาดในภาพรวมทั งหมดได้
• การให้ยืมหลักทรัพย์ : กองทุน HShare ETF มีความเสี ยงหากมีการทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ได้แก่ ความเสี ยงจากการทําธุรกรรมกับคู่สัญญา (Counterparty Risk) ซึ งเกิดจากการไม่
ปฏิบัติตามสัญญาของคู่สัญญา ความเสี ยงของกฎหมาย (Regulatory Risk) ที เปลี ยนแปลง เป็นโมฆะ หรือสัญญาไม่มีสามารถบังคับใช้ได้ และความเสี ยงของตลาด (Market Risk) จากความ
ผันผวนของตลาด สภาพคล่องของตลาด และความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน
• การ Short Selling : กองทุน HShare ETF อาจทํา short sales หากคาดการณ์ว่า ราคาของหลักทรัพย์ที ซื อในตลาดจะเป็นราคาที ตํ่ากว่าราคาที จะขายได้ตามธุรกรรม short sales โอกาสที 
จะขาดทุนจากธุรกรรม short sales จะแตกต่างจากการทําลงทุนด้วยเงินสดในหุ้นตัวเดียวกัน โดยโอกาสที จะขาดทุนจากธุรกรรม short sales ไม่มีเพดานสูงสุด เพราะราคาหุ้นตัวนั น สามารถขึ น
ไปได้อย่างไม่มีเพดาน ในขณะที หากลงทุนซื อขายหุ้นตัวเดียวกันด้วยเงินสด โอกาสขาดทุนสูงสุดจะเท่ากับเงินลงทุนเริ มแรกเท่านั น
• การเปลี ยนแปลงของผู้ออกหลักทรัพย:์ การเปลี ยนแปลงสถานะทางการเงินของผู้ออก, การเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือการเมืองอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของผู้ออก ผู้ออกหลัก
ทรัพย์ที เป็นบริษัทขนาดเล็ก หรือเป็นที รู้จักน้อยกว่าจะมีความผันผวนของมูลค่าหลักทรัพย์มากกว่าบริษัทขนาดใหญ่ ปัจจัยที ส่งผลกระทบต่อผู้ออกหลักทรัพย์แต่ละบริษัทนี อาจมีผลกระทบต่อ
หลักทรัพย์ที เป็นส่วนประกอบของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises 
• Market Maker: อาจมีหรือไม่มี Market Maker สําหรับกองทุน HShare ETF ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าสภาพคล่องในตลาดรองอาจได้รับผลกระทบในทางลบหากกองทุนไม่มี Market Maker 
• ความเสี ยงจากการเลิกกองทุน HShare ETF : กองทุน HShare ETF อาจถูกยกเลิกโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงือนไขในหัวข้อ “การเลิกกองทุน HShare ETF” ซึ งในขณะที เลิกกองทุน
ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าอาจได้รับเงินลงทุนน้อยกว่าที ได้ลงทุนไว้ได้
• ความเสี ยงที เกี ยวกับการจ่ายเงินปันผลจากเงินลงทุนเริ มแรก หรือมีผลกระทบต่อเงินลงทุนเริ มแรก : ผู้จัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากเงินลงทุนเริ มแรก หรือมีผลไปกระทบไปลดเงิน
ลงทุนเริ มแรก (capital) ตามดุลพินิจของผู้จัดการ ซึ งการจ่ายเงินปันผลในลักษณะดังกล่าวจะเป็นการคืนหรือไถ่ถอนเงินลงทุนเริ มแรกบางส่วนของผู้ลงทุนคืนให้ผู้ลงทุนไปด้วย อาจส่งผลให้
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนลดลงทันที
3.3 ปัจจัยความเสี ยงทั วไปที เกี ยวข้องกับแผ่นดินใหญ่
• การเมืองและเศรษฐกิจ : การลงทุนของกองทุน HShare ETF จะสอดคล้องกับหลักทรัพย์ส่วนประกอบของดัชน ีHang Seng China Enterprises ซึ งหุ้นที เป็นส่วนประกอบของดัชนีจะรวมถึง
หุ้นของบริษัท/นิติบุคคลที ดําเนินการในจีนแผ่นดินใหญ่ (Mainland incorporated enterprises) และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (SEHK) ซื อขายในฮ่องกง (HShares) เป็นหลัก
บริษัทเหล่านี มีธุรกิจที ขึ นกับโอกาสการเติบโตของจีนแผ่นดินใหญ่อย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าสภาวะทางเศรษฐกิจในจีนแผ่นดินใหญ่จะแตกต่างจากประเทศที พัฒนา
แล้วในหลายด้าน รวมถึงบทบาทของภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ, ระดับการพัฒนา, อัตราการเติบโต และการควบคุมการแลกเปลี ยนเงินตรา กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบของตลาดทุน
อาจยังไม่พัฒนาเทียบเท่ากับประเทศที พัฒนาแล้ว
การลงทุนของกองทุน HShare ETF มีความเสี ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) และมีความเสี ยงเฉพาะจากการตลาดในจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ งปัจจัยความเสี ยงเฉพาะเหล่านี 
จะไม่ใช่ลักษณะเดียวกับตลาดที พัฒนาแล้ว เช่น
1. สภาพคล่องน้อยกว่า และความมีประสิทธิภาพที น้อยกว่าของตลาดหลักทรัพย์
2. ความผันผวนของราคาที สูงกว่า
3. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และการควบคุมการแลกเปลี ยน
4. ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนที เผยแพร่มีน้อยกว่า
5. ข้อจํากัดในการส่งเงินกลับออกนอกประเทศ
6. ค่าใช้จ่ายในการทํา Transaction ค่าใช้จ่ายผู้ดูแลผลประโยชน์ที สูงกว่า รวมถึงความเสี ยงที สูงกว่าในการ Settlement 
7. ความยากในเรื องของการบังคับสัญญา
8. ระดับการบังคับใช้กฎหมายเกี ยวกับตลาดทุนน้อยกว่า
9. มาตรฐานบัญชีที แตกต่างกัน การเปิดเผยข้อมูล และรายงานต่างๆ
10. การแทรกแซงของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ
11. อัตราเงินเฟ้อที สูงกว่า
12. ความไม่แน่นอนทางสังคม, การเมือง และเศรษฐกิจ
13. ความเสี ยงของการยึดทรัพย์หรือการเวนคืน และการก่อการร้าย

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไข
หรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
พิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที แก้ไข เปลี ยนแปลงของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ดังกล่าว โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดําเนินการ ทั งนี ใน
กรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั นๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิด
ไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารหนี 
1.1.1 พันธบัตร
1.1.2 ตั วเงินคลัง
1.1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.1.4 ตั วแลกเงิน
1.1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตามข้อ 1.1.1  1.1.7 ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิง
จากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนในตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้าตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี) ตามที ระบุไว้ในตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย
ส่วนที  2 ถึง ส่วนที  4 เป็นไปตามประกาศ
ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซื อขายล่วงหน้า (derivatives)

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่าง เพื อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนได้ เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาด
ทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีหนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ ประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติม และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที แก้ไข เปลี ยนแปลงของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุนดังกล่าว โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดําเนินการ ทั งนี ใน
กรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั นๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้วทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทํา
สัญญาในประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที มีการซื อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิก WFE
ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารทุนต่างประเทศ
1.1.1 หุ้น
1.1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มเติมที โอนสิทธิได ้(Transferable Subscription Right: TSR)
1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นหุ้นหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.5 ตราสารทุนอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 – 1.1.4 ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
1.2 ตราสารหนี ต่างประเทศ
1.2.1 พันธบัตร
1.2.2 ตั วเงินคลัง
1.2.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4 ตั วแลกเงิน
1.2.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.2.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตามข้อ 1.2.1  1.2.7 ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนในตั วแลกเงินต่างประเทศ หรือตั วสัญญาใช้เงินต่างประเทศ ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การ
ค้าตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดย สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับผู้รับฝากตามข้อ 3.13.1 ส่วนที  1 ข้อ 2.4
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ในตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

ส่วนที  2: ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ปัจจุบันในการลงทุน
ทั งนี ยกเว้น การลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้ในสัดส่วนมากกว่าหรือเท่ากับ
80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั น

ส่วนที  3 เป็นไปตามประกาศ
ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ ทั งนี ยกเว้น

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

(% ของ NAV)

1 หน่วย CIS

1.1 ในประเทศ ไม่เกิน 10%

1.2 ต่างประเทศ ไม่เกิน 15%

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

(% ของ NAV)

1 หน่วย CIS

1.1 ในประเทศ ไม่เกิน 20%

1.2 ต่างประเทศ ไม่จํากัดอัตราส่วน

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุก
วันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัทจัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ นการ
คํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอก
เหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํารายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการสั งขายคืนหนว
ยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกอง
ทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องใน
ต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื น
ใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E
Wallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดให้มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่อง
ทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที 
เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามมติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้อง
ไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข)  มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1)  เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(2)  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบ
เรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3)  แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผล
ประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4)  ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการ
ขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่า
การขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขายคืนหรือสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่าน
ทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วย
ลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วน
การลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิด
ขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนหรือสับเปลี ยนออกที หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ ซึ งจะดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และ
เป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing
Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วน
การลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วย
ลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการ
ใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมด
ของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งเป็นไปตาม
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies – ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทาง
ปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วน
การลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดัง
กล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนิน
การหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก
เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนด
เพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะ
กําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี 
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน
มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
เข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคง
ลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้ADLs บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการทํารายการซื อหน่วย
ลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็น
สําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนด
ไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี 
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพคล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่เพียงพอใน
การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชย
ต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption Gate ในกรณีที ได้รับ
ชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวม
ของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยังคงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํา
รายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings
และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วย
ลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้notice period บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะ
ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุน
รวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณ
จากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช้
Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่
มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่
ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือได้
ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพ
คล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ
และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน
Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่
ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิด
จากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจ
จะได้รับชําระเงินจากคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก เฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate หรือ
เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้อง
กําหนด

3. การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล
(side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4. บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ
ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ
เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกิน
กว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผล
ประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารง
ความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วน
บุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วัน
ทําการ

5. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4. และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติดัง
ต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4. (1) (2)
(3) หรือ (5) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั น
ให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 4. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วัน
ทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวัน
ทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื น
และผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคํา
สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบ
ว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจาก
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั ง
ซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้าน
ภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั ง
ในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศ
สหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของ
นิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4

3. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หาก
การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยง
ด้านภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมาย
อื นทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่
เกินร้อยละ 4.280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปีของมูลค่าที เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี ได้แก่ ค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการคํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

โดยกรณีที กองทุนเข้าข่ายเลิกกองทุนตามเงื อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด ก่อนครบระยะเวลา 1 ปี นับตั งแต่วันถัดจากวันจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสําหรับช่วงเวลาตั งแต่วันถัดจากวันที กองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด
จนถึงวันครบระยะเวลา 1 ปี นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปีของจํานวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นก
องทุนรวม

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.696 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปีของมูลค่าที เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี ได้แก่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการคํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ
(2) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายอื นของผู้ดูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ ตามที จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการทําธุรกรรมต่อ
รายการ (Transaction fee) ค่า SWIFT Telex ค่าใช้จ่ายในการส่งไปรษณีย์ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงินเพื อชําระราคาหลักทรัพย์ (Settlement Advance/
Contractual Settlement) จากผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ กรณีเกิดรายการ failed trade ในรายการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายของผู้ดูแลผลประโยชน์ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก ค่าใช้
จ่ายของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศในการให้บริการทั วไป เป็นต้น

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปีของมูลค่าที เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี ได้แก่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการคํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ1.310ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 
(บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนดังกล่าว) 
(1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าธรรมเนียมการเพิ มเงินทุนจดทะเบียน
(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือหรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิก
ใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ
(3) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื น
คืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(4) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกอง
ทุน รวมถึง ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และ ค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการประเมิน
ทรัพย์สินอื น
(5) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินอื นแทนเงิน
(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 0.803 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะทยอยตัดจ่ายค่าโฆษณาตามระยะเวลาของประโยชน์ที ได้รับ หรือบริษัทจัดการจะ
พิจารณากําหนดระยะเวลาที ใช้ในการตัดจ่ายที เหมาะสม โดยระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เกิน 1 ปี นับตั งแต่วันที เกิดค่าโฆษณานั น
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ในหนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและ
บุคคลอื นที เกี ยวข้องกับ กองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ นหรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน
(9) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(10) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
ส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 
(11) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน
(12) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดสรรวงเงินในต่างประเทศเพิ มเติมจากหน่วยงานที มีอํานาจ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมเมื อได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าว
(13) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์ ค่าจัดส่ง และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุน และแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน และเอกสารที เกี ยวข้อง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที เกี ยวข้องกับการดําเนินงาน
ของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลัก
ทรัพย์ทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ป้องกันผลประโยชน์ ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที เกี ยวกับการชําระราคา รับชําระราคา ค่าธรรมเนียมในการทํารายการ ค่าบริการพิเศษที เกี ยวข้องกับการตรวจสอบการลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการแลก
เปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา ค่าประกันความเสี ยงจากการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ
ทั งที เกิดในประเทศไทยและต่างประเทศ หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น
(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุนทั งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตามกฎหมาย ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อ
รักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการประสานงาน
เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทางเป็นต้น
(16) ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับ ผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนฯลฯ
(17) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่า
ใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทางไปรษณีย์
(18) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี ยนและวิธีการคํานวณค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ กับจํานวนเงินที จ่ายชําระจริง
(19) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)
หมายเหตุ : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมตามหัวข้อ 15 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ โดยรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี
การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 
การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1 15.2.2 (1) และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 5 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน ยกเว้นการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามข้อ 15.2.1 วรรคสองจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ข้างต้น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ 15.2.6 (1) ถึง (18) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุน
เฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั น
ยกเว้นกรณีที กองทุนเข้าข่ายเลิกกองทุนตามเงื อนไขการเลิกกองทุน ก่อนครบกําหนดอายุกองทุน บริษัทจัดการจะบันทึกค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและค่าใช้จ่ายรอการตัดจ่ายดังกล่าวที เหลือ
ทั งหมดภายในวันเลิกกองทุน
ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที ใช้ในการคํานวณค่าใช้จ่าย เป็นมูลค่าทรัพย์สินในสกุลเงินบาท

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกิน 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนหน่วยลงทุนในวัน
ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกิน 53.50 บาทต่อรายการ หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1) ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2) ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถ
นําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund
Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ ง
พิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื นๆ โดยนาย
ทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
หมายเหตุ
การคํานวณค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการ
โอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน จะบวกด้วยภาษี มูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ไม่มี

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการดัง
กล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่ง
ของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที 
บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลัก
เกณฑ์ดังนี (ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให ้
บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติ
พิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการใน
กรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที ได้รับการผ่อนผัน โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือ
การหาดอกผลโดยวิธีอื นที กองทุนลงทุนในต่างประเทศ รวมกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที กองทุนลงทุนในประเทศไทย
16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
รายละเอียด
(1) อัตราแลกเปลี ยน : บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนที ตกลงกันระหว่างผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและบริษัทจัดการ โดยเป็นไปตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้ หรือ ที จะประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมในอนาคต โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว
(1.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(1.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล
(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
บริษัทจัดการอาจดําเนินการไม่เป็นไปตามกําหนดเวลาในข้อ 1.11.4 ในกรณีดังต่อไปนี 
1. กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวัน
หยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือไม่สามารถ
ดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็นเพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทํา
ธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับกองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่ โดยบริษัทจัดการ
จะดําเนินการคํานวณและประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ 2.12.4 โดยไม่ชักช้าเมื อได้รับข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
2. กรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการ
3. กรณีที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต. หรือ กรณีที ประกาศกฎระเบียบที เกี ยวข้องของสํานักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ทําได้
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที คํานวณนั น
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น
16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษ
ทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้
ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด
16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 1 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางหนังสือพิมพ์ และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าวด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศข้อมูลดังกล่าวทางช่องทางอื นแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์ และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของ
ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัท
จัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย
16.4.2. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะ
คํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให ้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน
16.4.3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง
หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่
การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลัก
ทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด
เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขาย
หลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มี
การจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้
16.4.4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้
จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

เป็นไปตามประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การ
ขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอด
จนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและ
บริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะ
ผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ#์1

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0133/2558] หน้า 7 / 16



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart China Challenge Fund#1 

1.3. ชื อย่อ :  TCHChallenge#1 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.กองทุนจะเลิกกองทุน หากภายในระยะเวลาประมาณ 1 ปีนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เกิดเหตุตามเงื อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื อกองทุนมี มูลค่าหน่วย
ลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด (โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันครบกําหนดระยะเวลา1 ปี ดังกล่าว ถึงผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับตั งแต่วันสิ นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุน) 
2. เมื อครบระยะเวลา 1 ปีนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนยังไม่ถึงระดับตามเงื อนไขการเลิกกองทุน ตามข้อ 1 กองทุนจะเปิดให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื อ หรือ ขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ โดยเริ มในวันทําการแรกหลังครบ 1 ปี เว้นแต่บริษัทจัดการจะกําหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื น
เพื ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงรับทราบ และยินยอมให้ดําเนินการทั งหมดข้างต้นแล้ว หากมีการเปลี ยนแปลงกําหนดวันเปิดให้บริการซื อขาย
บริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี หากเกิดเหตุตามเงื อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด กองทุนจะ
ดําเนินการเลิกกองทุน เพื อคืนเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังถือหน่วยลงทุนอยู่ ณ วันนั น ตามข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของนายทะเบียนและตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ถือต่อจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายแล้วทั งหมด
ทั งนี เงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนเมื อเกิดเหตุตามเงื อนไขการเลิกกองทุน ตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้นเมื อคํานวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุน อาจมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าหน่วย
ลงทุน 10.86 บาท ที เป็นเงื อนไขในการเลิกกองทุนดังกล่าว เนื องจากการหักค่าใช้จ่าย และกันสํารองค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องของกองทุน และการปรับตัวขึ นลงของราคา หรือผลตอบแทนของหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือมีไว้ในขณะที กองทุนจําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินนั น ซึ งอาจได้รับผลกระทบหรือมีราคาเปลี ยนแปลงลดลง จากความผันผวนของปัจจัยภายในและ
ภายนอกที เกี ยวข้องของหลักทรัพย์ เช่น ฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลี ยน อัตราดอกเบี ย เป็นต้น

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) บริษัทจัดการจะนําเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินวงเงินที ได้รับจัดสรร หรือได้รับ
จัดสรรเพิ มเติมจากหน่วยงานที มีอํานาจในการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศให้แก่บริษัทจัดการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยื นขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมต่อหน่วยงานที มีอํานาจในการจัดสรรวงเงินลงทุน
ในต่างประเทศให้แก่บริษัทจัดการได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที หน่วยงานที มีอํานาจในการจัดสรรวงเงินดังกล่าวกําหนด
และขอสงวนสิทธิในการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนของโครงการและหรือการดําเนินการอื นใดที เกี ยวข้องได้ โดยถือว่าไม่ปฏิบัติผิด
ไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน และถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศหากเกิดกรณีสุดวิสัย เช่น หน่วยงานที มีอํานาจเรียก
วงเงินลงทุนในต่างประเทศคืน และ/ หรือเหตุผลอื นที จําเป็นและสมควร โดยไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดไปจากโครงการ

(4) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกิน 150 ล้านบาท ทั งนี ในกรณีดังกล่าวบริษัทจัดการจะต้องมีวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพียงพอที จะรองรับ
หรือสามารถขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมเพื อรองรับได้ โดยเป็นไปตามแนวทางที หน่วยงานที มีอํานาจอนุญาต หรือ
เห็นชอบให้ดําเนินการได้

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 2.8 หน่วย (มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน) 
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัดไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุด
ไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์บริษัทจัดการ หรือช่องทาง
อื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนใน
สัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยในขณะที จัดตั งกองทุน กองทุนมีเป้าหมายที จะเน้นลงทุนในกองทุน Hang Seng HShare Index ETF เป็นหลัก ดังนั น จึงมีวัตถุประสงค์เพื อสร้าง
ผลตอบแทนของกองทุน ให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับผลตอบแทนของกองทุน Hang Seng HShare Index ETF โดยเป็นทางเลือกในการลงทุนให้กับผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการ
ลงทุนบางส่วนไปยังช่องทางการลงทุนที สะท้อนผลตอบแทนของดัชนีตราสารทุนของบริษัทในประเทศจีนที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศฮ่องกง คือ ดัชนี Hang Seng China
Enterprises 
อย่างไรก็ตาม เนื องจากกองทุนนี มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนที ต้องหักออกจากกองทุน รวมถึงความจําเป็นในการดํารงสภาพคล่องของกองทุนไว้บางส่วน รวมถึงการ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราซึ งขึ นอยู่กับดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ปัจจัยเหล่านี อาจมีผลทําให้ผลการดําเนินงานของกองทุนตํ่ากว่าดัชนี Hang Seng
China Enterprises และหรือกองทุน Hang Seng HShare Index ETF ซึ งเหตุผลดังกล่าวมีส่วนทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี อาจจะไม่ได้เคลื อนไหวขึ นลงตามดัชนี Hang Seng H
Share Index ETF และหรือกองทุน Hang Seng HShare Index ETF อย่างสมบูรณ์
ผู้ลงทุนที จะพิจารณาลงทุนในกองทุนนี จึงต้องสามารถยอมรับความเสี ยงของดัชนีตราสารทุนของบริษัทในประเทศจีนที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศฮ่องกง Hang Seng HShare
Index ETF และความเสี ยงของการลงทุนในหุ้นของบริษัทประเทศจีนที จดทะเบียนในประเทศฮ่องกง ที อาจมีความผันผวนสูงได้ และยังคงมีความเสี ยงของอัตราแลกเปลี ยนด้วย เพราะกองทุนนี 
อาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราที อาจเกิดขึ นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์
ในแต่ละขณะขึ นอยู่กับดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน Hang Seng HShare Index ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ฮ่องกง (HONG KONG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ทั งนี จะทําเพื อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านั น

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
ตัวชี วัด (Benchmark) ของกองทุนนี คือ ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index 
และในการแสดงดัชนีชี วัดผลการดําเนินงานดังกล่าว บริษัทจัดการจะแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี ยน ที สอดคล้องกับการวัดผลการดําเนินงานของกองทุน ณ วันทําการที คํานวณ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผยข้อมูล/
อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

1. กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุน
เดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนมีเป้าหมายที 
จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน Hang Seng HShare Index ETF ซึ ง
กองทุน Hang Seng HShare Index ETF มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื อสร้างผลตอบแทน (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ที สอดคล้อง
ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Hang Seng China Enterprises โดยกลยุทธ์หลักจะลงทุนในหุ้นที เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนี Hang Seng China Enterprises กองทุน Hang Seng HShare Index ETF บริหารและจัดการโดย Hang Seng
Investment Management Limited โดยจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong
Kong : “SEHK”) 
2. ส่วนที เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที สํานักงาน
ก.ล.ต กําหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นใน
ต่างประเทศ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนรวมที มีวัตถุประสงค์เพื อบริหารสภาพคล่อง ตราสารหนี เงินฝากในสถาบัน
การเงินต่างประเทศ ทั งนี บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที เป็นการลงทุนในประเทศ เช่น ตราสารแห่งหนี ใน
ประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่
กรณี ตํ่ากว่า 1 ปี หรือการลงทุนอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั งนี เพื อ
อํานวยความสะดวกหรือเพื อป้องกันปัญหาในการดําเนินงานของกองทุน เช่น เพื อรอการลงทุน หรือเพื อชําระค่าใช้จ่าย เพื อ
รักษาสภาพคล่อง หรือเพื อการอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกัน หรือในกรณีที เกิดเหตุผิดปกติที เกิดจากปัจจัยที ควบคุมไม่ได้
เป็นต้น
3. เนื องจากกองทุนนี มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนที ต้องหักออกจากกองทุน รวมถึงความจําเป็นในการ
ดํารงสภาพคล่องของกองทุนไว้บางส่วน รวมถึงการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราซึ งขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ปัจจัยเหล่านี อาจมีผลทําให้ผลการดําเนินงานของกองทุนตํ่ากว่าดัชนี Hang Seng
China Enterprises และหรือกองทุนHang Seng HShare Index ETF ซึ งเหตุผลดังกล่าวมีส่วนทําให้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี อาจจะไม่ได้เคลื อนไหวขึ นลงตามดัชนี Hang Seng China Enterprises และหรือกองทุน Hang Seng HShare
Index ETF อย่างสมบูรณ์
4. กองทุน Hang Seng HShare Index ETF อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management(EPM)) เช่น การทําสัญญาฟิวเจอร์ส และ/หรือสัญญา
ออปชั น ที อ้างอิงกับหลักทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิงที กองทุนหลักลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําให้กองทุนหลักสามารถสร้าง
ผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
ส่วนกองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 อาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้อง
กับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราที อาจเกิดขึ นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ น
อยู่กับดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที เกี ยวข้อง เช่น อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ฐานะความเข้มแข็งของประเทศในเชิงเปรียบเทียบเช่น สัดส่วนหนี สาธารณะต่อจีดีพี
ดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด ทุนสํารองระหว่างประเทศ อัตราดอกเบี ย แนวโน้มค่าเงินของสกุลเงินของประเทศเพื อนบ้านหรือ
ในภูมิภาคโดยรวมเทียบกับสกุลเงินที กองทุนลงทุน ซึ งการดําเนินการดังกล่าวต้องไม่ขัดกับประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย การบริหารความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนแบบยืดหยุ่น จึงอาจยังมีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน
เงินเหลืออยู่ ซึ งอาจทําให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี ยนหรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้ อีกทั ง การ
ทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุน ซึ งทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น
5. ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 จะไม่ลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และจะไม่ลงทุนโดยตรงในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได้
(NonInvestment grade)ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) และหลักทรัพย์ที ไม่มีการ
ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ในต่างประเทศ ยกเว้นในกรณีขณะที เริ มลงทุน ตราสารดังกล่าวได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อ
ถือลงตํ่ากว่า Investment grade กองทุนจะมีไว้ซึ งตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่วนให้เป็นไป
ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้
6. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทั งหมดมาลงทุนในประเทศไทย ทั งนี เพื อประโยชน์ของกองทุนโดย
รวมโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุน เช่น ในกรณีที มีความ
ผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที การเปลี ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทําให้การลงทุนในต่างประเทศ
ขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื นใดที เกิดจากสาเหตุที ไม่สามารถควบคุมได้ เช่นการเปลี ยนแปลงของกฎหมาย
หรือประกาศที เกี ยวข้อง
เงื อนไขอื น
1. ในขณะที จัดตั งกองทุน สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดให้ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนรวมที ลงทุนในต่างประเทศ (foreign
investment fund) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเพื อกองทุนดังกล่าวต้องเป็นการลงทุนในต่างประเทศ (offshore
investment) เป็นหลักโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั งนี การคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามวรรคหนึ งการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะ
เวลาดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
• ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
• ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ

•ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ
ในกรณีที การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการ
แก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าว
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน ( classes หรือ subclasses of shares) ทั งนี 
โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงกองทุนรวมต่าง
ประเทศที กองทุนลงทุนที แตกต่างไปจากที ระบุในรายละเอียดโครงการกองทุนนี เช่น กรณีที กองทุนรวมต่างประเทศกองเดิมมี
การเปลี ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ เปลี ยนแปลงรายละเอียดการซื อขาย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย เปลี ยน
บริษัทจัดการ หรือกรณีอื นที ทําให้กองทุนนี อาจได้รับผลกระทบในทางลบ โดยกองทุนรวมต่างประเทศที อาจมีการพิจารณา
เลือกลงทุนทดแทนกองทุนเดิม จะต้องมีนโยบายการลงทุนที ยังสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ทั งนี ในกรณีดัง
กล่าวจะเป็นไปเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั นๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว
3. ในกรณีที กองทุนลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักนั น หากปรากฏว่า
กองทุนหลักนั นมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
เงื อนไข ในกรณีที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) แจ้งเหตุที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที ปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที สนใจจะลงทุนเพื อให้ผู้ที สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม
ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย
ทั งนี ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในกรณีที มีการดําเนินการเปลี ยน/โอนย้าย กองทุนจะยกเว้นไม่นําเรื องการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน
ข้อมูลกองทุน Hang Seng HShare Index ETF ซึ งเป็นกองทุนรวมในต่างประเทศที กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลน
จ#์1 จะพิจารณาลงทุน”
แหล่งข้อมูล: www.hangseng.com.etf 
1. Hang Seng HShare Index ETF, Prospectus as of July 25, 2013 
2. Fund Fact Sheet, January, 2014 ของกองทุน Hang Seng HShare Index ETF 
ทั งนี ข้อมูลต่อไปนี อาจมีการเปลี ยนแปลงจากข้อมูล ณ วันที ที แสดง โดยส่วนที เปลี ยนแปลงไปจะเป็นไปตามข้อมูลในหนังสือชี 
ชวนของกองทุน Hang Seng HShare Index ETF ที มีการแก้ไขเพิ มเติมหรือที มีการให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันขึ น

1.ข้อมูลกองทุน Hang Seng HShare Index ETF 

ชื อกองทุนรวมในต่างประเทศ Hang Seng HShare Index ETF
ประเภทและวัตถุประสงค์การลงทุน Hang Seng HShare Index ETF เป็นกองทุนประเภท Exchange

Traded Fund (ETF)  ที มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนที 
สอดคล้องใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Hang Seng China
Enterprises Index
(ที มา: Hang Seng HShare Index ETF, Prospectus as of July
25,2013)
สกุลเงินฐาน (Base Currency)  ของกองทุน คือ ดอลล่าร์ฮ่องกง
(HKD)

วันที จดทะเบียนจัดตั งกองทุน 10 ธันวาคม 2546
ตลาดหลักทรัพย์ที จดทะเบียนซื อขาย  (Listed
Market)

ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong Kong :
“SEHK”)

รหัสหลักทรัพย์ 2828
บริษัทจัดการ (Management Company) Hang Seng Investment Management Limited
การจ่ายเงินปันผล 2 ครั งต่อปี (ถ้ามี)

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (Total Expenses
Ratio)

0.65% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ผู้ดูแลผลประโยชน ์(Trustee) HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited
วันที จดทะเบียนจัดตั งกองทุน 10 ธันวาคม 2546

มูลค่าขั นตํ าของการซื อขาย (Trading Unit) 200 หน่วย (Unit)

2.ข้อมูลสําคัญเกี ยวกับ ดัชน ีHang Seng China Enterprises Index (HShare Index) 
ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index จัดทําโดย Hang Seng Indexes Company Limited (HSIL) เผยแพร่ครั งแรกเมื อวันที  8 ส.ค.2537 จดทะเบียนที ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (SEHK)
ปัจจุบันมีเผยแพร่ทาง internet เช่น www.hsi.com.hk หรือ Bloomberg 
• ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index มีส่วนประกอบเป็นหุ้นจํานวน 40 หลักทรัพย์ที มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalisation) สูงสุดที คัดเลือกมาเป็นส่วนประกอบของดัชนีและมี
น้ําหนักของหุ้นแต่ละตัวไม่เกินร้อยละ 10 
• ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index มีการคํานวณ โดยวิธี Freefloatadjusted Market Capitalisation ซึ งประกอบด้วยหุ้นจํานวน 40 หลักทรัพย์ที มีมูลค่าตลาดหุ้นปรับด้วย Free
Float สูงสุดเฉลี ย 12 เดือนย้อนหลัง และมีสภาพคล่องสมํ่าเสมอในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง
• ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index จะมีความถี ในการทบทวนเปลี ยนแปลง (review) โดย HSIL ทุกไตรมาสซึ งอาจทําให้หลักทรัพย์ที เป็นส่วนประกอบของดัชนีมีการเปลี ยนแปลง
(แหล่งที มาของข้อมูล: www.hangseng.com.etf, Hang Seng HShare Index ETF, Prospectus as of July 25, 2013 ) 
3.ความเสี ยงที สําคัญของ Hang Seng HShare Index ETF 
3.1 ปัจจัยที มีผลทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของ กองทุน Hang Seng HShare Index ETF (ต่อไปในหัวข้อนี จะเรียกว่า “กองทุน HShare ETF”) ผันผวน
• การเปลี ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน HShare ETF ขึ นอยู่กับการเปลี ยนแปลงของสภาวะตลาด อันมีปัจจัยมาจากสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ตลาดการเงิน เป็นต้น
นอกจากนี การเปลี ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน HShare ETF จะขึ นอยู่กับหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ฐานะทางการเงิน ภาคอุตสาหกรรม ที ตั งทางภูมิศาสตร์ของผู้ออกหลัก
ทรัพย์ และระดับของเงินลงทุนของผู้ออก
• ในกรณีที ดัชน ีHang Seng China Enterprises มีการกระจุกตัวในการลงทุนในหลักทรัพย์ของอุตสาหกรรมหนึ ง ๆ หรือกลุ่มของอุตสาหกรรมใด ๆ กองทุน HShare ETF ก็จะมีการลงทุนที 
กระจุกตัวในลักษณะเดียวกันด้วย และในกรณีนี ผลการดําเนินงานของ กองทุน HShare ETF อาจจะขึ นอยู่กับผลการดําเนินงานของอุตสาหกรรม หรือกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว และอาจมีความ
ผันผวนมากกว่ากองทุนอื น ๆ ที มีการกระจุกตัวในการลงทุนน้อยกว่า
• ผู้จัดการกองทุน HShare ETF อาจลงทุนในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ งในสัดส่วนสูงอย่างมีนัยสําคัญ ในกรณีนี ผลการดําเนินงานของกองทุน HShare ETF อาจจะขึ นอยู่กับผลการดําเนิน
งานของหลักทรัพย์นั น ๆ และอาจมีความผันผวนมากกว่ากองทุนอื น ๆ ที มีการกระจายการลงทุนมากกว่า
• กองทุน HShare ETF ไม่ได้บริหารกองทุนเชิงรุก (actively managed) โดยผู้จัดการกองทุนจะไม่มีสิทธิที จะคัดเลือกหลักทรัพย์รายตัวเพื อลงทุน หรือ ไม่สามารถที จะบริหารจัดการกองทุน
แบบปกป้อง (defensive positions) ในช่วงภาวะตลาดขาลง ดังนั น หากดัชนี Hang Seng China Enterprises ปรับตัวลง จะส่งผลให้หน่วยลงทุนของกองทุน HShare ETF ลดลงด้วยเช่นกัน
• เมื อผู้ลงทุนใน “กองทุน HShare ETF” ขายคืนหน่วยลงทุน อาจได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ มแรก หรือได้รับผลขาดทุน

3.2 ปัจจัยหรือความเสี ยงเพิ มเติม ที เกี ยวข้องกับ “HShare ETF” ที ต้องพิจารณาเพิ มเติม
• ความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV)/หน่วย และ ราคาซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK: 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ/ิหน่วย ของกองทุน HShare ETF โดยทั วไปจะผันผวนเป็นไปตามความเคลื อนไหวของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises 
ระดับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises ที เป็นข้อมูลในระหว่างวัน อาจจะมีความแตกต่างจากราคาปิด ณ สิ นวันของดัชนีนี ในตลาดหลักทรัพย์ SEHK 
หน่วยลงทุนของกองทุน HShare ETF ที มีการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK จะซื อขายด้วยราคาตลาดในขณะนั น ซึ งจะผันผวนในระหว่างวันทําการซื อขาย
แม้ว่าโดยหลักการจะคาดการณ์ว่า ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน HShare ETF ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK ควรจะใกล้เคียงกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV)/หน่วย แต่มีโอกาสที  2
ค่านี จะแตกต่างกัน เนื องจากความต้องการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ , สภาพคล่องและส่วนต่างของราคาเสนอซื อเสนอขาย ซึ งสาเหตุเหล่านี จะทําให้ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน H
Share ETF ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK มีค่าสูงกว่า หรือ ตํ่ากว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV)/หน่วยของกองทุน HShare ETF ได ้ นั นคือ สามารถเกิด Premium หรือ Discount ได ้
• ความสัมพันธ์กับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises : ผลการดําเนินงานของ กองทุน HShare ETF อาจไม่เท่ากับผลการดําเนินงานของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises ความแตก
ต่างอาจมีสาเหตุเนื องจากกองทุน HShare ETF มีค่าใช้จ่ายของกองทุน และปัจจัยอื น ๆ เช่น การปรับค่า NAV ความสัมพันธ์ที ไม่สมบูรณ์ของหลักทรัพย์ที กองทุน HShare ETF ลงทุน กับหลัก
ทรัพย์ในดัชน ีHang Seng China Enterprises ความแตกต่างของเวลาในการปรับหลักทรัพย์ระหว่าง กองทุน HShare ETF กับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises กองทุน HShare ETF
อาจจะไม่ได้ลงทุนในหลักทรัพย์ครบทุกตัวที เป็นส่วนประกอบของดัชนี Hang Seng China Enterprises โดยการใช้กลยุทธ ์sampling techniques หรือ การใช ้Futures หรืออนุพันธ์อื น อาจมี
ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของผลการดําเนินงานของกองทุน HShare ETF กับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises ได ้
• การซื อขาย และการ Listed : หากดัชนี Hang Seng China Enterprises ถูกยกเลิก หรือ ใบอนุญาตของผู้จัดการกองทุน HShare ETF กับผู้มีสิทธ ิ(proprietor and provider) ในดัชนี Hang
Seng China Enterprises ถูกยกเลิก ผู้จัดการกองทุน HShare ETF โดยการหารือกับ Trustee อาจขออนุญาตจากหน่วยงานผู้กํากับดูแล เพื อใช้ดัชนีอื นแทนดัชนี Hang Seng China
Enterprises โดยดัชนีนั นจะเป็นดัชนีที มีตลาดรองซื อขาย และมีวัตถุประสงค์ในทํานองเดียวกับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว กองทุน HShare ETF ก็จะ
ยังคงมีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนที สอดคล้องกับดัชนีเช่นเดิม
หากหน่วยลงทุนเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ (SEHK) ผู้จัดการกองทุนโดยการหารือกับ Trustee อาจขออนุญาตจากหน่วยงานผู้กํากับดูแล เพื อบริหารกองทุน HShare ETF ในลักษณะ
Traditional Index โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ซึ งในกรณีนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอนหน่วยลงทุน หรืออีกกรณีผู้จัดการกองทุนอาจยกเลิก
กองทุน กองทุน HShare ETF ได ้ หาก Trustee พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ และเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนอาจสูง
หรือต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้
แม้ว่ากองทุน HShare ETF จะจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะมีปริมาณซื อขายมาก (active trading) 
ส่วนประกอบของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises อาจมีการเปลี ยนแปลง และหลักทรัพย์ที เป็นส่วนประกอบของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises อาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลัก
ทรัพย์จดทะเบียนได้
• ความผันผวนของตลาดหุ้น : มูลค่าของหุ้น รวมถึงหุ้น HShare อาจมีความผันผวน จากผลกระทบอันมีปัจจัยมาจากผู้ออก การเปลี ยนแปลงทางการเมือง สภาวะเศรษฐกิจ ซึ งในระยะสั นราคา
หุ้นอาจมีความผันผวนสูงอันเนื องมาจากปัจจัยเหล่านี ปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อหุ้นแต่ละประเภท หรือแต่ละส่วนของตลาดแตกต่างกัน เช่น หุ้นประเภท Large Cap จะได้รับผลกระทบต่าง
จากหุ้นประเภท Small Cap, “หุ้นเติบโต” (Growth Stock) จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยข้างต้นต่างจาก หุ้นคุณค่า” (Value Stock) 
ปัจจัยภายในของบริษัทจดทะเบียน, ปัจจัยการเมือง และสภาวะทางเศรษฐกิจ อาจมีผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียนรายใดรายหนึ ง หรือบริษัทจดทะเบียนในธุรกิจอุตสาหกรรมหนึ ง ๆ หรือกระทบ
ตลาดในภาพรวมทั งหมดได้
• การให้ยืมหลักทรัพย์ : กองทุน HShare ETF มีความเสี ยงหากมีการทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ได้แก่ ความเสี ยงจากการทําธุรกรรมกับคู่สัญญา (Counterparty Risk) ซึ งเกิดจากการไม่
ปฏิบัติตามสัญญาของคู่สัญญา ความเสี ยงของกฎหมาย (Regulatory Risk) ที เปลี ยนแปลง เป็นโมฆะ หรือสัญญาไม่มีสามารถบังคับใช้ได้ และความเสี ยงของตลาด (Market Risk) จากความ
ผันผวนของตลาด สภาพคล่องของตลาด และความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน
• การ Short Selling : กองทุน HShare ETF อาจทํา short sales หากคาดการณ์ว่า ราคาของหลักทรัพย์ที ซื อในตลาดจะเป็นราคาที ตํ่ากว่าราคาที จะขายได้ตามธุรกรรม short sales โอกาสที 
จะขาดทุนจากธุรกรรม short sales จะแตกต่างจากการทําลงทุนด้วยเงินสดในหุ้นตัวเดียวกัน โดยโอกาสที จะขาดทุนจากธุรกรรม short sales ไม่มีเพดานสูงสุด เพราะราคาหุ้นตัวนั น สามารถขึ น
ไปได้อย่างไม่มีเพดาน ในขณะที หากลงทุนซื อขายหุ้นตัวเดียวกันด้วยเงินสด โอกาสขาดทุนสูงสุดจะเท่ากับเงินลงทุนเริ มแรกเท่านั น
• การเปลี ยนแปลงของผู้ออกหลักทรัพย:์ การเปลี ยนแปลงสถานะทางการเงินของผู้ออก, การเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือการเมืองอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของผู้ออก ผู้ออกหลัก
ทรัพย์ที เป็นบริษัทขนาดเล็ก หรือเป็นที รู้จักน้อยกว่าจะมีความผันผวนของมูลค่าหลักทรัพย์มากกว่าบริษัทขนาดใหญ่ ปัจจัยที ส่งผลกระทบต่อผู้ออกหลักทรัพย์แต่ละบริษัทนี อาจมีผลกระทบต่อ
หลักทรัพย์ที เป็นส่วนประกอบของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises 
• Market Maker: อาจมีหรือไม่มี Market Maker สําหรับกองทุน HShare ETF ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าสภาพคล่องในตลาดรองอาจได้รับผลกระทบในทางลบหากกองทุนไม่มี Market Maker 
• ความเสี ยงจากการเลิกกองทุน HShare ETF : กองทุน HShare ETF อาจถูกยกเลิกโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงือนไขในหัวข้อ “การเลิกกองทุน HShare ETF” ซึ งในขณะที เลิกกองทุน
ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าอาจได้รับเงินลงทุนน้อยกว่าที ได้ลงทุนไว้ได้
• ความเสี ยงที เกี ยวกับการจ่ายเงินปันผลจากเงินลงทุนเริ มแรก หรือมีผลกระทบต่อเงินลงทุนเริ มแรก : ผู้จัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากเงินลงทุนเริ มแรก หรือมีผลไปกระทบไปลดเงิน
ลงทุนเริ มแรก (capital) ตามดุลพินิจของผู้จัดการ ซึ งการจ่ายเงินปันผลในลักษณะดังกล่าวจะเป็นการคืนหรือไถ่ถอนเงินลงทุนเริ มแรกบางส่วนของผู้ลงทุนคืนให้ผู้ลงทุนไปด้วย อาจส่งผลให้
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนลดลงทันที
3.3 ปัจจัยความเสี ยงทั วไปที เกี ยวข้องกับแผ่นดินใหญ่
• การเมืองและเศรษฐกิจ : การลงทุนของกองทุน HShare ETF จะสอดคล้องกับหลักทรัพย์ส่วนประกอบของดัชน ีHang Seng China Enterprises ซึ งหุ้นที เป็นส่วนประกอบของดัชนีจะรวมถึง
หุ้นของบริษัท/นิติบุคคลที ดําเนินการในจีนแผ่นดินใหญ่ (Mainland incorporated enterprises) และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (SEHK) ซื อขายในฮ่องกง (HShares) เป็นหลัก
บริษัทเหล่านี มีธุรกิจที ขึ นกับโอกาสการเติบโตของจีนแผ่นดินใหญ่อย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าสภาวะทางเศรษฐกิจในจีนแผ่นดินใหญ่จะแตกต่างจากประเทศที พัฒนา
แล้วในหลายด้าน รวมถึงบทบาทของภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ, ระดับการพัฒนา, อัตราการเติบโต และการควบคุมการแลกเปลี ยนเงินตรา กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบของตลาดทุน
อาจยังไม่พัฒนาเทียบเท่ากับประเทศที พัฒนาแล้ว
การลงทุนของกองทุน HShare ETF มีความเสี ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) และมีความเสี ยงเฉพาะจากการตลาดในจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ งปัจจัยความเสี ยงเฉพาะเหล่านี 
จะไม่ใช่ลักษณะเดียวกับตลาดที พัฒนาแล้ว เช่น
1. สภาพคล่องน้อยกว่า และความมีประสิทธิภาพที น้อยกว่าของตลาดหลักทรัพย์
2. ความผันผวนของราคาที สูงกว่า
3. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และการควบคุมการแลกเปลี ยน
4. ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนที เผยแพร่มีน้อยกว่า
5. ข้อจํากัดในการส่งเงินกลับออกนอกประเทศ
6. ค่าใช้จ่ายในการทํา Transaction ค่าใช้จ่ายผู้ดูแลผลประโยชน์ที สูงกว่า รวมถึงความเสี ยงที สูงกว่าในการ Settlement 
7. ความยากในเรื องของการบังคับสัญญา
8. ระดับการบังคับใช้กฎหมายเกี ยวกับตลาดทุนน้อยกว่า
9. มาตรฐานบัญชีที แตกต่างกัน การเปิดเผยข้อมูล และรายงานต่างๆ
10. การแทรกแซงของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ
11. อัตราเงินเฟ้อที สูงกว่า
12. ความไม่แน่นอนทางสังคม, การเมือง และเศรษฐกิจ
13. ความเสี ยงของการยึดทรัพย์หรือการเวนคืน และการก่อการร้าย

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไข
หรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
พิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที แก้ไข เปลี ยนแปลงของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ดังกล่าว โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดําเนินการ ทั งนี ใน
กรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั นๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิด
ไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารหนี 
1.1.1 พันธบัตร
1.1.2 ตั วเงินคลัง
1.1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.1.4 ตั วแลกเงิน
1.1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตามข้อ 1.1.1  1.1.7 ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิง
จากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนในตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้าตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี) ตามที ระบุไว้ในตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย
ส่วนที  2 ถึง ส่วนที  4 เป็นไปตามประกาศ
ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซื อขายล่วงหน้า (derivatives)

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่าง เพื อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนได้ เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาด
ทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีหนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ ประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติม และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที แก้ไข เปลี ยนแปลงของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุนดังกล่าว โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดําเนินการ ทั งนี ใน
กรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั นๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้วทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทํา
สัญญาในประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที มีการซื อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิก WFE
ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารทุนต่างประเทศ
1.1.1 หุ้น
1.1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มเติมที โอนสิทธิได ้(Transferable Subscription Right: TSR)
1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นหุ้นหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.5 ตราสารทุนอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 – 1.1.4 ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
1.2 ตราสารหนี ต่างประเทศ
1.2.1 พันธบัตร
1.2.2 ตั วเงินคลัง
1.2.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4 ตั วแลกเงิน
1.2.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.2.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตามข้อ 1.2.1  1.2.7 ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนในตั วแลกเงินต่างประเทศ หรือตั วสัญญาใช้เงินต่างประเทศ ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การ
ค้าตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดย สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับผู้รับฝากตามข้อ 3.13.1 ส่วนที  1 ข้อ 2.4
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ในตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

ส่วนที  2: ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ปัจจุบันในการลงทุน
ทั งนี ยกเว้น การลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้ในสัดส่วนมากกว่าหรือเท่ากับ
80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั น

ส่วนที  3 เป็นไปตามประกาศ
ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ ทั งนี ยกเว้น

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

(% ของ NAV)

1 หน่วย CIS

1.1 ในประเทศ ไม่เกิน 10%

1.2 ต่างประเทศ ไม่เกิน 15%

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

(% ของ NAV)

1 หน่วย CIS

1.1 ในประเทศ ไม่เกิน 20%

1.2 ต่างประเทศ ไม่จํากัดอัตราส่วน

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุก
วันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัทจัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ นการ
คํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอก
เหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํารายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการสั งขายคืนหนว
ยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกอง
ทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องใน
ต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื น
ใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E
Wallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดให้มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่อง
ทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที 
เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามมติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้อง
ไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข)  มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1)  เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(2)  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบ
เรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3)  แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผล
ประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4)  ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการ
ขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่า
การขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขายคืนหรือสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่าน
ทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วย
ลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วน
การลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิด
ขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนหรือสับเปลี ยนออกที หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ ซึ งจะดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และ
เป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing
Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วน
การลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วย
ลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการ
ใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมด
ของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งเป็นไปตาม
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies – ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทาง
ปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วน
การลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดัง
กล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนิน
การหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก
เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนด
เพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะ
กําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี 
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน
มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
เข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคง
ลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้ADLs บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการทํารายการซื อหน่วย
ลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็น
สําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนด
ไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี 
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพคล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่เพียงพอใน
การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชย
ต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption Gate ในกรณีที ได้รับ
ชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวม
ของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยังคงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํา
รายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings
และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วย
ลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้notice period บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะ
ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุน
รวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณ
จากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช้
Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่
มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่
ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือได้
ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพ
คล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ
และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน
Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่
ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิด
จากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจ
จะได้รับชําระเงินจากคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก เฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate หรือ
เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้อง
กําหนด

3. การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล
(side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4. บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ
ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ
เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกิน
กว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผล
ประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารง
ความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วน
บุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วัน
ทําการ

5. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4. และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติดัง
ต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4. (1) (2)
(3) หรือ (5) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั น
ให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 4. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วัน
ทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวัน
ทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื น
และผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคํา
สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบ
ว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจาก
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั ง
ซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้าน
ภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั ง
ในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศ
สหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของ
นิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4

3. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หาก
การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยง
ด้านภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมาย
อื นทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่
เกินร้อยละ 4.280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปีของมูลค่าที เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี ได้แก่ ค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการคํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

โดยกรณีที กองทุนเข้าข่ายเลิกกองทุนตามเงื อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด ก่อนครบระยะเวลา 1 ปี นับตั งแต่วันถัดจากวันจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสําหรับช่วงเวลาตั งแต่วันถัดจากวันที กองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด
จนถึงวันครบระยะเวลา 1 ปี นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปีของจํานวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นก
องทุนรวม

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.696 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปีของมูลค่าที เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี ได้แก่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการคํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ
(2) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายอื นของผู้ดูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ ตามที จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการทําธุรกรรมต่อ
รายการ (Transaction fee) ค่า SWIFT Telex ค่าใช้จ่ายในการส่งไปรษณีย์ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงินเพื อชําระราคาหลักทรัพย์ (Settlement Advance/
Contractual Settlement) จากผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ กรณีเกิดรายการ failed trade ในรายการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายของผู้ดูแลผลประโยชน์ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก ค่าใช้
จ่ายของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศในการให้บริการทั วไป เป็นต้น

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปีของมูลค่าที เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี ได้แก่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการคํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ1.310ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 
(บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนดังกล่าว) 
(1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าธรรมเนียมการเพิ มเงินทุนจดทะเบียน
(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือหรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิก
ใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ
(3) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื น
คืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(4) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกอง
ทุน รวมถึง ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และ ค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการประเมิน
ทรัพย์สินอื น
(5) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินอื นแทนเงิน
(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 0.803 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะทยอยตัดจ่ายค่าโฆษณาตามระยะเวลาของประโยชน์ที ได้รับ หรือบริษัทจัดการจะ
พิจารณากําหนดระยะเวลาที ใช้ในการตัดจ่ายที เหมาะสม โดยระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เกิน 1 ปี นับตั งแต่วันที เกิดค่าโฆษณานั น
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ในหนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและ
บุคคลอื นที เกี ยวข้องกับ กองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ นหรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน
(9) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(10) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
ส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 
(11) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน
(12) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดสรรวงเงินในต่างประเทศเพิ มเติมจากหน่วยงานที มีอํานาจ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมเมื อได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าว
(13) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์ ค่าจัดส่ง และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุน และแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน และเอกสารที เกี ยวข้อง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที เกี ยวข้องกับการดําเนินงาน
ของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลัก
ทรัพย์ทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ป้องกันผลประโยชน์ ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที เกี ยวกับการชําระราคา รับชําระราคา ค่าธรรมเนียมในการทํารายการ ค่าบริการพิเศษที เกี ยวข้องกับการตรวจสอบการลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการแลก
เปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา ค่าประกันความเสี ยงจากการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ
ทั งที เกิดในประเทศไทยและต่างประเทศ หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น
(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุนทั งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตามกฎหมาย ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อ
รักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการประสานงาน
เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทางเป็นต้น
(16) ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับ ผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนฯลฯ
(17) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่า
ใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทางไปรษณีย์
(18) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี ยนและวิธีการคํานวณค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ กับจํานวนเงินที จ่ายชําระจริง
(19) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)
หมายเหตุ : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมตามหัวข้อ 15 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ โดยรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี
การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 
การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1 15.2.2 (1) และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 5 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน ยกเว้นการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามข้อ 15.2.1 วรรคสองจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ข้างต้น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ 15.2.6 (1) ถึง (18) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุน
เฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั น
ยกเว้นกรณีที กองทุนเข้าข่ายเลิกกองทุนตามเงื อนไขการเลิกกองทุน ก่อนครบกําหนดอายุกองทุน บริษัทจัดการจะบันทึกค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและค่าใช้จ่ายรอการตัดจ่ายดังกล่าวที เหลือ
ทั งหมดภายในวันเลิกกองทุน
ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที ใช้ในการคํานวณค่าใช้จ่าย เป็นมูลค่าทรัพย์สินในสกุลเงินบาท

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกิน 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนหน่วยลงทุนในวัน
ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกิน 53.50 บาทต่อรายการ หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1) ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2) ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถ
นําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund
Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ ง
พิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื นๆ โดยนาย
ทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
หมายเหตุ
การคํานวณค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการ
โอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน จะบวกด้วยภาษี มูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ไม่มี

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการดัง
กล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่ง
ของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที 
บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลัก
เกณฑ์ดังนี (ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให ้
บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติ
พิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการใน
กรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที ได้รับการผ่อนผัน โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือ
การหาดอกผลโดยวิธีอื นที กองทุนลงทุนในต่างประเทศ รวมกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที กองทุนลงทุนในประเทศไทย
16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
รายละเอียด
(1) อัตราแลกเปลี ยน : บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนที ตกลงกันระหว่างผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและบริษัทจัดการ โดยเป็นไปตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้ หรือ ที จะประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมในอนาคต โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว
(1.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(1.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล
(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
บริษัทจัดการอาจดําเนินการไม่เป็นไปตามกําหนดเวลาในข้อ 1.11.4 ในกรณีดังต่อไปนี 
1. กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวัน
หยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือไม่สามารถ
ดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็นเพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทํา
ธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับกองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่ โดยบริษัทจัดการ
จะดําเนินการคํานวณและประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ 2.12.4 โดยไม่ชักช้าเมื อได้รับข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
2. กรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการ
3. กรณีที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต. หรือ กรณีที ประกาศกฎระเบียบที เกี ยวข้องของสํานักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ทําได้
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที คํานวณนั น
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น
16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษ
ทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้
ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด
16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 1 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางหนังสือพิมพ์ และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าวด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศข้อมูลดังกล่าวทางช่องทางอื นแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์ และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของ
ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัท
จัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย
16.4.2. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะ
คํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให ้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน
16.4.3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง
หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่
การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลัก
ทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด
เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขาย
หลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มี
การจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้
16.4.4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้
จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

เป็นไปตามประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การ
ขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอด
จนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและ
บริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะ
ผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ#์1

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0133/2558] หน้า 8 / 16



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart China Challenge Fund#1 

1.3. ชื อย่อ :  TCHChallenge#1 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.กองทุนจะเลิกกองทุน หากภายในระยะเวลาประมาณ 1 ปีนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เกิดเหตุตามเงื อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื อกองทุนมี มูลค่าหน่วย
ลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด (โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันครบกําหนดระยะเวลา1 ปี ดังกล่าว ถึงผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับตั งแต่วันสิ นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุน) 
2. เมื อครบระยะเวลา 1 ปีนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนยังไม่ถึงระดับตามเงื อนไขการเลิกกองทุน ตามข้อ 1 กองทุนจะเปิดให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื อ หรือ ขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ โดยเริ มในวันทําการแรกหลังครบ 1 ปี เว้นแต่บริษัทจัดการจะกําหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื น
เพื ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงรับทราบ และยินยอมให้ดําเนินการทั งหมดข้างต้นแล้ว หากมีการเปลี ยนแปลงกําหนดวันเปิดให้บริการซื อขาย
บริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี หากเกิดเหตุตามเงื อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด กองทุนจะ
ดําเนินการเลิกกองทุน เพื อคืนเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังถือหน่วยลงทุนอยู่ ณ วันนั น ตามข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของนายทะเบียนและตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ถือต่อจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายแล้วทั งหมด
ทั งนี เงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนเมื อเกิดเหตุตามเงื อนไขการเลิกกองทุน ตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้นเมื อคํานวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุน อาจมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าหน่วย
ลงทุน 10.86 บาท ที เป็นเงื อนไขในการเลิกกองทุนดังกล่าว เนื องจากการหักค่าใช้จ่าย และกันสํารองค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องของกองทุน และการปรับตัวขึ นลงของราคา หรือผลตอบแทนของหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือมีไว้ในขณะที กองทุนจําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินนั น ซึ งอาจได้รับผลกระทบหรือมีราคาเปลี ยนแปลงลดลง จากความผันผวนของปัจจัยภายในและ
ภายนอกที เกี ยวข้องของหลักทรัพย์ เช่น ฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลี ยน อัตราดอกเบี ย เป็นต้น

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) บริษัทจัดการจะนําเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินวงเงินที ได้รับจัดสรร หรือได้รับ
จัดสรรเพิ มเติมจากหน่วยงานที มีอํานาจในการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศให้แก่บริษัทจัดการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยื นขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมต่อหน่วยงานที มีอํานาจในการจัดสรรวงเงินลงทุน
ในต่างประเทศให้แก่บริษัทจัดการได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที หน่วยงานที มีอํานาจในการจัดสรรวงเงินดังกล่าวกําหนด
และขอสงวนสิทธิในการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนของโครงการและหรือการดําเนินการอื นใดที เกี ยวข้องได้ โดยถือว่าไม่ปฏิบัติผิด
ไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน และถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศหากเกิดกรณีสุดวิสัย เช่น หน่วยงานที มีอํานาจเรียก
วงเงินลงทุนในต่างประเทศคืน และ/ หรือเหตุผลอื นที จําเป็นและสมควร โดยไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดไปจากโครงการ

(4) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกิน 150 ล้านบาท ทั งนี ในกรณีดังกล่าวบริษัทจัดการจะต้องมีวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพียงพอที จะรองรับ
หรือสามารถขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมเพื อรองรับได้ โดยเป็นไปตามแนวทางที หน่วยงานที มีอํานาจอนุญาต หรือ
เห็นชอบให้ดําเนินการได้

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 2.8 หน่วย (มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน) 
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัดไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุด
ไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์บริษัทจัดการ หรือช่องทาง
อื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนใน
สัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยในขณะที จัดตั งกองทุน กองทุนมีเป้าหมายที จะเน้นลงทุนในกองทุน Hang Seng HShare Index ETF เป็นหลัก ดังนั น จึงมีวัตถุประสงค์เพื อสร้าง
ผลตอบแทนของกองทุน ให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับผลตอบแทนของกองทุน Hang Seng HShare Index ETF โดยเป็นทางเลือกในการลงทุนให้กับผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการ
ลงทุนบางส่วนไปยังช่องทางการลงทุนที สะท้อนผลตอบแทนของดัชนีตราสารทุนของบริษัทในประเทศจีนที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศฮ่องกง คือ ดัชนี Hang Seng China
Enterprises 
อย่างไรก็ตาม เนื องจากกองทุนนี มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนที ต้องหักออกจากกองทุน รวมถึงความจําเป็นในการดํารงสภาพคล่องของกองทุนไว้บางส่วน รวมถึงการ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราซึ งขึ นอยู่กับดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ปัจจัยเหล่านี อาจมีผลทําให้ผลการดําเนินงานของกองทุนตํ่ากว่าดัชนี Hang Seng
China Enterprises และหรือกองทุน Hang Seng HShare Index ETF ซึ งเหตุผลดังกล่าวมีส่วนทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี อาจจะไม่ได้เคลื อนไหวขึ นลงตามดัชนี Hang Seng H
Share Index ETF และหรือกองทุน Hang Seng HShare Index ETF อย่างสมบูรณ์
ผู้ลงทุนที จะพิจารณาลงทุนในกองทุนนี จึงต้องสามารถยอมรับความเสี ยงของดัชนีตราสารทุนของบริษัทในประเทศจีนที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศฮ่องกง Hang Seng HShare
Index ETF และความเสี ยงของการลงทุนในหุ้นของบริษัทประเทศจีนที จดทะเบียนในประเทศฮ่องกง ที อาจมีความผันผวนสูงได้ และยังคงมีความเสี ยงของอัตราแลกเปลี ยนด้วย เพราะกองทุนนี 
อาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราที อาจเกิดขึ นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์
ในแต่ละขณะขึ นอยู่กับดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน Hang Seng HShare Index ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ฮ่องกง (HONG KONG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ทั งนี จะทําเพื อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านั น

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
ตัวชี วัด (Benchmark) ของกองทุนนี คือ ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index 
และในการแสดงดัชนีชี วัดผลการดําเนินงานดังกล่าว บริษัทจัดการจะแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี ยน ที สอดคล้องกับการวัดผลการดําเนินงานของกองทุน ณ วันทําการที คํานวณ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผยข้อมูล/
อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

1. กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุน
เดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนมีเป้าหมายที 
จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน Hang Seng HShare Index ETF ซึ ง
กองทุน Hang Seng HShare Index ETF มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื อสร้างผลตอบแทน (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ที สอดคล้อง
ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Hang Seng China Enterprises โดยกลยุทธ์หลักจะลงทุนในหุ้นที เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนี Hang Seng China Enterprises กองทุน Hang Seng HShare Index ETF บริหารและจัดการโดย Hang Seng
Investment Management Limited โดยจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong
Kong : “SEHK”) 
2. ส่วนที เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที สํานักงาน
ก.ล.ต กําหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นใน
ต่างประเทศ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนรวมที มีวัตถุประสงค์เพื อบริหารสภาพคล่อง ตราสารหนี เงินฝากในสถาบัน
การเงินต่างประเทศ ทั งนี บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที เป็นการลงทุนในประเทศ เช่น ตราสารแห่งหนี ใน
ประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่
กรณี ตํ่ากว่า 1 ปี หรือการลงทุนอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั งนี เพื อ
อํานวยความสะดวกหรือเพื อป้องกันปัญหาในการดําเนินงานของกองทุน เช่น เพื อรอการลงทุน หรือเพื อชําระค่าใช้จ่าย เพื อ
รักษาสภาพคล่อง หรือเพื อการอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกัน หรือในกรณีที เกิดเหตุผิดปกติที เกิดจากปัจจัยที ควบคุมไม่ได้
เป็นต้น
3. เนื องจากกองทุนนี มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนที ต้องหักออกจากกองทุน รวมถึงความจําเป็นในการ
ดํารงสภาพคล่องของกองทุนไว้บางส่วน รวมถึงการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราซึ งขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ปัจจัยเหล่านี อาจมีผลทําให้ผลการดําเนินงานของกองทุนตํ่ากว่าดัชนี Hang Seng
China Enterprises และหรือกองทุนHang Seng HShare Index ETF ซึ งเหตุผลดังกล่าวมีส่วนทําให้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี อาจจะไม่ได้เคลื อนไหวขึ นลงตามดัชนี Hang Seng China Enterprises และหรือกองทุน Hang Seng HShare
Index ETF อย่างสมบูรณ์
4. กองทุน Hang Seng HShare Index ETF อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management(EPM)) เช่น การทําสัญญาฟิวเจอร์ส และ/หรือสัญญา
ออปชั น ที อ้างอิงกับหลักทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิงที กองทุนหลักลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําให้กองทุนหลักสามารถสร้าง
ผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
ส่วนกองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 อาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้อง
กับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราที อาจเกิดขึ นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ น
อยู่กับดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที เกี ยวข้อง เช่น อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ฐานะความเข้มแข็งของประเทศในเชิงเปรียบเทียบเช่น สัดส่วนหนี สาธารณะต่อจีดีพี
ดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด ทุนสํารองระหว่างประเทศ อัตราดอกเบี ย แนวโน้มค่าเงินของสกุลเงินของประเทศเพื อนบ้านหรือ
ในภูมิภาคโดยรวมเทียบกับสกุลเงินที กองทุนลงทุน ซึ งการดําเนินการดังกล่าวต้องไม่ขัดกับประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย การบริหารความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนแบบยืดหยุ่น จึงอาจยังมีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน
เงินเหลืออยู่ ซึ งอาจทําให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี ยนหรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้ อีกทั ง การ
ทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุน ซึ งทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น
5. ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 จะไม่ลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และจะไม่ลงทุนโดยตรงในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได้
(NonInvestment grade)ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) และหลักทรัพย์ที ไม่มีการ
ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ในต่างประเทศ ยกเว้นในกรณีขณะที เริ มลงทุน ตราสารดังกล่าวได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อ
ถือลงตํ่ากว่า Investment grade กองทุนจะมีไว้ซึ งตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่วนให้เป็นไป
ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้
6. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทั งหมดมาลงทุนในประเทศไทย ทั งนี เพื อประโยชน์ของกองทุนโดย
รวมโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุน เช่น ในกรณีที มีความ
ผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที การเปลี ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทําให้การลงทุนในต่างประเทศ
ขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื นใดที เกิดจากสาเหตุที ไม่สามารถควบคุมได้ เช่นการเปลี ยนแปลงของกฎหมาย
หรือประกาศที เกี ยวข้อง
เงื อนไขอื น
1. ในขณะที จัดตั งกองทุน สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดให้ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนรวมที ลงทุนในต่างประเทศ (foreign
investment fund) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเพื อกองทุนดังกล่าวต้องเป็นการลงทุนในต่างประเทศ (offshore
investment) เป็นหลักโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั งนี การคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามวรรคหนึ งการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะ
เวลาดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
• ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
• ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ

•ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ
ในกรณีที การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการ
แก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าว
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน ( classes หรือ subclasses of shares) ทั งนี 
โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงกองทุนรวมต่าง
ประเทศที กองทุนลงทุนที แตกต่างไปจากที ระบุในรายละเอียดโครงการกองทุนนี เช่น กรณีที กองทุนรวมต่างประเทศกองเดิมมี
การเปลี ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ เปลี ยนแปลงรายละเอียดการซื อขาย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย เปลี ยน
บริษัทจัดการ หรือกรณีอื นที ทําให้กองทุนนี อาจได้รับผลกระทบในทางลบ โดยกองทุนรวมต่างประเทศที อาจมีการพิจารณา
เลือกลงทุนทดแทนกองทุนเดิม จะต้องมีนโยบายการลงทุนที ยังสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ทั งนี ในกรณีดัง
กล่าวจะเป็นไปเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั นๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว
3. ในกรณีที กองทุนลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักนั น หากปรากฏว่า
กองทุนหลักนั นมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
เงื อนไข ในกรณีที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) แจ้งเหตุที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที ปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที สนใจจะลงทุนเพื อให้ผู้ที สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม
ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย
ทั งนี ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในกรณีที มีการดําเนินการเปลี ยน/โอนย้าย กองทุนจะยกเว้นไม่นําเรื องการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน
ข้อมูลกองทุน Hang Seng HShare Index ETF ซึ งเป็นกองทุนรวมในต่างประเทศที กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลน
จ#์1 จะพิจารณาลงทุน”
แหล่งข้อมูล: www.hangseng.com.etf 
1. Hang Seng HShare Index ETF, Prospectus as of July 25, 2013 
2. Fund Fact Sheet, January, 2014 ของกองทุน Hang Seng HShare Index ETF 
ทั งนี ข้อมูลต่อไปนี อาจมีการเปลี ยนแปลงจากข้อมูล ณ วันที ที แสดง โดยส่วนที เปลี ยนแปลงไปจะเป็นไปตามข้อมูลในหนังสือชี 
ชวนของกองทุน Hang Seng HShare Index ETF ที มีการแก้ไขเพิ มเติมหรือที มีการให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันขึ น

1.ข้อมูลกองทุน Hang Seng HShare Index ETF 

ชื อกองทุนรวมในต่างประเทศ Hang Seng HShare Index ETF
ประเภทและวัตถุประสงค์การลงทุน Hang Seng HShare Index ETF เป็นกองทุนประเภท Exchange

Traded Fund (ETF)  ที มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนที 
สอดคล้องใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Hang Seng China
Enterprises Index
(ที มา: Hang Seng HShare Index ETF, Prospectus as of July
25,2013)
สกุลเงินฐาน (Base Currency)  ของกองทุน คือ ดอลล่าร์ฮ่องกง
(HKD)

วันที จดทะเบียนจัดตั งกองทุน 10 ธันวาคม 2546
ตลาดหลักทรัพย์ที จดทะเบียนซื อขาย  (Listed
Market)

ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong Kong :
“SEHK”)

รหัสหลักทรัพย์ 2828
บริษัทจัดการ (Management Company) Hang Seng Investment Management Limited
การจ่ายเงินปันผล 2 ครั งต่อปี (ถ้ามี)

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (Total Expenses
Ratio)

0.65% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ผู้ดูแลผลประโยชน ์(Trustee) HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited
วันที จดทะเบียนจัดตั งกองทุน 10 ธันวาคม 2546

มูลค่าขั นตํ าของการซื อขาย (Trading Unit) 200 หน่วย (Unit)

2.ข้อมูลสําคัญเกี ยวกับ ดัชน ีHang Seng China Enterprises Index (HShare Index) 
ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index จัดทําโดย Hang Seng Indexes Company Limited (HSIL) เผยแพร่ครั งแรกเมื อวันที  8 ส.ค.2537 จดทะเบียนที ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (SEHK)
ปัจจุบันมีเผยแพร่ทาง internet เช่น www.hsi.com.hk หรือ Bloomberg 
• ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index มีส่วนประกอบเป็นหุ้นจํานวน 40 หลักทรัพย์ที มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalisation) สูงสุดที คัดเลือกมาเป็นส่วนประกอบของดัชนีและมี
น้ําหนักของหุ้นแต่ละตัวไม่เกินร้อยละ 10 
• ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index มีการคํานวณ โดยวิธี Freefloatadjusted Market Capitalisation ซึ งประกอบด้วยหุ้นจํานวน 40 หลักทรัพย์ที มีมูลค่าตลาดหุ้นปรับด้วย Free
Float สูงสุดเฉลี ย 12 เดือนย้อนหลัง และมีสภาพคล่องสมํ่าเสมอในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง
• ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index จะมีความถี ในการทบทวนเปลี ยนแปลง (review) โดย HSIL ทุกไตรมาสซึ งอาจทําให้หลักทรัพย์ที เป็นส่วนประกอบของดัชนีมีการเปลี ยนแปลง
(แหล่งที มาของข้อมูล: www.hangseng.com.etf, Hang Seng HShare Index ETF, Prospectus as of July 25, 2013 ) 
3.ความเสี ยงที สําคัญของ Hang Seng HShare Index ETF 
3.1 ปัจจัยที มีผลทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของ กองทุน Hang Seng HShare Index ETF (ต่อไปในหัวข้อนี จะเรียกว่า “กองทุน HShare ETF”) ผันผวน
• การเปลี ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน HShare ETF ขึ นอยู่กับการเปลี ยนแปลงของสภาวะตลาด อันมีปัจจัยมาจากสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ตลาดการเงิน เป็นต้น
นอกจากนี การเปลี ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน HShare ETF จะขึ นอยู่กับหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ฐานะทางการเงิน ภาคอุตสาหกรรม ที ตั งทางภูมิศาสตร์ของผู้ออกหลัก
ทรัพย์ และระดับของเงินลงทุนของผู้ออก
• ในกรณีที ดัชน ีHang Seng China Enterprises มีการกระจุกตัวในการลงทุนในหลักทรัพย์ของอุตสาหกรรมหนึ ง ๆ หรือกลุ่มของอุตสาหกรรมใด ๆ กองทุน HShare ETF ก็จะมีการลงทุนที 
กระจุกตัวในลักษณะเดียวกันด้วย และในกรณีนี ผลการดําเนินงานของ กองทุน HShare ETF อาจจะขึ นอยู่กับผลการดําเนินงานของอุตสาหกรรม หรือกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว และอาจมีความ
ผันผวนมากกว่ากองทุนอื น ๆ ที มีการกระจุกตัวในการลงทุนน้อยกว่า
• ผู้จัดการกองทุน HShare ETF อาจลงทุนในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ งในสัดส่วนสูงอย่างมีนัยสําคัญ ในกรณีนี ผลการดําเนินงานของกองทุน HShare ETF อาจจะขึ นอยู่กับผลการดําเนิน
งานของหลักทรัพย์นั น ๆ และอาจมีความผันผวนมากกว่ากองทุนอื น ๆ ที มีการกระจายการลงทุนมากกว่า
• กองทุน HShare ETF ไม่ได้บริหารกองทุนเชิงรุก (actively managed) โดยผู้จัดการกองทุนจะไม่มีสิทธิที จะคัดเลือกหลักทรัพย์รายตัวเพื อลงทุน หรือ ไม่สามารถที จะบริหารจัดการกองทุน
แบบปกป้อง (defensive positions) ในช่วงภาวะตลาดขาลง ดังนั น หากดัชนี Hang Seng China Enterprises ปรับตัวลง จะส่งผลให้หน่วยลงทุนของกองทุน HShare ETF ลดลงด้วยเช่นกัน
• เมื อผู้ลงทุนใน “กองทุน HShare ETF” ขายคืนหน่วยลงทุน อาจได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ มแรก หรือได้รับผลขาดทุน

3.2 ปัจจัยหรือความเสี ยงเพิ มเติม ที เกี ยวข้องกับ “HShare ETF” ที ต้องพิจารณาเพิ มเติม
• ความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV)/หน่วย และ ราคาซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK: 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ/ิหน่วย ของกองทุน HShare ETF โดยทั วไปจะผันผวนเป็นไปตามความเคลื อนไหวของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises 
ระดับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises ที เป็นข้อมูลในระหว่างวัน อาจจะมีความแตกต่างจากราคาปิด ณ สิ นวันของดัชนีนี ในตลาดหลักทรัพย์ SEHK 
หน่วยลงทุนของกองทุน HShare ETF ที มีการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK จะซื อขายด้วยราคาตลาดในขณะนั น ซึ งจะผันผวนในระหว่างวันทําการซื อขาย
แม้ว่าโดยหลักการจะคาดการณ์ว่า ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน HShare ETF ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK ควรจะใกล้เคียงกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV)/หน่วย แต่มีโอกาสที  2
ค่านี จะแตกต่างกัน เนื องจากความต้องการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ , สภาพคล่องและส่วนต่างของราคาเสนอซื อเสนอขาย ซึ งสาเหตุเหล่านี จะทําให้ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน H
Share ETF ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK มีค่าสูงกว่า หรือ ตํ่ากว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV)/หน่วยของกองทุน HShare ETF ได ้ นั นคือ สามารถเกิด Premium หรือ Discount ได ้
• ความสัมพันธ์กับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises : ผลการดําเนินงานของ กองทุน HShare ETF อาจไม่เท่ากับผลการดําเนินงานของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises ความแตก
ต่างอาจมีสาเหตุเนื องจากกองทุน HShare ETF มีค่าใช้จ่ายของกองทุน และปัจจัยอื น ๆ เช่น การปรับค่า NAV ความสัมพันธ์ที ไม่สมบูรณ์ของหลักทรัพย์ที กองทุน HShare ETF ลงทุน กับหลัก
ทรัพย์ในดัชน ีHang Seng China Enterprises ความแตกต่างของเวลาในการปรับหลักทรัพย์ระหว่าง กองทุน HShare ETF กับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises กองทุน HShare ETF
อาจจะไม่ได้ลงทุนในหลักทรัพย์ครบทุกตัวที เป็นส่วนประกอบของดัชนี Hang Seng China Enterprises โดยการใช้กลยุทธ ์sampling techniques หรือ การใช ้Futures หรืออนุพันธ์อื น อาจมี
ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของผลการดําเนินงานของกองทุน HShare ETF กับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises ได ้
• การซื อขาย และการ Listed : หากดัชนี Hang Seng China Enterprises ถูกยกเลิก หรือ ใบอนุญาตของผู้จัดการกองทุน HShare ETF กับผู้มีสิทธ ิ(proprietor and provider) ในดัชนี Hang
Seng China Enterprises ถูกยกเลิก ผู้จัดการกองทุน HShare ETF โดยการหารือกับ Trustee อาจขออนุญาตจากหน่วยงานผู้กํากับดูแล เพื อใช้ดัชนีอื นแทนดัชนี Hang Seng China
Enterprises โดยดัชนีนั นจะเป็นดัชนีที มีตลาดรองซื อขาย และมีวัตถุประสงค์ในทํานองเดียวกับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว กองทุน HShare ETF ก็จะ
ยังคงมีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนที สอดคล้องกับดัชนีเช่นเดิม
หากหน่วยลงทุนเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ (SEHK) ผู้จัดการกองทุนโดยการหารือกับ Trustee อาจขออนุญาตจากหน่วยงานผู้กํากับดูแล เพื อบริหารกองทุน HShare ETF ในลักษณะ
Traditional Index โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ซึ งในกรณีนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอนหน่วยลงทุน หรืออีกกรณีผู้จัดการกองทุนอาจยกเลิก
กองทุน กองทุน HShare ETF ได ้ หาก Trustee พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ และเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนอาจสูง
หรือต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้
แม้ว่ากองทุน HShare ETF จะจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะมีปริมาณซื อขายมาก (active trading) 
ส่วนประกอบของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises อาจมีการเปลี ยนแปลง และหลักทรัพย์ที เป็นส่วนประกอบของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises อาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลัก
ทรัพย์จดทะเบียนได้
• ความผันผวนของตลาดหุ้น : มูลค่าของหุ้น รวมถึงหุ้น HShare อาจมีความผันผวน จากผลกระทบอันมีปัจจัยมาจากผู้ออก การเปลี ยนแปลงทางการเมือง สภาวะเศรษฐกิจ ซึ งในระยะสั นราคา
หุ้นอาจมีความผันผวนสูงอันเนื องมาจากปัจจัยเหล่านี ปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อหุ้นแต่ละประเภท หรือแต่ละส่วนของตลาดแตกต่างกัน เช่น หุ้นประเภท Large Cap จะได้รับผลกระทบต่าง
จากหุ้นประเภท Small Cap, “หุ้นเติบโต” (Growth Stock) จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยข้างต้นต่างจาก หุ้นคุณค่า” (Value Stock) 
ปัจจัยภายในของบริษัทจดทะเบียน, ปัจจัยการเมือง และสภาวะทางเศรษฐกิจ อาจมีผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียนรายใดรายหนึ ง หรือบริษัทจดทะเบียนในธุรกิจอุตสาหกรรมหนึ ง ๆ หรือกระทบ
ตลาดในภาพรวมทั งหมดได้
• การให้ยืมหลักทรัพย์ : กองทุน HShare ETF มีความเสี ยงหากมีการทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ได้แก่ ความเสี ยงจากการทําธุรกรรมกับคู่สัญญา (Counterparty Risk) ซึ งเกิดจากการไม่
ปฏิบัติตามสัญญาของคู่สัญญา ความเสี ยงของกฎหมาย (Regulatory Risk) ที เปลี ยนแปลง เป็นโมฆะ หรือสัญญาไม่มีสามารถบังคับใช้ได้ และความเสี ยงของตลาด (Market Risk) จากความ
ผันผวนของตลาด สภาพคล่องของตลาด และความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน
• การ Short Selling : กองทุน HShare ETF อาจทํา short sales หากคาดการณ์ว่า ราคาของหลักทรัพย์ที ซื อในตลาดจะเป็นราคาที ตํ่ากว่าราคาที จะขายได้ตามธุรกรรม short sales โอกาสที 
จะขาดทุนจากธุรกรรม short sales จะแตกต่างจากการทําลงทุนด้วยเงินสดในหุ้นตัวเดียวกัน โดยโอกาสที จะขาดทุนจากธุรกรรม short sales ไม่มีเพดานสูงสุด เพราะราคาหุ้นตัวนั น สามารถขึ น
ไปได้อย่างไม่มีเพดาน ในขณะที หากลงทุนซื อขายหุ้นตัวเดียวกันด้วยเงินสด โอกาสขาดทุนสูงสุดจะเท่ากับเงินลงทุนเริ มแรกเท่านั น
• การเปลี ยนแปลงของผู้ออกหลักทรัพย:์ การเปลี ยนแปลงสถานะทางการเงินของผู้ออก, การเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือการเมืองอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของผู้ออก ผู้ออกหลัก
ทรัพย์ที เป็นบริษัทขนาดเล็ก หรือเป็นที รู้จักน้อยกว่าจะมีความผันผวนของมูลค่าหลักทรัพย์มากกว่าบริษัทขนาดใหญ่ ปัจจัยที ส่งผลกระทบต่อผู้ออกหลักทรัพย์แต่ละบริษัทนี อาจมีผลกระทบต่อ
หลักทรัพย์ที เป็นส่วนประกอบของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises 
• Market Maker: อาจมีหรือไม่มี Market Maker สําหรับกองทุน HShare ETF ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าสภาพคล่องในตลาดรองอาจได้รับผลกระทบในทางลบหากกองทุนไม่มี Market Maker 
• ความเสี ยงจากการเลิกกองทุน HShare ETF : กองทุน HShare ETF อาจถูกยกเลิกโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงือนไขในหัวข้อ “การเลิกกองทุน HShare ETF” ซึ งในขณะที เลิกกองทุน
ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าอาจได้รับเงินลงทุนน้อยกว่าที ได้ลงทุนไว้ได้
• ความเสี ยงที เกี ยวกับการจ่ายเงินปันผลจากเงินลงทุนเริ มแรก หรือมีผลกระทบต่อเงินลงทุนเริ มแรก : ผู้จัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากเงินลงทุนเริ มแรก หรือมีผลไปกระทบไปลดเงิน
ลงทุนเริ มแรก (capital) ตามดุลพินิจของผู้จัดการ ซึ งการจ่ายเงินปันผลในลักษณะดังกล่าวจะเป็นการคืนหรือไถ่ถอนเงินลงทุนเริ มแรกบางส่วนของผู้ลงทุนคืนให้ผู้ลงทุนไปด้วย อาจส่งผลให้
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนลดลงทันที
3.3 ปัจจัยความเสี ยงทั วไปที เกี ยวข้องกับแผ่นดินใหญ่
• การเมืองและเศรษฐกิจ : การลงทุนของกองทุน HShare ETF จะสอดคล้องกับหลักทรัพย์ส่วนประกอบของดัชน ีHang Seng China Enterprises ซึ งหุ้นที เป็นส่วนประกอบของดัชนีจะรวมถึง
หุ้นของบริษัท/นิติบุคคลที ดําเนินการในจีนแผ่นดินใหญ่ (Mainland incorporated enterprises) และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (SEHK) ซื อขายในฮ่องกง (HShares) เป็นหลัก
บริษัทเหล่านี มีธุรกิจที ขึ นกับโอกาสการเติบโตของจีนแผ่นดินใหญ่อย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าสภาวะทางเศรษฐกิจในจีนแผ่นดินใหญ่จะแตกต่างจากประเทศที พัฒนา
แล้วในหลายด้าน รวมถึงบทบาทของภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ, ระดับการพัฒนา, อัตราการเติบโต และการควบคุมการแลกเปลี ยนเงินตรา กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบของตลาดทุน
อาจยังไม่พัฒนาเทียบเท่ากับประเทศที พัฒนาแล้ว
การลงทุนของกองทุน HShare ETF มีความเสี ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) และมีความเสี ยงเฉพาะจากการตลาดในจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ งปัจจัยความเสี ยงเฉพาะเหล่านี 
จะไม่ใช่ลักษณะเดียวกับตลาดที พัฒนาแล้ว เช่น
1. สภาพคล่องน้อยกว่า และความมีประสิทธิภาพที น้อยกว่าของตลาดหลักทรัพย์
2. ความผันผวนของราคาที สูงกว่า
3. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และการควบคุมการแลกเปลี ยน
4. ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนที เผยแพร่มีน้อยกว่า
5. ข้อจํากัดในการส่งเงินกลับออกนอกประเทศ
6. ค่าใช้จ่ายในการทํา Transaction ค่าใช้จ่ายผู้ดูแลผลประโยชน์ที สูงกว่า รวมถึงความเสี ยงที สูงกว่าในการ Settlement 
7. ความยากในเรื องของการบังคับสัญญา
8. ระดับการบังคับใช้กฎหมายเกี ยวกับตลาดทุนน้อยกว่า
9. มาตรฐานบัญชีที แตกต่างกัน การเปิดเผยข้อมูล และรายงานต่างๆ
10. การแทรกแซงของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ
11. อัตราเงินเฟ้อที สูงกว่า
12. ความไม่แน่นอนทางสังคม, การเมือง และเศรษฐกิจ
13. ความเสี ยงของการยึดทรัพย์หรือการเวนคืน และการก่อการร้าย

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไข
หรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
พิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที แก้ไข เปลี ยนแปลงของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ดังกล่าว โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดําเนินการ ทั งนี ใน
กรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั นๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิด
ไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารหนี 
1.1.1 พันธบัตร
1.1.2 ตั วเงินคลัง
1.1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.1.4 ตั วแลกเงิน
1.1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตามข้อ 1.1.1  1.1.7 ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิง
จากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนในตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้าตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี) ตามที ระบุไว้ในตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย
ส่วนที  2 ถึง ส่วนที  4 เป็นไปตามประกาศ
ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซื อขายล่วงหน้า (derivatives)

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่าง เพื อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนได้ เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาด
ทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีหนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ ประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติม และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที แก้ไข เปลี ยนแปลงของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุนดังกล่าว โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดําเนินการ ทั งนี ใน
กรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั นๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้วทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทํา
สัญญาในประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที มีการซื อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิก WFE
ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารทุนต่างประเทศ
1.1.1 หุ้น
1.1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มเติมที โอนสิทธิได ้(Transferable Subscription Right: TSR)
1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นหุ้นหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.5 ตราสารทุนอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 – 1.1.4 ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
1.2 ตราสารหนี ต่างประเทศ
1.2.1 พันธบัตร
1.2.2 ตั วเงินคลัง
1.2.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4 ตั วแลกเงิน
1.2.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.2.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตามข้อ 1.2.1  1.2.7 ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนในตั วแลกเงินต่างประเทศ หรือตั วสัญญาใช้เงินต่างประเทศ ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การ
ค้าตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดย สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับผู้รับฝากตามข้อ 3.13.1 ส่วนที  1 ข้อ 2.4
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ในตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

ส่วนที  2: ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ปัจจุบันในการลงทุน
ทั งนี ยกเว้น การลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้ในสัดส่วนมากกว่าหรือเท่ากับ
80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั น

ส่วนที  3 เป็นไปตามประกาศ
ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ ทั งนี ยกเว้น

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

(% ของ NAV)

1 หน่วย CIS

1.1 ในประเทศ ไม่เกิน 10%

1.2 ต่างประเทศ ไม่เกิน 15%

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

(% ของ NAV)

1 หน่วย CIS

1.1 ในประเทศ ไม่เกิน 20%

1.2 ต่างประเทศ ไม่จํากัดอัตราส่วน

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุก
วันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัทจัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ นการ
คํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอก
เหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํารายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการสั งขายคืนหนว
ยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกอง
ทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องใน
ต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื น
ใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E
Wallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดให้มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่อง
ทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที 
เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามมติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้อง
ไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข)  มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1)  เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(2)  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบ
เรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3)  แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผล
ประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4)  ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการ
ขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่า
การขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขายคืนหรือสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่าน
ทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วย
ลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วน
การลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิด
ขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนหรือสับเปลี ยนออกที หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ ซึ งจะดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และ
เป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing
Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วน
การลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วย
ลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการ
ใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมด
ของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งเป็นไปตาม
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies – ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทาง
ปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วน
การลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดัง
กล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนิน
การหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก
เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนด
เพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะ
กําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี 
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน
มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
เข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคง
ลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้ADLs บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการทํารายการซื อหน่วย
ลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็น
สําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนด
ไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี 
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพคล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่เพียงพอใน
การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชย
ต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption Gate ในกรณีที ได้รับ
ชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวม
ของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยังคงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํา
รายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings
และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วย
ลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้notice period บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะ
ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุน
รวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณ
จากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช้
Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่
มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่
ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือได้
ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพ
คล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ
และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน
Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่
ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิด
จากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจ
จะได้รับชําระเงินจากคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก เฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate หรือ
เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้อง
กําหนด

3. การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล
(side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4. บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ
ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ
เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกิน
กว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผล
ประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารง
ความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วน
บุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วัน
ทําการ

5. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4. และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติดัง
ต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4. (1) (2)
(3) หรือ (5) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั น
ให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 4. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วัน
ทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวัน
ทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื น
และผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคํา
สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบ
ว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจาก
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั ง
ซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้าน
ภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั ง
ในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศ
สหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของ
นิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4

3. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หาก
การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยง
ด้านภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมาย
อื นทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่
เกินร้อยละ 4.280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปีของมูลค่าที เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี ได้แก่ ค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการคํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

โดยกรณีที กองทุนเข้าข่ายเลิกกองทุนตามเงื อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด ก่อนครบระยะเวลา 1 ปี นับตั งแต่วันถัดจากวันจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสําหรับช่วงเวลาตั งแต่วันถัดจากวันที กองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด
จนถึงวันครบระยะเวลา 1 ปี นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปีของจํานวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นก
องทุนรวม

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.696 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปีของมูลค่าที เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี ได้แก่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการคํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ
(2) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายอื นของผู้ดูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ ตามที จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการทําธุรกรรมต่อ
รายการ (Transaction fee) ค่า SWIFT Telex ค่าใช้จ่ายในการส่งไปรษณีย์ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงินเพื อชําระราคาหลักทรัพย์ (Settlement Advance/
Contractual Settlement) จากผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ กรณีเกิดรายการ failed trade ในรายการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายของผู้ดูแลผลประโยชน์ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก ค่าใช้
จ่ายของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศในการให้บริการทั วไป เป็นต้น

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปีของมูลค่าที เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี ได้แก่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการคํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ1.310ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 
(บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนดังกล่าว) 
(1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าธรรมเนียมการเพิ มเงินทุนจดทะเบียน
(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือหรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิก
ใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ
(3) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื น
คืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(4) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกอง
ทุน รวมถึง ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และ ค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการประเมิน
ทรัพย์สินอื น
(5) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินอื นแทนเงิน
(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 0.803 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะทยอยตัดจ่ายค่าโฆษณาตามระยะเวลาของประโยชน์ที ได้รับ หรือบริษัทจัดการจะ
พิจารณากําหนดระยะเวลาที ใช้ในการตัดจ่ายที เหมาะสม โดยระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เกิน 1 ปี นับตั งแต่วันที เกิดค่าโฆษณานั น
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ในหนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและ
บุคคลอื นที เกี ยวข้องกับ กองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ นหรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน
(9) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(10) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
ส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 
(11) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน
(12) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดสรรวงเงินในต่างประเทศเพิ มเติมจากหน่วยงานที มีอํานาจ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมเมื อได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าว
(13) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์ ค่าจัดส่ง และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุน และแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน และเอกสารที เกี ยวข้อง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที เกี ยวข้องกับการดําเนินงาน
ของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลัก
ทรัพย์ทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ป้องกันผลประโยชน์ ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที เกี ยวกับการชําระราคา รับชําระราคา ค่าธรรมเนียมในการทํารายการ ค่าบริการพิเศษที เกี ยวข้องกับการตรวจสอบการลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการแลก
เปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา ค่าประกันความเสี ยงจากการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ
ทั งที เกิดในประเทศไทยและต่างประเทศ หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น
(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุนทั งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตามกฎหมาย ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อ
รักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการประสานงาน
เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทางเป็นต้น
(16) ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับ ผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนฯลฯ
(17) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่า
ใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทางไปรษณีย์
(18) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี ยนและวิธีการคํานวณค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ กับจํานวนเงินที จ่ายชําระจริง
(19) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)
หมายเหตุ : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมตามหัวข้อ 15 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ โดยรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี
การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 
การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1 15.2.2 (1) และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 5 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน ยกเว้นการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามข้อ 15.2.1 วรรคสองจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ข้างต้น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ 15.2.6 (1) ถึง (18) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุน
เฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั น
ยกเว้นกรณีที กองทุนเข้าข่ายเลิกกองทุนตามเงื อนไขการเลิกกองทุน ก่อนครบกําหนดอายุกองทุน บริษัทจัดการจะบันทึกค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและค่าใช้จ่ายรอการตัดจ่ายดังกล่าวที เหลือ
ทั งหมดภายในวันเลิกกองทุน
ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที ใช้ในการคํานวณค่าใช้จ่าย เป็นมูลค่าทรัพย์สินในสกุลเงินบาท

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกิน 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนหน่วยลงทุนในวัน
ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกิน 53.50 บาทต่อรายการ หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1) ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2) ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถ
นําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund
Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ ง
พิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื นๆ โดยนาย
ทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
หมายเหตุ
การคํานวณค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการ
โอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน จะบวกด้วยภาษี มูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ไม่มี

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการดัง
กล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่ง
ของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที 
บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลัก
เกณฑ์ดังนี (ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให ้
บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติ
พิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการใน
กรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที ได้รับการผ่อนผัน โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือ
การหาดอกผลโดยวิธีอื นที กองทุนลงทุนในต่างประเทศ รวมกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที กองทุนลงทุนในประเทศไทย
16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
รายละเอียด
(1) อัตราแลกเปลี ยน : บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนที ตกลงกันระหว่างผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและบริษัทจัดการ โดยเป็นไปตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้ หรือ ที จะประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมในอนาคต โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว
(1.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(1.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล
(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
บริษัทจัดการอาจดําเนินการไม่เป็นไปตามกําหนดเวลาในข้อ 1.11.4 ในกรณีดังต่อไปนี 
1. กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวัน
หยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือไม่สามารถ
ดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็นเพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทํา
ธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับกองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่ โดยบริษัทจัดการ
จะดําเนินการคํานวณและประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ 2.12.4 โดยไม่ชักช้าเมื อได้รับข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
2. กรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการ
3. กรณีที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต. หรือ กรณีที ประกาศกฎระเบียบที เกี ยวข้องของสํานักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ทําได้
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที คํานวณนั น
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น
16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษ
ทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้
ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด
16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 1 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางหนังสือพิมพ์ และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าวด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศข้อมูลดังกล่าวทางช่องทางอื นแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์ และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของ
ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัท
จัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย
16.4.2. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะ
คํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให ้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน
16.4.3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง
หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่
การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลัก
ทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด
เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขาย
หลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มี
การจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้
16.4.4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้
จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

เป็นไปตามประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การ
ขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอด
จนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและ
บริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะ
ผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ#์1

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0133/2558] หน้า 9 / 16



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart China Challenge Fund#1 

1.3. ชื อย่อ :  TCHChallenge#1 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.กองทุนจะเลิกกองทุน หากภายในระยะเวลาประมาณ 1 ปีนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เกิดเหตุตามเงื อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื อกองทุนมี มูลค่าหน่วย
ลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด (โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันครบกําหนดระยะเวลา1 ปี ดังกล่าว ถึงผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับตั งแต่วันสิ นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุน) 
2. เมื อครบระยะเวลา 1 ปีนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนยังไม่ถึงระดับตามเงื อนไขการเลิกกองทุน ตามข้อ 1 กองทุนจะเปิดให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื อ หรือ ขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ โดยเริ มในวันทําการแรกหลังครบ 1 ปี เว้นแต่บริษัทจัดการจะกําหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื น
เพื ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงรับทราบ และยินยอมให้ดําเนินการทั งหมดข้างต้นแล้ว หากมีการเปลี ยนแปลงกําหนดวันเปิดให้บริการซื อขาย
บริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี หากเกิดเหตุตามเงื อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด กองทุนจะ
ดําเนินการเลิกกองทุน เพื อคืนเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังถือหน่วยลงทุนอยู่ ณ วันนั น ตามข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของนายทะเบียนและตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ถือต่อจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายแล้วทั งหมด
ทั งนี เงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนเมื อเกิดเหตุตามเงื อนไขการเลิกกองทุน ตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้นเมื อคํานวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุน อาจมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าหน่วย
ลงทุน 10.86 บาท ที เป็นเงื อนไขในการเลิกกองทุนดังกล่าว เนื องจากการหักค่าใช้จ่าย และกันสํารองค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องของกองทุน และการปรับตัวขึ นลงของราคา หรือผลตอบแทนของหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือมีไว้ในขณะที กองทุนจําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินนั น ซึ งอาจได้รับผลกระทบหรือมีราคาเปลี ยนแปลงลดลง จากความผันผวนของปัจจัยภายในและ
ภายนอกที เกี ยวข้องของหลักทรัพย์ เช่น ฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลี ยน อัตราดอกเบี ย เป็นต้น

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) บริษัทจัดการจะนําเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินวงเงินที ได้รับจัดสรร หรือได้รับ
จัดสรรเพิ มเติมจากหน่วยงานที มีอํานาจในการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศให้แก่บริษัทจัดการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยื นขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมต่อหน่วยงานที มีอํานาจในการจัดสรรวงเงินลงทุน
ในต่างประเทศให้แก่บริษัทจัดการได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที หน่วยงานที มีอํานาจในการจัดสรรวงเงินดังกล่าวกําหนด
และขอสงวนสิทธิในการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนของโครงการและหรือการดําเนินการอื นใดที เกี ยวข้องได้ โดยถือว่าไม่ปฏิบัติผิด
ไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน และถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศหากเกิดกรณีสุดวิสัย เช่น หน่วยงานที มีอํานาจเรียก
วงเงินลงทุนในต่างประเทศคืน และ/ หรือเหตุผลอื นที จําเป็นและสมควร โดยไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดไปจากโครงการ

(4) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกิน 150 ล้านบาท ทั งนี ในกรณีดังกล่าวบริษัทจัดการจะต้องมีวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพียงพอที จะรองรับ
หรือสามารถขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมเพื อรองรับได้ โดยเป็นไปตามแนวทางที หน่วยงานที มีอํานาจอนุญาต หรือ
เห็นชอบให้ดําเนินการได้

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 2.8 หน่วย (มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน) 
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัดไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุด
ไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์บริษัทจัดการ หรือช่องทาง
อื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนใน
สัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยในขณะที จัดตั งกองทุน กองทุนมีเป้าหมายที จะเน้นลงทุนในกองทุน Hang Seng HShare Index ETF เป็นหลัก ดังนั น จึงมีวัตถุประสงค์เพื อสร้าง
ผลตอบแทนของกองทุน ให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับผลตอบแทนของกองทุน Hang Seng HShare Index ETF โดยเป็นทางเลือกในการลงทุนให้กับผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการ
ลงทุนบางส่วนไปยังช่องทางการลงทุนที สะท้อนผลตอบแทนของดัชนีตราสารทุนของบริษัทในประเทศจีนที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศฮ่องกง คือ ดัชนี Hang Seng China
Enterprises 
อย่างไรก็ตาม เนื องจากกองทุนนี มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนที ต้องหักออกจากกองทุน รวมถึงความจําเป็นในการดํารงสภาพคล่องของกองทุนไว้บางส่วน รวมถึงการ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราซึ งขึ นอยู่กับดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ปัจจัยเหล่านี อาจมีผลทําให้ผลการดําเนินงานของกองทุนตํ่ากว่าดัชนี Hang Seng
China Enterprises และหรือกองทุน Hang Seng HShare Index ETF ซึ งเหตุผลดังกล่าวมีส่วนทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี อาจจะไม่ได้เคลื อนไหวขึ นลงตามดัชนี Hang Seng H
Share Index ETF และหรือกองทุน Hang Seng HShare Index ETF อย่างสมบูรณ์
ผู้ลงทุนที จะพิจารณาลงทุนในกองทุนนี จึงต้องสามารถยอมรับความเสี ยงของดัชนีตราสารทุนของบริษัทในประเทศจีนที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศฮ่องกง Hang Seng HShare
Index ETF และความเสี ยงของการลงทุนในหุ้นของบริษัทประเทศจีนที จดทะเบียนในประเทศฮ่องกง ที อาจมีความผันผวนสูงได้ และยังคงมีความเสี ยงของอัตราแลกเปลี ยนด้วย เพราะกองทุนนี 
อาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราที อาจเกิดขึ นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์
ในแต่ละขณะขึ นอยู่กับดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน Hang Seng HShare Index ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ฮ่องกง (HONG KONG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ทั งนี จะทําเพื อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านั น

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
ตัวชี วัด (Benchmark) ของกองทุนนี คือ ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index 
และในการแสดงดัชนีชี วัดผลการดําเนินงานดังกล่าว บริษัทจัดการจะแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี ยน ที สอดคล้องกับการวัดผลการดําเนินงานของกองทุน ณ วันทําการที คํานวณ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผยข้อมูล/
อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

1. กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุน
เดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนมีเป้าหมายที 
จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน Hang Seng HShare Index ETF ซึ ง
กองทุน Hang Seng HShare Index ETF มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื อสร้างผลตอบแทน (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ที สอดคล้อง
ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Hang Seng China Enterprises โดยกลยุทธ์หลักจะลงทุนในหุ้นที เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนี Hang Seng China Enterprises กองทุน Hang Seng HShare Index ETF บริหารและจัดการโดย Hang Seng
Investment Management Limited โดยจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong
Kong : “SEHK”) 
2. ส่วนที เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที สํานักงาน
ก.ล.ต กําหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นใน
ต่างประเทศ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนรวมที มีวัตถุประสงค์เพื อบริหารสภาพคล่อง ตราสารหนี เงินฝากในสถาบัน
การเงินต่างประเทศ ทั งนี บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที เป็นการลงทุนในประเทศ เช่น ตราสารแห่งหนี ใน
ประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่
กรณี ตํ่ากว่า 1 ปี หรือการลงทุนอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั งนี เพื อ
อํานวยความสะดวกหรือเพื อป้องกันปัญหาในการดําเนินงานของกองทุน เช่น เพื อรอการลงทุน หรือเพื อชําระค่าใช้จ่าย เพื อ
รักษาสภาพคล่อง หรือเพื อการอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกัน หรือในกรณีที เกิดเหตุผิดปกติที เกิดจากปัจจัยที ควบคุมไม่ได้
เป็นต้น
3. เนื องจากกองทุนนี มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนที ต้องหักออกจากกองทุน รวมถึงความจําเป็นในการ
ดํารงสภาพคล่องของกองทุนไว้บางส่วน รวมถึงการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราซึ งขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ปัจจัยเหล่านี อาจมีผลทําให้ผลการดําเนินงานของกองทุนตํ่ากว่าดัชนี Hang Seng
China Enterprises และหรือกองทุนHang Seng HShare Index ETF ซึ งเหตุผลดังกล่าวมีส่วนทําให้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี อาจจะไม่ได้เคลื อนไหวขึ นลงตามดัชนี Hang Seng China Enterprises และหรือกองทุน Hang Seng HShare
Index ETF อย่างสมบูรณ์
4. กองทุน Hang Seng HShare Index ETF อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management(EPM)) เช่น การทําสัญญาฟิวเจอร์ส และ/หรือสัญญา
ออปชั น ที อ้างอิงกับหลักทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิงที กองทุนหลักลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําให้กองทุนหลักสามารถสร้าง
ผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
ส่วนกองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 อาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้อง
กับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราที อาจเกิดขึ นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ น
อยู่กับดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที เกี ยวข้อง เช่น อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ฐานะความเข้มแข็งของประเทศในเชิงเปรียบเทียบเช่น สัดส่วนหนี สาธารณะต่อจีดีพี
ดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด ทุนสํารองระหว่างประเทศ อัตราดอกเบี ย แนวโน้มค่าเงินของสกุลเงินของประเทศเพื อนบ้านหรือ
ในภูมิภาคโดยรวมเทียบกับสกุลเงินที กองทุนลงทุน ซึ งการดําเนินการดังกล่าวต้องไม่ขัดกับประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย การบริหารความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนแบบยืดหยุ่น จึงอาจยังมีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน
เงินเหลืออยู่ ซึ งอาจทําให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี ยนหรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้ อีกทั ง การ
ทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุน ซึ งทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น
5. ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 จะไม่ลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และจะไม่ลงทุนโดยตรงในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได้
(NonInvestment grade)ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) และหลักทรัพย์ที ไม่มีการ
ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ในต่างประเทศ ยกเว้นในกรณีขณะที เริ มลงทุน ตราสารดังกล่าวได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อ
ถือลงตํ่ากว่า Investment grade กองทุนจะมีไว้ซึ งตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่วนให้เป็นไป
ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้
6. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทั งหมดมาลงทุนในประเทศไทย ทั งนี เพื อประโยชน์ของกองทุนโดย
รวมโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุน เช่น ในกรณีที มีความ
ผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที การเปลี ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทําให้การลงทุนในต่างประเทศ
ขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื นใดที เกิดจากสาเหตุที ไม่สามารถควบคุมได้ เช่นการเปลี ยนแปลงของกฎหมาย
หรือประกาศที เกี ยวข้อง
เงื อนไขอื น
1. ในขณะที จัดตั งกองทุน สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดให้ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนรวมที ลงทุนในต่างประเทศ (foreign
investment fund) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเพื อกองทุนดังกล่าวต้องเป็นการลงทุนในต่างประเทศ (offshore
investment) เป็นหลักโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั งนี การคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามวรรคหนึ งการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะ
เวลาดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
• ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
• ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ

•ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ
ในกรณีที การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการ
แก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าว
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน ( classes หรือ subclasses of shares) ทั งนี 
โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงกองทุนรวมต่าง
ประเทศที กองทุนลงทุนที แตกต่างไปจากที ระบุในรายละเอียดโครงการกองทุนนี เช่น กรณีที กองทุนรวมต่างประเทศกองเดิมมี
การเปลี ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ เปลี ยนแปลงรายละเอียดการซื อขาย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย เปลี ยน
บริษัทจัดการ หรือกรณีอื นที ทําให้กองทุนนี อาจได้รับผลกระทบในทางลบ โดยกองทุนรวมต่างประเทศที อาจมีการพิจารณา
เลือกลงทุนทดแทนกองทุนเดิม จะต้องมีนโยบายการลงทุนที ยังสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ทั งนี ในกรณีดัง
กล่าวจะเป็นไปเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั นๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว
3. ในกรณีที กองทุนลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักนั น หากปรากฏว่า
กองทุนหลักนั นมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
เงื อนไข ในกรณีที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) แจ้งเหตุที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที ปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที สนใจจะลงทุนเพื อให้ผู้ที สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม
ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย
ทั งนี ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในกรณีที มีการดําเนินการเปลี ยน/โอนย้าย กองทุนจะยกเว้นไม่นําเรื องการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน
ข้อมูลกองทุน Hang Seng HShare Index ETF ซึ งเป็นกองทุนรวมในต่างประเทศที กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลน
จ#์1 จะพิจารณาลงทุน”
แหล่งข้อมูล: www.hangseng.com.etf 
1. Hang Seng HShare Index ETF, Prospectus as of July 25, 2013 
2. Fund Fact Sheet, January, 2014 ของกองทุน Hang Seng HShare Index ETF 
ทั งนี ข้อมูลต่อไปนี อาจมีการเปลี ยนแปลงจากข้อมูล ณ วันที ที แสดง โดยส่วนที เปลี ยนแปลงไปจะเป็นไปตามข้อมูลในหนังสือชี 
ชวนของกองทุน Hang Seng HShare Index ETF ที มีการแก้ไขเพิ มเติมหรือที มีการให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันขึ น

1.ข้อมูลกองทุน Hang Seng HShare Index ETF 

ชื อกองทุนรวมในต่างประเทศ Hang Seng HShare Index ETF
ประเภทและวัตถุประสงค์การลงทุน Hang Seng HShare Index ETF เป็นกองทุนประเภท Exchange

Traded Fund (ETF)  ที มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนที 
สอดคล้องใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Hang Seng China
Enterprises Index
(ที มา: Hang Seng HShare Index ETF, Prospectus as of July
25,2013)
สกุลเงินฐาน (Base Currency)  ของกองทุน คือ ดอลล่าร์ฮ่องกง
(HKD)

วันที จดทะเบียนจัดตั งกองทุน 10 ธันวาคม 2546
ตลาดหลักทรัพย์ที จดทะเบียนซื อขาย  (Listed
Market)

ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong Kong :
“SEHK”)

รหัสหลักทรัพย์ 2828
บริษัทจัดการ (Management Company) Hang Seng Investment Management Limited
การจ่ายเงินปันผล 2 ครั งต่อปี (ถ้ามี)

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (Total Expenses
Ratio)

0.65% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ผู้ดูแลผลประโยชน ์(Trustee) HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited
วันที จดทะเบียนจัดตั งกองทุน 10 ธันวาคม 2546

มูลค่าขั นตํ าของการซื อขาย (Trading Unit) 200 หน่วย (Unit)

2.ข้อมูลสําคัญเกี ยวกับ ดัชน ีHang Seng China Enterprises Index (HShare Index) 
ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index จัดทําโดย Hang Seng Indexes Company Limited (HSIL) เผยแพร่ครั งแรกเมื อวันที  8 ส.ค.2537 จดทะเบียนที ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (SEHK)
ปัจจุบันมีเผยแพร่ทาง internet เช่น www.hsi.com.hk หรือ Bloomberg 
• ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index มีส่วนประกอบเป็นหุ้นจํานวน 40 หลักทรัพย์ที มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalisation) สูงสุดที คัดเลือกมาเป็นส่วนประกอบของดัชนีและมี
น้ําหนักของหุ้นแต่ละตัวไม่เกินร้อยละ 10 
• ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index มีการคํานวณ โดยวิธี Freefloatadjusted Market Capitalisation ซึ งประกอบด้วยหุ้นจํานวน 40 หลักทรัพย์ที มีมูลค่าตลาดหุ้นปรับด้วย Free
Float สูงสุดเฉลี ย 12 เดือนย้อนหลัง และมีสภาพคล่องสมํ่าเสมอในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง
• ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index จะมีความถี ในการทบทวนเปลี ยนแปลง (review) โดย HSIL ทุกไตรมาสซึ งอาจทําให้หลักทรัพย์ที เป็นส่วนประกอบของดัชนีมีการเปลี ยนแปลง
(แหล่งที มาของข้อมูล: www.hangseng.com.etf, Hang Seng HShare Index ETF, Prospectus as of July 25, 2013 ) 
3.ความเสี ยงที สําคัญของ Hang Seng HShare Index ETF 
3.1 ปัจจัยที มีผลทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของ กองทุน Hang Seng HShare Index ETF (ต่อไปในหัวข้อนี จะเรียกว่า “กองทุน HShare ETF”) ผันผวน
• การเปลี ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน HShare ETF ขึ นอยู่กับการเปลี ยนแปลงของสภาวะตลาด อันมีปัจจัยมาจากสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ตลาดการเงิน เป็นต้น
นอกจากนี การเปลี ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน HShare ETF จะขึ นอยู่กับหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ฐานะทางการเงิน ภาคอุตสาหกรรม ที ตั งทางภูมิศาสตร์ของผู้ออกหลัก
ทรัพย์ และระดับของเงินลงทุนของผู้ออก
• ในกรณีที ดัชน ีHang Seng China Enterprises มีการกระจุกตัวในการลงทุนในหลักทรัพย์ของอุตสาหกรรมหนึ ง ๆ หรือกลุ่มของอุตสาหกรรมใด ๆ กองทุน HShare ETF ก็จะมีการลงทุนที 
กระจุกตัวในลักษณะเดียวกันด้วย และในกรณีนี ผลการดําเนินงานของ กองทุน HShare ETF อาจจะขึ นอยู่กับผลการดําเนินงานของอุตสาหกรรม หรือกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว และอาจมีความ
ผันผวนมากกว่ากองทุนอื น ๆ ที มีการกระจุกตัวในการลงทุนน้อยกว่า
• ผู้จัดการกองทุน HShare ETF อาจลงทุนในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ งในสัดส่วนสูงอย่างมีนัยสําคัญ ในกรณีนี ผลการดําเนินงานของกองทุน HShare ETF อาจจะขึ นอยู่กับผลการดําเนิน
งานของหลักทรัพย์นั น ๆ และอาจมีความผันผวนมากกว่ากองทุนอื น ๆ ที มีการกระจายการลงทุนมากกว่า
• กองทุน HShare ETF ไม่ได้บริหารกองทุนเชิงรุก (actively managed) โดยผู้จัดการกองทุนจะไม่มีสิทธิที จะคัดเลือกหลักทรัพย์รายตัวเพื อลงทุน หรือ ไม่สามารถที จะบริหารจัดการกองทุน
แบบปกป้อง (defensive positions) ในช่วงภาวะตลาดขาลง ดังนั น หากดัชนี Hang Seng China Enterprises ปรับตัวลง จะส่งผลให้หน่วยลงทุนของกองทุน HShare ETF ลดลงด้วยเช่นกัน
• เมื อผู้ลงทุนใน “กองทุน HShare ETF” ขายคืนหน่วยลงทุน อาจได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ มแรก หรือได้รับผลขาดทุน

3.2 ปัจจัยหรือความเสี ยงเพิ มเติม ที เกี ยวข้องกับ “HShare ETF” ที ต้องพิจารณาเพิ มเติม
• ความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV)/หน่วย และ ราคาซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK: 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ/ิหน่วย ของกองทุน HShare ETF โดยทั วไปจะผันผวนเป็นไปตามความเคลื อนไหวของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises 
ระดับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises ที เป็นข้อมูลในระหว่างวัน อาจจะมีความแตกต่างจากราคาปิด ณ สิ นวันของดัชนีนี ในตลาดหลักทรัพย์ SEHK 
หน่วยลงทุนของกองทุน HShare ETF ที มีการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK จะซื อขายด้วยราคาตลาดในขณะนั น ซึ งจะผันผวนในระหว่างวันทําการซื อขาย
แม้ว่าโดยหลักการจะคาดการณ์ว่า ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน HShare ETF ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK ควรจะใกล้เคียงกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV)/หน่วย แต่มีโอกาสที  2
ค่านี จะแตกต่างกัน เนื องจากความต้องการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ , สภาพคล่องและส่วนต่างของราคาเสนอซื อเสนอขาย ซึ งสาเหตุเหล่านี จะทําให้ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน H
Share ETF ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK มีค่าสูงกว่า หรือ ตํ่ากว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV)/หน่วยของกองทุน HShare ETF ได ้ นั นคือ สามารถเกิด Premium หรือ Discount ได ้
• ความสัมพันธ์กับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises : ผลการดําเนินงานของ กองทุน HShare ETF อาจไม่เท่ากับผลการดําเนินงานของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises ความแตก
ต่างอาจมีสาเหตุเนื องจากกองทุน HShare ETF มีค่าใช้จ่ายของกองทุน และปัจจัยอื น ๆ เช่น การปรับค่า NAV ความสัมพันธ์ที ไม่สมบูรณ์ของหลักทรัพย์ที กองทุน HShare ETF ลงทุน กับหลัก
ทรัพย์ในดัชน ีHang Seng China Enterprises ความแตกต่างของเวลาในการปรับหลักทรัพย์ระหว่าง กองทุน HShare ETF กับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises กองทุน HShare ETF
อาจจะไม่ได้ลงทุนในหลักทรัพย์ครบทุกตัวที เป็นส่วนประกอบของดัชนี Hang Seng China Enterprises โดยการใช้กลยุทธ ์sampling techniques หรือ การใช ้Futures หรืออนุพันธ์อื น อาจมี
ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของผลการดําเนินงานของกองทุน HShare ETF กับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises ได ้
• การซื อขาย และการ Listed : หากดัชนี Hang Seng China Enterprises ถูกยกเลิก หรือ ใบอนุญาตของผู้จัดการกองทุน HShare ETF กับผู้มีสิทธ ิ(proprietor and provider) ในดัชนี Hang
Seng China Enterprises ถูกยกเลิก ผู้จัดการกองทุน HShare ETF โดยการหารือกับ Trustee อาจขออนุญาตจากหน่วยงานผู้กํากับดูแล เพื อใช้ดัชนีอื นแทนดัชนี Hang Seng China
Enterprises โดยดัชนีนั นจะเป็นดัชนีที มีตลาดรองซื อขาย และมีวัตถุประสงค์ในทํานองเดียวกับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว กองทุน HShare ETF ก็จะ
ยังคงมีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนที สอดคล้องกับดัชนีเช่นเดิม
หากหน่วยลงทุนเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ (SEHK) ผู้จัดการกองทุนโดยการหารือกับ Trustee อาจขออนุญาตจากหน่วยงานผู้กํากับดูแล เพื อบริหารกองทุน HShare ETF ในลักษณะ
Traditional Index โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ซึ งในกรณีนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอนหน่วยลงทุน หรืออีกกรณีผู้จัดการกองทุนอาจยกเลิก
กองทุน กองทุน HShare ETF ได ้ หาก Trustee พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ และเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนอาจสูง
หรือต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้
แม้ว่ากองทุน HShare ETF จะจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะมีปริมาณซื อขายมาก (active trading) 
ส่วนประกอบของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises อาจมีการเปลี ยนแปลง และหลักทรัพย์ที เป็นส่วนประกอบของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises อาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลัก
ทรัพย์จดทะเบียนได้
• ความผันผวนของตลาดหุ้น : มูลค่าของหุ้น รวมถึงหุ้น HShare อาจมีความผันผวน จากผลกระทบอันมีปัจจัยมาจากผู้ออก การเปลี ยนแปลงทางการเมือง สภาวะเศรษฐกิจ ซึ งในระยะสั นราคา
หุ้นอาจมีความผันผวนสูงอันเนื องมาจากปัจจัยเหล่านี ปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อหุ้นแต่ละประเภท หรือแต่ละส่วนของตลาดแตกต่างกัน เช่น หุ้นประเภท Large Cap จะได้รับผลกระทบต่าง
จากหุ้นประเภท Small Cap, “หุ้นเติบโต” (Growth Stock) จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยข้างต้นต่างจาก หุ้นคุณค่า” (Value Stock) 
ปัจจัยภายในของบริษัทจดทะเบียน, ปัจจัยการเมือง และสภาวะทางเศรษฐกิจ อาจมีผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียนรายใดรายหนึ ง หรือบริษัทจดทะเบียนในธุรกิจอุตสาหกรรมหนึ ง ๆ หรือกระทบ
ตลาดในภาพรวมทั งหมดได้
• การให้ยืมหลักทรัพย์ : กองทุน HShare ETF มีความเสี ยงหากมีการทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ได้แก่ ความเสี ยงจากการทําธุรกรรมกับคู่สัญญา (Counterparty Risk) ซึ งเกิดจากการไม่
ปฏิบัติตามสัญญาของคู่สัญญา ความเสี ยงของกฎหมาย (Regulatory Risk) ที เปลี ยนแปลง เป็นโมฆะ หรือสัญญาไม่มีสามารถบังคับใช้ได้ และความเสี ยงของตลาด (Market Risk) จากความ
ผันผวนของตลาด สภาพคล่องของตลาด และความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน
• การ Short Selling : กองทุน HShare ETF อาจทํา short sales หากคาดการณ์ว่า ราคาของหลักทรัพย์ที ซื อในตลาดจะเป็นราคาที ตํ่ากว่าราคาที จะขายได้ตามธุรกรรม short sales โอกาสที 
จะขาดทุนจากธุรกรรม short sales จะแตกต่างจากการทําลงทุนด้วยเงินสดในหุ้นตัวเดียวกัน โดยโอกาสที จะขาดทุนจากธุรกรรม short sales ไม่มีเพดานสูงสุด เพราะราคาหุ้นตัวนั น สามารถขึ น
ไปได้อย่างไม่มีเพดาน ในขณะที หากลงทุนซื อขายหุ้นตัวเดียวกันด้วยเงินสด โอกาสขาดทุนสูงสุดจะเท่ากับเงินลงทุนเริ มแรกเท่านั น
• การเปลี ยนแปลงของผู้ออกหลักทรัพย:์ การเปลี ยนแปลงสถานะทางการเงินของผู้ออก, การเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือการเมืองอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของผู้ออก ผู้ออกหลัก
ทรัพย์ที เป็นบริษัทขนาดเล็ก หรือเป็นที รู้จักน้อยกว่าจะมีความผันผวนของมูลค่าหลักทรัพย์มากกว่าบริษัทขนาดใหญ่ ปัจจัยที ส่งผลกระทบต่อผู้ออกหลักทรัพย์แต่ละบริษัทนี อาจมีผลกระทบต่อ
หลักทรัพย์ที เป็นส่วนประกอบของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises 
• Market Maker: อาจมีหรือไม่มี Market Maker สําหรับกองทุน HShare ETF ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าสภาพคล่องในตลาดรองอาจได้รับผลกระทบในทางลบหากกองทุนไม่มี Market Maker 
• ความเสี ยงจากการเลิกกองทุน HShare ETF : กองทุน HShare ETF อาจถูกยกเลิกโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงือนไขในหัวข้อ “การเลิกกองทุน HShare ETF” ซึ งในขณะที เลิกกองทุน
ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าอาจได้รับเงินลงทุนน้อยกว่าที ได้ลงทุนไว้ได้
• ความเสี ยงที เกี ยวกับการจ่ายเงินปันผลจากเงินลงทุนเริ มแรก หรือมีผลกระทบต่อเงินลงทุนเริ มแรก : ผู้จัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากเงินลงทุนเริ มแรก หรือมีผลไปกระทบไปลดเงิน
ลงทุนเริ มแรก (capital) ตามดุลพินิจของผู้จัดการ ซึ งการจ่ายเงินปันผลในลักษณะดังกล่าวจะเป็นการคืนหรือไถ่ถอนเงินลงทุนเริ มแรกบางส่วนของผู้ลงทุนคืนให้ผู้ลงทุนไปด้วย อาจส่งผลให้
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนลดลงทันที
3.3 ปัจจัยความเสี ยงทั วไปที เกี ยวข้องกับแผ่นดินใหญ่
• การเมืองและเศรษฐกิจ : การลงทุนของกองทุน HShare ETF จะสอดคล้องกับหลักทรัพย์ส่วนประกอบของดัชน ีHang Seng China Enterprises ซึ งหุ้นที เป็นส่วนประกอบของดัชนีจะรวมถึง
หุ้นของบริษัท/นิติบุคคลที ดําเนินการในจีนแผ่นดินใหญ่ (Mainland incorporated enterprises) และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (SEHK) ซื อขายในฮ่องกง (HShares) เป็นหลัก
บริษัทเหล่านี มีธุรกิจที ขึ นกับโอกาสการเติบโตของจีนแผ่นดินใหญ่อย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าสภาวะทางเศรษฐกิจในจีนแผ่นดินใหญ่จะแตกต่างจากประเทศที พัฒนา
แล้วในหลายด้าน รวมถึงบทบาทของภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ, ระดับการพัฒนา, อัตราการเติบโต และการควบคุมการแลกเปลี ยนเงินตรา กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบของตลาดทุน
อาจยังไม่พัฒนาเทียบเท่ากับประเทศที พัฒนาแล้ว
การลงทุนของกองทุน HShare ETF มีความเสี ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) และมีความเสี ยงเฉพาะจากการตลาดในจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ งปัจจัยความเสี ยงเฉพาะเหล่านี 
จะไม่ใช่ลักษณะเดียวกับตลาดที พัฒนาแล้ว เช่น
1. สภาพคล่องน้อยกว่า และความมีประสิทธิภาพที น้อยกว่าของตลาดหลักทรัพย์
2. ความผันผวนของราคาที สูงกว่า
3. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และการควบคุมการแลกเปลี ยน
4. ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนที เผยแพร่มีน้อยกว่า
5. ข้อจํากัดในการส่งเงินกลับออกนอกประเทศ
6. ค่าใช้จ่ายในการทํา Transaction ค่าใช้จ่ายผู้ดูแลผลประโยชน์ที สูงกว่า รวมถึงความเสี ยงที สูงกว่าในการ Settlement 
7. ความยากในเรื องของการบังคับสัญญา
8. ระดับการบังคับใช้กฎหมายเกี ยวกับตลาดทุนน้อยกว่า
9. มาตรฐานบัญชีที แตกต่างกัน การเปิดเผยข้อมูล และรายงานต่างๆ
10. การแทรกแซงของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ
11. อัตราเงินเฟ้อที สูงกว่า
12. ความไม่แน่นอนทางสังคม, การเมือง และเศรษฐกิจ
13. ความเสี ยงของการยึดทรัพย์หรือการเวนคืน และการก่อการร้าย

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไข
หรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
พิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที แก้ไข เปลี ยนแปลงของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ดังกล่าว โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดําเนินการ ทั งนี ใน
กรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั นๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิด
ไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารหนี 
1.1.1 พันธบัตร
1.1.2 ตั วเงินคลัง
1.1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.1.4 ตั วแลกเงิน
1.1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตามข้อ 1.1.1  1.1.7 ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิง
จากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนในตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้าตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี) ตามที ระบุไว้ในตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย
ส่วนที  2 ถึง ส่วนที  4 เป็นไปตามประกาศ
ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซื อขายล่วงหน้า (derivatives)

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่าง เพื อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนได้ เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาด
ทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีหนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ ประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติม และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที แก้ไข เปลี ยนแปลงของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุนดังกล่าว โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดําเนินการ ทั งนี ใน
กรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั นๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้วทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทํา
สัญญาในประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที มีการซื อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิก WFE
ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารทุนต่างประเทศ
1.1.1 หุ้น
1.1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มเติมที โอนสิทธิได ้(Transferable Subscription Right: TSR)
1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นหุ้นหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.5 ตราสารทุนอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 – 1.1.4 ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
1.2 ตราสารหนี ต่างประเทศ
1.2.1 พันธบัตร
1.2.2 ตั วเงินคลัง
1.2.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4 ตั วแลกเงิน
1.2.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.2.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตามข้อ 1.2.1  1.2.7 ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนในตั วแลกเงินต่างประเทศ หรือตั วสัญญาใช้เงินต่างประเทศ ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การ
ค้าตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดย สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับผู้รับฝากตามข้อ 3.13.1 ส่วนที  1 ข้อ 2.4
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ในตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

ส่วนที  2: ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ปัจจุบันในการลงทุน
ทั งนี ยกเว้น การลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้ในสัดส่วนมากกว่าหรือเท่ากับ
80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั น

ส่วนที  3 เป็นไปตามประกาศ
ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ ทั งนี ยกเว้น

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

(% ของ NAV)

1 หน่วย CIS

1.1 ในประเทศ ไม่เกิน 10%

1.2 ต่างประเทศ ไม่เกิน 15%

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

(% ของ NAV)

1 หน่วย CIS

1.1 ในประเทศ ไม่เกิน 20%

1.2 ต่างประเทศ ไม่จํากัดอัตราส่วน

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุก
วันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัทจัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ นการ
คํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอก
เหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํารายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการสั งขายคืนหนว
ยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกอง
ทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องใน
ต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื น
ใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E
Wallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดให้มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่อง
ทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที 
เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามมติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้อง
ไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข)  มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1)  เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(2)  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบ
เรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3)  แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผล
ประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4)  ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการ
ขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่า
การขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขายคืนหรือสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่าน
ทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วย
ลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วน
การลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิด
ขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนหรือสับเปลี ยนออกที หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ ซึ งจะดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และ
เป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing
Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วน
การลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วย
ลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการ
ใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมด
ของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งเป็นไปตาม
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies – ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทาง
ปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วน
การลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดัง
กล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนิน
การหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก
เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนด
เพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะ
กําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี 
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน
มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
เข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคง
ลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้ADLs บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการทํารายการซื อหน่วย
ลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็น
สําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนด
ไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี 
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพคล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่เพียงพอใน
การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชย
ต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption Gate ในกรณีที ได้รับ
ชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวม
ของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยังคงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํา
รายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings
และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วย
ลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้notice period บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะ
ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุน
รวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณ
จากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช้
Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่
มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่
ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือได้
ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพ
คล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ
และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน
Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่
ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิด
จากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจ
จะได้รับชําระเงินจากคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก เฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate หรือ
เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้อง
กําหนด

3. การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล
(side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4. บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ
ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ
เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกิน
กว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผล
ประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารง
ความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วน
บุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วัน
ทําการ

5. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4. และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติดัง
ต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4. (1) (2)
(3) หรือ (5) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั น
ให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 4. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วัน
ทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวัน
ทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื น
และผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคํา
สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบ
ว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจาก
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั ง
ซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้าน
ภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั ง
ในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศ
สหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของ
นิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4

3. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หาก
การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยง
ด้านภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมาย
อื นทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่
เกินร้อยละ 4.280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปีของมูลค่าที เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี ได้แก่ ค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการคํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

โดยกรณีที กองทุนเข้าข่ายเลิกกองทุนตามเงื อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด ก่อนครบระยะเวลา 1 ปี นับตั งแต่วันถัดจากวันจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสําหรับช่วงเวลาตั งแต่วันถัดจากวันที กองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด
จนถึงวันครบระยะเวลา 1 ปี นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปีของจํานวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นก
องทุนรวม

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.696 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปีของมูลค่าที เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี ได้แก่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการคํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ
(2) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายอื นของผู้ดูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ ตามที จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการทําธุรกรรมต่อ
รายการ (Transaction fee) ค่า SWIFT Telex ค่าใช้จ่ายในการส่งไปรษณีย์ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงินเพื อชําระราคาหลักทรัพย์ (Settlement Advance/
Contractual Settlement) จากผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ กรณีเกิดรายการ failed trade ในรายการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายของผู้ดูแลผลประโยชน์ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก ค่าใช้
จ่ายของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศในการให้บริการทั วไป เป็นต้น

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปีของมูลค่าที เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี ได้แก่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการคํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ1.310ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 
(บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนดังกล่าว) 
(1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าธรรมเนียมการเพิ มเงินทุนจดทะเบียน
(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือหรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิก
ใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ
(3) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื น
คืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(4) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกอง
ทุน รวมถึง ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และ ค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการประเมิน
ทรัพย์สินอื น
(5) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินอื นแทนเงิน
(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 0.803 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะทยอยตัดจ่ายค่าโฆษณาตามระยะเวลาของประโยชน์ที ได้รับ หรือบริษัทจัดการจะ
พิจารณากําหนดระยะเวลาที ใช้ในการตัดจ่ายที เหมาะสม โดยระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เกิน 1 ปี นับตั งแต่วันที เกิดค่าโฆษณานั น
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ในหนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและ
บุคคลอื นที เกี ยวข้องกับ กองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ นหรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน
(9) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(10) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
ส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 
(11) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน
(12) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดสรรวงเงินในต่างประเทศเพิ มเติมจากหน่วยงานที มีอํานาจ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมเมื อได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าว
(13) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์ ค่าจัดส่ง และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุน และแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน และเอกสารที เกี ยวข้อง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที เกี ยวข้องกับการดําเนินงาน
ของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลัก
ทรัพย์ทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ป้องกันผลประโยชน์ ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที เกี ยวกับการชําระราคา รับชําระราคา ค่าธรรมเนียมในการทํารายการ ค่าบริการพิเศษที เกี ยวข้องกับการตรวจสอบการลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการแลก
เปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา ค่าประกันความเสี ยงจากการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ
ทั งที เกิดในประเทศไทยและต่างประเทศ หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น
(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุนทั งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตามกฎหมาย ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อ
รักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการประสานงาน
เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทางเป็นต้น
(16) ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับ ผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนฯลฯ
(17) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่า
ใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทางไปรษณีย์
(18) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี ยนและวิธีการคํานวณค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ กับจํานวนเงินที จ่ายชําระจริง
(19) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)
หมายเหตุ : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมตามหัวข้อ 15 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ โดยรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี
การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 
การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1 15.2.2 (1) และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 5 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน ยกเว้นการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามข้อ 15.2.1 วรรคสองจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ข้างต้น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ 15.2.6 (1) ถึง (18) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุน
เฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั น
ยกเว้นกรณีที กองทุนเข้าข่ายเลิกกองทุนตามเงื อนไขการเลิกกองทุน ก่อนครบกําหนดอายุกองทุน บริษัทจัดการจะบันทึกค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและค่าใช้จ่ายรอการตัดจ่ายดังกล่าวที เหลือ
ทั งหมดภายในวันเลิกกองทุน
ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที ใช้ในการคํานวณค่าใช้จ่าย เป็นมูลค่าทรัพย์สินในสกุลเงินบาท

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกิน 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนหน่วยลงทุนในวัน
ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกิน 53.50 บาทต่อรายการ หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1) ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2) ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถ
นําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund
Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ ง
พิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื นๆ โดยนาย
ทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
หมายเหตุ
การคํานวณค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการ
โอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน จะบวกด้วยภาษี มูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ไม่มี

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการดัง
กล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่ง
ของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที 
บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลัก
เกณฑ์ดังนี (ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให ้
บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติ
พิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการใน
กรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที ได้รับการผ่อนผัน โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือ
การหาดอกผลโดยวิธีอื นที กองทุนลงทุนในต่างประเทศ รวมกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที กองทุนลงทุนในประเทศไทย
16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
รายละเอียด
(1) อัตราแลกเปลี ยน : บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนที ตกลงกันระหว่างผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและบริษัทจัดการ โดยเป็นไปตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้ หรือ ที จะประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมในอนาคต โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว
(1.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(1.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล
(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
บริษัทจัดการอาจดําเนินการไม่เป็นไปตามกําหนดเวลาในข้อ 1.11.4 ในกรณีดังต่อไปนี 
1. กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวัน
หยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือไม่สามารถ
ดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็นเพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทํา
ธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับกองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่ โดยบริษัทจัดการ
จะดําเนินการคํานวณและประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ 2.12.4 โดยไม่ชักช้าเมื อได้รับข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
2. กรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการ
3. กรณีที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต. หรือ กรณีที ประกาศกฎระเบียบที เกี ยวข้องของสํานักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ทําได้
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที คํานวณนั น
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น
16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษ
ทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้
ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด
16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 1 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางหนังสือพิมพ์ และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าวด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศข้อมูลดังกล่าวทางช่องทางอื นแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์ และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของ
ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัท
จัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย
16.4.2. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะ
คํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให ้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน
16.4.3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง
หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่
การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลัก
ทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด
เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขาย
หลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มี
การจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้
16.4.4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้
จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

เป็นไปตามประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การ
ขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอด
จนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและ
บริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะ
ผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ#์1

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0133/2558] หน้า 10 / 16



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart China Challenge Fund#1 

1.3. ชื อย่อ :  TCHChallenge#1 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.กองทุนจะเลิกกองทุน หากภายในระยะเวลาประมาณ 1 ปีนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เกิดเหตุตามเงื อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื อกองทุนมี มูลค่าหน่วย
ลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด (โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันครบกําหนดระยะเวลา1 ปี ดังกล่าว ถึงผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับตั งแต่วันสิ นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุน) 
2. เมื อครบระยะเวลา 1 ปีนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนยังไม่ถึงระดับตามเงื อนไขการเลิกกองทุน ตามข้อ 1 กองทุนจะเปิดให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื อ หรือ ขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ โดยเริ มในวันทําการแรกหลังครบ 1 ปี เว้นแต่บริษัทจัดการจะกําหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื น
เพื ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงรับทราบ และยินยอมให้ดําเนินการทั งหมดข้างต้นแล้ว หากมีการเปลี ยนแปลงกําหนดวันเปิดให้บริการซื อขาย
บริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี หากเกิดเหตุตามเงื อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด กองทุนจะ
ดําเนินการเลิกกองทุน เพื อคืนเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังถือหน่วยลงทุนอยู่ ณ วันนั น ตามข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของนายทะเบียนและตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ถือต่อจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายแล้วทั งหมด
ทั งนี เงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนเมื อเกิดเหตุตามเงื อนไขการเลิกกองทุน ตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้นเมื อคํานวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุน อาจมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าหน่วย
ลงทุน 10.86 บาท ที เป็นเงื อนไขในการเลิกกองทุนดังกล่าว เนื องจากการหักค่าใช้จ่าย และกันสํารองค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องของกองทุน และการปรับตัวขึ นลงของราคา หรือผลตอบแทนของหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือมีไว้ในขณะที กองทุนจําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินนั น ซึ งอาจได้รับผลกระทบหรือมีราคาเปลี ยนแปลงลดลง จากความผันผวนของปัจจัยภายในและ
ภายนอกที เกี ยวข้องของหลักทรัพย์ เช่น ฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลี ยน อัตราดอกเบี ย เป็นต้น

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) บริษัทจัดการจะนําเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินวงเงินที ได้รับจัดสรร หรือได้รับ
จัดสรรเพิ มเติมจากหน่วยงานที มีอํานาจในการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศให้แก่บริษัทจัดการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยื นขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมต่อหน่วยงานที มีอํานาจในการจัดสรรวงเงินลงทุน
ในต่างประเทศให้แก่บริษัทจัดการได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที หน่วยงานที มีอํานาจในการจัดสรรวงเงินดังกล่าวกําหนด
และขอสงวนสิทธิในการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนของโครงการและหรือการดําเนินการอื นใดที เกี ยวข้องได้ โดยถือว่าไม่ปฏิบัติผิด
ไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน และถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศหากเกิดกรณีสุดวิสัย เช่น หน่วยงานที มีอํานาจเรียก
วงเงินลงทุนในต่างประเทศคืน และ/ หรือเหตุผลอื นที จําเป็นและสมควร โดยไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดไปจากโครงการ

(4) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกิน 150 ล้านบาท ทั งนี ในกรณีดังกล่าวบริษัทจัดการจะต้องมีวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพียงพอที จะรองรับ
หรือสามารถขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมเพื อรองรับได้ โดยเป็นไปตามแนวทางที หน่วยงานที มีอํานาจอนุญาต หรือ
เห็นชอบให้ดําเนินการได้

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 2.8 หน่วย (มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน) 
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัดไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุด
ไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์บริษัทจัดการ หรือช่องทาง
อื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนใน
สัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยในขณะที จัดตั งกองทุน กองทุนมีเป้าหมายที จะเน้นลงทุนในกองทุน Hang Seng HShare Index ETF เป็นหลัก ดังนั น จึงมีวัตถุประสงค์เพื อสร้าง
ผลตอบแทนของกองทุน ให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับผลตอบแทนของกองทุน Hang Seng HShare Index ETF โดยเป็นทางเลือกในการลงทุนให้กับผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการ
ลงทุนบางส่วนไปยังช่องทางการลงทุนที สะท้อนผลตอบแทนของดัชนีตราสารทุนของบริษัทในประเทศจีนที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศฮ่องกง คือ ดัชนี Hang Seng China
Enterprises 
อย่างไรก็ตาม เนื องจากกองทุนนี มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนที ต้องหักออกจากกองทุน รวมถึงความจําเป็นในการดํารงสภาพคล่องของกองทุนไว้บางส่วน รวมถึงการ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราซึ งขึ นอยู่กับดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ปัจจัยเหล่านี อาจมีผลทําให้ผลการดําเนินงานของกองทุนตํ่ากว่าดัชนี Hang Seng
China Enterprises และหรือกองทุน Hang Seng HShare Index ETF ซึ งเหตุผลดังกล่าวมีส่วนทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี อาจจะไม่ได้เคลื อนไหวขึ นลงตามดัชนี Hang Seng H
Share Index ETF และหรือกองทุน Hang Seng HShare Index ETF อย่างสมบูรณ์
ผู้ลงทุนที จะพิจารณาลงทุนในกองทุนนี จึงต้องสามารถยอมรับความเสี ยงของดัชนีตราสารทุนของบริษัทในประเทศจีนที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศฮ่องกง Hang Seng HShare
Index ETF และความเสี ยงของการลงทุนในหุ้นของบริษัทประเทศจีนที จดทะเบียนในประเทศฮ่องกง ที อาจมีความผันผวนสูงได้ และยังคงมีความเสี ยงของอัตราแลกเปลี ยนด้วย เพราะกองทุนนี 
อาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราที อาจเกิดขึ นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์
ในแต่ละขณะขึ นอยู่กับดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน Hang Seng HShare Index ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ฮ่องกง (HONG KONG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ทั งนี จะทําเพื อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านั น

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
ตัวชี วัด (Benchmark) ของกองทุนนี คือ ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index 
และในการแสดงดัชนีชี วัดผลการดําเนินงานดังกล่าว บริษัทจัดการจะแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี ยน ที สอดคล้องกับการวัดผลการดําเนินงานของกองทุน ณ วันทําการที คํานวณ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผยข้อมูล/
อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

1. กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุน
เดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนมีเป้าหมายที 
จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน Hang Seng HShare Index ETF ซึ ง
กองทุน Hang Seng HShare Index ETF มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื อสร้างผลตอบแทน (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ที สอดคล้อง
ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Hang Seng China Enterprises โดยกลยุทธ์หลักจะลงทุนในหุ้นที เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนี Hang Seng China Enterprises กองทุน Hang Seng HShare Index ETF บริหารและจัดการโดย Hang Seng
Investment Management Limited โดยจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong
Kong : “SEHK”) 
2. ส่วนที เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที สํานักงาน
ก.ล.ต กําหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นใน
ต่างประเทศ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนรวมที มีวัตถุประสงค์เพื อบริหารสภาพคล่อง ตราสารหนี เงินฝากในสถาบัน
การเงินต่างประเทศ ทั งนี บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที เป็นการลงทุนในประเทศ เช่น ตราสารแห่งหนี ใน
ประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่
กรณี ตํ่ากว่า 1 ปี หรือการลงทุนอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั งนี เพื อ
อํานวยความสะดวกหรือเพื อป้องกันปัญหาในการดําเนินงานของกองทุน เช่น เพื อรอการลงทุน หรือเพื อชําระค่าใช้จ่าย เพื อ
รักษาสภาพคล่อง หรือเพื อการอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกัน หรือในกรณีที เกิดเหตุผิดปกติที เกิดจากปัจจัยที ควบคุมไม่ได้
เป็นต้น
3. เนื องจากกองทุนนี มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนที ต้องหักออกจากกองทุน รวมถึงความจําเป็นในการ
ดํารงสภาพคล่องของกองทุนไว้บางส่วน รวมถึงการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราซึ งขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ปัจจัยเหล่านี อาจมีผลทําให้ผลการดําเนินงานของกองทุนตํ่ากว่าดัชนี Hang Seng
China Enterprises และหรือกองทุนHang Seng HShare Index ETF ซึ งเหตุผลดังกล่าวมีส่วนทําให้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี อาจจะไม่ได้เคลื อนไหวขึ นลงตามดัชนี Hang Seng China Enterprises และหรือกองทุน Hang Seng HShare
Index ETF อย่างสมบูรณ์
4. กองทุน Hang Seng HShare Index ETF อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management(EPM)) เช่น การทําสัญญาฟิวเจอร์ส และ/หรือสัญญา
ออปชั น ที อ้างอิงกับหลักทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิงที กองทุนหลักลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําให้กองทุนหลักสามารถสร้าง
ผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
ส่วนกองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 อาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้อง
กับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราที อาจเกิดขึ นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ น
อยู่กับดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที เกี ยวข้อง เช่น อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ฐานะความเข้มแข็งของประเทศในเชิงเปรียบเทียบเช่น สัดส่วนหนี สาธารณะต่อจีดีพี
ดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด ทุนสํารองระหว่างประเทศ อัตราดอกเบี ย แนวโน้มค่าเงินของสกุลเงินของประเทศเพื อนบ้านหรือ
ในภูมิภาคโดยรวมเทียบกับสกุลเงินที กองทุนลงทุน ซึ งการดําเนินการดังกล่าวต้องไม่ขัดกับประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย การบริหารความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนแบบยืดหยุ่น จึงอาจยังมีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน
เงินเหลืออยู่ ซึ งอาจทําให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี ยนหรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้ อีกทั ง การ
ทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุน ซึ งทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น
5. ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 จะไม่ลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และจะไม่ลงทุนโดยตรงในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได้
(NonInvestment grade)ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) และหลักทรัพย์ที ไม่มีการ
ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ในต่างประเทศ ยกเว้นในกรณีขณะที เริ มลงทุน ตราสารดังกล่าวได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อ
ถือลงตํ่ากว่า Investment grade กองทุนจะมีไว้ซึ งตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่วนให้เป็นไป
ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้
6. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทั งหมดมาลงทุนในประเทศไทย ทั งนี เพื อประโยชน์ของกองทุนโดย
รวมโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุน เช่น ในกรณีที มีความ
ผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที การเปลี ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทําให้การลงทุนในต่างประเทศ
ขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื นใดที เกิดจากสาเหตุที ไม่สามารถควบคุมได้ เช่นการเปลี ยนแปลงของกฎหมาย
หรือประกาศที เกี ยวข้อง
เงื อนไขอื น
1. ในขณะที จัดตั งกองทุน สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดให้ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนรวมที ลงทุนในต่างประเทศ (foreign
investment fund) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเพื อกองทุนดังกล่าวต้องเป็นการลงทุนในต่างประเทศ (offshore
investment) เป็นหลักโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั งนี การคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามวรรคหนึ งการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะ
เวลาดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
• ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
• ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ

•ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ
ในกรณีที การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการ
แก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าว
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน ( classes หรือ subclasses of shares) ทั งนี 
โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงกองทุนรวมต่าง
ประเทศที กองทุนลงทุนที แตกต่างไปจากที ระบุในรายละเอียดโครงการกองทุนนี เช่น กรณีที กองทุนรวมต่างประเทศกองเดิมมี
การเปลี ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ เปลี ยนแปลงรายละเอียดการซื อขาย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย เปลี ยน
บริษัทจัดการ หรือกรณีอื นที ทําให้กองทุนนี อาจได้รับผลกระทบในทางลบ โดยกองทุนรวมต่างประเทศที อาจมีการพิจารณา
เลือกลงทุนทดแทนกองทุนเดิม จะต้องมีนโยบายการลงทุนที ยังสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ทั งนี ในกรณีดัง
กล่าวจะเป็นไปเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั นๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว
3. ในกรณีที กองทุนลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักนั น หากปรากฏว่า
กองทุนหลักนั นมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
เงื อนไข ในกรณีที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) แจ้งเหตุที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที ปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที สนใจจะลงทุนเพื อให้ผู้ที สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม
ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย
ทั งนี ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในกรณีที มีการดําเนินการเปลี ยน/โอนย้าย กองทุนจะยกเว้นไม่นําเรื องการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน
ข้อมูลกองทุน Hang Seng HShare Index ETF ซึ งเป็นกองทุนรวมในต่างประเทศที กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลน
จ#์1 จะพิจารณาลงทุน”
แหล่งข้อมูล: www.hangseng.com.etf 
1. Hang Seng HShare Index ETF, Prospectus as of July 25, 2013 
2. Fund Fact Sheet, January, 2014 ของกองทุน Hang Seng HShare Index ETF 
ทั งนี ข้อมูลต่อไปนี อาจมีการเปลี ยนแปลงจากข้อมูล ณ วันที ที แสดง โดยส่วนที เปลี ยนแปลงไปจะเป็นไปตามข้อมูลในหนังสือชี 
ชวนของกองทุน Hang Seng HShare Index ETF ที มีการแก้ไขเพิ มเติมหรือที มีการให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันขึ น

1.ข้อมูลกองทุน Hang Seng HShare Index ETF 

ชื อกองทุนรวมในต่างประเทศ Hang Seng HShare Index ETF
ประเภทและวัตถุประสงค์การลงทุน Hang Seng HShare Index ETF เป็นกองทุนประเภท Exchange

Traded Fund (ETF)  ที มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนที 
สอดคล้องใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Hang Seng China
Enterprises Index
(ที มา: Hang Seng HShare Index ETF, Prospectus as of July
25,2013)
สกุลเงินฐาน (Base Currency)  ของกองทุน คือ ดอลล่าร์ฮ่องกง
(HKD)

วันที จดทะเบียนจัดตั งกองทุน 10 ธันวาคม 2546
ตลาดหลักทรัพย์ที จดทะเบียนซื อขาย  (Listed
Market)

ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong Kong :
“SEHK”)

รหัสหลักทรัพย์ 2828
บริษัทจัดการ (Management Company) Hang Seng Investment Management Limited
การจ่ายเงินปันผล 2 ครั งต่อปี (ถ้ามี)

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (Total Expenses
Ratio)

0.65% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ผู้ดูแลผลประโยชน ์(Trustee) HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited
วันที จดทะเบียนจัดตั งกองทุน 10 ธันวาคม 2546

มูลค่าขั นตํ าของการซื อขาย (Trading Unit) 200 หน่วย (Unit)

2.ข้อมูลสําคัญเกี ยวกับ ดัชน ีHang Seng China Enterprises Index (HShare Index) 
ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index จัดทําโดย Hang Seng Indexes Company Limited (HSIL) เผยแพร่ครั งแรกเมื อวันที  8 ส.ค.2537 จดทะเบียนที ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (SEHK)
ปัจจุบันมีเผยแพร่ทาง internet เช่น www.hsi.com.hk หรือ Bloomberg 
• ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index มีส่วนประกอบเป็นหุ้นจํานวน 40 หลักทรัพย์ที มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalisation) สูงสุดที คัดเลือกมาเป็นส่วนประกอบของดัชนีและมี
น้ําหนักของหุ้นแต่ละตัวไม่เกินร้อยละ 10 
• ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index มีการคํานวณ โดยวิธี Freefloatadjusted Market Capitalisation ซึ งประกอบด้วยหุ้นจํานวน 40 หลักทรัพย์ที มีมูลค่าตลาดหุ้นปรับด้วย Free
Float สูงสุดเฉลี ย 12 เดือนย้อนหลัง และมีสภาพคล่องสมํ่าเสมอในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง
• ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index จะมีความถี ในการทบทวนเปลี ยนแปลง (review) โดย HSIL ทุกไตรมาสซึ งอาจทําให้หลักทรัพย์ที เป็นส่วนประกอบของดัชนีมีการเปลี ยนแปลง
(แหล่งที มาของข้อมูล: www.hangseng.com.etf, Hang Seng HShare Index ETF, Prospectus as of July 25, 2013 ) 
3.ความเสี ยงที สําคัญของ Hang Seng HShare Index ETF 
3.1 ปัจจัยที มีผลทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของ กองทุน Hang Seng HShare Index ETF (ต่อไปในหัวข้อนี จะเรียกว่า “กองทุน HShare ETF”) ผันผวน
• การเปลี ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน HShare ETF ขึ นอยู่กับการเปลี ยนแปลงของสภาวะตลาด อันมีปัจจัยมาจากสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ตลาดการเงิน เป็นต้น
นอกจากนี การเปลี ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน HShare ETF จะขึ นอยู่กับหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ฐานะทางการเงิน ภาคอุตสาหกรรม ที ตั งทางภูมิศาสตร์ของผู้ออกหลัก
ทรัพย์ และระดับของเงินลงทุนของผู้ออก
• ในกรณีที ดัชน ีHang Seng China Enterprises มีการกระจุกตัวในการลงทุนในหลักทรัพย์ของอุตสาหกรรมหนึ ง ๆ หรือกลุ่มของอุตสาหกรรมใด ๆ กองทุน HShare ETF ก็จะมีการลงทุนที 
กระจุกตัวในลักษณะเดียวกันด้วย และในกรณีนี ผลการดําเนินงานของ กองทุน HShare ETF อาจจะขึ นอยู่กับผลการดําเนินงานของอุตสาหกรรม หรือกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว และอาจมีความ
ผันผวนมากกว่ากองทุนอื น ๆ ที มีการกระจุกตัวในการลงทุนน้อยกว่า
• ผู้จัดการกองทุน HShare ETF อาจลงทุนในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ งในสัดส่วนสูงอย่างมีนัยสําคัญ ในกรณีนี ผลการดําเนินงานของกองทุน HShare ETF อาจจะขึ นอยู่กับผลการดําเนิน
งานของหลักทรัพย์นั น ๆ และอาจมีความผันผวนมากกว่ากองทุนอื น ๆ ที มีการกระจายการลงทุนมากกว่า
• กองทุน HShare ETF ไม่ได้บริหารกองทุนเชิงรุก (actively managed) โดยผู้จัดการกองทุนจะไม่มีสิทธิที จะคัดเลือกหลักทรัพย์รายตัวเพื อลงทุน หรือ ไม่สามารถที จะบริหารจัดการกองทุน
แบบปกป้อง (defensive positions) ในช่วงภาวะตลาดขาลง ดังนั น หากดัชนี Hang Seng China Enterprises ปรับตัวลง จะส่งผลให้หน่วยลงทุนของกองทุน HShare ETF ลดลงด้วยเช่นกัน
• เมื อผู้ลงทุนใน “กองทุน HShare ETF” ขายคืนหน่วยลงทุน อาจได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ มแรก หรือได้รับผลขาดทุน

3.2 ปัจจัยหรือความเสี ยงเพิ มเติม ที เกี ยวข้องกับ “HShare ETF” ที ต้องพิจารณาเพิ มเติม
• ความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV)/หน่วย และ ราคาซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK: 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ/ิหน่วย ของกองทุน HShare ETF โดยทั วไปจะผันผวนเป็นไปตามความเคลื อนไหวของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises 
ระดับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises ที เป็นข้อมูลในระหว่างวัน อาจจะมีความแตกต่างจากราคาปิด ณ สิ นวันของดัชนีนี ในตลาดหลักทรัพย์ SEHK 
หน่วยลงทุนของกองทุน HShare ETF ที มีการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK จะซื อขายด้วยราคาตลาดในขณะนั น ซึ งจะผันผวนในระหว่างวันทําการซื อขาย
แม้ว่าโดยหลักการจะคาดการณ์ว่า ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน HShare ETF ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK ควรจะใกล้เคียงกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV)/หน่วย แต่มีโอกาสที  2
ค่านี จะแตกต่างกัน เนื องจากความต้องการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ , สภาพคล่องและส่วนต่างของราคาเสนอซื อเสนอขาย ซึ งสาเหตุเหล่านี จะทําให้ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน H
Share ETF ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK มีค่าสูงกว่า หรือ ตํ่ากว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV)/หน่วยของกองทุน HShare ETF ได ้ นั นคือ สามารถเกิด Premium หรือ Discount ได ้
• ความสัมพันธ์กับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises : ผลการดําเนินงานของ กองทุน HShare ETF อาจไม่เท่ากับผลการดําเนินงานของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises ความแตก
ต่างอาจมีสาเหตุเนื องจากกองทุน HShare ETF มีค่าใช้จ่ายของกองทุน และปัจจัยอื น ๆ เช่น การปรับค่า NAV ความสัมพันธ์ที ไม่สมบูรณ์ของหลักทรัพย์ที กองทุน HShare ETF ลงทุน กับหลัก
ทรัพย์ในดัชน ีHang Seng China Enterprises ความแตกต่างของเวลาในการปรับหลักทรัพย์ระหว่าง กองทุน HShare ETF กับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises กองทุน HShare ETF
อาจจะไม่ได้ลงทุนในหลักทรัพย์ครบทุกตัวที เป็นส่วนประกอบของดัชนี Hang Seng China Enterprises โดยการใช้กลยุทธ ์sampling techniques หรือ การใช ้Futures หรืออนุพันธ์อื น อาจมี
ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของผลการดําเนินงานของกองทุน HShare ETF กับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises ได ้
• การซื อขาย และการ Listed : หากดัชนี Hang Seng China Enterprises ถูกยกเลิก หรือ ใบอนุญาตของผู้จัดการกองทุน HShare ETF กับผู้มีสิทธ ิ(proprietor and provider) ในดัชนี Hang
Seng China Enterprises ถูกยกเลิก ผู้จัดการกองทุน HShare ETF โดยการหารือกับ Trustee อาจขออนุญาตจากหน่วยงานผู้กํากับดูแล เพื อใช้ดัชนีอื นแทนดัชนี Hang Seng China
Enterprises โดยดัชนีนั นจะเป็นดัชนีที มีตลาดรองซื อขาย และมีวัตถุประสงค์ในทํานองเดียวกับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว กองทุน HShare ETF ก็จะ
ยังคงมีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนที สอดคล้องกับดัชนีเช่นเดิม
หากหน่วยลงทุนเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ (SEHK) ผู้จัดการกองทุนโดยการหารือกับ Trustee อาจขออนุญาตจากหน่วยงานผู้กํากับดูแล เพื อบริหารกองทุน HShare ETF ในลักษณะ
Traditional Index โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ซึ งในกรณีนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอนหน่วยลงทุน หรืออีกกรณีผู้จัดการกองทุนอาจยกเลิก
กองทุน กองทุน HShare ETF ได ้ หาก Trustee พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ และเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนอาจสูง
หรือต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้
แม้ว่ากองทุน HShare ETF จะจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะมีปริมาณซื อขายมาก (active trading) 
ส่วนประกอบของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises อาจมีการเปลี ยนแปลง และหลักทรัพย์ที เป็นส่วนประกอบของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises อาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลัก
ทรัพย์จดทะเบียนได้
• ความผันผวนของตลาดหุ้น : มูลค่าของหุ้น รวมถึงหุ้น HShare อาจมีความผันผวน จากผลกระทบอันมีปัจจัยมาจากผู้ออก การเปลี ยนแปลงทางการเมือง สภาวะเศรษฐกิจ ซึ งในระยะสั นราคา
หุ้นอาจมีความผันผวนสูงอันเนื องมาจากปัจจัยเหล่านี ปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อหุ้นแต่ละประเภท หรือแต่ละส่วนของตลาดแตกต่างกัน เช่น หุ้นประเภท Large Cap จะได้รับผลกระทบต่าง
จากหุ้นประเภท Small Cap, “หุ้นเติบโต” (Growth Stock) จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยข้างต้นต่างจาก หุ้นคุณค่า” (Value Stock) 
ปัจจัยภายในของบริษัทจดทะเบียน, ปัจจัยการเมือง และสภาวะทางเศรษฐกิจ อาจมีผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียนรายใดรายหนึ ง หรือบริษัทจดทะเบียนในธุรกิจอุตสาหกรรมหนึ ง ๆ หรือกระทบ
ตลาดในภาพรวมทั งหมดได้
• การให้ยืมหลักทรัพย์ : กองทุน HShare ETF มีความเสี ยงหากมีการทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ได้แก่ ความเสี ยงจากการทําธุรกรรมกับคู่สัญญา (Counterparty Risk) ซึ งเกิดจากการไม่
ปฏิบัติตามสัญญาของคู่สัญญา ความเสี ยงของกฎหมาย (Regulatory Risk) ที เปลี ยนแปลง เป็นโมฆะ หรือสัญญาไม่มีสามารถบังคับใช้ได้ และความเสี ยงของตลาด (Market Risk) จากความ
ผันผวนของตลาด สภาพคล่องของตลาด และความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน
• การ Short Selling : กองทุน HShare ETF อาจทํา short sales หากคาดการณ์ว่า ราคาของหลักทรัพย์ที ซื อในตลาดจะเป็นราคาที ตํ่ากว่าราคาที จะขายได้ตามธุรกรรม short sales โอกาสที 
จะขาดทุนจากธุรกรรม short sales จะแตกต่างจากการทําลงทุนด้วยเงินสดในหุ้นตัวเดียวกัน โดยโอกาสที จะขาดทุนจากธุรกรรม short sales ไม่มีเพดานสูงสุด เพราะราคาหุ้นตัวนั น สามารถขึ น
ไปได้อย่างไม่มีเพดาน ในขณะที หากลงทุนซื อขายหุ้นตัวเดียวกันด้วยเงินสด โอกาสขาดทุนสูงสุดจะเท่ากับเงินลงทุนเริ มแรกเท่านั น
• การเปลี ยนแปลงของผู้ออกหลักทรัพย:์ การเปลี ยนแปลงสถานะทางการเงินของผู้ออก, การเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือการเมืองอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของผู้ออก ผู้ออกหลัก
ทรัพย์ที เป็นบริษัทขนาดเล็ก หรือเป็นที รู้จักน้อยกว่าจะมีความผันผวนของมูลค่าหลักทรัพย์มากกว่าบริษัทขนาดใหญ่ ปัจจัยที ส่งผลกระทบต่อผู้ออกหลักทรัพย์แต่ละบริษัทนี อาจมีผลกระทบต่อ
หลักทรัพย์ที เป็นส่วนประกอบของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises 
• Market Maker: อาจมีหรือไม่มี Market Maker สําหรับกองทุน HShare ETF ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าสภาพคล่องในตลาดรองอาจได้รับผลกระทบในทางลบหากกองทุนไม่มี Market Maker 
• ความเสี ยงจากการเลิกกองทุน HShare ETF : กองทุน HShare ETF อาจถูกยกเลิกโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงือนไขในหัวข้อ “การเลิกกองทุน HShare ETF” ซึ งในขณะที เลิกกองทุน
ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าอาจได้รับเงินลงทุนน้อยกว่าที ได้ลงทุนไว้ได้
• ความเสี ยงที เกี ยวกับการจ่ายเงินปันผลจากเงินลงทุนเริ มแรก หรือมีผลกระทบต่อเงินลงทุนเริ มแรก : ผู้จัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากเงินลงทุนเริ มแรก หรือมีผลไปกระทบไปลดเงิน
ลงทุนเริ มแรก (capital) ตามดุลพินิจของผู้จัดการ ซึ งการจ่ายเงินปันผลในลักษณะดังกล่าวจะเป็นการคืนหรือไถ่ถอนเงินลงทุนเริ มแรกบางส่วนของผู้ลงทุนคืนให้ผู้ลงทุนไปด้วย อาจส่งผลให้
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนลดลงทันที
3.3 ปัจจัยความเสี ยงทั วไปที เกี ยวข้องกับแผ่นดินใหญ่
• การเมืองและเศรษฐกิจ : การลงทุนของกองทุน HShare ETF จะสอดคล้องกับหลักทรัพย์ส่วนประกอบของดัชน ีHang Seng China Enterprises ซึ งหุ้นที เป็นส่วนประกอบของดัชนีจะรวมถึง
หุ้นของบริษัท/นิติบุคคลที ดําเนินการในจีนแผ่นดินใหญ่ (Mainland incorporated enterprises) และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (SEHK) ซื อขายในฮ่องกง (HShares) เป็นหลัก
บริษัทเหล่านี มีธุรกิจที ขึ นกับโอกาสการเติบโตของจีนแผ่นดินใหญ่อย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าสภาวะทางเศรษฐกิจในจีนแผ่นดินใหญ่จะแตกต่างจากประเทศที พัฒนา
แล้วในหลายด้าน รวมถึงบทบาทของภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ, ระดับการพัฒนา, อัตราการเติบโต และการควบคุมการแลกเปลี ยนเงินตรา กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบของตลาดทุน
อาจยังไม่พัฒนาเทียบเท่ากับประเทศที พัฒนาแล้ว
การลงทุนของกองทุน HShare ETF มีความเสี ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) และมีความเสี ยงเฉพาะจากการตลาดในจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ งปัจจัยความเสี ยงเฉพาะเหล่านี 
จะไม่ใช่ลักษณะเดียวกับตลาดที พัฒนาแล้ว เช่น
1. สภาพคล่องน้อยกว่า และความมีประสิทธิภาพที น้อยกว่าของตลาดหลักทรัพย์
2. ความผันผวนของราคาที สูงกว่า
3. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และการควบคุมการแลกเปลี ยน
4. ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนที เผยแพร่มีน้อยกว่า
5. ข้อจํากัดในการส่งเงินกลับออกนอกประเทศ
6. ค่าใช้จ่ายในการทํา Transaction ค่าใช้จ่ายผู้ดูแลผลประโยชน์ที สูงกว่า รวมถึงความเสี ยงที สูงกว่าในการ Settlement 
7. ความยากในเรื องของการบังคับสัญญา
8. ระดับการบังคับใช้กฎหมายเกี ยวกับตลาดทุนน้อยกว่า
9. มาตรฐานบัญชีที แตกต่างกัน การเปิดเผยข้อมูล และรายงานต่างๆ
10. การแทรกแซงของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ
11. อัตราเงินเฟ้อที สูงกว่า
12. ความไม่แน่นอนทางสังคม, การเมือง และเศรษฐกิจ
13. ความเสี ยงของการยึดทรัพย์หรือการเวนคืน และการก่อการร้าย

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไข
หรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
พิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที แก้ไข เปลี ยนแปลงของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ดังกล่าว โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดําเนินการ ทั งนี ใน
กรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั นๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิด
ไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารหนี 
1.1.1 พันธบัตร
1.1.2 ตั วเงินคลัง
1.1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.1.4 ตั วแลกเงิน
1.1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตามข้อ 1.1.1  1.1.7 ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิง
จากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนในตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้าตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี) ตามที ระบุไว้ในตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย
ส่วนที  2 ถึง ส่วนที  4 เป็นไปตามประกาศ
ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซื อขายล่วงหน้า (derivatives)

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่าง เพื อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนได้ เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาด
ทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีหนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ ประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติม และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที แก้ไข เปลี ยนแปลงของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุนดังกล่าว โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดําเนินการ ทั งนี ใน
กรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั นๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้วทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทํา
สัญญาในประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที มีการซื อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิก WFE
ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารทุนต่างประเทศ
1.1.1 หุ้น
1.1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มเติมที โอนสิทธิได ้(Transferable Subscription Right: TSR)
1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นหุ้นหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.5 ตราสารทุนอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 – 1.1.4 ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
1.2 ตราสารหนี ต่างประเทศ
1.2.1 พันธบัตร
1.2.2 ตั วเงินคลัง
1.2.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4 ตั วแลกเงิน
1.2.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.2.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตามข้อ 1.2.1  1.2.7 ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนในตั วแลกเงินต่างประเทศ หรือตั วสัญญาใช้เงินต่างประเทศ ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การ
ค้าตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดย สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับผู้รับฝากตามข้อ 3.13.1 ส่วนที  1 ข้อ 2.4
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ในตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

ส่วนที  2: ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ปัจจุบันในการลงทุน
ทั งนี ยกเว้น การลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้ในสัดส่วนมากกว่าหรือเท่ากับ
80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั น

ส่วนที  3 เป็นไปตามประกาศ
ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ ทั งนี ยกเว้น

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

(% ของ NAV)

1 หน่วย CIS

1.1 ในประเทศ ไม่เกิน 10%

1.2 ต่างประเทศ ไม่เกิน 15%

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

(% ของ NAV)

1 หน่วย CIS

1.1 ในประเทศ ไม่เกิน 20%

1.2 ต่างประเทศ ไม่จํากัดอัตราส่วน

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุก
วันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัทจัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ นการ
คํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอก
เหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํารายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการสั งขายคืนหนว
ยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกอง
ทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องใน
ต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื น
ใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E
Wallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดให้มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่อง
ทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที 
เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามมติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้อง
ไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข)  มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1)  เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(2)  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบ
เรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3)  แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผล
ประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4)  ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการ
ขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่า
การขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขายคืนหรือสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่าน
ทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วย
ลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วน
การลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิด
ขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนหรือสับเปลี ยนออกที หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ ซึ งจะดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และ
เป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing
Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วน
การลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วย
ลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการ
ใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมด
ของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งเป็นไปตาม
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies – ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทาง
ปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วน
การลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดัง
กล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนิน
การหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก
เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนด
เพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะ
กําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี 
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน
มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
เข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคง
ลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้ADLs บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการทํารายการซื อหน่วย
ลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็น
สําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนด
ไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี 
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพคล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่เพียงพอใน
การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชย
ต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption Gate ในกรณีที ได้รับ
ชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวม
ของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยังคงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํา
รายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings
และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วย
ลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้notice period บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะ
ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุน
รวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณ
จากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช้
Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่
มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่
ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือได้
ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพ
คล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ
และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน
Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่
ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิด
จากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจ
จะได้รับชําระเงินจากคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก เฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate หรือ
เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้อง
กําหนด

3. การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล
(side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4. บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ
ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ
เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกิน
กว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผล
ประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารง
ความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วน
บุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วัน
ทําการ

5. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4. และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติดัง
ต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4. (1) (2)
(3) หรือ (5) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั น
ให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 4. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วัน
ทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวัน
ทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื น
และผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคํา
สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบ
ว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจาก
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั ง
ซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้าน
ภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั ง
ในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศ
สหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของ
นิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4

3. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หาก
การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยง
ด้านภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมาย
อื นทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่
เกินร้อยละ 4.280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปีของมูลค่าที เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี ได้แก่ ค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการคํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

โดยกรณีที กองทุนเข้าข่ายเลิกกองทุนตามเงื อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด ก่อนครบระยะเวลา 1 ปี นับตั งแต่วันถัดจากวันจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสําหรับช่วงเวลาตั งแต่วันถัดจากวันที กองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด
จนถึงวันครบระยะเวลา 1 ปี นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปีของจํานวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นก
องทุนรวม

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.696 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปีของมูลค่าที เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี ได้แก่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการคํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ
(2) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายอื นของผู้ดูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ ตามที จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการทําธุรกรรมต่อ
รายการ (Transaction fee) ค่า SWIFT Telex ค่าใช้จ่ายในการส่งไปรษณีย์ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงินเพื อชําระราคาหลักทรัพย์ (Settlement Advance/
Contractual Settlement) จากผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ กรณีเกิดรายการ failed trade ในรายการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายของผู้ดูแลผลประโยชน์ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก ค่าใช้
จ่ายของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศในการให้บริการทั วไป เป็นต้น

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปีของมูลค่าที เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี ได้แก่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการคํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ1.310ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 
(บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนดังกล่าว) 
(1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าธรรมเนียมการเพิ มเงินทุนจดทะเบียน
(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือหรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิก
ใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ
(3) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื น
คืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(4) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกอง
ทุน รวมถึง ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และ ค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการประเมิน
ทรัพย์สินอื น
(5) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินอื นแทนเงิน
(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 0.803 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะทยอยตัดจ่ายค่าโฆษณาตามระยะเวลาของประโยชน์ที ได้รับ หรือบริษัทจัดการจะ
พิจารณากําหนดระยะเวลาที ใช้ในการตัดจ่ายที เหมาะสม โดยระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เกิน 1 ปี นับตั งแต่วันที เกิดค่าโฆษณานั น
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ในหนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและ
บุคคลอื นที เกี ยวข้องกับ กองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ นหรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน
(9) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(10) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
ส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 
(11) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน
(12) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดสรรวงเงินในต่างประเทศเพิ มเติมจากหน่วยงานที มีอํานาจ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมเมื อได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าว
(13) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์ ค่าจัดส่ง และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุน และแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน และเอกสารที เกี ยวข้อง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที เกี ยวข้องกับการดําเนินงาน
ของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลัก
ทรัพย์ทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ป้องกันผลประโยชน์ ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที เกี ยวกับการชําระราคา รับชําระราคา ค่าธรรมเนียมในการทํารายการ ค่าบริการพิเศษที เกี ยวข้องกับการตรวจสอบการลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการแลก
เปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา ค่าประกันความเสี ยงจากการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ
ทั งที เกิดในประเทศไทยและต่างประเทศ หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น
(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุนทั งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตามกฎหมาย ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อ
รักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการประสานงาน
เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทางเป็นต้น
(16) ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับ ผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนฯลฯ
(17) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่า
ใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทางไปรษณีย์
(18) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี ยนและวิธีการคํานวณค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ กับจํานวนเงินที จ่ายชําระจริง
(19) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)
หมายเหตุ : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมตามหัวข้อ 15 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ โดยรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี
การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 
การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1 15.2.2 (1) และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 5 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน ยกเว้นการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามข้อ 15.2.1 วรรคสองจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ข้างต้น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ 15.2.6 (1) ถึง (18) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุน
เฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั น
ยกเว้นกรณีที กองทุนเข้าข่ายเลิกกองทุนตามเงื อนไขการเลิกกองทุน ก่อนครบกําหนดอายุกองทุน บริษัทจัดการจะบันทึกค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและค่าใช้จ่ายรอการตัดจ่ายดังกล่าวที เหลือ
ทั งหมดภายในวันเลิกกองทุน
ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที ใช้ในการคํานวณค่าใช้จ่าย เป็นมูลค่าทรัพย์สินในสกุลเงินบาท

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกิน 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนหน่วยลงทุนในวัน
ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกิน 53.50 บาทต่อรายการ หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1) ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2) ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถ
นําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund
Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ ง
พิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื นๆ โดยนาย
ทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
หมายเหตุ
การคํานวณค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการ
โอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน จะบวกด้วยภาษี มูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ไม่มี

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการดัง
กล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่ง
ของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที 
บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลัก
เกณฑ์ดังนี (ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให ้
บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติ
พิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการใน
กรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที ได้รับการผ่อนผัน โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือ
การหาดอกผลโดยวิธีอื นที กองทุนลงทุนในต่างประเทศ รวมกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที กองทุนลงทุนในประเทศไทย
16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
รายละเอียด
(1) อัตราแลกเปลี ยน : บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนที ตกลงกันระหว่างผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและบริษัทจัดการ โดยเป็นไปตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้ หรือ ที จะประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมในอนาคต โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว
(1.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(1.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล
(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
บริษัทจัดการอาจดําเนินการไม่เป็นไปตามกําหนดเวลาในข้อ 1.11.4 ในกรณีดังต่อไปนี 
1. กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวัน
หยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือไม่สามารถ
ดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็นเพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทํา
ธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับกองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่ โดยบริษัทจัดการ
จะดําเนินการคํานวณและประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ 2.12.4 โดยไม่ชักช้าเมื อได้รับข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
2. กรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการ
3. กรณีที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต. หรือ กรณีที ประกาศกฎระเบียบที เกี ยวข้องของสํานักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ทําได้
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที คํานวณนั น
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น
16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษ
ทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้
ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด
16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 1 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางหนังสือพิมพ์ และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าวด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศข้อมูลดังกล่าวทางช่องทางอื นแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์ และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของ
ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัท
จัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย
16.4.2. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะ
คํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให ้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน
16.4.3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง
หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่
การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลัก
ทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด
เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขาย
หลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มี
การจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้
16.4.4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้
จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

เป็นไปตามประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การ
ขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอด
จนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและ
บริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะ
ผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ#์1

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0133/2558] หน้า 11 / 16



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart China Challenge Fund#1 

1.3. ชื อย่อ :  TCHChallenge#1 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.กองทุนจะเลิกกองทุน หากภายในระยะเวลาประมาณ 1 ปีนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เกิดเหตุตามเงื อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื อกองทุนมี มูลค่าหน่วย
ลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด (โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันครบกําหนดระยะเวลา1 ปี ดังกล่าว ถึงผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับตั งแต่วันสิ นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุน) 
2. เมื อครบระยะเวลา 1 ปีนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนยังไม่ถึงระดับตามเงื อนไขการเลิกกองทุน ตามข้อ 1 กองทุนจะเปิดให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื อ หรือ ขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ โดยเริ มในวันทําการแรกหลังครบ 1 ปี เว้นแต่บริษัทจัดการจะกําหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื น
เพื ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงรับทราบ และยินยอมให้ดําเนินการทั งหมดข้างต้นแล้ว หากมีการเปลี ยนแปลงกําหนดวันเปิดให้บริการซื อขาย
บริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี หากเกิดเหตุตามเงื อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด กองทุนจะ
ดําเนินการเลิกกองทุน เพื อคืนเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังถือหน่วยลงทุนอยู่ ณ วันนั น ตามข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของนายทะเบียนและตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ถือต่อจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายแล้วทั งหมด
ทั งนี เงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนเมื อเกิดเหตุตามเงื อนไขการเลิกกองทุน ตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้นเมื อคํานวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุน อาจมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าหน่วย
ลงทุน 10.86 บาท ที เป็นเงื อนไขในการเลิกกองทุนดังกล่าว เนื องจากการหักค่าใช้จ่าย และกันสํารองค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องของกองทุน และการปรับตัวขึ นลงของราคา หรือผลตอบแทนของหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือมีไว้ในขณะที กองทุนจําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินนั น ซึ งอาจได้รับผลกระทบหรือมีราคาเปลี ยนแปลงลดลง จากความผันผวนของปัจจัยภายในและ
ภายนอกที เกี ยวข้องของหลักทรัพย์ เช่น ฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลี ยน อัตราดอกเบี ย เป็นต้น

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) บริษัทจัดการจะนําเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินวงเงินที ได้รับจัดสรร หรือได้รับ
จัดสรรเพิ มเติมจากหน่วยงานที มีอํานาจในการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศให้แก่บริษัทจัดการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยื นขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมต่อหน่วยงานที มีอํานาจในการจัดสรรวงเงินลงทุน
ในต่างประเทศให้แก่บริษัทจัดการได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที หน่วยงานที มีอํานาจในการจัดสรรวงเงินดังกล่าวกําหนด
และขอสงวนสิทธิในการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนของโครงการและหรือการดําเนินการอื นใดที เกี ยวข้องได้ โดยถือว่าไม่ปฏิบัติผิด
ไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน และถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศหากเกิดกรณีสุดวิสัย เช่น หน่วยงานที มีอํานาจเรียก
วงเงินลงทุนในต่างประเทศคืน และ/ หรือเหตุผลอื นที จําเป็นและสมควร โดยไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดไปจากโครงการ

(4) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกิน 150 ล้านบาท ทั งนี ในกรณีดังกล่าวบริษัทจัดการจะต้องมีวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพียงพอที จะรองรับ
หรือสามารถขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมเพื อรองรับได้ โดยเป็นไปตามแนวทางที หน่วยงานที มีอํานาจอนุญาต หรือ
เห็นชอบให้ดําเนินการได้

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 2.8 หน่วย (มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน) 
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัดไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุด
ไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์บริษัทจัดการ หรือช่องทาง
อื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนใน
สัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยในขณะที จัดตั งกองทุน กองทุนมีเป้าหมายที จะเน้นลงทุนในกองทุน Hang Seng HShare Index ETF เป็นหลัก ดังนั น จึงมีวัตถุประสงค์เพื อสร้าง
ผลตอบแทนของกองทุน ให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับผลตอบแทนของกองทุน Hang Seng HShare Index ETF โดยเป็นทางเลือกในการลงทุนให้กับผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการ
ลงทุนบางส่วนไปยังช่องทางการลงทุนที สะท้อนผลตอบแทนของดัชนีตราสารทุนของบริษัทในประเทศจีนที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศฮ่องกง คือ ดัชนี Hang Seng China
Enterprises 
อย่างไรก็ตาม เนื องจากกองทุนนี มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนที ต้องหักออกจากกองทุน รวมถึงความจําเป็นในการดํารงสภาพคล่องของกองทุนไว้บางส่วน รวมถึงการ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราซึ งขึ นอยู่กับดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ปัจจัยเหล่านี อาจมีผลทําให้ผลการดําเนินงานของกองทุนตํ่ากว่าดัชนี Hang Seng
China Enterprises และหรือกองทุน Hang Seng HShare Index ETF ซึ งเหตุผลดังกล่าวมีส่วนทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี อาจจะไม่ได้เคลื อนไหวขึ นลงตามดัชนี Hang Seng H
Share Index ETF และหรือกองทุน Hang Seng HShare Index ETF อย่างสมบูรณ์
ผู้ลงทุนที จะพิจารณาลงทุนในกองทุนนี จึงต้องสามารถยอมรับความเสี ยงของดัชนีตราสารทุนของบริษัทในประเทศจีนที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศฮ่องกง Hang Seng HShare
Index ETF และความเสี ยงของการลงทุนในหุ้นของบริษัทประเทศจีนที จดทะเบียนในประเทศฮ่องกง ที อาจมีความผันผวนสูงได้ และยังคงมีความเสี ยงของอัตราแลกเปลี ยนด้วย เพราะกองทุนนี 
อาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราที อาจเกิดขึ นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์
ในแต่ละขณะขึ นอยู่กับดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน Hang Seng HShare Index ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ฮ่องกง (HONG KONG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ทั งนี จะทําเพื อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านั น

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
ตัวชี วัด (Benchmark) ของกองทุนนี คือ ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index 
และในการแสดงดัชนีชี วัดผลการดําเนินงานดังกล่าว บริษัทจัดการจะแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี ยน ที สอดคล้องกับการวัดผลการดําเนินงานของกองทุน ณ วันทําการที คํานวณ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผยข้อมูล/
อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

1. กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุน
เดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนมีเป้าหมายที 
จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน Hang Seng HShare Index ETF ซึ ง
กองทุน Hang Seng HShare Index ETF มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื อสร้างผลตอบแทน (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ที สอดคล้อง
ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Hang Seng China Enterprises โดยกลยุทธ์หลักจะลงทุนในหุ้นที เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนี Hang Seng China Enterprises กองทุน Hang Seng HShare Index ETF บริหารและจัดการโดย Hang Seng
Investment Management Limited โดยจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong
Kong : “SEHK”) 
2. ส่วนที เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที สํานักงาน
ก.ล.ต กําหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นใน
ต่างประเทศ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนรวมที มีวัตถุประสงค์เพื อบริหารสภาพคล่อง ตราสารหนี เงินฝากในสถาบัน
การเงินต่างประเทศ ทั งนี บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที เป็นการลงทุนในประเทศ เช่น ตราสารแห่งหนี ใน
ประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่
กรณี ตํ่ากว่า 1 ปี หรือการลงทุนอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั งนี เพื อ
อํานวยความสะดวกหรือเพื อป้องกันปัญหาในการดําเนินงานของกองทุน เช่น เพื อรอการลงทุน หรือเพื อชําระค่าใช้จ่าย เพื อ
รักษาสภาพคล่อง หรือเพื อการอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกัน หรือในกรณีที เกิดเหตุผิดปกติที เกิดจากปัจจัยที ควบคุมไม่ได้
เป็นต้น
3. เนื องจากกองทุนนี มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนที ต้องหักออกจากกองทุน รวมถึงความจําเป็นในการ
ดํารงสภาพคล่องของกองทุนไว้บางส่วน รวมถึงการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราซึ งขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ปัจจัยเหล่านี อาจมีผลทําให้ผลการดําเนินงานของกองทุนตํ่ากว่าดัชนี Hang Seng
China Enterprises และหรือกองทุนHang Seng HShare Index ETF ซึ งเหตุผลดังกล่าวมีส่วนทําให้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี อาจจะไม่ได้เคลื อนไหวขึ นลงตามดัชนี Hang Seng China Enterprises และหรือกองทุน Hang Seng HShare
Index ETF อย่างสมบูรณ์
4. กองทุน Hang Seng HShare Index ETF อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management(EPM)) เช่น การทําสัญญาฟิวเจอร์ส และ/หรือสัญญา
ออปชั น ที อ้างอิงกับหลักทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิงที กองทุนหลักลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําให้กองทุนหลักสามารถสร้าง
ผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
ส่วนกองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 อาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้อง
กับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราที อาจเกิดขึ นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ น
อยู่กับดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที เกี ยวข้อง เช่น อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ฐานะความเข้มแข็งของประเทศในเชิงเปรียบเทียบเช่น สัดส่วนหนี สาธารณะต่อจีดีพี
ดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด ทุนสํารองระหว่างประเทศ อัตราดอกเบี ย แนวโน้มค่าเงินของสกุลเงินของประเทศเพื อนบ้านหรือ
ในภูมิภาคโดยรวมเทียบกับสกุลเงินที กองทุนลงทุน ซึ งการดําเนินการดังกล่าวต้องไม่ขัดกับประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย การบริหารความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนแบบยืดหยุ่น จึงอาจยังมีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน
เงินเหลืออยู่ ซึ งอาจทําให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี ยนหรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้ อีกทั ง การ
ทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุน ซึ งทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น
5. ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 จะไม่ลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และจะไม่ลงทุนโดยตรงในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได้
(NonInvestment grade)ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) และหลักทรัพย์ที ไม่มีการ
ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ในต่างประเทศ ยกเว้นในกรณีขณะที เริ มลงทุน ตราสารดังกล่าวได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อ
ถือลงตํ่ากว่า Investment grade กองทุนจะมีไว้ซึ งตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่วนให้เป็นไป
ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้
6. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทั งหมดมาลงทุนในประเทศไทย ทั งนี เพื อประโยชน์ของกองทุนโดย
รวมโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุน เช่น ในกรณีที มีความ
ผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที การเปลี ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทําให้การลงทุนในต่างประเทศ
ขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื นใดที เกิดจากสาเหตุที ไม่สามารถควบคุมได้ เช่นการเปลี ยนแปลงของกฎหมาย
หรือประกาศที เกี ยวข้อง
เงื อนไขอื น
1. ในขณะที จัดตั งกองทุน สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดให้ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนรวมที ลงทุนในต่างประเทศ (foreign
investment fund) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเพื อกองทุนดังกล่าวต้องเป็นการลงทุนในต่างประเทศ (offshore
investment) เป็นหลักโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั งนี การคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามวรรคหนึ งการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะ
เวลาดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
• ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
• ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ

•ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ
ในกรณีที การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการ
แก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าว
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน ( classes หรือ subclasses of shares) ทั งนี 
โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงกองทุนรวมต่าง
ประเทศที กองทุนลงทุนที แตกต่างไปจากที ระบุในรายละเอียดโครงการกองทุนนี เช่น กรณีที กองทุนรวมต่างประเทศกองเดิมมี
การเปลี ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ เปลี ยนแปลงรายละเอียดการซื อขาย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย เปลี ยน
บริษัทจัดการ หรือกรณีอื นที ทําให้กองทุนนี อาจได้รับผลกระทบในทางลบ โดยกองทุนรวมต่างประเทศที อาจมีการพิจารณา
เลือกลงทุนทดแทนกองทุนเดิม จะต้องมีนโยบายการลงทุนที ยังสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ทั งนี ในกรณีดัง
กล่าวจะเป็นไปเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั นๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว
3. ในกรณีที กองทุนลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักนั น หากปรากฏว่า
กองทุนหลักนั นมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
เงื อนไข ในกรณีที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) แจ้งเหตุที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที ปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที สนใจจะลงทุนเพื อให้ผู้ที สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม
ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย
ทั งนี ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในกรณีที มีการดําเนินการเปลี ยน/โอนย้าย กองทุนจะยกเว้นไม่นําเรื องการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน
ข้อมูลกองทุน Hang Seng HShare Index ETF ซึ งเป็นกองทุนรวมในต่างประเทศที กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลน
จ#์1 จะพิจารณาลงทุน”
แหล่งข้อมูล: www.hangseng.com.etf 
1. Hang Seng HShare Index ETF, Prospectus as of July 25, 2013 
2. Fund Fact Sheet, January, 2014 ของกองทุน Hang Seng HShare Index ETF 
ทั งนี ข้อมูลต่อไปนี อาจมีการเปลี ยนแปลงจากข้อมูล ณ วันที ที แสดง โดยส่วนที เปลี ยนแปลงไปจะเป็นไปตามข้อมูลในหนังสือชี 
ชวนของกองทุน Hang Seng HShare Index ETF ที มีการแก้ไขเพิ มเติมหรือที มีการให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันขึ น

1.ข้อมูลกองทุน Hang Seng HShare Index ETF 

ชื อกองทุนรวมในต่างประเทศ Hang Seng HShare Index ETF
ประเภทและวัตถุประสงค์การลงทุน Hang Seng HShare Index ETF เป็นกองทุนประเภท Exchange

Traded Fund (ETF)  ที มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนที 
สอดคล้องใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Hang Seng China
Enterprises Index
(ที มา: Hang Seng HShare Index ETF, Prospectus as of July
25,2013)
สกุลเงินฐาน (Base Currency)  ของกองทุน คือ ดอลล่าร์ฮ่องกง
(HKD)

วันที จดทะเบียนจัดตั งกองทุน 10 ธันวาคม 2546
ตลาดหลักทรัพย์ที จดทะเบียนซื อขาย  (Listed
Market)

ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong Kong :
“SEHK”)

รหัสหลักทรัพย์ 2828
บริษัทจัดการ (Management Company) Hang Seng Investment Management Limited
การจ่ายเงินปันผล 2 ครั งต่อปี (ถ้ามี)

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (Total Expenses
Ratio)

0.65% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ผู้ดูแลผลประโยชน ์(Trustee) HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited
วันที จดทะเบียนจัดตั งกองทุน 10 ธันวาคม 2546

มูลค่าขั นตํ าของการซื อขาย (Trading Unit) 200 หน่วย (Unit)

2.ข้อมูลสําคัญเกี ยวกับ ดัชน ีHang Seng China Enterprises Index (HShare Index) 
ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index จัดทําโดย Hang Seng Indexes Company Limited (HSIL) เผยแพร่ครั งแรกเมื อวันที  8 ส.ค.2537 จดทะเบียนที ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (SEHK)
ปัจจุบันมีเผยแพร่ทาง internet เช่น www.hsi.com.hk หรือ Bloomberg 
• ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index มีส่วนประกอบเป็นหุ้นจํานวน 40 หลักทรัพย์ที มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalisation) สูงสุดที คัดเลือกมาเป็นส่วนประกอบของดัชนีและมี
น้ําหนักของหุ้นแต่ละตัวไม่เกินร้อยละ 10 
• ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index มีการคํานวณ โดยวิธี Freefloatadjusted Market Capitalisation ซึ งประกอบด้วยหุ้นจํานวน 40 หลักทรัพย์ที มีมูลค่าตลาดหุ้นปรับด้วย Free
Float สูงสุดเฉลี ย 12 เดือนย้อนหลัง และมีสภาพคล่องสมํ่าเสมอในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง
• ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index จะมีความถี ในการทบทวนเปลี ยนแปลง (review) โดย HSIL ทุกไตรมาสซึ งอาจทําให้หลักทรัพย์ที เป็นส่วนประกอบของดัชนีมีการเปลี ยนแปลง
(แหล่งที มาของข้อมูล: www.hangseng.com.etf, Hang Seng HShare Index ETF, Prospectus as of July 25, 2013 ) 
3.ความเสี ยงที สําคัญของ Hang Seng HShare Index ETF 
3.1 ปัจจัยที มีผลทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของ กองทุน Hang Seng HShare Index ETF (ต่อไปในหัวข้อนี จะเรียกว่า “กองทุน HShare ETF”) ผันผวน
• การเปลี ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน HShare ETF ขึ นอยู่กับการเปลี ยนแปลงของสภาวะตลาด อันมีปัจจัยมาจากสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ตลาดการเงิน เป็นต้น
นอกจากนี การเปลี ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน HShare ETF จะขึ นอยู่กับหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ฐานะทางการเงิน ภาคอุตสาหกรรม ที ตั งทางภูมิศาสตร์ของผู้ออกหลัก
ทรัพย์ และระดับของเงินลงทุนของผู้ออก
• ในกรณีที ดัชน ีHang Seng China Enterprises มีการกระจุกตัวในการลงทุนในหลักทรัพย์ของอุตสาหกรรมหนึ ง ๆ หรือกลุ่มของอุตสาหกรรมใด ๆ กองทุน HShare ETF ก็จะมีการลงทุนที 
กระจุกตัวในลักษณะเดียวกันด้วย และในกรณีนี ผลการดําเนินงานของ กองทุน HShare ETF อาจจะขึ นอยู่กับผลการดําเนินงานของอุตสาหกรรม หรือกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว และอาจมีความ
ผันผวนมากกว่ากองทุนอื น ๆ ที มีการกระจุกตัวในการลงทุนน้อยกว่า
• ผู้จัดการกองทุน HShare ETF อาจลงทุนในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ งในสัดส่วนสูงอย่างมีนัยสําคัญ ในกรณีนี ผลการดําเนินงานของกองทุน HShare ETF อาจจะขึ นอยู่กับผลการดําเนิน
งานของหลักทรัพย์นั น ๆ และอาจมีความผันผวนมากกว่ากองทุนอื น ๆ ที มีการกระจายการลงทุนมากกว่า
• กองทุน HShare ETF ไม่ได้บริหารกองทุนเชิงรุก (actively managed) โดยผู้จัดการกองทุนจะไม่มีสิทธิที จะคัดเลือกหลักทรัพย์รายตัวเพื อลงทุน หรือ ไม่สามารถที จะบริหารจัดการกองทุน
แบบปกป้อง (defensive positions) ในช่วงภาวะตลาดขาลง ดังนั น หากดัชนี Hang Seng China Enterprises ปรับตัวลง จะส่งผลให้หน่วยลงทุนของกองทุน HShare ETF ลดลงด้วยเช่นกัน
• เมื อผู้ลงทุนใน “กองทุน HShare ETF” ขายคืนหน่วยลงทุน อาจได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ มแรก หรือได้รับผลขาดทุน

3.2 ปัจจัยหรือความเสี ยงเพิ มเติม ที เกี ยวข้องกับ “HShare ETF” ที ต้องพิจารณาเพิ มเติม
• ความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV)/หน่วย และ ราคาซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK: 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ/ิหน่วย ของกองทุน HShare ETF โดยทั วไปจะผันผวนเป็นไปตามความเคลื อนไหวของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises 
ระดับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises ที เป็นข้อมูลในระหว่างวัน อาจจะมีความแตกต่างจากราคาปิด ณ สิ นวันของดัชนีนี ในตลาดหลักทรัพย์ SEHK 
หน่วยลงทุนของกองทุน HShare ETF ที มีการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK จะซื อขายด้วยราคาตลาดในขณะนั น ซึ งจะผันผวนในระหว่างวันทําการซื อขาย
แม้ว่าโดยหลักการจะคาดการณ์ว่า ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน HShare ETF ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK ควรจะใกล้เคียงกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV)/หน่วย แต่มีโอกาสที  2
ค่านี จะแตกต่างกัน เนื องจากความต้องการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ , สภาพคล่องและส่วนต่างของราคาเสนอซื อเสนอขาย ซึ งสาเหตุเหล่านี จะทําให้ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน H
Share ETF ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK มีค่าสูงกว่า หรือ ตํ่ากว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV)/หน่วยของกองทุน HShare ETF ได ้ นั นคือ สามารถเกิด Premium หรือ Discount ได ้
• ความสัมพันธ์กับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises : ผลการดําเนินงานของ กองทุน HShare ETF อาจไม่เท่ากับผลการดําเนินงานของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises ความแตก
ต่างอาจมีสาเหตุเนื องจากกองทุน HShare ETF มีค่าใช้จ่ายของกองทุน และปัจจัยอื น ๆ เช่น การปรับค่า NAV ความสัมพันธ์ที ไม่สมบูรณ์ของหลักทรัพย์ที กองทุน HShare ETF ลงทุน กับหลัก
ทรัพย์ในดัชน ีHang Seng China Enterprises ความแตกต่างของเวลาในการปรับหลักทรัพย์ระหว่าง กองทุน HShare ETF กับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises กองทุน HShare ETF
อาจจะไม่ได้ลงทุนในหลักทรัพย์ครบทุกตัวที เป็นส่วนประกอบของดัชนี Hang Seng China Enterprises โดยการใช้กลยุทธ ์sampling techniques หรือ การใช ้Futures หรืออนุพันธ์อื น อาจมี
ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของผลการดําเนินงานของกองทุน HShare ETF กับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises ได ้
• การซื อขาย และการ Listed : หากดัชนี Hang Seng China Enterprises ถูกยกเลิก หรือ ใบอนุญาตของผู้จัดการกองทุน HShare ETF กับผู้มีสิทธ ิ(proprietor and provider) ในดัชนี Hang
Seng China Enterprises ถูกยกเลิก ผู้จัดการกองทุน HShare ETF โดยการหารือกับ Trustee อาจขออนุญาตจากหน่วยงานผู้กํากับดูแล เพื อใช้ดัชนีอื นแทนดัชนี Hang Seng China
Enterprises โดยดัชนีนั นจะเป็นดัชนีที มีตลาดรองซื อขาย และมีวัตถุประสงค์ในทํานองเดียวกับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว กองทุน HShare ETF ก็จะ
ยังคงมีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนที สอดคล้องกับดัชนีเช่นเดิม
หากหน่วยลงทุนเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ (SEHK) ผู้จัดการกองทุนโดยการหารือกับ Trustee อาจขออนุญาตจากหน่วยงานผู้กํากับดูแล เพื อบริหารกองทุน HShare ETF ในลักษณะ
Traditional Index โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ซึ งในกรณีนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอนหน่วยลงทุน หรืออีกกรณีผู้จัดการกองทุนอาจยกเลิก
กองทุน กองทุน HShare ETF ได ้ หาก Trustee พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ และเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนอาจสูง
หรือต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้
แม้ว่ากองทุน HShare ETF จะจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะมีปริมาณซื อขายมาก (active trading) 
ส่วนประกอบของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises อาจมีการเปลี ยนแปลง และหลักทรัพย์ที เป็นส่วนประกอบของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises อาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลัก
ทรัพย์จดทะเบียนได้
• ความผันผวนของตลาดหุ้น : มูลค่าของหุ้น รวมถึงหุ้น HShare อาจมีความผันผวน จากผลกระทบอันมีปัจจัยมาจากผู้ออก การเปลี ยนแปลงทางการเมือง สภาวะเศรษฐกิจ ซึ งในระยะสั นราคา
หุ้นอาจมีความผันผวนสูงอันเนื องมาจากปัจจัยเหล่านี ปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อหุ้นแต่ละประเภท หรือแต่ละส่วนของตลาดแตกต่างกัน เช่น หุ้นประเภท Large Cap จะได้รับผลกระทบต่าง
จากหุ้นประเภท Small Cap, “หุ้นเติบโต” (Growth Stock) จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยข้างต้นต่างจาก หุ้นคุณค่า” (Value Stock) 
ปัจจัยภายในของบริษัทจดทะเบียน, ปัจจัยการเมือง และสภาวะทางเศรษฐกิจ อาจมีผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียนรายใดรายหนึ ง หรือบริษัทจดทะเบียนในธุรกิจอุตสาหกรรมหนึ ง ๆ หรือกระทบ
ตลาดในภาพรวมทั งหมดได้
• การให้ยืมหลักทรัพย์ : กองทุน HShare ETF มีความเสี ยงหากมีการทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ได้แก่ ความเสี ยงจากการทําธุรกรรมกับคู่สัญญา (Counterparty Risk) ซึ งเกิดจากการไม่
ปฏิบัติตามสัญญาของคู่สัญญา ความเสี ยงของกฎหมาย (Regulatory Risk) ที เปลี ยนแปลง เป็นโมฆะ หรือสัญญาไม่มีสามารถบังคับใช้ได้ และความเสี ยงของตลาด (Market Risk) จากความ
ผันผวนของตลาด สภาพคล่องของตลาด และความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน
• การ Short Selling : กองทุน HShare ETF อาจทํา short sales หากคาดการณ์ว่า ราคาของหลักทรัพย์ที ซื อในตลาดจะเป็นราคาที ตํ่ากว่าราคาที จะขายได้ตามธุรกรรม short sales โอกาสที 
จะขาดทุนจากธุรกรรม short sales จะแตกต่างจากการทําลงทุนด้วยเงินสดในหุ้นตัวเดียวกัน โดยโอกาสที จะขาดทุนจากธุรกรรม short sales ไม่มีเพดานสูงสุด เพราะราคาหุ้นตัวนั น สามารถขึ น
ไปได้อย่างไม่มีเพดาน ในขณะที หากลงทุนซื อขายหุ้นตัวเดียวกันด้วยเงินสด โอกาสขาดทุนสูงสุดจะเท่ากับเงินลงทุนเริ มแรกเท่านั น
• การเปลี ยนแปลงของผู้ออกหลักทรัพย:์ การเปลี ยนแปลงสถานะทางการเงินของผู้ออก, การเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือการเมืองอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของผู้ออก ผู้ออกหลัก
ทรัพย์ที เป็นบริษัทขนาดเล็ก หรือเป็นที รู้จักน้อยกว่าจะมีความผันผวนของมูลค่าหลักทรัพย์มากกว่าบริษัทขนาดใหญ่ ปัจจัยที ส่งผลกระทบต่อผู้ออกหลักทรัพย์แต่ละบริษัทนี อาจมีผลกระทบต่อ
หลักทรัพย์ที เป็นส่วนประกอบของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises 
• Market Maker: อาจมีหรือไม่มี Market Maker สําหรับกองทุน HShare ETF ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าสภาพคล่องในตลาดรองอาจได้รับผลกระทบในทางลบหากกองทุนไม่มี Market Maker 
• ความเสี ยงจากการเลิกกองทุน HShare ETF : กองทุน HShare ETF อาจถูกยกเลิกโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงือนไขในหัวข้อ “การเลิกกองทุน HShare ETF” ซึ งในขณะที เลิกกองทุน
ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าอาจได้รับเงินลงทุนน้อยกว่าที ได้ลงทุนไว้ได้
• ความเสี ยงที เกี ยวกับการจ่ายเงินปันผลจากเงินลงทุนเริ มแรก หรือมีผลกระทบต่อเงินลงทุนเริ มแรก : ผู้จัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากเงินลงทุนเริ มแรก หรือมีผลไปกระทบไปลดเงิน
ลงทุนเริ มแรก (capital) ตามดุลพินิจของผู้จัดการ ซึ งการจ่ายเงินปันผลในลักษณะดังกล่าวจะเป็นการคืนหรือไถ่ถอนเงินลงทุนเริ มแรกบางส่วนของผู้ลงทุนคืนให้ผู้ลงทุนไปด้วย อาจส่งผลให้
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนลดลงทันที
3.3 ปัจจัยความเสี ยงทั วไปที เกี ยวข้องกับแผ่นดินใหญ่
• การเมืองและเศรษฐกิจ : การลงทุนของกองทุน HShare ETF จะสอดคล้องกับหลักทรัพย์ส่วนประกอบของดัชน ีHang Seng China Enterprises ซึ งหุ้นที เป็นส่วนประกอบของดัชนีจะรวมถึง
หุ้นของบริษัท/นิติบุคคลที ดําเนินการในจีนแผ่นดินใหญ่ (Mainland incorporated enterprises) และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (SEHK) ซื อขายในฮ่องกง (HShares) เป็นหลัก
บริษัทเหล่านี มีธุรกิจที ขึ นกับโอกาสการเติบโตของจีนแผ่นดินใหญ่อย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าสภาวะทางเศรษฐกิจในจีนแผ่นดินใหญ่จะแตกต่างจากประเทศที พัฒนา
แล้วในหลายด้าน รวมถึงบทบาทของภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ, ระดับการพัฒนา, อัตราการเติบโต และการควบคุมการแลกเปลี ยนเงินตรา กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบของตลาดทุน
อาจยังไม่พัฒนาเทียบเท่ากับประเทศที พัฒนาแล้ว
การลงทุนของกองทุน HShare ETF มีความเสี ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) และมีความเสี ยงเฉพาะจากการตลาดในจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ งปัจจัยความเสี ยงเฉพาะเหล่านี 
จะไม่ใช่ลักษณะเดียวกับตลาดที พัฒนาแล้ว เช่น
1. สภาพคล่องน้อยกว่า และความมีประสิทธิภาพที น้อยกว่าของตลาดหลักทรัพย์
2. ความผันผวนของราคาที สูงกว่า
3. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และการควบคุมการแลกเปลี ยน
4. ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนที เผยแพร่มีน้อยกว่า
5. ข้อจํากัดในการส่งเงินกลับออกนอกประเทศ
6. ค่าใช้จ่ายในการทํา Transaction ค่าใช้จ่ายผู้ดูแลผลประโยชน์ที สูงกว่า รวมถึงความเสี ยงที สูงกว่าในการ Settlement 
7. ความยากในเรื องของการบังคับสัญญา
8. ระดับการบังคับใช้กฎหมายเกี ยวกับตลาดทุนน้อยกว่า
9. มาตรฐานบัญชีที แตกต่างกัน การเปิดเผยข้อมูล และรายงานต่างๆ
10. การแทรกแซงของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ
11. อัตราเงินเฟ้อที สูงกว่า
12. ความไม่แน่นอนทางสังคม, การเมือง และเศรษฐกิจ
13. ความเสี ยงของการยึดทรัพย์หรือการเวนคืน และการก่อการร้าย

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไข
หรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
พิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที แก้ไข เปลี ยนแปลงของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ดังกล่าว โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดําเนินการ ทั งนี ใน
กรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั นๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิด
ไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารหนี 
1.1.1 พันธบัตร
1.1.2 ตั วเงินคลัง
1.1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.1.4 ตั วแลกเงิน
1.1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตามข้อ 1.1.1  1.1.7 ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิง
จากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนในตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้าตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี) ตามที ระบุไว้ในตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย
ส่วนที  2 ถึง ส่วนที  4 เป็นไปตามประกาศ
ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซื อขายล่วงหน้า (derivatives)

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่าง เพื อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนได้ เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาด
ทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีหนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ ประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติม และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที แก้ไข เปลี ยนแปลงของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุนดังกล่าว โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดําเนินการ ทั งนี ใน
กรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั นๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้วทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทํา
สัญญาในประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที มีการซื อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิก WFE
ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารทุนต่างประเทศ
1.1.1 หุ้น
1.1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มเติมที โอนสิทธิได ้(Transferable Subscription Right: TSR)
1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นหุ้นหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.5 ตราสารทุนอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 – 1.1.4 ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
1.2 ตราสารหนี ต่างประเทศ
1.2.1 พันธบัตร
1.2.2 ตั วเงินคลัง
1.2.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4 ตั วแลกเงิน
1.2.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.2.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตามข้อ 1.2.1  1.2.7 ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนในตั วแลกเงินต่างประเทศ หรือตั วสัญญาใช้เงินต่างประเทศ ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การ
ค้าตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดย สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับผู้รับฝากตามข้อ 3.13.1 ส่วนที  1 ข้อ 2.4
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ในตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

ส่วนที  2: ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ปัจจุบันในการลงทุน
ทั งนี ยกเว้น การลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้ในสัดส่วนมากกว่าหรือเท่ากับ
80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั น

ส่วนที  3 เป็นไปตามประกาศ
ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ ทั งนี ยกเว้น

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

(% ของ NAV)

1 หน่วย CIS

1.1 ในประเทศ ไม่เกิน 10%

1.2 ต่างประเทศ ไม่เกิน 15%

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

(% ของ NAV)

1 หน่วย CIS

1.1 ในประเทศ ไม่เกิน 20%

1.2 ต่างประเทศ ไม่จํากัดอัตราส่วน

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุก
วันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัทจัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ นการ
คํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอก
เหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํารายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการสั งขายคืนหนว
ยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกอง
ทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องใน
ต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื น
ใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E
Wallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดให้มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่อง
ทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที 
เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามมติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้อง
ไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข)  มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1)  เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(2)  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบ
เรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3)  แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผล
ประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4)  ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการ
ขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่า
การขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขายคืนหรือสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่าน
ทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วย
ลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วน
การลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิด
ขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนหรือสับเปลี ยนออกที หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ ซึ งจะดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และ
เป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing
Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วน
การลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วย
ลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการ
ใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมด
ของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งเป็นไปตาม
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies – ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทาง
ปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วน
การลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดัง
กล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนิน
การหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก
เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนด
เพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะ
กําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี 
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน
มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
เข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคง
ลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้ADLs บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการทํารายการซื อหน่วย
ลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็น
สําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนด
ไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี 
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพคล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่เพียงพอใน
การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชย
ต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption Gate ในกรณีที ได้รับ
ชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวม
ของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยังคงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํา
รายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings
และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วย
ลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้notice period บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะ
ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุน
รวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณ
จากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช้
Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่
มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่
ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือได้
ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพ
คล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ
และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน
Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่
ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิด
จากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจ
จะได้รับชําระเงินจากคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก เฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate หรือ
เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้อง
กําหนด

3. การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล
(side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4. บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ
ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ
เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกิน
กว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผล
ประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารง
ความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วน
บุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วัน
ทําการ

5. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4. และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติดัง
ต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4. (1) (2)
(3) หรือ (5) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั น
ให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 4. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วัน
ทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวัน
ทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื น
และผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคํา
สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบ
ว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจาก
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั ง
ซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้าน
ภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั ง
ในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศ
สหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของ
นิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4

3. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หาก
การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยง
ด้านภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมาย
อื นทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่
เกินร้อยละ 4.280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปีของมูลค่าที เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี ได้แก่ ค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการคํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

โดยกรณีที กองทุนเข้าข่ายเลิกกองทุนตามเงื อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด ก่อนครบระยะเวลา 1 ปี นับตั งแต่วันถัดจากวันจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสําหรับช่วงเวลาตั งแต่วันถัดจากวันที กองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด
จนถึงวันครบระยะเวลา 1 ปี นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปีของจํานวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นก
องทุนรวม

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.696 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปีของมูลค่าที เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี ได้แก่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการคํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ
(2) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายอื นของผู้ดูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ ตามที จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการทําธุรกรรมต่อ
รายการ (Transaction fee) ค่า SWIFT Telex ค่าใช้จ่ายในการส่งไปรษณีย์ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงินเพื อชําระราคาหลักทรัพย์ (Settlement Advance/
Contractual Settlement) จากผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ กรณีเกิดรายการ failed trade ในรายการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายของผู้ดูแลผลประโยชน์ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก ค่าใช้
จ่ายของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศในการให้บริการทั วไป เป็นต้น

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปีของมูลค่าที เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี ได้แก่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการคํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ1.310ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 
(บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนดังกล่าว) 
(1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าธรรมเนียมการเพิ มเงินทุนจดทะเบียน
(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือหรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิก
ใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ
(3) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื น
คืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(4) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกอง
ทุน รวมถึง ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และ ค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการประเมิน
ทรัพย์สินอื น
(5) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินอื นแทนเงิน
(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 0.803 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะทยอยตัดจ่ายค่าโฆษณาตามระยะเวลาของประโยชน์ที ได้รับ หรือบริษัทจัดการจะ
พิจารณากําหนดระยะเวลาที ใช้ในการตัดจ่ายที เหมาะสม โดยระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เกิน 1 ปี นับตั งแต่วันที เกิดค่าโฆษณานั น
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ในหนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและ
บุคคลอื นที เกี ยวข้องกับ กองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ นหรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน
(9) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(10) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
ส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 
(11) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน
(12) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดสรรวงเงินในต่างประเทศเพิ มเติมจากหน่วยงานที มีอํานาจ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมเมื อได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าว
(13) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์ ค่าจัดส่ง และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุน และแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน และเอกสารที เกี ยวข้อง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที เกี ยวข้องกับการดําเนินงาน
ของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลัก
ทรัพย์ทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ป้องกันผลประโยชน์ ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที เกี ยวกับการชําระราคา รับชําระราคา ค่าธรรมเนียมในการทํารายการ ค่าบริการพิเศษที เกี ยวข้องกับการตรวจสอบการลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการแลก
เปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา ค่าประกันความเสี ยงจากการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ
ทั งที เกิดในประเทศไทยและต่างประเทศ หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น
(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุนทั งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตามกฎหมาย ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อ
รักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการประสานงาน
เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทางเป็นต้น
(16) ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับ ผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนฯลฯ
(17) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่า
ใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทางไปรษณีย์
(18) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี ยนและวิธีการคํานวณค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ กับจํานวนเงินที จ่ายชําระจริง
(19) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)
หมายเหตุ : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมตามหัวข้อ 15 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ โดยรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี
การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 
การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1 15.2.2 (1) และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 5 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน ยกเว้นการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามข้อ 15.2.1 วรรคสองจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ข้างต้น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ 15.2.6 (1) ถึง (18) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุน
เฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั น
ยกเว้นกรณีที กองทุนเข้าข่ายเลิกกองทุนตามเงื อนไขการเลิกกองทุน ก่อนครบกําหนดอายุกองทุน บริษัทจัดการจะบันทึกค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและค่าใช้จ่ายรอการตัดจ่ายดังกล่าวที เหลือ
ทั งหมดภายในวันเลิกกองทุน
ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที ใช้ในการคํานวณค่าใช้จ่าย เป็นมูลค่าทรัพย์สินในสกุลเงินบาท

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกิน 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนหน่วยลงทุนในวัน
ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกิน 53.50 บาทต่อรายการ หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1) ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2) ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถ
นําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund
Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ ง
พิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื นๆ โดยนาย
ทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
หมายเหตุ
การคํานวณค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการ
โอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน จะบวกด้วยภาษี มูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ไม่มี

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการดัง
กล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่ง
ของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที 
บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลัก
เกณฑ์ดังนี (ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให ้
บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติ
พิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการใน
กรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที ได้รับการผ่อนผัน โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือ
การหาดอกผลโดยวิธีอื นที กองทุนลงทุนในต่างประเทศ รวมกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที กองทุนลงทุนในประเทศไทย
16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
รายละเอียด
(1) อัตราแลกเปลี ยน : บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนที ตกลงกันระหว่างผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและบริษัทจัดการ โดยเป็นไปตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้ หรือ ที จะประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมในอนาคต โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว
(1.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(1.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล
(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
บริษัทจัดการอาจดําเนินการไม่เป็นไปตามกําหนดเวลาในข้อ 1.11.4 ในกรณีดังต่อไปนี 
1. กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวัน
หยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือไม่สามารถ
ดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็นเพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทํา
ธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับกองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่ โดยบริษัทจัดการ
จะดําเนินการคํานวณและประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ 2.12.4 โดยไม่ชักช้าเมื อได้รับข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
2. กรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการ
3. กรณีที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต. หรือ กรณีที ประกาศกฎระเบียบที เกี ยวข้องของสํานักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ทําได้
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที คํานวณนั น
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น
16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษ
ทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้
ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด
16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 1 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางหนังสือพิมพ์ และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าวด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศข้อมูลดังกล่าวทางช่องทางอื นแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์ และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของ
ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัท
จัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย
16.4.2. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะ
คํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให ้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน
16.4.3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง
หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่
การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลัก
ทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด
เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขาย
หลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มี
การจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้
16.4.4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้
จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

เป็นไปตามประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การ
ขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอด
จนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและ
บริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะ
ผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ#์1

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0133/2558] หน้า 12 / 16



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart China Challenge Fund#1 

1.3. ชื อย่อ :  TCHChallenge#1 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.กองทุนจะเลิกกองทุน หากภายในระยะเวลาประมาณ 1 ปีนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เกิดเหตุตามเงื อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื อกองทุนมี มูลค่าหน่วย
ลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด (โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันครบกําหนดระยะเวลา1 ปี ดังกล่าว ถึงผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับตั งแต่วันสิ นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุน) 
2. เมื อครบระยะเวลา 1 ปีนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนยังไม่ถึงระดับตามเงื อนไขการเลิกกองทุน ตามข้อ 1 กองทุนจะเปิดให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื อ หรือ ขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ โดยเริ มในวันทําการแรกหลังครบ 1 ปี เว้นแต่บริษัทจัดการจะกําหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื น
เพื ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงรับทราบ และยินยอมให้ดําเนินการทั งหมดข้างต้นแล้ว หากมีการเปลี ยนแปลงกําหนดวันเปิดให้บริการซื อขาย
บริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี หากเกิดเหตุตามเงื อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด กองทุนจะ
ดําเนินการเลิกกองทุน เพื อคืนเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังถือหน่วยลงทุนอยู่ ณ วันนั น ตามข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของนายทะเบียนและตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ถือต่อจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายแล้วทั งหมด
ทั งนี เงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนเมื อเกิดเหตุตามเงื อนไขการเลิกกองทุน ตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้นเมื อคํานวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุน อาจมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าหน่วย
ลงทุน 10.86 บาท ที เป็นเงื อนไขในการเลิกกองทุนดังกล่าว เนื องจากการหักค่าใช้จ่าย และกันสํารองค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องของกองทุน และการปรับตัวขึ นลงของราคา หรือผลตอบแทนของหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือมีไว้ในขณะที กองทุนจําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินนั น ซึ งอาจได้รับผลกระทบหรือมีราคาเปลี ยนแปลงลดลง จากความผันผวนของปัจจัยภายในและ
ภายนอกที เกี ยวข้องของหลักทรัพย์ เช่น ฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลี ยน อัตราดอกเบี ย เป็นต้น

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) บริษัทจัดการจะนําเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินวงเงินที ได้รับจัดสรร หรือได้รับ
จัดสรรเพิ มเติมจากหน่วยงานที มีอํานาจในการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศให้แก่บริษัทจัดการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยื นขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมต่อหน่วยงานที มีอํานาจในการจัดสรรวงเงินลงทุน
ในต่างประเทศให้แก่บริษัทจัดการได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที หน่วยงานที มีอํานาจในการจัดสรรวงเงินดังกล่าวกําหนด
และขอสงวนสิทธิในการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนของโครงการและหรือการดําเนินการอื นใดที เกี ยวข้องได้ โดยถือว่าไม่ปฏิบัติผิด
ไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน และถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศหากเกิดกรณีสุดวิสัย เช่น หน่วยงานที มีอํานาจเรียก
วงเงินลงทุนในต่างประเทศคืน และ/ หรือเหตุผลอื นที จําเป็นและสมควร โดยไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดไปจากโครงการ

(4) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกิน 150 ล้านบาท ทั งนี ในกรณีดังกล่าวบริษัทจัดการจะต้องมีวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพียงพอที จะรองรับ
หรือสามารถขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมเพื อรองรับได้ โดยเป็นไปตามแนวทางที หน่วยงานที มีอํานาจอนุญาต หรือ
เห็นชอบให้ดําเนินการได้

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 2.8 หน่วย (มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน) 
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัดไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุด
ไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์บริษัทจัดการ หรือช่องทาง
อื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนใน
สัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยในขณะที จัดตั งกองทุน กองทุนมีเป้าหมายที จะเน้นลงทุนในกองทุน Hang Seng HShare Index ETF เป็นหลัก ดังนั น จึงมีวัตถุประสงค์เพื อสร้าง
ผลตอบแทนของกองทุน ให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับผลตอบแทนของกองทุน Hang Seng HShare Index ETF โดยเป็นทางเลือกในการลงทุนให้กับผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการ
ลงทุนบางส่วนไปยังช่องทางการลงทุนที สะท้อนผลตอบแทนของดัชนีตราสารทุนของบริษัทในประเทศจีนที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศฮ่องกง คือ ดัชนี Hang Seng China
Enterprises 
อย่างไรก็ตาม เนื องจากกองทุนนี มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนที ต้องหักออกจากกองทุน รวมถึงความจําเป็นในการดํารงสภาพคล่องของกองทุนไว้บางส่วน รวมถึงการ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราซึ งขึ นอยู่กับดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ปัจจัยเหล่านี อาจมีผลทําให้ผลการดําเนินงานของกองทุนตํ่ากว่าดัชนี Hang Seng
China Enterprises และหรือกองทุน Hang Seng HShare Index ETF ซึ งเหตุผลดังกล่าวมีส่วนทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี อาจจะไม่ได้เคลื อนไหวขึ นลงตามดัชนี Hang Seng H
Share Index ETF และหรือกองทุน Hang Seng HShare Index ETF อย่างสมบูรณ์
ผู้ลงทุนที จะพิจารณาลงทุนในกองทุนนี จึงต้องสามารถยอมรับความเสี ยงของดัชนีตราสารทุนของบริษัทในประเทศจีนที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศฮ่องกง Hang Seng HShare
Index ETF และความเสี ยงของการลงทุนในหุ้นของบริษัทประเทศจีนที จดทะเบียนในประเทศฮ่องกง ที อาจมีความผันผวนสูงได้ และยังคงมีความเสี ยงของอัตราแลกเปลี ยนด้วย เพราะกองทุนนี 
อาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราที อาจเกิดขึ นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์
ในแต่ละขณะขึ นอยู่กับดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน Hang Seng HShare Index ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ฮ่องกง (HONG KONG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ทั งนี จะทําเพื อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านั น

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
ตัวชี วัด (Benchmark) ของกองทุนนี คือ ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index 
และในการแสดงดัชนีชี วัดผลการดําเนินงานดังกล่าว บริษัทจัดการจะแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี ยน ที สอดคล้องกับการวัดผลการดําเนินงานของกองทุน ณ วันทําการที คํานวณ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผยข้อมูล/
อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

1. กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุน
เดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนมีเป้าหมายที 
จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน Hang Seng HShare Index ETF ซึ ง
กองทุน Hang Seng HShare Index ETF มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื อสร้างผลตอบแทน (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ที สอดคล้อง
ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Hang Seng China Enterprises โดยกลยุทธ์หลักจะลงทุนในหุ้นที เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนี Hang Seng China Enterprises กองทุน Hang Seng HShare Index ETF บริหารและจัดการโดย Hang Seng
Investment Management Limited โดยจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong
Kong : “SEHK”) 
2. ส่วนที เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที สํานักงาน
ก.ล.ต กําหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นใน
ต่างประเทศ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนรวมที มีวัตถุประสงค์เพื อบริหารสภาพคล่อง ตราสารหนี เงินฝากในสถาบัน
การเงินต่างประเทศ ทั งนี บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที เป็นการลงทุนในประเทศ เช่น ตราสารแห่งหนี ใน
ประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่
กรณี ตํ่ากว่า 1 ปี หรือการลงทุนอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั งนี เพื อ
อํานวยความสะดวกหรือเพื อป้องกันปัญหาในการดําเนินงานของกองทุน เช่น เพื อรอการลงทุน หรือเพื อชําระค่าใช้จ่าย เพื อ
รักษาสภาพคล่อง หรือเพื อการอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกัน หรือในกรณีที เกิดเหตุผิดปกติที เกิดจากปัจจัยที ควบคุมไม่ได้
เป็นต้น
3. เนื องจากกองทุนนี มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนที ต้องหักออกจากกองทุน รวมถึงความจําเป็นในการ
ดํารงสภาพคล่องของกองทุนไว้บางส่วน รวมถึงการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราซึ งขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ปัจจัยเหล่านี อาจมีผลทําให้ผลการดําเนินงานของกองทุนตํ่ากว่าดัชนี Hang Seng
China Enterprises และหรือกองทุนHang Seng HShare Index ETF ซึ งเหตุผลดังกล่าวมีส่วนทําให้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี อาจจะไม่ได้เคลื อนไหวขึ นลงตามดัชนี Hang Seng China Enterprises และหรือกองทุน Hang Seng HShare
Index ETF อย่างสมบูรณ์
4. กองทุน Hang Seng HShare Index ETF อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management(EPM)) เช่น การทําสัญญาฟิวเจอร์ส และ/หรือสัญญา
ออปชั น ที อ้างอิงกับหลักทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิงที กองทุนหลักลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําให้กองทุนหลักสามารถสร้าง
ผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
ส่วนกองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 อาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้อง
กับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราที อาจเกิดขึ นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ น
อยู่กับดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที เกี ยวข้อง เช่น อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ฐานะความเข้มแข็งของประเทศในเชิงเปรียบเทียบเช่น สัดส่วนหนี สาธารณะต่อจีดีพี
ดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด ทุนสํารองระหว่างประเทศ อัตราดอกเบี ย แนวโน้มค่าเงินของสกุลเงินของประเทศเพื อนบ้านหรือ
ในภูมิภาคโดยรวมเทียบกับสกุลเงินที กองทุนลงทุน ซึ งการดําเนินการดังกล่าวต้องไม่ขัดกับประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย การบริหารความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนแบบยืดหยุ่น จึงอาจยังมีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน
เงินเหลืออยู่ ซึ งอาจทําให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี ยนหรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้ อีกทั ง การ
ทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุน ซึ งทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น
5. ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 จะไม่ลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และจะไม่ลงทุนโดยตรงในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได้
(NonInvestment grade)ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) และหลักทรัพย์ที ไม่มีการ
ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ในต่างประเทศ ยกเว้นในกรณีขณะที เริ มลงทุน ตราสารดังกล่าวได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อ
ถือลงตํ่ากว่า Investment grade กองทุนจะมีไว้ซึ งตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่วนให้เป็นไป
ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้
6. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทั งหมดมาลงทุนในประเทศไทย ทั งนี เพื อประโยชน์ของกองทุนโดย
รวมโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุน เช่น ในกรณีที มีความ
ผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที การเปลี ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทําให้การลงทุนในต่างประเทศ
ขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื นใดที เกิดจากสาเหตุที ไม่สามารถควบคุมได้ เช่นการเปลี ยนแปลงของกฎหมาย
หรือประกาศที เกี ยวข้อง
เงื อนไขอื น
1. ในขณะที จัดตั งกองทุน สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดให้ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนรวมที ลงทุนในต่างประเทศ (foreign
investment fund) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเพื อกองทุนดังกล่าวต้องเป็นการลงทุนในต่างประเทศ (offshore
investment) เป็นหลักโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั งนี การคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามวรรคหนึ งการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะ
เวลาดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
• ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
• ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ

•ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ
ในกรณีที การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการ
แก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าว
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน ( classes หรือ subclasses of shares) ทั งนี 
โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงกองทุนรวมต่าง
ประเทศที กองทุนลงทุนที แตกต่างไปจากที ระบุในรายละเอียดโครงการกองทุนนี เช่น กรณีที กองทุนรวมต่างประเทศกองเดิมมี
การเปลี ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ เปลี ยนแปลงรายละเอียดการซื อขาย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย เปลี ยน
บริษัทจัดการ หรือกรณีอื นที ทําให้กองทุนนี อาจได้รับผลกระทบในทางลบ โดยกองทุนรวมต่างประเทศที อาจมีการพิจารณา
เลือกลงทุนทดแทนกองทุนเดิม จะต้องมีนโยบายการลงทุนที ยังสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ทั งนี ในกรณีดัง
กล่าวจะเป็นไปเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั นๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว
3. ในกรณีที กองทุนลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักนั น หากปรากฏว่า
กองทุนหลักนั นมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
เงื อนไข ในกรณีที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) แจ้งเหตุที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที ปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที สนใจจะลงทุนเพื อให้ผู้ที สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม
ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย
ทั งนี ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในกรณีที มีการดําเนินการเปลี ยน/โอนย้าย กองทุนจะยกเว้นไม่นําเรื องการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน
ข้อมูลกองทุน Hang Seng HShare Index ETF ซึ งเป็นกองทุนรวมในต่างประเทศที กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลน
จ#์1 จะพิจารณาลงทุน”
แหล่งข้อมูล: www.hangseng.com.etf 
1. Hang Seng HShare Index ETF, Prospectus as of July 25, 2013 
2. Fund Fact Sheet, January, 2014 ของกองทุน Hang Seng HShare Index ETF 
ทั งนี ข้อมูลต่อไปนี อาจมีการเปลี ยนแปลงจากข้อมูล ณ วันที ที แสดง โดยส่วนที เปลี ยนแปลงไปจะเป็นไปตามข้อมูลในหนังสือชี 
ชวนของกองทุน Hang Seng HShare Index ETF ที มีการแก้ไขเพิ มเติมหรือที มีการให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันขึ น

1.ข้อมูลกองทุน Hang Seng HShare Index ETF 

ชื อกองทุนรวมในต่างประเทศ Hang Seng HShare Index ETF
ประเภทและวัตถุประสงค์การลงทุน Hang Seng HShare Index ETF เป็นกองทุนประเภท Exchange

Traded Fund (ETF)  ที มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนที 
สอดคล้องใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Hang Seng China
Enterprises Index
(ที มา: Hang Seng HShare Index ETF, Prospectus as of July
25,2013)
สกุลเงินฐาน (Base Currency)  ของกองทุน คือ ดอลล่าร์ฮ่องกง
(HKD)

วันที จดทะเบียนจัดตั งกองทุน 10 ธันวาคม 2546
ตลาดหลักทรัพย์ที จดทะเบียนซื อขาย  (Listed
Market)

ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong Kong :
“SEHK”)

รหัสหลักทรัพย์ 2828
บริษัทจัดการ (Management Company) Hang Seng Investment Management Limited
การจ่ายเงินปันผล 2 ครั งต่อปี (ถ้ามี)

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (Total Expenses
Ratio)

0.65% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ผู้ดูแลผลประโยชน ์(Trustee) HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited
วันที จดทะเบียนจัดตั งกองทุน 10 ธันวาคม 2546

มูลค่าขั นตํ าของการซื อขาย (Trading Unit) 200 หน่วย (Unit)

2.ข้อมูลสําคัญเกี ยวกับ ดัชน ีHang Seng China Enterprises Index (HShare Index) 
ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index จัดทําโดย Hang Seng Indexes Company Limited (HSIL) เผยแพร่ครั งแรกเมื อวันที  8 ส.ค.2537 จดทะเบียนที ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (SEHK)
ปัจจุบันมีเผยแพร่ทาง internet เช่น www.hsi.com.hk หรือ Bloomberg 
• ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index มีส่วนประกอบเป็นหุ้นจํานวน 40 หลักทรัพย์ที มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalisation) สูงสุดที คัดเลือกมาเป็นส่วนประกอบของดัชนีและมี
น้ําหนักของหุ้นแต่ละตัวไม่เกินร้อยละ 10 
• ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index มีการคํานวณ โดยวิธี Freefloatadjusted Market Capitalisation ซึ งประกอบด้วยหุ้นจํานวน 40 หลักทรัพย์ที มีมูลค่าตลาดหุ้นปรับด้วย Free
Float สูงสุดเฉลี ย 12 เดือนย้อนหลัง และมีสภาพคล่องสมํ่าเสมอในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง
• ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index จะมีความถี ในการทบทวนเปลี ยนแปลง (review) โดย HSIL ทุกไตรมาสซึ งอาจทําให้หลักทรัพย์ที เป็นส่วนประกอบของดัชนีมีการเปลี ยนแปลง
(แหล่งที มาของข้อมูล: www.hangseng.com.etf, Hang Seng HShare Index ETF, Prospectus as of July 25, 2013 ) 
3.ความเสี ยงที สําคัญของ Hang Seng HShare Index ETF 
3.1 ปัจจัยที มีผลทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของ กองทุน Hang Seng HShare Index ETF (ต่อไปในหัวข้อนี จะเรียกว่า “กองทุน HShare ETF”) ผันผวน
• การเปลี ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน HShare ETF ขึ นอยู่กับการเปลี ยนแปลงของสภาวะตลาด อันมีปัจจัยมาจากสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ตลาดการเงิน เป็นต้น
นอกจากนี การเปลี ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน HShare ETF จะขึ นอยู่กับหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ฐานะทางการเงิน ภาคอุตสาหกรรม ที ตั งทางภูมิศาสตร์ของผู้ออกหลัก
ทรัพย์ และระดับของเงินลงทุนของผู้ออก
• ในกรณีที ดัชน ีHang Seng China Enterprises มีการกระจุกตัวในการลงทุนในหลักทรัพย์ของอุตสาหกรรมหนึ ง ๆ หรือกลุ่มของอุตสาหกรรมใด ๆ กองทุน HShare ETF ก็จะมีการลงทุนที 
กระจุกตัวในลักษณะเดียวกันด้วย และในกรณีนี ผลการดําเนินงานของ กองทุน HShare ETF อาจจะขึ นอยู่กับผลการดําเนินงานของอุตสาหกรรม หรือกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว และอาจมีความ
ผันผวนมากกว่ากองทุนอื น ๆ ที มีการกระจุกตัวในการลงทุนน้อยกว่า
• ผู้จัดการกองทุน HShare ETF อาจลงทุนในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ งในสัดส่วนสูงอย่างมีนัยสําคัญ ในกรณีนี ผลการดําเนินงานของกองทุน HShare ETF อาจจะขึ นอยู่กับผลการดําเนิน
งานของหลักทรัพย์นั น ๆ และอาจมีความผันผวนมากกว่ากองทุนอื น ๆ ที มีการกระจายการลงทุนมากกว่า
• กองทุน HShare ETF ไม่ได้บริหารกองทุนเชิงรุก (actively managed) โดยผู้จัดการกองทุนจะไม่มีสิทธิที จะคัดเลือกหลักทรัพย์รายตัวเพื อลงทุน หรือ ไม่สามารถที จะบริหารจัดการกองทุน
แบบปกป้อง (defensive positions) ในช่วงภาวะตลาดขาลง ดังนั น หากดัชนี Hang Seng China Enterprises ปรับตัวลง จะส่งผลให้หน่วยลงทุนของกองทุน HShare ETF ลดลงด้วยเช่นกัน
• เมื อผู้ลงทุนใน “กองทุน HShare ETF” ขายคืนหน่วยลงทุน อาจได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ มแรก หรือได้รับผลขาดทุน

3.2 ปัจจัยหรือความเสี ยงเพิ มเติม ที เกี ยวข้องกับ “HShare ETF” ที ต้องพิจารณาเพิ มเติม
• ความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV)/หน่วย และ ราคาซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK: 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ/ิหน่วย ของกองทุน HShare ETF โดยทั วไปจะผันผวนเป็นไปตามความเคลื อนไหวของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises 
ระดับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises ที เป็นข้อมูลในระหว่างวัน อาจจะมีความแตกต่างจากราคาปิด ณ สิ นวันของดัชนีนี ในตลาดหลักทรัพย์ SEHK 
หน่วยลงทุนของกองทุน HShare ETF ที มีการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK จะซื อขายด้วยราคาตลาดในขณะนั น ซึ งจะผันผวนในระหว่างวันทําการซื อขาย
แม้ว่าโดยหลักการจะคาดการณ์ว่า ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน HShare ETF ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK ควรจะใกล้เคียงกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV)/หน่วย แต่มีโอกาสที  2
ค่านี จะแตกต่างกัน เนื องจากความต้องการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ , สภาพคล่องและส่วนต่างของราคาเสนอซื อเสนอขาย ซึ งสาเหตุเหล่านี จะทําให้ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน H
Share ETF ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK มีค่าสูงกว่า หรือ ตํ่ากว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV)/หน่วยของกองทุน HShare ETF ได ้ นั นคือ สามารถเกิด Premium หรือ Discount ได ้
• ความสัมพันธ์กับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises : ผลการดําเนินงานของ กองทุน HShare ETF อาจไม่เท่ากับผลการดําเนินงานของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises ความแตก
ต่างอาจมีสาเหตุเนื องจากกองทุน HShare ETF มีค่าใช้จ่ายของกองทุน และปัจจัยอื น ๆ เช่น การปรับค่า NAV ความสัมพันธ์ที ไม่สมบูรณ์ของหลักทรัพย์ที กองทุน HShare ETF ลงทุน กับหลัก
ทรัพย์ในดัชน ีHang Seng China Enterprises ความแตกต่างของเวลาในการปรับหลักทรัพย์ระหว่าง กองทุน HShare ETF กับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises กองทุน HShare ETF
อาจจะไม่ได้ลงทุนในหลักทรัพย์ครบทุกตัวที เป็นส่วนประกอบของดัชนี Hang Seng China Enterprises โดยการใช้กลยุทธ ์sampling techniques หรือ การใช ้Futures หรืออนุพันธ์อื น อาจมี
ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของผลการดําเนินงานของกองทุน HShare ETF กับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises ได ้
• การซื อขาย และการ Listed : หากดัชนี Hang Seng China Enterprises ถูกยกเลิก หรือ ใบอนุญาตของผู้จัดการกองทุน HShare ETF กับผู้มีสิทธ ิ(proprietor and provider) ในดัชนี Hang
Seng China Enterprises ถูกยกเลิก ผู้จัดการกองทุน HShare ETF โดยการหารือกับ Trustee อาจขออนุญาตจากหน่วยงานผู้กํากับดูแล เพื อใช้ดัชนีอื นแทนดัชนี Hang Seng China
Enterprises โดยดัชนีนั นจะเป็นดัชนีที มีตลาดรองซื อขาย และมีวัตถุประสงค์ในทํานองเดียวกับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว กองทุน HShare ETF ก็จะ
ยังคงมีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนที สอดคล้องกับดัชนีเช่นเดิม
หากหน่วยลงทุนเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ (SEHK) ผู้จัดการกองทุนโดยการหารือกับ Trustee อาจขออนุญาตจากหน่วยงานผู้กํากับดูแล เพื อบริหารกองทุน HShare ETF ในลักษณะ
Traditional Index โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ซึ งในกรณีนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอนหน่วยลงทุน หรืออีกกรณีผู้จัดการกองทุนอาจยกเลิก
กองทุน กองทุน HShare ETF ได ้ หาก Trustee พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ และเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนอาจสูง
หรือต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้
แม้ว่ากองทุน HShare ETF จะจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะมีปริมาณซื อขายมาก (active trading) 
ส่วนประกอบของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises อาจมีการเปลี ยนแปลง และหลักทรัพย์ที เป็นส่วนประกอบของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises อาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลัก
ทรัพย์จดทะเบียนได้
• ความผันผวนของตลาดหุ้น : มูลค่าของหุ้น รวมถึงหุ้น HShare อาจมีความผันผวน จากผลกระทบอันมีปัจจัยมาจากผู้ออก การเปลี ยนแปลงทางการเมือง สภาวะเศรษฐกิจ ซึ งในระยะสั นราคา
หุ้นอาจมีความผันผวนสูงอันเนื องมาจากปัจจัยเหล่านี ปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อหุ้นแต่ละประเภท หรือแต่ละส่วนของตลาดแตกต่างกัน เช่น หุ้นประเภท Large Cap จะได้รับผลกระทบต่าง
จากหุ้นประเภท Small Cap, “หุ้นเติบโต” (Growth Stock) จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยข้างต้นต่างจาก หุ้นคุณค่า” (Value Stock) 
ปัจจัยภายในของบริษัทจดทะเบียน, ปัจจัยการเมือง และสภาวะทางเศรษฐกิจ อาจมีผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียนรายใดรายหนึ ง หรือบริษัทจดทะเบียนในธุรกิจอุตสาหกรรมหนึ ง ๆ หรือกระทบ
ตลาดในภาพรวมทั งหมดได้
• การให้ยืมหลักทรัพย์ : กองทุน HShare ETF มีความเสี ยงหากมีการทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ได้แก่ ความเสี ยงจากการทําธุรกรรมกับคู่สัญญา (Counterparty Risk) ซึ งเกิดจากการไม่
ปฏิบัติตามสัญญาของคู่สัญญา ความเสี ยงของกฎหมาย (Regulatory Risk) ที เปลี ยนแปลง เป็นโมฆะ หรือสัญญาไม่มีสามารถบังคับใช้ได้ และความเสี ยงของตลาด (Market Risk) จากความ
ผันผวนของตลาด สภาพคล่องของตลาด และความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน
• การ Short Selling : กองทุน HShare ETF อาจทํา short sales หากคาดการณ์ว่า ราคาของหลักทรัพย์ที ซื อในตลาดจะเป็นราคาที ตํ่ากว่าราคาที จะขายได้ตามธุรกรรม short sales โอกาสที 
จะขาดทุนจากธุรกรรม short sales จะแตกต่างจากการทําลงทุนด้วยเงินสดในหุ้นตัวเดียวกัน โดยโอกาสที จะขาดทุนจากธุรกรรม short sales ไม่มีเพดานสูงสุด เพราะราคาหุ้นตัวนั น สามารถขึ น
ไปได้อย่างไม่มีเพดาน ในขณะที หากลงทุนซื อขายหุ้นตัวเดียวกันด้วยเงินสด โอกาสขาดทุนสูงสุดจะเท่ากับเงินลงทุนเริ มแรกเท่านั น
• การเปลี ยนแปลงของผู้ออกหลักทรัพย:์ การเปลี ยนแปลงสถานะทางการเงินของผู้ออก, การเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือการเมืองอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของผู้ออก ผู้ออกหลัก
ทรัพย์ที เป็นบริษัทขนาดเล็ก หรือเป็นที รู้จักน้อยกว่าจะมีความผันผวนของมูลค่าหลักทรัพย์มากกว่าบริษัทขนาดใหญ่ ปัจจัยที ส่งผลกระทบต่อผู้ออกหลักทรัพย์แต่ละบริษัทนี อาจมีผลกระทบต่อ
หลักทรัพย์ที เป็นส่วนประกอบของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises 
• Market Maker: อาจมีหรือไม่มี Market Maker สําหรับกองทุน HShare ETF ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าสภาพคล่องในตลาดรองอาจได้รับผลกระทบในทางลบหากกองทุนไม่มี Market Maker 
• ความเสี ยงจากการเลิกกองทุน HShare ETF : กองทุน HShare ETF อาจถูกยกเลิกโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงือนไขในหัวข้อ “การเลิกกองทุน HShare ETF” ซึ งในขณะที เลิกกองทุน
ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าอาจได้รับเงินลงทุนน้อยกว่าที ได้ลงทุนไว้ได้
• ความเสี ยงที เกี ยวกับการจ่ายเงินปันผลจากเงินลงทุนเริ มแรก หรือมีผลกระทบต่อเงินลงทุนเริ มแรก : ผู้จัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากเงินลงทุนเริ มแรก หรือมีผลไปกระทบไปลดเงิน
ลงทุนเริ มแรก (capital) ตามดุลพินิจของผู้จัดการ ซึ งการจ่ายเงินปันผลในลักษณะดังกล่าวจะเป็นการคืนหรือไถ่ถอนเงินลงทุนเริ มแรกบางส่วนของผู้ลงทุนคืนให้ผู้ลงทุนไปด้วย อาจส่งผลให้
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนลดลงทันที
3.3 ปัจจัยความเสี ยงทั วไปที เกี ยวข้องกับแผ่นดินใหญ่
• การเมืองและเศรษฐกิจ : การลงทุนของกองทุน HShare ETF จะสอดคล้องกับหลักทรัพย์ส่วนประกอบของดัชน ีHang Seng China Enterprises ซึ งหุ้นที เป็นส่วนประกอบของดัชนีจะรวมถึง
หุ้นของบริษัท/นิติบุคคลที ดําเนินการในจีนแผ่นดินใหญ่ (Mainland incorporated enterprises) และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (SEHK) ซื อขายในฮ่องกง (HShares) เป็นหลัก
บริษัทเหล่านี มีธุรกิจที ขึ นกับโอกาสการเติบโตของจีนแผ่นดินใหญ่อย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าสภาวะทางเศรษฐกิจในจีนแผ่นดินใหญ่จะแตกต่างจากประเทศที พัฒนา
แล้วในหลายด้าน รวมถึงบทบาทของภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ, ระดับการพัฒนา, อัตราการเติบโต และการควบคุมการแลกเปลี ยนเงินตรา กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบของตลาดทุน
อาจยังไม่พัฒนาเทียบเท่ากับประเทศที พัฒนาแล้ว
การลงทุนของกองทุน HShare ETF มีความเสี ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) และมีความเสี ยงเฉพาะจากการตลาดในจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ งปัจจัยความเสี ยงเฉพาะเหล่านี 
จะไม่ใช่ลักษณะเดียวกับตลาดที พัฒนาแล้ว เช่น
1. สภาพคล่องน้อยกว่า และความมีประสิทธิภาพที น้อยกว่าของตลาดหลักทรัพย์
2. ความผันผวนของราคาที สูงกว่า
3. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และการควบคุมการแลกเปลี ยน
4. ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนที เผยแพร่มีน้อยกว่า
5. ข้อจํากัดในการส่งเงินกลับออกนอกประเทศ
6. ค่าใช้จ่ายในการทํา Transaction ค่าใช้จ่ายผู้ดูแลผลประโยชน์ที สูงกว่า รวมถึงความเสี ยงที สูงกว่าในการ Settlement 
7. ความยากในเรื องของการบังคับสัญญา
8. ระดับการบังคับใช้กฎหมายเกี ยวกับตลาดทุนน้อยกว่า
9. มาตรฐานบัญชีที แตกต่างกัน การเปิดเผยข้อมูล และรายงานต่างๆ
10. การแทรกแซงของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ
11. อัตราเงินเฟ้อที สูงกว่า
12. ความไม่แน่นอนทางสังคม, การเมือง และเศรษฐกิจ
13. ความเสี ยงของการยึดทรัพย์หรือการเวนคืน และการก่อการร้าย

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไข
หรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
พิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที แก้ไข เปลี ยนแปลงของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ดังกล่าว โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดําเนินการ ทั งนี ใน
กรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั นๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิด
ไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารหนี 
1.1.1 พันธบัตร
1.1.2 ตั วเงินคลัง
1.1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.1.4 ตั วแลกเงิน
1.1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตามข้อ 1.1.1  1.1.7 ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิง
จากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนในตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้าตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี) ตามที ระบุไว้ในตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย
ส่วนที  2 ถึง ส่วนที  4 เป็นไปตามประกาศ
ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซื อขายล่วงหน้า (derivatives)

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่าง เพื อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนได้ เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาด
ทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีหนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ ประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติม และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที แก้ไข เปลี ยนแปลงของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุนดังกล่าว โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดําเนินการ ทั งนี ใน
กรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั นๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้วทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทํา
สัญญาในประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที มีการซื อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิก WFE
ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารทุนต่างประเทศ
1.1.1 หุ้น
1.1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มเติมที โอนสิทธิได ้(Transferable Subscription Right: TSR)
1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นหุ้นหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.5 ตราสารทุนอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 – 1.1.4 ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
1.2 ตราสารหนี ต่างประเทศ
1.2.1 พันธบัตร
1.2.2 ตั วเงินคลัง
1.2.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4 ตั วแลกเงิน
1.2.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.2.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตามข้อ 1.2.1  1.2.7 ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนในตั วแลกเงินต่างประเทศ หรือตั วสัญญาใช้เงินต่างประเทศ ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การ
ค้าตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดย สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับผู้รับฝากตามข้อ 3.13.1 ส่วนที  1 ข้อ 2.4
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ในตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

ส่วนที  2: ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ปัจจุบันในการลงทุน
ทั งนี ยกเว้น การลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้ในสัดส่วนมากกว่าหรือเท่ากับ
80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั น

ส่วนที  3 เป็นไปตามประกาศ
ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ ทั งนี ยกเว้น

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

(% ของ NAV)

1 หน่วย CIS

1.1 ในประเทศ ไม่เกิน 10%

1.2 ต่างประเทศ ไม่เกิน 15%

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

(% ของ NAV)

1 หน่วย CIS

1.1 ในประเทศ ไม่เกิน 20%

1.2 ต่างประเทศ ไม่จํากัดอัตราส่วน

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุก
วันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัทจัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ นการ
คํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอก
เหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํารายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการสั งขายคืนหนว
ยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกอง
ทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องใน
ต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื น
ใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E
Wallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดให้มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่อง
ทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที 
เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามมติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้อง
ไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข)  มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1)  เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(2)  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบ
เรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3)  แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผล
ประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4)  ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการ
ขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่า
การขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขายคืนหรือสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่าน
ทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วย
ลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วน
การลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิด
ขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนหรือสับเปลี ยนออกที หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ ซึ งจะดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และ
เป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing
Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วน
การลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วย
ลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการ
ใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมด
ของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งเป็นไปตาม
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies – ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทาง
ปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วน
การลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดัง
กล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนิน
การหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก
เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนด
เพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะ
กําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี 
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน
มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
เข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคง
ลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้ADLs บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการทํารายการซื อหน่วย
ลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็น
สําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนด
ไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี 
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพคล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่เพียงพอใน
การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชย
ต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption Gate ในกรณีที ได้รับ
ชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวม
ของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยังคงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํา
รายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings
และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วย
ลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้notice period บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะ
ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุน
รวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณ
จากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช้
Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่
มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่
ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือได้
ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพ
คล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ
และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน
Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่
ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิด
จากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจ
จะได้รับชําระเงินจากคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก เฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate หรือ
เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้อง
กําหนด

3. การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล
(side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4. บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ
ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ
เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกิน
กว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผล
ประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารง
ความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วน
บุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วัน
ทําการ

5. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4. และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติดัง
ต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4. (1) (2)
(3) หรือ (5) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั น
ให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 4. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วัน
ทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวัน
ทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื น
และผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคํา
สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบ
ว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจาก
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั ง
ซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้าน
ภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั ง
ในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศ
สหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของ
นิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4

3. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หาก
การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยง
ด้านภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมาย
อื นทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่
เกินร้อยละ 4.280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปีของมูลค่าที เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี ได้แก่ ค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการคํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

โดยกรณีที กองทุนเข้าข่ายเลิกกองทุนตามเงื อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด ก่อนครบระยะเวลา 1 ปี นับตั งแต่วันถัดจากวันจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสําหรับช่วงเวลาตั งแต่วันถัดจากวันที กองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด
จนถึงวันครบระยะเวลา 1 ปี นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปีของจํานวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นก
องทุนรวม

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.696 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปีของมูลค่าที เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี ได้แก่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการคํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ
(2) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายอื นของผู้ดูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ ตามที จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการทําธุรกรรมต่อ
รายการ (Transaction fee) ค่า SWIFT Telex ค่าใช้จ่ายในการส่งไปรษณีย์ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงินเพื อชําระราคาหลักทรัพย์ (Settlement Advance/
Contractual Settlement) จากผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ กรณีเกิดรายการ failed trade ในรายการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายของผู้ดูแลผลประโยชน์ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก ค่าใช้
จ่ายของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศในการให้บริการทั วไป เป็นต้น

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปีของมูลค่าที เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี ได้แก่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการคํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ1.310ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 
(บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนดังกล่าว) 
(1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าธรรมเนียมการเพิ มเงินทุนจดทะเบียน
(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือหรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิก
ใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ
(3) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื น
คืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(4) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกอง
ทุน รวมถึง ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และ ค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการประเมิน
ทรัพย์สินอื น
(5) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินอื นแทนเงิน
(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 0.803 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะทยอยตัดจ่ายค่าโฆษณาตามระยะเวลาของประโยชน์ที ได้รับ หรือบริษัทจัดการจะ
พิจารณากําหนดระยะเวลาที ใช้ในการตัดจ่ายที เหมาะสม โดยระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เกิน 1 ปี นับตั งแต่วันที เกิดค่าโฆษณานั น
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ในหนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและ
บุคคลอื นที เกี ยวข้องกับ กองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ นหรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน
(9) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(10) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
ส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 
(11) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน
(12) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดสรรวงเงินในต่างประเทศเพิ มเติมจากหน่วยงานที มีอํานาจ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมเมื อได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าว
(13) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์ ค่าจัดส่ง และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุน และแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน และเอกสารที เกี ยวข้อง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที เกี ยวข้องกับการดําเนินงาน
ของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลัก
ทรัพย์ทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ป้องกันผลประโยชน์ ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที เกี ยวกับการชําระราคา รับชําระราคา ค่าธรรมเนียมในการทํารายการ ค่าบริการพิเศษที เกี ยวข้องกับการตรวจสอบการลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการแลก
เปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา ค่าประกันความเสี ยงจากการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ
ทั งที เกิดในประเทศไทยและต่างประเทศ หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น
(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุนทั งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตามกฎหมาย ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อ
รักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการประสานงาน
เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทางเป็นต้น
(16) ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับ ผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนฯลฯ
(17) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่า
ใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทางไปรษณีย์
(18) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี ยนและวิธีการคํานวณค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ กับจํานวนเงินที จ่ายชําระจริง
(19) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)
หมายเหตุ : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมตามหัวข้อ 15 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ โดยรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี
การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 
การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1 15.2.2 (1) และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 5 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน ยกเว้นการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามข้อ 15.2.1 วรรคสองจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ข้างต้น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ 15.2.6 (1) ถึง (18) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุน
เฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั น
ยกเว้นกรณีที กองทุนเข้าข่ายเลิกกองทุนตามเงื อนไขการเลิกกองทุน ก่อนครบกําหนดอายุกองทุน บริษัทจัดการจะบันทึกค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและค่าใช้จ่ายรอการตัดจ่ายดังกล่าวที เหลือ
ทั งหมดภายในวันเลิกกองทุน
ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที ใช้ในการคํานวณค่าใช้จ่าย เป็นมูลค่าทรัพย์สินในสกุลเงินบาท

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกิน 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนหน่วยลงทุนในวัน
ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกิน 53.50 บาทต่อรายการ หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1) ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2) ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถ
นําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund
Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ ง
พิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื นๆ โดยนาย
ทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
หมายเหตุ
การคํานวณค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการ
โอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน จะบวกด้วยภาษี มูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ไม่มี

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการดัง
กล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่ง
ของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที 
บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลัก
เกณฑ์ดังนี (ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให ้
บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติ
พิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการใน
กรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที ได้รับการผ่อนผัน โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือ
การหาดอกผลโดยวิธีอื นที กองทุนลงทุนในต่างประเทศ รวมกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที กองทุนลงทุนในประเทศไทย
16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
รายละเอียด
(1) อัตราแลกเปลี ยน : บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนที ตกลงกันระหว่างผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและบริษัทจัดการ โดยเป็นไปตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้ หรือ ที จะประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมในอนาคต โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว
(1.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(1.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล
(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
บริษัทจัดการอาจดําเนินการไม่เป็นไปตามกําหนดเวลาในข้อ 1.11.4 ในกรณีดังต่อไปนี 
1. กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวัน
หยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือไม่สามารถ
ดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็นเพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทํา
ธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับกองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่ โดยบริษัทจัดการ
จะดําเนินการคํานวณและประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ 2.12.4 โดยไม่ชักช้าเมื อได้รับข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
2. กรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการ
3. กรณีที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต. หรือ กรณีที ประกาศกฎระเบียบที เกี ยวข้องของสํานักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ทําได้
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที คํานวณนั น
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น
16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษ
ทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้
ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด
16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 1 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางหนังสือพิมพ์ และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าวด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศข้อมูลดังกล่าวทางช่องทางอื นแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์ และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของ
ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัท
จัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย
16.4.2. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะ
คํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให ้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน
16.4.3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง
หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่
การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลัก
ทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด
เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขาย
หลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มี
การจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้
16.4.4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้
จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

เป็นไปตามประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การ
ขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอด
จนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและ
บริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะ
ผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ#์1

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0133/2558] หน้า 13 / 16



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart China Challenge Fund#1 

1.3. ชื อย่อ :  TCHChallenge#1 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.กองทุนจะเลิกกองทุน หากภายในระยะเวลาประมาณ 1 ปีนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เกิดเหตุตามเงื อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื อกองทุนมี มูลค่าหน่วย
ลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด (โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันครบกําหนดระยะเวลา1 ปี ดังกล่าว ถึงผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับตั งแต่วันสิ นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุน) 
2. เมื อครบระยะเวลา 1 ปีนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนยังไม่ถึงระดับตามเงื อนไขการเลิกกองทุน ตามข้อ 1 กองทุนจะเปิดให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื อ หรือ ขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ โดยเริ มในวันทําการแรกหลังครบ 1 ปี เว้นแต่บริษัทจัดการจะกําหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื น
เพื ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงรับทราบ และยินยอมให้ดําเนินการทั งหมดข้างต้นแล้ว หากมีการเปลี ยนแปลงกําหนดวันเปิดให้บริการซื อขาย
บริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี หากเกิดเหตุตามเงื อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด กองทุนจะ
ดําเนินการเลิกกองทุน เพื อคืนเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังถือหน่วยลงทุนอยู่ ณ วันนั น ตามข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของนายทะเบียนและตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ถือต่อจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายแล้วทั งหมด
ทั งนี เงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนเมื อเกิดเหตุตามเงื อนไขการเลิกกองทุน ตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้นเมื อคํานวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุน อาจมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าหน่วย
ลงทุน 10.86 บาท ที เป็นเงื อนไขในการเลิกกองทุนดังกล่าว เนื องจากการหักค่าใช้จ่าย และกันสํารองค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องของกองทุน และการปรับตัวขึ นลงของราคา หรือผลตอบแทนของหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือมีไว้ในขณะที กองทุนจําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินนั น ซึ งอาจได้รับผลกระทบหรือมีราคาเปลี ยนแปลงลดลง จากความผันผวนของปัจจัยภายในและ
ภายนอกที เกี ยวข้องของหลักทรัพย์ เช่น ฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลี ยน อัตราดอกเบี ย เป็นต้น

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) บริษัทจัดการจะนําเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินวงเงินที ได้รับจัดสรร หรือได้รับ
จัดสรรเพิ มเติมจากหน่วยงานที มีอํานาจในการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศให้แก่บริษัทจัดการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยื นขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมต่อหน่วยงานที มีอํานาจในการจัดสรรวงเงินลงทุน
ในต่างประเทศให้แก่บริษัทจัดการได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที หน่วยงานที มีอํานาจในการจัดสรรวงเงินดังกล่าวกําหนด
และขอสงวนสิทธิในการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนของโครงการและหรือการดําเนินการอื นใดที เกี ยวข้องได้ โดยถือว่าไม่ปฏิบัติผิด
ไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน และถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศหากเกิดกรณีสุดวิสัย เช่น หน่วยงานที มีอํานาจเรียก
วงเงินลงทุนในต่างประเทศคืน และ/ หรือเหตุผลอื นที จําเป็นและสมควร โดยไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดไปจากโครงการ

(4) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกิน 150 ล้านบาท ทั งนี ในกรณีดังกล่าวบริษัทจัดการจะต้องมีวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพียงพอที จะรองรับ
หรือสามารถขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมเพื อรองรับได้ โดยเป็นไปตามแนวทางที หน่วยงานที มีอํานาจอนุญาต หรือ
เห็นชอบให้ดําเนินการได้

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 2.8 หน่วย (มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน) 
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัดไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุด
ไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์บริษัทจัดการ หรือช่องทาง
อื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนใน
สัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยในขณะที จัดตั งกองทุน กองทุนมีเป้าหมายที จะเน้นลงทุนในกองทุน Hang Seng HShare Index ETF เป็นหลัก ดังนั น จึงมีวัตถุประสงค์เพื อสร้าง
ผลตอบแทนของกองทุน ให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับผลตอบแทนของกองทุน Hang Seng HShare Index ETF โดยเป็นทางเลือกในการลงทุนให้กับผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการ
ลงทุนบางส่วนไปยังช่องทางการลงทุนที สะท้อนผลตอบแทนของดัชนีตราสารทุนของบริษัทในประเทศจีนที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศฮ่องกง คือ ดัชนี Hang Seng China
Enterprises 
อย่างไรก็ตาม เนื องจากกองทุนนี มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนที ต้องหักออกจากกองทุน รวมถึงความจําเป็นในการดํารงสภาพคล่องของกองทุนไว้บางส่วน รวมถึงการ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราซึ งขึ นอยู่กับดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ปัจจัยเหล่านี อาจมีผลทําให้ผลการดําเนินงานของกองทุนตํ่ากว่าดัชนี Hang Seng
China Enterprises และหรือกองทุน Hang Seng HShare Index ETF ซึ งเหตุผลดังกล่าวมีส่วนทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี อาจจะไม่ได้เคลื อนไหวขึ นลงตามดัชนี Hang Seng H
Share Index ETF และหรือกองทุน Hang Seng HShare Index ETF อย่างสมบูรณ์
ผู้ลงทุนที จะพิจารณาลงทุนในกองทุนนี จึงต้องสามารถยอมรับความเสี ยงของดัชนีตราสารทุนของบริษัทในประเทศจีนที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศฮ่องกง Hang Seng HShare
Index ETF และความเสี ยงของการลงทุนในหุ้นของบริษัทประเทศจีนที จดทะเบียนในประเทศฮ่องกง ที อาจมีความผันผวนสูงได้ และยังคงมีความเสี ยงของอัตราแลกเปลี ยนด้วย เพราะกองทุนนี 
อาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราที อาจเกิดขึ นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์
ในแต่ละขณะขึ นอยู่กับดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน Hang Seng HShare Index ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ฮ่องกง (HONG KONG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ทั งนี จะทําเพื อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านั น

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
ตัวชี วัด (Benchmark) ของกองทุนนี คือ ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index 
และในการแสดงดัชนีชี วัดผลการดําเนินงานดังกล่าว บริษัทจัดการจะแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี ยน ที สอดคล้องกับการวัดผลการดําเนินงานของกองทุน ณ วันทําการที คํานวณ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผยข้อมูล/
อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

1. กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุน
เดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนมีเป้าหมายที 
จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน Hang Seng HShare Index ETF ซึ ง
กองทุน Hang Seng HShare Index ETF มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื อสร้างผลตอบแทน (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ที สอดคล้อง
ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Hang Seng China Enterprises โดยกลยุทธ์หลักจะลงทุนในหุ้นที เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนี Hang Seng China Enterprises กองทุน Hang Seng HShare Index ETF บริหารและจัดการโดย Hang Seng
Investment Management Limited โดยจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong
Kong : “SEHK”) 
2. ส่วนที เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที สํานักงาน
ก.ล.ต กําหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นใน
ต่างประเทศ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนรวมที มีวัตถุประสงค์เพื อบริหารสภาพคล่อง ตราสารหนี เงินฝากในสถาบัน
การเงินต่างประเทศ ทั งนี บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที เป็นการลงทุนในประเทศ เช่น ตราสารแห่งหนี ใน
ประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่
กรณี ตํ่ากว่า 1 ปี หรือการลงทุนอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั งนี เพื อ
อํานวยความสะดวกหรือเพื อป้องกันปัญหาในการดําเนินงานของกองทุน เช่น เพื อรอการลงทุน หรือเพื อชําระค่าใช้จ่าย เพื อ
รักษาสภาพคล่อง หรือเพื อการอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกัน หรือในกรณีที เกิดเหตุผิดปกติที เกิดจากปัจจัยที ควบคุมไม่ได้
เป็นต้น
3. เนื องจากกองทุนนี มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนที ต้องหักออกจากกองทุน รวมถึงความจําเป็นในการ
ดํารงสภาพคล่องของกองทุนไว้บางส่วน รวมถึงการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราซึ งขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ปัจจัยเหล่านี อาจมีผลทําให้ผลการดําเนินงานของกองทุนตํ่ากว่าดัชนี Hang Seng
China Enterprises และหรือกองทุนHang Seng HShare Index ETF ซึ งเหตุผลดังกล่าวมีส่วนทําให้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี อาจจะไม่ได้เคลื อนไหวขึ นลงตามดัชนี Hang Seng China Enterprises และหรือกองทุน Hang Seng HShare
Index ETF อย่างสมบูรณ์
4. กองทุน Hang Seng HShare Index ETF อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management(EPM)) เช่น การทําสัญญาฟิวเจอร์ส และ/หรือสัญญา
ออปชั น ที อ้างอิงกับหลักทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิงที กองทุนหลักลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําให้กองทุนหลักสามารถสร้าง
ผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
ส่วนกองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 อาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้อง
กับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราที อาจเกิดขึ นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ น
อยู่กับดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที เกี ยวข้อง เช่น อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ฐานะความเข้มแข็งของประเทศในเชิงเปรียบเทียบเช่น สัดส่วนหนี สาธารณะต่อจีดีพี
ดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด ทุนสํารองระหว่างประเทศ อัตราดอกเบี ย แนวโน้มค่าเงินของสกุลเงินของประเทศเพื อนบ้านหรือ
ในภูมิภาคโดยรวมเทียบกับสกุลเงินที กองทุนลงทุน ซึ งการดําเนินการดังกล่าวต้องไม่ขัดกับประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย การบริหารความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนแบบยืดหยุ่น จึงอาจยังมีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน
เงินเหลืออยู่ ซึ งอาจทําให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี ยนหรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้ อีกทั ง การ
ทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุน ซึ งทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น
5. ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 จะไม่ลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และจะไม่ลงทุนโดยตรงในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได้
(NonInvestment grade)ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) และหลักทรัพย์ที ไม่มีการ
ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ในต่างประเทศ ยกเว้นในกรณีขณะที เริ มลงทุน ตราสารดังกล่าวได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อ
ถือลงตํ่ากว่า Investment grade กองทุนจะมีไว้ซึ งตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่วนให้เป็นไป
ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้
6. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทั งหมดมาลงทุนในประเทศไทย ทั งนี เพื อประโยชน์ของกองทุนโดย
รวมโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุน เช่น ในกรณีที มีความ
ผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที การเปลี ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทําให้การลงทุนในต่างประเทศ
ขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื นใดที เกิดจากสาเหตุที ไม่สามารถควบคุมได้ เช่นการเปลี ยนแปลงของกฎหมาย
หรือประกาศที เกี ยวข้อง
เงื อนไขอื น
1. ในขณะที จัดตั งกองทุน สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดให้ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนรวมที ลงทุนในต่างประเทศ (foreign
investment fund) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเพื อกองทุนดังกล่าวต้องเป็นการลงทุนในต่างประเทศ (offshore
investment) เป็นหลักโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั งนี การคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามวรรคหนึ งการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะ
เวลาดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
• ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
• ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ

•ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ
ในกรณีที การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการ
แก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าว
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน ( classes หรือ subclasses of shares) ทั งนี 
โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงกองทุนรวมต่าง
ประเทศที กองทุนลงทุนที แตกต่างไปจากที ระบุในรายละเอียดโครงการกองทุนนี เช่น กรณีที กองทุนรวมต่างประเทศกองเดิมมี
การเปลี ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ เปลี ยนแปลงรายละเอียดการซื อขาย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย เปลี ยน
บริษัทจัดการ หรือกรณีอื นที ทําให้กองทุนนี อาจได้รับผลกระทบในทางลบ โดยกองทุนรวมต่างประเทศที อาจมีการพิจารณา
เลือกลงทุนทดแทนกองทุนเดิม จะต้องมีนโยบายการลงทุนที ยังสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ทั งนี ในกรณีดัง
กล่าวจะเป็นไปเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั นๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว
3. ในกรณีที กองทุนลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักนั น หากปรากฏว่า
กองทุนหลักนั นมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
เงื อนไข ในกรณีที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) แจ้งเหตุที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที ปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที สนใจจะลงทุนเพื อให้ผู้ที สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม
ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย
ทั งนี ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในกรณีที มีการดําเนินการเปลี ยน/โอนย้าย กองทุนจะยกเว้นไม่นําเรื องการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน
ข้อมูลกองทุน Hang Seng HShare Index ETF ซึ งเป็นกองทุนรวมในต่างประเทศที กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลน
จ#์1 จะพิจารณาลงทุน”
แหล่งข้อมูล: www.hangseng.com.etf 
1. Hang Seng HShare Index ETF, Prospectus as of July 25, 2013 
2. Fund Fact Sheet, January, 2014 ของกองทุน Hang Seng HShare Index ETF 
ทั งนี ข้อมูลต่อไปนี อาจมีการเปลี ยนแปลงจากข้อมูล ณ วันที ที แสดง โดยส่วนที เปลี ยนแปลงไปจะเป็นไปตามข้อมูลในหนังสือชี 
ชวนของกองทุน Hang Seng HShare Index ETF ที มีการแก้ไขเพิ มเติมหรือที มีการให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันขึ น

1.ข้อมูลกองทุน Hang Seng HShare Index ETF 

ชื อกองทุนรวมในต่างประเทศ Hang Seng HShare Index ETF
ประเภทและวัตถุประสงค์การลงทุน Hang Seng HShare Index ETF เป็นกองทุนประเภท Exchange

Traded Fund (ETF)  ที มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนที 
สอดคล้องใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Hang Seng China
Enterprises Index
(ที มา: Hang Seng HShare Index ETF, Prospectus as of July
25,2013)
สกุลเงินฐาน (Base Currency)  ของกองทุน คือ ดอลล่าร์ฮ่องกง
(HKD)

วันที จดทะเบียนจัดตั งกองทุน 10 ธันวาคม 2546
ตลาดหลักทรัพย์ที จดทะเบียนซื อขาย  (Listed
Market)

ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong Kong :
“SEHK”)

รหัสหลักทรัพย์ 2828
บริษัทจัดการ (Management Company) Hang Seng Investment Management Limited
การจ่ายเงินปันผล 2 ครั งต่อปี (ถ้ามี)

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (Total Expenses
Ratio)

0.65% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ผู้ดูแลผลประโยชน ์(Trustee) HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited
วันที จดทะเบียนจัดตั งกองทุน 10 ธันวาคม 2546

มูลค่าขั นตํ าของการซื อขาย (Trading Unit) 200 หน่วย (Unit)

2.ข้อมูลสําคัญเกี ยวกับ ดัชน ีHang Seng China Enterprises Index (HShare Index) 
ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index จัดทําโดย Hang Seng Indexes Company Limited (HSIL) เผยแพร่ครั งแรกเมื อวันที  8 ส.ค.2537 จดทะเบียนที ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (SEHK)
ปัจจุบันมีเผยแพร่ทาง internet เช่น www.hsi.com.hk หรือ Bloomberg 
• ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index มีส่วนประกอบเป็นหุ้นจํานวน 40 หลักทรัพย์ที มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalisation) สูงสุดที คัดเลือกมาเป็นส่วนประกอบของดัชนีและมี
น้ําหนักของหุ้นแต่ละตัวไม่เกินร้อยละ 10 
• ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index มีการคํานวณ โดยวิธี Freefloatadjusted Market Capitalisation ซึ งประกอบด้วยหุ้นจํานวน 40 หลักทรัพย์ที มีมูลค่าตลาดหุ้นปรับด้วย Free
Float สูงสุดเฉลี ย 12 เดือนย้อนหลัง และมีสภาพคล่องสมํ่าเสมอในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง
• ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index จะมีความถี ในการทบทวนเปลี ยนแปลง (review) โดย HSIL ทุกไตรมาสซึ งอาจทําให้หลักทรัพย์ที เป็นส่วนประกอบของดัชนีมีการเปลี ยนแปลง
(แหล่งที มาของข้อมูล: www.hangseng.com.etf, Hang Seng HShare Index ETF, Prospectus as of July 25, 2013 ) 
3.ความเสี ยงที สําคัญของ Hang Seng HShare Index ETF 
3.1 ปัจจัยที มีผลทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของ กองทุน Hang Seng HShare Index ETF (ต่อไปในหัวข้อนี จะเรียกว่า “กองทุน HShare ETF”) ผันผวน
• การเปลี ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน HShare ETF ขึ นอยู่กับการเปลี ยนแปลงของสภาวะตลาด อันมีปัจจัยมาจากสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ตลาดการเงิน เป็นต้น
นอกจากนี การเปลี ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน HShare ETF จะขึ นอยู่กับหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ฐานะทางการเงิน ภาคอุตสาหกรรม ที ตั งทางภูมิศาสตร์ของผู้ออกหลัก
ทรัพย์ และระดับของเงินลงทุนของผู้ออก
• ในกรณีที ดัชน ีHang Seng China Enterprises มีการกระจุกตัวในการลงทุนในหลักทรัพย์ของอุตสาหกรรมหนึ ง ๆ หรือกลุ่มของอุตสาหกรรมใด ๆ กองทุน HShare ETF ก็จะมีการลงทุนที 
กระจุกตัวในลักษณะเดียวกันด้วย และในกรณีนี ผลการดําเนินงานของ กองทุน HShare ETF อาจจะขึ นอยู่กับผลการดําเนินงานของอุตสาหกรรม หรือกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว และอาจมีความ
ผันผวนมากกว่ากองทุนอื น ๆ ที มีการกระจุกตัวในการลงทุนน้อยกว่า
• ผู้จัดการกองทุน HShare ETF อาจลงทุนในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ งในสัดส่วนสูงอย่างมีนัยสําคัญ ในกรณีนี ผลการดําเนินงานของกองทุน HShare ETF อาจจะขึ นอยู่กับผลการดําเนิน
งานของหลักทรัพย์นั น ๆ และอาจมีความผันผวนมากกว่ากองทุนอื น ๆ ที มีการกระจายการลงทุนมากกว่า
• กองทุน HShare ETF ไม่ได้บริหารกองทุนเชิงรุก (actively managed) โดยผู้จัดการกองทุนจะไม่มีสิทธิที จะคัดเลือกหลักทรัพย์รายตัวเพื อลงทุน หรือ ไม่สามารถที จะบริหารจัดการกองทุน
แบบปกป้อง (defensive positions) ในช่วงภาวะตลาดขาลง ดังนั น หากดัชนี Hang Seng China Enterprises ปรับตัวลง จะส่งผลให้หน่วยลงทุนของกองทุน HShare ETF ลดลงด้วยเช่นกัน
• เมื อผู้ลงทุนใน “กองทุน HShare ETF” ขายคืนหน่วยลงทุน อาจได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ มแรก หรือได้รับผลขาดทุน

3.2 ปัจจัยหรือความเสี ยงเพิ มเติม ที เกี ยวข้องกับ “HShare ETF” ที ต้องพิจารณาเพิ มเติม
• ความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV)/หน่วย และ ราคาซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK: 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ/ิหน่วย ของกองทุน HShare ETF โดยทั วไปจะผันผวนเป็นไปตามความเคลื อนไหวของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises 
ระดับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises ที เป็นข้อมูลในระหว่างวัน อาจจะมีความแตกต่างจากราคาปิด ณ สิ นวันของดัชนีนี ในตลาดหลักทรัพย์ SEHK 
หน่วยลงทุนของกองทุน HShare ETF ที มีการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK จะซื อขายด้วยราคาตลาดในขณะนั น ซึ งจะผันผวนในระหว่างวันทําการซื อขาย
แม้ว่าโดยหลักการจะคาดการณ์ว่า ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน HShare ETF ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK ควรจะใกล้เคียงกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV)/หน่วย แต่มีโอกาสที  2
ค่านี จะแตกต่างกัน เนื องจากความต้องการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ , สภาพคล่องและส่วนต่างของราคาเสนอซื อเสนอขาย ซึ งสาเหตุเหล่านี จะทําให้ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน H
Share ETF ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK มีค่าสูงกว่า หรือ ตํ่ากว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV)/หน่วยของกองทุน HShare ETF ได ้ นั นคือ สามารถเกิด Premium หรือ Discount ได ้
• ความสัมพันธ์กับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises : ผลการดําเนินงานของ กองทุน HShare ETF อาจไม่เท่ากับผลการดําเนินงานของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises ความแตก
ต่างอาจมีสาเหตุเนื องจากกองทุน HShare ETF มีค่าใช้จ่ายของกองทุน และปัจจัยอื น ๆ เช่น การปรับค่า NAV ความสัมพันธ์ที ไม่สมบูรณ์ของหลักทรัพย์ที กองทุน HShare ETF ลงทุน กับหลัก
ทรัพย์ในดัชน ีHang Seng China Enterprises ความแตกต่างของเวลาในการปรับหลักทรัพย์ระหว่าง กองทุน HShare ETF กับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises กองทุน HShare ETF
อาจจะไม่ได้ลงทุนในหลักทรัพย์ครบทุกตัวที เป็นส่วนประกอบของดัชนี Hang Seng China Enterprises โดยการใช้กลยุทธ ์sampling techniques หรือ การใช ้Futures หรืออนุพันธ์อื น อาจมี
ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของผลการดําเนินงานของกองทุน HShare ETF กับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises ได ้
• การซื อขาย และการ Listed : หากดัชนี Hang Seng China Enterprises ถูกยกเลิก หรือ ใบอนุญาตของผู้จัดการกองทุน HShare ETF กับผู้มีสิทธ ิ(proprietor and provider) ในดัชนี Hang
Seng China Enterprises ถูกยกเลิก ผู้จัดการกองทุน HShare ETF โดยการหารือกับ Trustee อาจขออนุญาตจากหน่วยงานผู้กํากับดูแล เพื อใช้ดัชนีอื นแทนดัชนี Hang Seng China
Enterprises โดยดัชนีนั นจะเป็นดัชนีที มีตลาดรองซื อขาย และมีวัตถุประสงค์ในทํานองเดียวกับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว กองทุน HShare ETF ก็จะ
ยังคงมีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนที สอดคล้องกับดัชนีเช่นเดิม
หากหน่วยลงทุนเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ (SEHK) ผู้จัดการกองทุนโดยการหารือกับ Trustee อาจขออนุญาตจากหน่วยงานผู้กํากับดูแล เพื อบริหารกองทุน HShare ETF ในลักษณะ
Traditional Index โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ซึ งในกรณีนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอนหน่วยลงทุน หรืออีกกรณีผู้จัดการกองทุนอาจยกเลิก
กองทุน กองทุน HShare ETF ได ้ หาก Trustee พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ และเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนอาจสูง
หรือต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้
แม้ว่ากองทุน HShare ETF จะจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะมีปริมาณซื อขายมาก (active trading) 
ส่วนประกอบของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises อาจมีการเปลี ยนแปลง และหลักทรัพย์ที เป็นส่วนประกอบของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises อาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลัก
ทรัพย์จดทะเบียนได้
• ความผันผวนของตลาดหุ้น : มูลค่าของหุ้น รวมถึงหุ้น HShare อาจมีความผันผวน จากผลกระทบอันมีปัจจัยมาจากผู้ออก การเปลี ยนแปลงทางการเมือง สภาวะเศรษฐกิจ ซึ งในระยะสั นราคา
หุ้นอาจมีความผันผวนสูงอันเนื องมาจากปัจจัยเหล่านี ปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อหุ้นแต่ละประเภท หรือแต่ละส่วนของตลาดแตกต่างกัน เช่น หุ้นประเภท Large Cap จะได้รับผลกระทบต่าง
จากหุ้นประเภท Small Cap, “หุ้นเติบโต” (Growth Stock) จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยข้างต้นต่างจาก หุ้นคุณค่า” (Value Stock) 
ปัจจัยภายในของบริษัทจดทะเบียน, ปัจจัยการเมือง และสภาวะทางเศรษฐกิจ อาจมีผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียนรายใดรายหนึ ง หรือบริษัทจดทะเบียนในธุรกิจอุตสาหกรรมหนึ ง ๆ หรือกระทบ
ตลาดในภาพรวมทั งหมดได้
• การให้ยืมหลักทรัพย์ : กองทุน HShare ETF มีความเสี ยงหากมีการทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ได้แก่ ความเสี ยงจากการทําธุรกรรมกับคู่สัญญา (Counterparty Risk) ซึ งเกิดจากการไม่
ปฏิบัติตามสัญญาของคู่สัญญา ความเสี ยงของกฎหมาย (Regulatory Risk) ที เปลี ยนแปลง เป็นโมฆะ หรือสัญญาไม่มีสามารถบังคับใช้ได้ และความเสี ยงของตลาด (Market Risk) จากความ
ผันผวนของตลาด สภาพคล่องของตลาด และความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน
• การ Short Selling : กองทุน HShare ETF อาจทํา short sales หากคาดการณ์ว่า ราคาของหลักทรัพย์ที ซื อในตลาดจะเป็นราคาที ตํ่ากว่าราคาที จะขายได้ตามธุรกรรม short sales โอกาสที 
จะขาดทุนจากธุรกรรม short sales จะแตกต่างจากการทําลงทุนด้วยเงินสดในหุ้นตัวเดียวกัน โดยโอกาสที จะขาดทุนจากธุรกรรม short sales ไม่มีเพดานสูงสุด เพราะราคาหุ้นตัวนั น สามารถขึ น
ไปได้อย่างไม่มีเพดาน ในขณะที หากลงทุนซื อขายหุ้นตัวเดียวกันด้วยเงินสด โอกาสขาดทุนสูงสุดจะเท่ากับเงินลงทุนเริ มแรกเท่านั น
• การเปลี ยนแปลงของผู้ออกหลักทรัพย:์ การเปลี ยนแปลงสถานะทางการเงินของผู้ออก, การเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือการเมืองอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของผู้ออก ผู้ออกหลัก
ทรัพย์ที เป็นบริษัทขนาดเล็ก หรือเป็นที รู้จักน้อยกว่าจะมีความผันผวนของมูลค่าหลักทรัพย์มากกว่าบริษัทขนาดใหญ่ ปัจจัยที ส่งผลกระทบต่อผู้ออกหลักทรัพย์แต่ละบริษัทนี อาจมีผลกระทบต่อ
หลักทรัพย์ที เป็นส่วนประกอบของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises 
• Market Maker: อาจมีหรือไม่มี Market Maker สําหรับกองทุน HShare ETF ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าสภาพคล่องในตลาดรองอาจได้รับผลกระทบในทางลบหากกองทุนไม่มี Market Maker 
• ความเสี ยงจากการเลิกกองทุน HShare ETF : กองทุน HShare ETF อาจถูกยกเลิกโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงือนไขในหัวข้อ “การเลิกกองทุน HShare ETF” ซึ งในขณะที เลิกกองทุน
ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าอาจได้รับเงินลงทุนน้อยกว่าที ได้ลงทุนไว้ได้
• ความเสี ยงที เกี ยวกับการจ่ายเงินปันผลจากเงินลงทุนเริ มแรก หรือมีผลกระทบต่อเงินลงทุนเริ มแรก : ผู้จัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากเงินลงทุนเริ มแรก หรือมีผลไปกระทบไปลดเงิน
ลงทุนเริ มแรก (capital) ตามดุลพินิจของผู้จัดการ ซึ งการจ่ายเงินปันผลในลักษณะดังกล่าวจะเป็นการคืนหรือไถ่ถอนเงินลงทุนเริ มแรกบางส่วนของผู้ลงทุนคืนให้ผู้ลงทุนไปด้วย อาจส่งผลให้
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนลดลงทันที
3.3 ปัจจัยความเสี ยงทั วไปที เกี ยวข้องกับแผ่นดินใหญ่
• การเมืองและเศรษฐกิจ : การลงทุนของกองทุน HShare ETF จะสอดคล้องกับหลักทรัพย์ส่วนประกอบของดัชน ีHang Seng China Enterprises ซึ งหุ้นที เป็นส่วนประกอบของดัชนีจะรวมถึง
หุ้นของบริษัท/นิติบุคคลที ดําเนินการในจีนแผ่นดินใหญ่ (Mainland incorporated enterprises) และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (SEHK) ซื อขายในฮ่องกง (HShares) เป็นหลัก
บริษัทเหล่านี มีธุรกิจที ขึ นกับโอกาสการเติบโตของจีนแผ่นดินใหญ่อย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าสภาวะทางเศรษฐกิจในจีนแผ่นดินใหญ่จะแตกต่างจากประเทศที พัฒนา
แล้วในหลายด้าน รวมถึงบทบาทของภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ, ระดับการพัฒนา, อัตราการเติบโต และการควบคุมการแลกเปลี ยนเงินตรา กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบของตลาดทุน
อาจยังไม่พัฒนาเทียบเท่ากับประเทศที พัฒนาแล้ว
การลงทุนของกองทุน HShare ETF มีความเสี ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) และมีความเสี ยงเฉพาะจากการตลาดในจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ งปัจจัยความเสี ยงเฉพาะเหล่านี 
จะไม่ใช่ลักษณะเดียวกับตลาดที พัฒนาแล้ว เช่น
1. สภาพคล่องน้อยกว่า และความมีประสิทธิภาพที น้อยกว่าของตลาดหลักทรัพย์
2. ความผันผวนของราคาที สูงกว่า
3. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และการควบคุมการแลกเปลี ยน
4. ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนที เผยแพร่มีน้อยกว่า
5. ข้อจํากัดในการส่งเงินกลับออกนอกประเทศ
6. ค่าใช้จ่ายในการทํา Transaction ค่าใช้จ่ายผู้ดูแลผลประโยชน์ที สูงกว่า รวมถึงความเสี ยงที สูงกว่าในการ Settlement 
7. ความยากในเรื องของการบังคับสัญญา
8. ระดับการบังคับใช้กฎหมายเกี ยวกับตลาดทุนน้อยกว่า
9. มาตรฐานบัญชีที แตกต่างกัน การเปิดเผยข้อมูล และรายงานต่างๆ
10. การแทรกแซงของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ
11. อัตราเงินเฟ้อที สูงกว่า
12. ความไม่แน่นอนทางสังคม, การเมือง และเศรษฐกิจ
13. ความเสี ยงของการยึดทรัพย์หรือการเวนคืน และการก่อการร้าย

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไข
หรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
พิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที แก้ไข เปลี ยนแปลงของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ดังกล่าว โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดําเนินการ ทั งนี ใน
กรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั นๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิด
ไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารหนี 
1.1.1 พันธบัตร
1.1.2 ตั วเงินคลัง
1.1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.1.4 ตั วแลกเงิน
1.1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตามข้อ 1.1.1  1.1.7 ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิง
จากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนในตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้าตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี) ตามที ระบุไว้ในตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย
ส่วนที  2 ถึง ส่วนที  4 เป็นไปตามประกาศ
ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซื อขายล่วงหน้า (derivatives)

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่าง เพื อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนได้ เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาด
ทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีหนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ ประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติม และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที แก้ไข เปลี ยนแปลงของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุนดังกล่าว โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดําเนินการ ทั งนี ใน
กรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั นๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้วทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทํา
สัญญาในประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที มีการซื อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิก WFE
ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารทุนต่างประเทศ
1.1.1 หุ้น
1.1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มเติมที โอนสิทธิได ้(Transferable Subscription Right: TSR)
1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นหุ้นหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.5 ตราสารทุนอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 – 1.1.4 ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
1.2 ตราสารหนี ต่างประเทศ
1.2.1 พันธบัตร
1.2.2 ตั วเงินคลัง
1.2.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4 ตั วแลกเงิน
1.2.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.2.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตามข้อ 1.2.1  1.2.7 ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนในตั วแลกเงินต่างประเทศ หรือตั วสัญญาใช้เงินต่างประเทศ ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การ
ค้าตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดย สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับผู้รับฝากตามข้อ 3.13.1 ส่วนที  1 ข้อ 2.4
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ในตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

ส่วนที  2: ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ปัจจุบันในการลงทุน
ทั งนี ยกเว้น การลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้ในสัดส่วนมากกว่าหรือเท่ากับ
80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั น

ส่วนที  3 เป็นไปตามประกาศ
ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ ทั งนี ยกเว้น

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

(% ของ NAV)

1 หน่วย CIS

1.1 ในประเทศ ไม่เกิน 10%

1.2 ต่างประเทศ ไม่เกิน 15%

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

(% ของ NAV)

1 หน่วย CIS

1.1 ในประเทศ ไม่เกิน 20%

1.2 ต่างประเทศ ไม่จํากัดอัตราส่วน

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุก
วันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัทจัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ นการ
คํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอก
เหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํารายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการสั งขายคืนหนว
ยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกอง
ทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องใน
ต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื น
ใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E
Wallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดให้มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่อง
ทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที 
เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามมติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้อง
ไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข)  มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1)  เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(2)  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบ
เรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3)  แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผล
ประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4)  ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการ
ขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่า
การขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขายคืนหรือสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่าน
ทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วย
ลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วน
การลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิด
ขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนหรือสับเปลี ยนออกที หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ ซึ งจะดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และ
เป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing
Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วน
การลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วย
ลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการ
ใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมด
ของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งเป็นไปตาม
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies – ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทาง
ปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วน
การลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดัง
กล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนิน
การหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก
เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนด
เพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะ
กําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี 
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน
มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
เข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคง
ลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้ADLs บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการทํารายการซื อหน่วย
ลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็น
สําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนด
ไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี 
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพคล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่เพียงพอใน
การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชย
ต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption Gate ในกรณีที ได้รับ
ชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวม
ของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยังคงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํา
รายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings
และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วย
ลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้notice period บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะ
ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุน
รวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณ
จากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช้
Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่
มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่
ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือได้
ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพ
คล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ
และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน
Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่
ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิด
จากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจ
จะได้รับชําระเงินจากคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก เฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate หรือ
เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้อง
กําหนด

3. การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล
(side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4. บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ
ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ
เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกิน
กว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผล
ประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารง
ความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วน
บุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วัน
ทําการ

5. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4. และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติดัง
ต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4. (1) (2)
(3) หรือ (5) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั น
ให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 4. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วัน
ทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวัน
ทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื น
และผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคํา
สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบ
ว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจาก
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั ง
ซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้าน
ภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั ง
ในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศ
สหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของ
นิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4

3. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หาก
การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยง
ด้านภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมาย
อื นทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่
เกินร้อยละ 4.280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปีของมูลค่าที เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี ได้แก่ ค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการคํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

โดยกรณีที กองทุนเข้าข่ายเลิกกองทุนตามเงื อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด ก่อนครบระยะเวลา 1 ปี นับตั งแต่วันถัดจากวันจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสําหรับช่วงเวลาตั งแต่วันถัดจากวันที กองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด
จนถึงวันครบระยะเวลา 1 ปี นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปีของจํานวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นก
องทุนรวม

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.696 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปีของมูลค่าที เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี ได้แก่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการคํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ
(2) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายอื นของผู้ดูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ ตามที จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการทําธุรกรรมต่อ
รายการ (Transaction fee) ค่า SWIFT Telex ค่าใช้จ่ายในการส่งไปรษณีย์ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงินเพื อชําระราคาหลักทรัพย์ (Settlement Advance/
Contractual Settlement) จากผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ กรณีเกิดรายการ failed trade ในรายการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายของผู้ดูแลผลประโยชน์ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก ค่าใช้
จ่ายของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศในการให้บริการทั วไป เป็นต้น

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปีของมูลค่าที เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี ได้แก่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการคํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ1.310ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 
(บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนดังกล่าว) 
(1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าธรรมเนียมการเพิ มเงินทุนจดทะเบียน
(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือหรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิก
ใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ
(3) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื น
คืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(4) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกอง
ทุน รวมถึง ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และ ค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการประเมิน
ทรัพย์สินอื น
(5) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินอื นแทนเงิน
(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 0.803 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะทยอยตัดจ่ายค่าโฆษณาตามระยะเวลาของประโยชน์ที ได้รับ หรือบริษัทจัดการจะ
พิจารณากําหนดระยะเวลาที ใช้ในการตัดจ่ายที เหมาะสม โดยระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เกิน 1 ปี นับตั งแต่วันที เกิดค่าโฆษณานั น
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ในหนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและ
บุคคลอื นที เกี ยวข้องกับ กองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ นหรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน
(9) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(10) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
ส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 
(11) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน
(12) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดสรรวงเงินในต่างประเทศเพิ มเติมจากหน่วยงานที มีอํานาจ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมเมื อได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าว
(13) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์ ค่าจัดส่ง และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุน และแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน และเอกสารที เกี ยวข้อง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที เกี ยวข้องกับการดําเนินงาน
ของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลัก
ทรัพย์ทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ป้องกันผลประโยชน์ ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที เกี ยวกับการชําระราคา รับชําระราคา ค่าธรรมเนียมในการทํารายการ ค่าบริการพิเศษที เกี ยวข้องกับการตรวจสอบการลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการแลก
เปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา ค่าประกันความเสี ยงจากการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ
ทั งที เกิดในประเทศไทยและต่างประเทศ หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น
(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุนทั งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตามกฎหมาย ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อ
รักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการประสานงาน
เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทางเป็นต้น
(16) ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับ ผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนฯลฯ
(17) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่า
ใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทางไปรษณีย์
(18) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี ยนและวิธีการคํานวณค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ กับจํานวนเงินที จ่ายชําระจริง
(19) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)
หมายเหตุ : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมตามหัวข้อ 15 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ โดยรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี
การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 
การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1 15.2.2 (1) และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 5 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน ยกเว้นการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามข้อ 15.2.1 วรรคสองจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ข้างต้น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ 15.2.6 (1) ถึง (18) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุน
เฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั น
ยกเว้นกรณีที กองทุนเข้าข่ายเลิกกองทุนตามเงื อนไขการเลิกกองทุน ก่อนครบกําหนดอายุกองทุน บริษัทจัดการจะบันทึกค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและค่าใช้จ่ายรอการตัดจ่ายดังกล่าวที เหลือ
ทั งหมดภายในวันเลิกกองทุน
ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที ใช้ในการคํานวณค่าใช้จ่าย เป็นมูลค่าทรัพย์สินในสกุลเงินบาท

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกิน 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนหน่วยลงทุนในวัน
ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกิน 53.50 บาทต่อรายการ หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1) ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2) ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถ
นําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund
Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ ง
พิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื นๆ โดยนาย
ทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
หมายเหตุ
การคํานวณค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการ
โอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน จะบวกด้วยภาษี มูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ไม่มี

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการดัง
กล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่ง
ของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที 
บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลัก
เกณฑ์ดังนี (ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให ้
บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติ
พิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการใน
กรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที ได้รับการผ่อนผัน โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือ
การหาดอกผลโดยวิธีอื นที กองทุนลงทุนในต่างประเทศ รวมกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที กองทุนลงทุนในประเทศไทย
16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
รายละเอียด
(1) อัตราแลกเปลี ยน : บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนที ตกลงกันระหว่างผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและบริษัทจัดการ โดยเป็นไปตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้ หรือ ที จะประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมในอนาคต โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว
(1.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(1.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล
(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
บริษัทจัดการอาจดําเนินการไม่เป็นไปตามกําหนดเวลาในข้อ 1.11.4 ในกรณีดังต่อไปนี 
1. กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวัน
หยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือไม่สามารถ
ดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็นเพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทํา
ธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับกองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่ โดยบริษัทจัดการ
จะดําเนินการคํานวณและประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ 2.12.4 โดยไม่ชักช้าเมื อได้รับข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
2. กรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการ
3. กรณีที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต. หรือ กรณีที ประกาศกฎระเบียบที เกี ยวข้องของสํานักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ทําได้
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที คํานวณนั น
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น
16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษ
ทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้
ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด
16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 1 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางหนังสือพิมพ์ และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าวด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศข้อมูลดังกล่าวทางช่องทางอื นแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์ และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของ
ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัท
จัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย
16.4.2. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะ
คํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให ้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน
16.4.3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง
หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่
การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลัก
ทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด
เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขาย
หลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มี
การจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้
16.4.4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้
จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

เป็นไปตามประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การ
ขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอด
จนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและ
บริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะ
ผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ#์1

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0133/2558] หน้า 14 / 16



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart China Challenge Fund#1 

1.3. ชื อย่อ :  TCHChallenge#1 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.กองทุนจะเลิกกองทุน หากภายในระยะเวลาประมาณ 1 ปีนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เกิดเหตุตามเงื อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื อกองทุนมี มูลค่าหน่วย
ลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด (โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันครบกําหนดระยะเวลา1 ปี ดังกล่าว ถึงผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับตั งแต่วันสิ นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุน) 
2. เมื อครบระยะเวลา 1 ปีนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนยังไม่ถึงระดับตามเงื อนไขการเลิกกองทุน ตามข้อ 1 กองทุนจะเปิดให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื อ หรือ ขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ โดยเริ มในวันทําการแรกหลังครบ 1 ปี เว้นแต่บริษัทจัดการจะกําหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื น
เพื ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงรับทราบ และยินยอมให้ดําเนินการทั งหมดข้างต้นแล้ว หากมีการเปลี ยนแปลงกําหนดวันเปิดให้บริการซื อขาย
บริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี หากเกิดเหตุตามเงื อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด กองทุนจะ
ดําเนินการเลิกกองทุน เพื อคืนเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังถือหน่วยลงทุนอยู่ ณ วันนั น ตามข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของนายทะเบียนและตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ถือต่อจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายแล้วทั งหมด
ทั งนี เงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนเมื อเกิดเหตุตามเงื อนไขการเลิกกองทุน ตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้นเมื อคํานวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุน อาจมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าหน่วย
ลงทุน 10.86 บาท ที เป็นเงื อนไขในการเลิกกองทุนดังกล่าว เนื องจากการหักค่าใช้จ่าย และกันสํารองค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องของกองทุน และการปรับตัวขึ นลงของราคา หรือผลตอบแทนของหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือมีไว้ในขณะที กองทุนจําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินนั น ซึ งอาจได้รับผลกระทบหรือมีราคาเปลี ยนแปลงลดลง จากความผันผวนของปัจจัยภายในและ
ภายนอกที เกี ยวข้องของหลักทรัพย์ เช่น ฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลี ยน อัตราดอกเบี ย เป็นต้น

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) บริษัทจัดการจะนําเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินวงเงินที ได้รับจัดสรร หรือได้รับ
จัดสรรเพิ มเติมจากหน่วยงานที มีอํานาจในการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศให้แก่บริษัทจัดการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยื นขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมต่อหน่วยงานที มีอํานาจในการจัดสรรวงเงินลงทุน
ในต่างประเทศให้แก่บริษัทจัดการได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที หน่วยงานที มีอํานาจในการจัดสรรวงเงินดังกล่าวกําหนด
และขอสงวนสิทธิในการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนของโครงการและหรือการดําเนินการอื นใดที เกี ยวข้องได้ โดยถือว่าไม่ปฏิบัติผิด
ไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน และถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศหากเกิดกรณีสุดวิสัย เช่น หน่วยงานที มีอํานาจเรียก
วงเงินลงทุนในต่างประเทศคืน และ/ หรือเหตุผลอื นที จําเป็นและสมควร โดยไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดไปจากโครงการ

(4) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกิน 150 ล้านบาท ทั งนี ในกรณีดังกล่าวบริษัทจัดการจะต้องมีวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพียงพอที จะรองรับ
หรือสามารถขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมเพื อรองรับได้ โดยเป็นไปตามแนวทางที หน่วยงานที มีอํานาจอนุญาต หรือ
เห็นชอบให้ดําเนินการได้

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 2.8 หน่วย (มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน) 
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัดไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุด
ไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์บริษัทจัดการ หรือช่องทาง
อื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนใน
สัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยในขณะที จัดตั งกองทุน กองทุนมีเป้าหมายที จะเน้นลงทุนในกองทุน Hang Seng HShare Index ETF เป็นหลัก ดังนั น จึงมีวัตถุประสงค์เพื อสร้าง
ผลตอบแทนของกองทุน ให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับผลตอบแทนของกองทุน Hang Seng HShare Index ETF โดยเป็นทางเลือกในการลงทุนให้กับผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการ
ลงทุนบางส่วนไปยังช่องทางการลงทุนที สะท้อนผลตอบแทนของดัชนีตราสารทุนของบริษัทในประเทศจีนที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศฮ่องกง คือ ดัชนี Hang Seng China
Enterprises 
อย่างไรก็ตาม เนื องจากกองทุนนี มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนที ต้องหักออกจากกองทุน รวมถึงความจําเป็นในการดํารงสภาพคล่องของกองทุนไว้บางส่วน รวมถึงการ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราซึ งขึ นอยู่กับดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ปัจจัยเหล่านี อาจมีผลทําให้ผลการดําเนินงานของกองทุนตํ่ากว่าดัชนี Hang Seng
China Enterprises และหรือกองทุน Hang Seng HShare Index ETF ซึ งเหตุผลดังกล่าวมีส่วนทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี อาจจะไม่ได้เคลื อนไหวขึ นลงตามดัชนี Hang Seng H
Share Index ETF และหรือกองทุน Hang Seng HShare Index ETF อย่างสมบูรณ์
ผู้ลงทุนที จะพิจารณาลงทุนในกองทุนนี จึงต้องสามารถยอมรับความเสี ยงของดัชนีตราสารทุนของบริษัทในประเทศจีนที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศฮ่องกง Hang Seng HShare
Index ETF และความเสี ยงของการลงทุนในหุ้นของบริษัทประเทศจีนที จดทะเบียนในประเทศฮ่องกง ที อาจมีความผันผวนสูงได้ และยังคงมีความเสี ยงของอัตราแลกเปลี ยนด้วย เพราะกองทุนนี 
อาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราที อาจเกิดขึ นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์
ในแต่ละขณะขึ นอยู่กับดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน Hang Seng HShare Index ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ฮ่องกง (HONG KONG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ทั งนี จะทําเพื อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านั น

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
ตัวชี วัด (Benchmark) ของกองทุนนี คือ ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index 
และในการแสดงดัชนีชี วัดผลการดําเนินงานดังกล่าว บริษัทจัดการจะแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี ยน ที สอดคล้องกับการวัดผลการดําเนินงานของกองทุน ณ วันทําการที คํานวณ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผยข้อมูล/
อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

1. กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุน
เดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนมีเป้าหมายที 
จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน Hang Seng HShare Index ETF ซึ ง
กองทุน Hang Seng HShare Index ETF มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื อสร้างผลตอบแทน (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ที สอดคล้อง
ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Hang Seng China Enterprises โดยกลยุทธ์หลักจะลงทุนในหุ้นที เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนี Hang Seng China Enterprises กองทุน Hang Seng HShare Index ETF บริหารและจัดการโดย Hang Seng
Investment Management Limited โดยจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong
Kong : “SEHK”) 
2. ส่วนที เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที สํานักงาน
ก.ล.ต กําหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นใน
ต่างประเทศ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนรวมที มีวัตถุประสงค์เพื อบริหารสภาพคล่อง ตราสารหนี เงินฝากในสถาบัน
การเงินต่างประเทศ ทั งนี บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที เป็นการลงทุนในประเทศ เช่น ตราสารแห่งหนี ใน
ประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่
กรณี ตํ่ากว่า 1 ปี หรือการลงทุนอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั งนี เพื อ
อํานวยความสะดวกหรือเพื อป้องกันปัญหาในการดําเนินงานของกองทุน เช่น เพื อรอการลงทุน หรือเพื อชําระค่าใช้จ่าย เพื อ
รักษาสภาพคล่อง หรือเพื อการอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกัน หรือในกรณีที เกิดเหตุผิดปกติที เกิดจากปัจจัยที ควบคุมไม่ได้
เป็นต้น
3. เนื องจากกองทุนนี มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนที ต้องหักออกจากกองทุน รวมถึงความจําเป็นในการ
ดํารงสภาพคล่องของกองทุนไว้บางส่วน รวมถึงการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราซึ งขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ปัจจัยเหล่านี อาจมีผลทําให้ผลการดําเนินงานของกองทุนตํ่ากว่าดัชนี Hang Seng
China Enterprises และหรือกองทุนHang Seng HShare Index ETF ซึ งเหตุผลดังกล่าวมีส่วนทําให้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี อาจจะไม่ได้เคลื อนไหวขึ นลงตามดัชนี Hang Seng China Enterprises และหรือกองทุน Hang Seng HShare
Index ETF อย่างสมบูรณ์
4. กองทุน Hang Seng HShare Index ETF อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management(EPM)) เช่น การทําสัญญาฟิวเจอร์ส และ/หรือสัญญา
ออปชั น ที อ้างอิงกับหลักทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิงที กองทุนหลักลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําให้กองทุนหลักสามารถสร้าง
ผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
ส่วนกองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 อาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้อง
กับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราที อาจเกิดขึ นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ น
อยู่กับดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที เกี ยวข้อง เช่น อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ฐานะความเข้มแข็งของประเทศในเชิงเปรียบเทียบเช่น สัดส่วนหนี สาธารณะต่อจีดีพี
ดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด ทุนสํารองระหว่างประเทศ อัตราดอกเบี ย แนวโน้มค่าเงินของสกุลเงินของประเทศเพื อนบ้านหรือ
ในภูมิภาคโดยรวมเทียบกับสกุลเงินที กองทุนลงทุน ซึ งการดําเนินการดังกล่าวต้องไม่ขัดกับประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย การบริหารความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนแบบยืดหยุ่น จึงอาจยังมีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน
เงินเหลืออยู่ ซึ งอาจทําให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี ยนหรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้ อีกทั ง การ
ทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุน ซึ งทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น
5. ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 จะไม่ลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และจะไม่ลงทุนโดยตรงในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได้
(NonInvestment grade)ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) และหลักทรัพย์ที ไม่มีการ
ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ในต่างประเทศ ยกเว้นในกรณีขณะที เริ มลงทุน ตราสารดังกล่าวได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อ
ถือลงตํ่ากว่า Investment grade กองทุนจะมีไว้ซึ งตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่วนให้เป็นไป
ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้
6. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทั งหมดมาลงทุนในประเทศไทย ทั งนี เพื อประโยชน์ของกองทุนโดย
รวมโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุน เช่น ในกรณีที มีความ
ผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที การเปลี ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทําให้การลงทุนในต่างประเทศ
ขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื นใดที เกิดจากสาเหตุที ไม่สามารถควบคุมได้ เช่นการเปลี ยนแปลงของกฎหมาย
หรือประกาศที เกี ยวข้อง
เงื อนไขอื น
1. ในขณะที จัดตั งกองทุน สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดให้ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนรวมที ลงทุนในต่างประเทศ (foreign
investment fund) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเพื อกองทุนดังกล่าวต้องเป็นการลงทุนในต่างประเทศ (offshore
investment) เป็นหลักโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั งนี การคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามวรรคหนึ งการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะ
เวลาดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
• ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
• ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ

•ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ
ในกรณีที การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการ
แก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าว
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน ( classes หรือ subclasses of shares) ทั งนี 
โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงกองทุนรวมต่าง
ประเทศที กองทุนลงทุนที แตกต่างไปจากที ระบุในรายละเอียดโครงการกองทุนนี เช่น กรณีที กองทุนรวมต่างประเทศกองเดิมมี
การเปลี ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ เปลี ยนแปลงรายละเอียดการซื อขาย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย เปลี ยน
บริษัทจัดการ หรือกรณีอื นที ทําให้กองทุนนี อาจได้รับผลกระทบในทางลบ โดยกองทุนรวมต่างประเทศที อาจมีการพิจารณา
เลือกลงทุนทดแทนกองทุนเดิม จะต้องมีนโยบายการลงทุนที ยังสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ทั งนี ในกรณีดัง
กล่าวจะเป็นไปเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั นๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว
3. ในกรณีที กองทุนลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักนั น หากปรากฏว่า
กองทุนหลักนั นมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
เงื อนไข ในกรณีที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) แจ้งเหตุที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที ปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที สนใจจะลงทุนเพื อให้ผู้ที สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม
ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย
ทั งนี ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในกรณีที มีการดําเนินการเปลี ยน/โอนย้าย กองทุนจะยกเว้นไม่นําเรื องการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน
ข้อมูลกองทุน Hang Seng HShare Index ETF ซึ งเป็นกองทุนรวมในต่างประเทศที กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลน
จ#์1 จะพิจารณาลงทุน”
แหล่งข้อมูล: www.hangseng.com.etf 
1. Hang Seng HShare Index ETF, Prospectus as of July 25, 2013 
2. Fund Fact Sheet, January, 2014 ของกองทุน Hang Seng HShare Index ETF 
ทั งนี ข้อมูลต่อไปนี อาจมีการเปลี ยนแปลงจากข้อมูล ณ วันที ที แสดง โดยส่วนที เปลี ยนแปลงไปจะเป็นไปตามข้อมูลในหนังสือชี 
ชวนของกองทุน Hang Seng HShare Index ETF ที มีการแก้ไขเพิ มเติมหรือที มีการให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันขึ น

1.ข้อมูลกองทุน Hang Seng HShare Index ETF 

ชื อกองทุนรวมในต่างประเทศ Hang Seng HShare Index ETF
ประเภทและวัตถุประสงค์การลงทุน Hang Seng HShare Index ETF เป็นกองทุนประเภท Exchange

Traded Fund (ETF)  ที มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนที 
สอดคล้องใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Hang Seng China
Enterprises Index
(ที มา: Hang Seng HShare Index ETF, Prospectus as of July
25,2013)
สกุลเงินฐาน (Base Currency)  ของกองทุน คือ ดอลล่าร์ฮ่องกง
(HKD)

วันที จดทะเบียนจัดตั งกองทุน 10 ธันวาคม 2546
ตลาดหลักทรัพย์ที จดทะเบียนซื อขาย  (Listed
Market)

ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong Kong :
“SEHK”)

รหัสหลักทรัพย์ 2828
บริษัทจัดการ (Management Company) Hang Seng Investment Management Limited
การจ่ายเงินปันผล 2 ครั งต่อปี (ถ้ามี)

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (Total Expenses
Ratio)

0.65% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ผู้ดูแลผลประโยชน ์(Trustee) HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited
วันที จดทะเบียนจัดตั งกองทุน 10 ธันวาคม 2546

มูลค่าขั นตํ าของการซื อขาย (Trading Unit) 200 หน่วย (Unit)

2.ข้อมูลสําคัญเกี ยวกับ ดัชน ีHang Seng China Enterprises Index (HShare Index) 
ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index จัดทําโดย Hang Seng Indexes Company Limited (HSIL) เผยแพร่ครั งแรกเมื อวันที  8 ส.ค.2537 จดทะเบียนที ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (SEHK)
ปัจจุบันมีเผยแพร่ทาง internet เช่น www.hsi.com.hk หรือ Bloomberg 
• ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index มีส่วนประกอบเป็นหุ้นจํานวน 40 หลักทรัพย์ที มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalisation) สูงสุดที คัดเลือกมาเป็นส่วนประกอบของดัชนีและมี
น้ําหนักของหุ้นแต่ละตัวไม่เกินร้อยละ 10 
• ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index มีการคํานวณ โดยวิธี Freefloatadjusted Market Capitalisation ซึ งประกอบด้วยหุ้นจํานวน 40 หลักทรัพย์ที มีมูลค่าตลาดหุ้นปรับด้วย Free
Float สูงสุดเฉลี ย 12 เดือนย้อนหลัง และมีสภาพคล่องสมํ่าเสมอในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง
• ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index จะมีความถี ในการทบทวนเปลี ยนแปลง (review) โดย HSIL ทุกไตรมาสซึ งอาจทําให้หลักทรัพย์ที เป็นส่วนประกอบของดัชนีมีการเปลี ยนแปลง
(แหล่งที มาของข้อมูล: www.hangseng.com.etf, Hang Seng HShare Index ETF, Prospectus as of July 25, 2013 ) 
3.ความเสี ยงที สําคัญของ Hang Seng HShare Index ETF 
3.1 ปัจจัยที มีผลทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของ กองทุน Hang Seng HShare Index ETF (ต่อไปในหัวข้อนี จะเรียกว่า “กองทุน HShare ETF”) ผันผวน
• การเปลี ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน HShare ETF ขึ นอยู่กับการเปลี ยนแปลงของสภาวะตลาด อันมีปัจจัยมาจากสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ตลาดการเงิน เป็นต้น
นอกจากนี การเปลี ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน HShare ETF จะขึ นอยู่กับหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ฐานะทางการเงิน ภาคอุตสาหกรรม ที ตั งทางภูมิศาสตร์ของผู้ออกหลัก
ทรัพย์ และระดับของเงินลงทุนของผู้ออก
• ในกรณีที ดัชน ีHang Seng China Enterprises มีการกระจุกตัวในการลงทุนในหลักทรัพย์ของอุตสาหกรรมหนึ ง ๆ หรือกลุ่มของอุตสาหกรรมใด ๆ กองทุน HShare ETF ก็จะมีการลงทุนที 
กระจุกตัวในลักษณะเดียวกันด้วย และในกรณีนี ผลการดําเนินงานของ กองทุน HShare ETF อาจจะขึ นอยู่กับผลการดําเนินงานของอุตสาหกรรม หรือกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว และอาจมีความ
ผันผวนมากกว่ากองทุนอื น ๆ ที มีการกระจุกตัวในการลงทุนน้อยกว่า
• ผู้จัดการกองทุน HShare ETF อาจลงทุนในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ งในสัดส่วนสูงอย่างมีนัยสําคัญ ในกรณีนี ผลการดําเนินงานของกองทุน HShare ETF อาจจะขึ นอยู่กับผลการดําเนิน
งานของหลักทรัพย์นั น ๆ และอาจมีความผันผวนมากกว่ากองทุนอื น ๆ ที มีการกระจายการลงทุนมากกว่า
• กองทุน HShare ETF ไม่ได้บริหารกองทุนเชิงรุก (actively managed) โดยผู้จัดการกองทุนจะไม่มีสิทธิที จะคัดเลือกหลักทรัพย์รายตัวเพื อลงทุน หรือ ไม่สามารถที จะบริหารจัดการกองทุน
แบบปกป้อง (defensive positions) ในช่วงภาวะตลาดขาลง ดังนั น หากดัชนี Hang Seng China Enterprises ปรับตัวลง จะส่งผลให้หน่วยลงทุนของกองทุน HShare ETF ลดลงด้วยเช่นกัน
• เมื อผู้ลงทุนใน “กองทุน HShare ETF” ขายคืนหน่วยลงทุน อาจได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ มแรก หรือได้รับผลขาดทุน

3.2 ปัจจัยหรือความเสี ยงเพิ มเติม ที เกี ยวข้องกับ “HShare ETF” ที ต้องพิจารณาเพิ มเติม
• ความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV)/หน่วย และ ราคาซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK: 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ/ิหน่วย ของกองทุน HShare ETF โดยทั วไปจะผันผวนเป็นไปตามความเคลื อนไหวของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises 
ระดับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises ที เป็นข้อมูลในระหว่างวัน อาจจะมีความแตกต่างจากราคาปิด ณ สิ นวันของดัชนีนี ในตลาดหลักทรัพย์ SEHK 
หน่วยลงทุนของกองทุน HShare ETF ที มีการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK จะซื อขายด้วยราคาตลาดในขณะนั น ซึ งจะผันผวนในระหว่างวันทําการซื อขาย
แม้ว่าโดยหลักการจะคาดการณ์ว่า ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน HShare ETF ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK ควรจะใกล้เคียงกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV)/หน่วย แต่มีโอกาสที  2
ค่านี จะแตกต่างกัน เนื องจากความต้องการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ , สภาพคล่องและส่วนต่างของราคาเสนอซื อเสนอขาย ซึ งสาเหตุเหล่านี จะทําให้ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน H
Share ETF ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK มีค่าสูงกว่า หรือ ตํ่ากว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV)/หน่วยของกองทุน HShare ETF ได ้ นั นคือ สามารถเกิด Premium หรือ Discount ได ้
• ความสัมพันธ์กับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises : ผลการดําเนินงานของ กองทุน HShare ETF อาจไม่เท่ากับผลการดําเนินงานของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises ความแตก
ต่างอาจมีสาเหตุเนื องจากกองทุน HShare ETF มีค่าใช้จ่ายของกองทุน และปัจจัยอื น ๆ เช่น การปรับค่า NAV ความสัมพันธ์ที ไม่สมบูรณ์ของหลักทรัพย์ที กองทุน HShare ETF ลงทุน กับหลัก
ทรัพย์ในดัชน ีHang Seng China Enterprises ความแตกต่างของเวลาในการปรับหลักทรัพย์ระหว่าง กองทุน HShare ETF กับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises กองทุน HShare ETF
อาจจะไม่ได้ลงทุนในหลักทรัพย์ครบทุกตัวที เป็นส่วนประกอบของดัชนี Hang Seng China Enterprises โดยการใช้กลยุทธ ์sampling techniques หรือ การใช ้Futures หรืออนุพันธ์อื น อาจมี
ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของผลการดําเนินงานของกองทุน HShare ETF กับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises ได ้
• การซื อขาย และการ Listed : หากดัชนี Hang Seng China Enterprises ถูกยกเลิก หรือ ใบอนุญาตของผู้จัดการกองทุน HShare ETF กับผู้มีสิทธ ิ(proprietor and provider) ในดัชนี Hang
Seng China Enterprises ถูกยกเลิก ผู้จัดการกองทุน HShare ETF โดยการหารือกับ Trustee อาจขออนุญาตจากหน่วยงานผู้กํากับดูแล เพื อใช้ดัชนีอื นแทนดัชนี Hang Seng China
Enterprises โดยดัชนีนั นจะเป็นดัชนีที มีตลาดรองซื อขาย และมีวัตถุประสงค์ในทํานองเดียวกับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว กองทุน HShare ETF ก็จะ
ยังคงมีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนที สอดคล้องกับดัชนีเช่นเดิม
หากหน่วยลงทุนเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ (SEHK) ผู้จัดการกองทุนโดยการหารือกับ Trustee อาจขออนุญาตจากหน่วยงานผู้กํากับดูแล เพื อบริหารกองทุน HShare ETF ในลักษณะ
Traditional Index โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ซึ งในกรณีนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอนหน่วยลงทุน หรืออีกกรณีผู้จัดการกองทุนอาจยกเลิก
กองทุน กองทุน HShare ETF ได ้ หาก Trustee พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ และเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนอาจสูง
หรือต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้
แม้ว่ากองทุน HShare ETF จะจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะมีปริมาณซื อขายมาก (active trading) 
ส่วนประกอบของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises อาจมีการเปลี ยนแปลง และหลักทรัพย์ที เป็นส่วนประกอบของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises อาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลัก
ทรัพย์จดทะเบียนได้
• ความผันผวนของตลาดหุ้น : มูลค่าของหุ้น รวมถึงหุ้น HShare อาจมีความผันผวน จากผลกระทบอันมีปัจจัยมาจากผู้ออก การเปลี ยนแปลงทางการเมือง สภาวะเศรษฐกิจ ซึ งในระยะสั นราคา
หุ้นอาจมีความผันผวนสูงอันเนื องมาจากปัจจัยเหล่านี ปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อหุ้นแต่ละประเภท หรือแต่ละส่วนของตลาดแตกต่างกัน เช่น หุ้นประเภท Large Cap จะได้รับผลกระทบต่าง
จากหุ้นประเภท Small Cap, “หุ้นเติบโต” (Growth Stock) จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยข้างต้นต่างจาก หุ้นคุณค่า” (Value Stock) 
ปัจจัยภายในของบริษัทจดทะเบียน, ปัจจัยการเมือง และสภาวะทางเศรษฐกิจ อาจมีผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียนรายใดรายหนึ ง หรือบริษัทจดทะเบียนในธุรกิจอุตสาหกรรมหนึ ง ๆ หรือกระทบ
ตลาดในภาพรวมทั งหมดได้
• การให้ยืมหลักทรัพย์ : กองทุน HShare ETF มีความเสี ยงหากมีการทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ได้แก่ ความเสี ยงจากการทําธุรกรรมกับคู่สัญญา (Counterparty Risk) ซึ งเกิดจากการไม่
ปฏิบัติตามสัญญาของคู่สัญญา ความเสี ยงของกฎหมาย (Regulatory Risk) ที เปลี ยนแปลง เป็นโมฆะ หรือสัญญาไม่มีสามารถบังคับใช้ได้ และความเสี ยงของตลาด (Market Risk) จากความ
ผันผวนของตลาด สภาพคล่องของตลาด และความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน
• การ Short Selling : กองทุน HShare ETF อาจทํา short sales หากคาดการณ์ว่า ราคาของหลักทรัพย์ที ซื อในตลาดจะเป็นราคาที ตํ่ากว่าราคาที จะขายได้ตามธุรกรรม short sales โอกาสที 
จะขาดทุนจากธุรกรรม short sales จะแตกต่างจากการทําลงทุนด้วยเงินสดในหุ้นตัวเดียวกัน โดยโอกาสที จะขาดทุนจากธุรกรรม short sales ไม่มีเพดานสูงสุด เพราะราคาหุ้นตัวนั น สามารถขึ น
ไปได้อย่างไม่มีเพดาน ในขณะที หากลงทุนซื อขายหุ้นตัวเดียวกันด้วยเงินสด โอกาสขาดทุนสูงสุดจะเท่ากับเงินลงทุนเริ มแรกเท่านั น
• การเปลี ยนแปลงของผู้ออกหลักทรัพย:์ การเปลี ยนแปลงสถานะทางการเงินของผู้ออก, การเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือการเมืองอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของผู้ออก ผู้ออกหลัก
ทรัพย์ที เป็นบริษัทขนาดเล็ก หรือเป็นที รู้จักน้อยกว่าจะมีความผันผวนของมูลค่าหลักทรัพย์มากกว่าบริษัทขนาดใหญ่ ปัจจัยที ส่งผลกระทบต่อผู้ออกหลักทรัพย์แต่ละบริษัทนี อาจมีผลกระทบต่อ
หลักทรัพย์ที เป็นส่วนประกอบของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises 
• Market Maker: อาจมีหรือไม่มี Market Maker สําหรับกองทุน HShare ETF ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าสภาพคล่องในตลาดรองอาจได้รับผลกระทบในทางลบหากกองทุนไม่มี Market Maker 
• ความเสี ยงจากการเลิกกองทุน HShare ETF : กองทุน HShare ETF อาจถูกยกเลิกโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงือนไขในหัวข้อ “การเลิกกองทุน HShare ETF” ซึ งในขณะที เลิกกองทุน
ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าอาจได้รับเงินลงทุนน้อยกว่าที ได้ลงทุนไว้ได้
• ความเสี ยงที เกี ยวกับการจ่ายเงินปันผลจากเงินลงทุนเริ มแรก หรือมีผลกระทบต่อเงินลงทุนเริ มแรก : ผู้จัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากเงินลงทุนเริ มแรก หรือมีผลไปกระทบไปลดเงิน
ลงทุนเริ มแรก (capital) ตามดุลพินิจของผู้จัดการ ซึ งการจ่ายเงินปันผลในลักษณะดังกล่าวจะเป็นการคืนหรือไถ่ถอนเงินลงทุนเริ มแรกบางส่วนของผู้ลงทุนคืนให้ผู้ลงทุนไปด้วย อาจส่งผลให้
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนลดลงทันที
3.3 ปัจจัยความเสี ยงทั วไปที เกี ยวข้องกับแผ่นดินใหญ่
• การเมืองและเศรษฐกิจ : การลงทุนของกองทุน HShare ETF จะสอดคล้องกับหลักทรัพย์ส่วนประกอบของดัชน ีHang Seng China Enterprises ซึ งหุ้นที เป็นส่วนประกอบของดัชนีจะรวมถึง
หุ้นของบริษัท/นิติบุคคลที ดําเนินการในจีนแผ่นดินใหญ่ (Mainland incorporated enterprises) และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (SEHK) ซื อขายในฮ่องกง (HShares) เป็นหลัก
บริษัทเหล่านี มีธุรกิจที ขึ นกับโอกาสการเติบโตของจีนแผ่นดินใหญ่อย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าสภาวะทางเศรษฐกิจในจีนแผ่นดินใหญ่จะแตกต่างจากประเทศที พัฒนา
แล้วในหลายด้าน รวมถึงบทบาทของภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ, ระดับการพัฒนา, อัตราการเติบโต และการควบคุมการแลกเปลี ยนเงินตรา กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบของตลาดทุน
อาจยังไม่พัฒนาเทียบเท่ากับประเทศที พัฒนาแล้ว
การลงทุนของกองทุน HShare ETF มีความเสี ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) และมีความเสี ยงเฉพาะจากการตลาดในจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ งปัจจัยความเสี ยงเฉพาะเหล่านี 
จะไม่ใช่ลักษณะเดียวกับตลาดที พัฒนาแล้ว เช่น
1. สภาพคล่องน้อยกว่า และความมีประสิทธิภาพที น้อยกว่าของตลาดหลักทรัพย์
2. ความผันผวนของราคาที สูงกว่า
3. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และการควบคุมการแลกเปลี ยน
4. ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนที เผยแพร่มีน้อยกว่า
5. ข้อจํากัดในการส่งเงินกลับออกนอกประเทศ
6. ค่าใช้จ่ายในการทํา Transaction ค่าใช้จ่ายผู้ดูแลผลประโยชน์ที สูงกว่า รวมถึงความเสี ยงที สูงกว่าในการ Settlement 
7. ความยากในเรื องของการบังคับสัญญา
8. ระดับการบังคับใช้กฎหมายเกี ยวกับตลาดทุนน้อยกว่า
9. มาตรฐานบัญชีที แตกต่างกัน การเปิดเผยข้อมูล และรายงานต่างๆ
10. การแทรกแซงของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ
11. อัตราเงินเฟ้อที สูงกว่า
12. ความไม่แน่นอนทางสังคม, การเมือง และเศรษฐกิจ
13. ความเสี ยงของการยึดทรัพย์หรือการเวนคืน และการก่อการร้าย

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไข
หรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
พิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที แก้ไข เปลี ยนแปลงของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ดังกล่าว โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดําเนินการ ทั งนี ใน
กรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั นๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิด
ไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารหนี 
1.1.1 พันธบัตร
1.1.2 ตั วเงินคลัง
1.1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.1.4 ตั วแลกเงิน
1.1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตามข้อ 1.1.1  1.1.7 ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิง
จากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนในตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้าตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี) ตามที ระบุไว้ในตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย
ส่วนที  2 ถึง ส่วนที  4 เป็นไปตามประกาศ
ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซื อขายล่วงหน้า (derivatives)

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่าง เพื อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนได้ เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาด
ทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีหนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ ประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติม และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที แก้ไข เปลี ยนแปลงของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุนดังกล่าว โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดําเนินการ ทั งนี ใน
กรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั นๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้วทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทํา
สัญญาในประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที มีการซื อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิก WFE
ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารทุนต่างประเทศ
1.1.1 หุ้น
1.1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มเติมที โอนสิทธิได ้(Transferable Subscription Right: TSR)
1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นหุ้นหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.5 ตราสารทุนอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 – 1.1.4 ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
1.2 ตราสารหนี ต่างประเทศ
1.2.1 พันธบัตร
1.2.2 ตั วเงินคลัง
1.2.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4 ตั วแลกเงิน
1.2.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.2.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตามข้อ 1.2.1  1.2.7 ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนในตั วแลกเงินต่างประเทศ หรือตั วสัญญาใช้เงินต่างประเทศ ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การ
ค้าตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดย สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับผู้รับฝากตามข้อ 3.13.1 ส่วนที  1 ข้อ 2.4
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ในตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

ส่วนที  2: ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ปัจจุบันในการลงทุน
ทั งนี ยกเว้น การลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้ในสัดส่วนมากกว่าหรือเท่ากับ
80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั น

ส่วนที  3 เป็นไปตามประกาศ
ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ ทั งนี ยกเว้น

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

(% ของ NAV)

1 หน่วย CIS

1.1 ในประเทศ ไม่เกิน 10%

1.2 ต่างประเทศ ไม่เกิน 15%

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

(% ของ NAV)

1 หน่วย CIS

1.1 ในประเทศ ไม่เกิน 20%

1.2 ต่างประเทศ ไม่จํากัดอัตราส่วน

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุก
วันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัทจัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ นการ
คํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอก
เหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํารายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการสั งขายคืนหนว
ยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกอง
ทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องใน
ต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื น
ใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E
Wallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดให้มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่อง
ทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที 
เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามมติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้อง
ไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข)  มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1)  เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(2)  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบ
เรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3)  แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผล
ประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4)  ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการ
ขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่า
การขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขายคืนหรือสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่าน
ทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วย
ลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วน
การลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิด
ขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนหรือสับเปลี ยนออกที หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ ซึ งจะดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และ
เป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing
Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วน
การลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วย
ลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการ
ใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมด
ของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งเป็นไปตาม
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies – ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทาง
ปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วน
การลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดัง
กล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนิน
การหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก
เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนด
เพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะ
กําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี 
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน
มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
เข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคง
ลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้ADLs บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการทํารายการซื อหน่วย
ลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็น
สําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนด
ไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี 
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพคล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่เพียงพอใน
การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชย
ต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption Gate ในกรณีที ได้รับ
ชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวม
ของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยังคงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํา
รายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings
และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วย
ลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้notice period บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะ
ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุน
รวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณ
จากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช้
Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่
มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่
ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือได้
ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพ
คล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ
และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน
Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่
ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิด
จากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจ
จะได้รับชําระเงินจากคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก เฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate หรือ
เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้อง
กําหนด

3. การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล
(side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4. บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ
ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ
เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกิน
กว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผล
ประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารง
ความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วน
บุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วัน
ทําการ

5. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4. และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติดัง
ต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4. (1) (2)
(3) หรือ (5) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั น
ให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 4. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วัน
ทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวัน
ทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื น
และผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคํา
สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบ
ว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจาก
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั ง
ซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้าน
ภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั ง
ในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศ
สหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของ
นิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4

3. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หาก
การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยง
ด้านภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมาย
อื นทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่
เกินร้อยละ 4.280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปีของมูลค่าที เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี ได้แก่ ค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการคํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

โดยกรณีที กองทุนเข้าข่ายเลิกกองทุนตามเงื อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด ก่อนครบระยะเวลา 1 ปี นับตั งแต่วันถัดจากวันจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสําหรับช่วงเวลาตั งแต่วันถัดจากวันที กองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด
จนถึงวันครบระยะเวลา 1 ปี นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปีของจํานวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นก
องทุนรวม

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.696 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปีของมูลค่าที เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี ได้แก่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการคํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ
(2) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายอื นของผู้ดูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ ตามที จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการทําธุรกรรมต่อ
รายการ (Transaction fee) ค่า SWIFT Telex ค่าใช้จ่ายในการส่งไปรษณีย์ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงินเพื อชําระราคาหลักทรัพย์ (Settlement Advance/
Contractual Settlement) จากผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ กรณีเกิดรายการ failed trade ในรายการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายของผู้ดูแลผลประโยชน์ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก ค่าใช้
จ่ายของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศในการให้บริการทั วไป เป็นต้น

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปีของมูลค่าที เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี ได้แก่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการคํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ1.310ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 
(บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนดังกล่าว) 
(1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าธรรมเนียมการเพิ มเงินทุนจดทะเบียน
(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือหรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิก
ใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ
(3) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื น
คืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(4) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกอง
ทุน รวมถึง ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และ ค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการประเมิน
ทรัพย์สินอื น
(5) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินอื นแทนเงิน
(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 0.803 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะทยอยตัดจ่ายค่าโฆษณาตามระยะเวลาของประโยชน์ที ได้รับ หรือบริษัทจัดการจะ
พิจารณากําหนดระยะเวลาที ใช้ในการตัดจ่ายที เหมาะสม โดยระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เกิน 1 ปี นับตั งแต่วันที เกิดค่าโฆษณานั น
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ในหนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและ
บุคคลอื นที เกี ยวข้องกับ กองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ นหรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน
(9) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(10) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
ส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 
(11) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน
(12) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดสรรวงเงินในต่างประเทศเพิ มเติมจากหน่วยงานที มีอํานาจ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมเมื อได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าว
(13) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์ ค่าจัดส่ง และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุน และแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน และเอกสารที เกี ยวข้อง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที เกี ยวข้องกับการดําเนินงาน
ของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลัก
ทรัพย์ทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ป้องกันผลประโยชน์ ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที เกี ยวกับการชําระราคา รับชําระราคา ค่าธรรมเนียมในการทํารายการ ค่าบริการพิเศษที เกี ยวข้องกับการตรวจสอบการลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการแลก
เปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา ค่าประกันความเสี ยงจากการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ
ทั งที เกิดในประเทศไทยและต่างประเทศ หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น
(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุนทั งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตามกฎหมาย ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อ
รักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการประสานงาน
เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทางเป็นต้น
(16) ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับ ผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนฯลฯ
(17) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่า
ใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทางไปรษณีย์
(18) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี ยนและวิธีการคํานวณค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ กับจํานวนเงินที จ่ายชําระจริง
(19) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)
หมายเหตุ : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมตามหัวข้อ 15 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ โดยรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี
การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 
การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1 15.2.2 (1) และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 5 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน ยกเว้นการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามข้อ 15.2.1 วรรคสองจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ข้างต้น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ 15.2.6 (1) ถึง (18) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุน
เฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั น
ยกเว้นกรณีที กองทุนเข้าข่ายเลิกกองทุนตามเงื อนไขการเลิกกองทุน ก่อนครบกําหนดอายุกองทุน บริษัทจัดการจะบันทึกค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและค่าใช้จ่ายรอการตัดจ่ายดังกล่าวที เหลือ
ทั งหมดภายในวันเลิกกองทุน
ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที ใช้ในการคํานวณค่าใช้จ่าย เป็นมูลค่าทรัพย์สินในสกุลเงินบาท

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกิน 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนหน่วยลงทุนในวัน
ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกิน 53.50 บาทต่อรายการ หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1) ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2) ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถ
นําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund
Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ ง
พิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื นๆ โดยนาย
ทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
หมายเหตุ
การคํานวณค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการ
โอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน จะบวกด้วยภาษี มูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ไม่มี

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการดัง
กล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่ง
ของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที 
บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลัก
เกณฑ์ดังนี (ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให ้
บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติ
พิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการใน
กรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที ได้รับการผ่อนผัน โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือ
การหาดอกผลโดยวิธีอื นที กองทุนลงทุนในต่างประเทศ รวมกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที กองทุนลงทุนในประเทศไทย
16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
รายละเอียด
(1) อัตราแลกเปลี ยน : บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนที ตกลงกันระหว่างผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและบริษัทจัดการ โดยเป็นไปตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้ หรือ ที จะประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมในอนาคต โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว
(1.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(1.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล
(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
บริษัทจัดการอาจดําเนินการไม่เป็นไปตามกําหนดเวลาในข้อ 1.11.4 ในกรณีดังต่อไปนี 
1. กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวัน
หยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือไม่สามารถ
ดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็นเพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทํา
ธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับกองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่ โดยบริษัทจัดการ
จะดําเนินการคํานวณและประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ 2.12.4 โดยไม่ชักช้าเมื อได้รับข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
2. กรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการ
3. กรณีที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต. หรือ กรณีที ประกาศกฎระเบียบที เกี ยวข้องของสํานักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ทําได้
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที คํานวณนั น
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น
16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษ
ทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้
ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด
16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 1 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางหนังสือพิมพ์ และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าวด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศข้อมูลดังกล่าวทางช่องทางอื นแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์ และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของ
ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัท
จัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย
16.4.2. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะ
คํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให ้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน
16.4.3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง
หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่
การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลัก
ทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด
เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขาย
หลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มี
การจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้
16.4.4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้
จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

เป็นไปตามประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การ
ขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอด
จนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและ
บริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะ
ผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ#์1

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0133/2558] หน้า 15 / 16



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart China Challenge Fund#1 

1.3. ชื อย่อ :  TCHChallenge#1 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.กองทุนจะเลิกกองทุน หากภายในระยะเวลาประมาณ 1 ปีนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เกิดเหตุตามเงื อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื อกองทุนมี มูลค่าหน่วย
ลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด (โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันครบกําหนดระยะเวลา1 ปี ดังกล่าว ถึงผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับตั งแต่วันสิ นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุน) 
2. เมื อครบระยะเวลา 1 ปีนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนยังไม่ถึงระดับตามเงื อนไขการเลิกกองทุน ตามข้อ 1 กองทุนจะเปิดให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื อ หรือ ขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ โดยเริ มในวันทําการแรกหลังครบ 1 ปี เว้นแต่บริษัทจัดการจะกําหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื น
เพื ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงรับทราบ และยินยอมให้ดําเนินการทั งหมดข้างต้นแล้ว หากมีการเปลี ยนแปลงกําหนดวันเปิดให้บริการซื อขาย
บริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี หากเกิดเหตุตามเงื อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด กองทุนจะ
ดําเนินการเลิกกองทุน เพื อคืนเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังถือหน่วยลงทุนอยู่ ณ วันนั น ตามข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของนายทะเบียนและตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ถือต่อจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายแล้วทั งหมด
ทั งนี เงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนเมื อเกิดเหตุตามเงื อนไขการเลิกกองทุน ตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้นเมื อคํานวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุน อาจมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าหน่วย
ลงทุน 10.86 บาท ที เป็นเงื อนไขในการเลิกกองทุนดังกล่าว เนื องจากการหักค่าใช้จ่าย และกันสํารองค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องของกองทุน และการปรับตัวขึ นลงของราคา หรือผลตอบแทนของหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือมีไว้ในขณะที กองทุนจําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินนั น ซึ งอาจได้รับผลกระทบหรือมีราคาเปลี ยนแปลงลดลง จากความผันผวนของปัจจัยภายในและ
ภายนอกที เกี ยวข้องของหลักทรัพย์ เช่น ฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลี ยน อัตราดอกเบี ย เป็นต้น

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) บริษัทจัดการจะนําเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินวงเงินที ได้รับจัดสรร หรือได้รับ
จัดสรรเพิ มเติมจากหน่วยงานที มีอํานาจในการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศให้แก่บริษัทจัดการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยื นขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมต่อหน่วยงานที มีอํานาจในการจัดสรรวงเงินลงทุน
ในต่างประเทศให้แก่บริษัทจัดการได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที หน่วยงานที มีอํานาจในการจัดสรรวงเงินดังกล่าวกําหนด
และขอสงวนสิทธิในการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนของโครงการและหรือการดําเนินการอื นใดที เกี ยวข้องได้ โดยถือว่าไม่ปฏิบัติผิด
ไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน และถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศหากเกิดกรณีสุดวิสัย เช่น หน่วยงานที มีอํานาจเรียก
วงเงินลงทุนในต่างประเทศคืน และ/ หรือเหตุผลอื นที จําเป็นและสมควร โดยไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดไปจากโครงการ

(4) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกิน 150 ล้านบาท ทั งนี ในกรณีดังกล่าวบริษัทจัดการจะต้องมีวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพียงพอที จะรองรับ
หรือสามารถขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติมเพื อรองรับได้ โดยเป็นไปตามแนวทางที หน่วยงานที มีอํานาจอนุญาต หรือ
เห็นชอบให้ดําเนินการได้

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 2.8 หน่วย (มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน) 
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัดไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุด
ไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์บริษัทจัดการ หรือช่องทาง
อื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนใน
สัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยในขณะที จัดตั งกองทุน กองทุนมีเป้าหมายที จะเน้นลงทุนในกองทุน Hang Seng HShare Index ETF เป็นหลัก ดังนั น จึงมีวัตถุประสงค์เพื อสร้าง
ผลตอบแทนของกองทุน ให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับผลตอบแทนของกองทุน Hang Seng HShare Index ETF โดยเป็นทางเลือกในการลงทุนให้กับผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการ
ลงทุนบางส่วนไปยังช่องทางการลงทุนที สะท้อนผลตอบแทนของดัชนีตราสารทุนของบริษัทในประเทศจีนที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศฮ่องกง คือ ดัชนี Hang Seng China
Enterprises 
อย่างไรก็ตาม เนื องจากกองทุนนี มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนที ต้องหักออกจากกองทุน รวมถึงความจําเป็นในการดํารงสภาพคล่องของกองทุนไว้บางส่วน รวมถึงการ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราซึ งขึ นอยู่กับดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ปัจจัยเหล่านี อาจมีผลทําให้ผลการดําเนินงานของกองทุนตํ่ากว่าดัชนี Hang Seng
China Enterprises และหรือกองทุน Hang Seng HShare Index ETF ซึ งเหตุผลดังกล่าวมีส่วนทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี อาจจะไม่ได้เคลื อนไหวขึ นลงตามดัชนี Hang Seng H
Share Index ETF และหรือกองทุน Hang Seng HShare Index ETF อย่างสมบูรณ์
ผู้ลงทุนที จะพิจารณาลงทุนในกองทุนนี จึงต้องสามารถยอมรับความเสี ยงของดัชนีตราสารทุนของบริษัทในประเทศจีนที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศฮ่องกง Hang Seng HShare
Index ETF และความเสี ยงของการลงทุนในหุ้นของบริษัทประเทศจีนที จดทะเบียนในประเทศฮ่องกง ที อาจมีความผันผวนสูงได้ และยังคงมีความเสี ยงของอัตราแลกเปลี ยนด้วย เพราะกองทุนนี 
อาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราที อาจเกิดขึ นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์
ในแต่ละขณะขึ นอยู่กับดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน Hang Seng HShare Index ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ฮ่องกง (HONG KONG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ทั งนี จะทําเพื อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านั น

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
ตัวชี วัด (Benchmark) ของกองทุนนี คือ ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index 
และในการแสดงดัชนีชี วัดผลการดําเนินงานดังกล่าว บริษัทจัดการจะแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี ยน ที สอดคล้องกับการวัดผลการดําเนินงานของกองทุน ณ วันทําการที คํานวณ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผยข้อมูล/
อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

1. กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุน
เดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนมีเป้าหมายที 
จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน Hang Seng HShare Index ETF ซึ ง
กองทุน Hang Seng HShare Index ETF มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื อสร้างผลตอบแทน (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ที สอดคล้อง
ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Hang Seng China Enterprises โดยกลยุทธ์หลักจะลงทุนในหุ้นที เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนี Hang Seng China Enterprises กองทุน Hang Seng HShare Index ETF บริหารและจัดการโดย Hang Seng
Investment Management Limited โดยจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong
Kong : “SEHK”) 
2. ส่วนที เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที สํานักงาน
ก.ล.ต กําหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นใน
ต่างประเทศ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนรวมที มีวัตถุประสงค์เพื อบริหารสภาพคล่อง ตราสารหนี เงินฝากในสถาบัน
การเงินต่างประเทศ ทั งนี บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที เป็นการลงทุนในประเทศ เช่น ตราสารแห่งหนี ใน
ประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่
กรณี ตํ่ากว่า 1 ปี หรือการลงทุนอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั งนี เพื อ
อํานวยความสะดวกหรือเพื อป้องกันปัญหาในการดําเนินงานของกองทุน เช่น เพื อรอการลงทุน หรือเพื อชําระค่าใช้จ่าย เพื อ
รักษาสภาพคล่อง หรือเพื อการอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกัน หรือในกรณีที เกิดเหตุผิดปกติที เกิดจากปัจจัยที ควบคุมไม่ได้
เป็นต้น
3. เนื องจากกองทุนนี มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนที ต้องหักออกจากกองทุน รวมถึงความจําเป็นในการ
ดํารงสภาพคล่องของกองทุนไว้บางส่วน รวมถึงการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราซึ งขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ปัจจัยเหล่านี อาจมีผลทําให้ผลการดําเนินงานของกองทุนตํ่ากว่าดัชนี Hang Seng
China Enterprises และหรือกองทุนHang Seng HShare Index ETF ซึ งเหตุผลดังกล่าวมีส่วนทําให้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี อาจจะไม่ได้เคลื อนไหวขึ นลงตามดัชนี Hang Seng China Enterprises และหรือกองทุน Hang Seng HShare
Index ETF อย่างสมบูรณ์
4. กองทุน Hang Seng HShare Index ETF อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management(EPM)) เช่น การทําสัญญาฟิวเจอร์ส และ/หรือสัญญา
ออปชั น ที อ้างอิงกับหลักทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิงที กองทุนหลักลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําให้กองทุนหลักสามารถสร้าง
ผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
ส่วนกองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 อาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้อง
กับอัตราแลกเปลี ยนเงินตราที อาจเกิดขึ นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ น
อยู่กับดุลยพินิจที ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที เกี ยวข้อง เช่น อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ฐานะความเข้มแข็งของประเทศในเชิงเปรียบเทียบเช่น สัดส่วนหนี สาธารณะต่อจีดีพี
ดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด ทุนสํารองระหว่างประเทศ อัตราดอกเบี ย แนวโน้มค่าเงินของสกุลเงินของประเทศเพื อนบ้านหรือ
ในภูมิภาคโดยรวมเทียบกับสกุลเงินที กองทุนลงทุน ซึ งการดําเนินการดังกล่าวต้องไม่ขัดกับประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย การบริหารความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนแบบยืดหยุ่น จึงอาจยังมีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน
เงินเหลืออยู่ ซึ งอาจทําให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี ยนหรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้ อีกทั ง การ
ทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุน ซึ งทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น
5. ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 จะไม่ลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และจะไม่ลงทุนโดยตรงในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได้
(NonInvestment grade)ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) และหลักทรัพย์ที ไม่มีการ
ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ในต่างประเทศ ยกเว้นในกรณีขณะที เริ มลงทุน ตราสารดังกล่าวได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อ
ถือลงตํ่ากว่า Investment grade กองทุนจะมีไว้ซึ งตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่วนให้เป็นไป
ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้
6. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทั งหมดมาลงทุนในประเทศไทย ทั งนี เพื อประโยชน์ของกองทุนโดย
รวมโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุน เช่น ในกรณีที มีความ
ผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที การเปลี ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทําให้การลงทุนในต่างประเทศ
ขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื นใดที เกิดจากสาเหตุที ไม่สามารถควบคุมได้ เช่นการเปลี ยนแปลงของกฎหมาย
หรือประกาศที เกี ยวข้อง
เงื อนไขอื น
1. ในขณะที จัดตั งกองทุน สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดให้ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนรวมที ลงทุนในต่างประเทศ (foreign
investment fund) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเพื อกองทุนดังกล่าวต้องเป็นการลงทุนในต่างประเทศ (offshore
investment) เป็นหลักโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั งนี การคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามวรรคหนึ งการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะ
เวลาดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
• ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
• ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ

•ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ
ในกรณีที การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการ
แก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าว
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน ( classes หรือ subclasses of shares) ทั งนี 
โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงกองทุนรวมต่าง
ประเทศที กองทุนลงทุนที แตกต่างไปจากที ระบุในรายละเอียดโครงการกองทุนนี เช่น กรณีที กองทุนรวมต่างประเทศกองเดิมมี
การเปลี ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ เปลี ยนแปลงรายละเอียดการซื อขาย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย เปลี ยน
บริษัทจัดการ หรือกรณีอื นที ทําให้กองทุนนี อาจได้รับผลกระทบในทางลบ โดยกองทุนรวมต่างประเทศที อาจมีการพิจารณา
เลือกลงทุนทดแทนกองทุนเดิม จะต้องมีนโยบายการลงทุนที ยังสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ทั งนี ในกรณีดัง
กล่าวจะเป็นไปเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั นๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว
3. ในกรณีที กองทุนลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักนั น หากปรากฏว่า
กองทุนหลักนั นมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
เงื อนไข ในกรณีที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) แจ้งเหตุที กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที ปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที สนใจจะลงทุนเพื อให้ผู้ที สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม
ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย
ทั งนี ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในกรณีที มีการดําเนินการเปลี ยน/โอนย้าย กองทุนจะยกเว้นไม่นําเรื องการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน
ข้อมูลกองทุน Hang Seng HShare Index ETF ซึ งเป็นกองทุนรวมในต่างประเทศที กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลน
จ#์1 จะพิจารณาลงทุน”
แหล่งข้อมูล: www.hangseng.com.etf 
1. Hang Seng HShare Index ETF, Prospectus as of July 25, 2013 
2. Fund Fact Sheet, January, 2014 ของกองทุน Hang Seng HShare Index ETF 
ทั งนี ข้อมูลต่อไปนี อาจมีการเปลี ยนแปลงจากข้อมูล ณ วันที ที แสดง โดยส่วนที เปลี ยนแปลงไปจะเป็นไปตามข้อมูลในหนังสือชี 
ชวนของกองทุน Hang Seng HShare Index ETF ที มีการแก้ไขเพิ มเติมหรือที มีการให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันขึ น

1.ข้อมูลกองทุน Hang Seng HShare Index ETF 

ชื อกองทุนรวมในต่างประเทศ Hang Seng HShare Index ETF
ประเภทและวัตถุประสงค์การลงทุน Hang Seng HShare Index ETF เป็นกองทุนประเภท Exchange

Traded Fund (ETF)  ที มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนที 
สอดคล้องใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Hang Seng China
Enterprises Index
(ที มา: Hang Seng HShare Index ETF, Prospectus as of July
25,2013)
สกุลเงินฐาน (Base Currency)  ของกองทุน คือ ดอลล่าร์ฮ่องกง
(HKD)

วันที จดทะเบียนจัดตั งกองทุน 10 ธันวาคม 2546
ตลาดหลักทรัพย์ที จดทะเบียนซื อขาย  (Listed
Market)

ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong Kong :
“SEHK”)

รหัสหลักทรัพย์ 2828
บริษัทจัดการ (Management Company) Hang Seng Investment Management Limited
การจ่ายเงินปันผล 2 ครั งต่อปี (ถ้ามี)

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (Total Expenses
Ratio)

0.65% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ผู้ดูแลผลประโยชน ์(Trustee) HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited
วันที จดทะเบียนจัดตั งกองทุน 10 ธันวาคม 2546

มูลค่าขั นตํ าของการซื อขาย (Trading Unit) 200 หน่วย (Unit)

2.ข้อมูลสําคัญเกี ยวกับ ดัชน ีHang Seng China Enterprises Index (HShare Index) 
ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index จัดทําโดย Hang Seng Indexes Company Limited (HSIL) เผยแพร่ครั งแรกเมื อวันที  8 ส.ค.2537 จดทะเบียนที ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (SEHK)
ปัจจุบันมีเผยแพร่ทาง internet เช่น www.hsi.com.hk หรือ Bloomberg 
• ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index มีส่วนประกอบเป็นหุ้นจํานวน 40 หลักทรัพย์ที มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalisation) สูงสุดที คัดเลือกมาเป็นส่วนประกอบของดัชนีและมี
น้ําหนักของหุ้นแต่ละตัวไม่เกินร้อยละ 10 
• ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index มีการคํานวณ โดยวิธี Freefloatadjusted Market Capitalisation ซึ งประกอบด้วยหุ้นจํานวน 40 หลักทรัพย์ที มีมูลค่าตลาดหุ้นปรับด้วย Free
Float สูงสุดเฉลี ย 12 เดือนย้อนหลัง และมีสภาพคล่องสมํ่าเสมอในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง
• ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index จะมีความถี ในการทบทวนเปลี ยนแปลง (review) โดย HSIL ทุกไตรมาสซึ งอาจทําให้หลักทรัพย์ที เป็นส่วนประกอบของดัชนีมีการเปลี ยนแปลง
(แหล่งที มาของข้อมูล: www.hangseng.com.etf, Hang Seng HShare Index ETF, Prospectus as of July 25, 2013 ) 
3.ความเสี ยงที สําคัญของ Hang Seng HShare Index ETF 
3.1 ปัจจัยที มีผลทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของ กองทุน Hang Seng HShare Index ETF (ต่อไปในหัวข้อนี จะเรียกว่า “กองทุน HShare ETF”) ผันผวน
• การเปลี ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน HShare ETF ขึ นอยู่กับการเปลี ยนแปลงของสภาวะตลาด อันมีปัจจัยมาจากสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ตลาดการเงิน เป็นต้น
นอกจากนี การเปลี ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน HShare ETF จะขึ นอยู่กับหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ฐานะทางการเงิน ภาคอุตสาหกรรม ที ตั งทางภูมิศาสตร์ของผู้ออกหลัก
ทรัพย์ และระดับของเงินลงทุนของผู้ออก
• ในกรณีที ดัชน ีHang Seng China Enterprises มีการกระจุกตัวในการลงทุนในหลักทรัพย์ของอุตสาหกรรมหนึ ง ๆ หรือกลุ่มของอุตสาหกรรมใด ๆ กองทุน HShare ETF ก็จะมีการลงทุนที 
กระจุกตัวในลักษณะเดียวกันด้วย และในกรณีนี ผลการดําเนินงานของ กองทุน HShare ETF อาจจะขึ นอยู่กับผลการดําเนินงานของอุตสาหกรรม หรือกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว และอาจมีความ
ผันผวนมากกว่ากองทุนอื น ๆ ที มีการกระจุกตัวในการลงทุนน้อยกว่า
• ผู้จัดการกองทุน HShare ETF อาจลงทุนในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ งในสัดส่วนสูงอย่างมีนัยสําคัญ ในกรณีนี ผลการดําเนินงานของกองทุน HShare ETF อาจจะขึ นอยู่กับผลการดําเนิน
งานของหลักทรัพย์นั น ๆ และอาจมีความผันผวนมากกว่ากองทุนอื น ๆ ที มีการกระจายการลงทุนมากกว่า
• กองทุน HShare ETF ไม่ได้บริหารกองทุนเชิงรุก (actively managed) โดยผู้จัดการกองทุนจะไม่มีสิทธิที จะคัดเลือกหลักทรัพย์รายตัวเพื อลงทุน หรือ ไม่สามารถที จะบริหารจัดการกองทุน
แบบปกป้อง (defensive positions) ในช่วงภาวะตลาดขาลง ดังนั น หากดัชนี Hang Seng China Enterprises ปรับตัวลง จะส่งผลให้หน่วยลงทุนของกองทุน HShare ETF ลดลงด้วยเช่นกัน
• เมื อผู้ลงทุนใน “กองทุน HShare ETF” ขายคืนหน่วยลงทุน อาจได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ มแรก หรือได้รับผลขาดทุน

3.2 ปัจจัยหรือความเสี ยงเพิ มเติม ที เกี ยวข้องกับ “HShare ETF” ที ต้องพิจารณาเพิ มเติม
• ความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV)/หน่วย และ ราคาซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK: 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ/ิหน่วย ของกองทุน HShare ETF โดยทั วไปจะผันผวนเป็นไปตามความเคลื อนไหวของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises 
ระดับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises ที เป็นข้อมูลในระหว่างวัน อาจจะมีความแตกต่างจากราคาปิด ณ สิ นวันของดัชนีนี ในตลาดหลักทรัพย์ SEHK 
หน่วยลงทุนของกองทุน HShare ETF ที มีการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK จะซื อขายด้วยราคาตลาดในขณะนั น ซึ งจะผันผวนในระหว่างวันทําการซื อขาย
แม้ว่าโดยหลักการจะคาดการณ์ว่า ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน HShare ETF ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK ควรจะใกล้เคียงกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV)/หน่วย แต่มีโอกาสที  2
ค่านี จะแตกต่างกัน เนื องจากความต้องการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ , สภาพคล่องและส่วนต่างของราคาเสนอซื อเสนอขาย ซึ งสาเหตุเหล่านี จะทําให้ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน H
Share ETF ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK มีค่าสูงกว่า หรือ ตํ่ากว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV)/หน่วยของกองทุน HShare ETF ได ้ นั นคือ สามารถเกิด Premium หรือ Discount ได ้
• ความสัมพันธ์กับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises : ผลการดําเนินงานของ กองทุน HShare ETF อาจไม่เท่ากับผลการดําเนินงานของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises ความแตก
ต่างอาจมีสาเหตุเนื องจากกองทุน HShare ETF มีค่าใช้จ่ายของกองทุน และปัจจัยอื น ๆ เช่น การปรับค่า NAV ความสัมพันธ์ที ไม่สมบูรณ์ของหลักทรัพย์ที กองทุน HShare ETF ลงทุน กับหลัก
ทรัพย์ในดัชน ีHang Seng China Enterprises ความแตกต่างของเวลาในการปรับหลักทรัพย์ระหว่าง กองทุน HShare ETF กับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises กองทุน HShare ETF
อาจจะไม่ได้ลงทุนในหลักทรัพย์ครบทุกตัวที เป็นส่วนประกอบของดัชนี Hang Seng China Enterprises โดยการใช้กลยุทธ ์sampling techniques หรือ การใช ้Futures หรืออนุพันธ์อื น อาจมี
ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของผลการดําเนินงานของกองทุน HShare ETF กับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises ได ้
• การซื อขาย และการ Listed : หากดัชนี Hang Seng China Enterprises ถูกยกเลิก หรือ ใบอนุญาตของผู้จัดการกองทุน HShare ETF กับผู้มีสิทธ ิ(proprietor and provider) ในดัชนี Hang
Seng China Enterprises ถูกยกเลิก ผู้จัดการกองทุน HShare ETF โดยการหารือกับ Trustee อาจขออนุญาตจากหน่วยงานผู้กํากับดูแล เพื อใช้ดัชนีอื นแทนดัชนี Hang Seng China
Enterprises โดยดัชนีนั นจะเป็นดัชนีที มีตลาดรองซื อขาย และมีวัตถุประสงค์ในทํานองเดียวกับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว กองทุน HShare ETF ก็จะ
ยังคงมีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนที สอดคล้องกับดัชนีเช่นเดิม
หากหน่วยลงทุนเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ (SEHK) ผู้จัดการกองทุนโดยการหารือกับ Trustee อาจขออนุญาตจากหน่วยงานผู้กํากับดูแล เพื อบริหารกองทุน HShare ETF ในลักษณะ
Traditional Index โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ซึ งในกรณีนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอนหน่วยลงทุน หรืออีกกรณีผู้จัดการกองทุนอาจยกเลิก
กองทุน กองทุน HShare ETF ได ้ หาก Trustee พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ และเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนอาจสูง
หรือต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้
แม้ว่ากองทุน HShare ETF จะจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะมีปริมาณซื อขายมาก (active trading) 
ส่วนประกอบของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises อาจมีการเปลี ยนแปลง และหลักทรัพย์ที เป็นส่วนประกอบของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises อาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลัก
ทรัพย์จดทะเบียนได้
• ความผันผวนของตลาดหุ้น : มูลค่าของหุ้น รวมถึงหุ้น HShare อาจมีความผันผวน จากผลกระทบอันมีปัจจัยมาจากผู้ออก การเปลี ยนแปลงทางการเมือง สภาวะเศรษฐกิจ ซึ งในระยะสั นราคา
หุ้นอาจมีความผันผวนสูงอันเนื องมาจากปัจจัยเหล่านี ปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อหุ้นแต่ละประเภท หรือแต่ละส่วนของตลาดแตกต่างกัน เช่น หุ้นประเภท Large Cap จะได้รับผลกระทบต่าง
จากหุ้นประเภท Small Cap, “หุ้นเติบโต” (Growth Stock) จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยข้างต้นต่างจาก หุ้นคุณค่า” (Value Stock) 
ปัจจัยภายในของบริษัทจดทะเบียน, ปัจจัยการเมือง และสภาวะทางเศรษฐกิจ อาจมีผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียนรายใดรายหนึ ง หรือบริษัทจดทะเบียนในธุรกิจอุตสาหกรรมหนึ ง ๆ หรือกระทบ
ตลาดในภาพรวมทั งหมดได้
• การให้ยืมหลักทรัพย์ : กองทุน HShare ETF มีความเสี ยงหากมีการทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ได้แก่ ความเสี ยงจากการทําธุรกรรมกับคู่สัญญา (Counterparty Risk) ซึ งเกิดจากการไม่
ปฏิบัติตามสัญญาของคู่สัญญา ความเสี ยงของกฎหมาย (Regulatory Risk) ที เปลี ยนแปลง เป็นโมฆะ หรือสัญญาไม่มีสามารถบังคับใช้ได้ และความเสี ยงของตลาด (Market Risk) จากความ
ผันผวนของตลาด สภาพคล่องของตลาด และความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน
• การ Short Selling : กองทุน HShare ETF อาจทํา short sales หากคาดการณ์ว่า ราคาของหลักทรัพย์ที ซื อในตลาดจะเป็นราคาที ตํ่ากว่าราคาที จะขายได้ตามธุรกรรม short sales โอกาสที 
จะขาดทุนจากธุรกรรม short sales จะแตกต่างจากการทําลงทุนด้วยเงินสดในหุ้นตัวเดียวกัน โดยโอกาสที จะขาดทุนจากธุรกรรม short sales ไม่มีเพดานสูงสุด เพราะราคาหุ้นตัวนั น สามารถขึ น
ไปได้อย่างไม่มีเพดาน ในขณะที หากลงทุนซื อขายหุ้นตัวเดียวกันด้วยเงินสด โอกาสขาดทุนสูงสุดจะเท่ากับเงินลงทุนเริ มแรกเท่านั น
• การเปลี ยนแปลงของผู้ออกหลักทรัพย:์ การเปลี ยนแปลงสถานะทางการเงินของผู้ออก, การเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือการเมืองอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของผู้ออก ผู้ออกหลัก
ทรัพย์ที เป็นบริษัทขนาดเล็ก หรือเป็นที รู้จักน้อยกว่าจะมีความผันผวนของมูลค่าหลักทรัพย์มากกว่าบริษัทขนาดใหญ่ ปัจจัยที ส่งผลกระทบต่อผู้ออกหลักทรัพย์แต่ละบริษัทนี อาจมีผลกระทบต่อ
หลักทรัพย์ที เป็นส่วนประกอบของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises 
• Market Maker: อาจมีหรือไม่มี Market Maker สําหรับกองทุน HShare ETF ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าสภาพคล่องในตลาดรองอาจได้รับผลกระทบในทางลบหากกองทุนไม่มี Market Maker 
• ความเสี ยงจากการเลิกกองทุน HShare ETF : กองทุน HShare ETF อาจถูกยกเลิกโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงือนไขในหัวข้อ “การเลิกกองทุน HShare ETF” ซึ งในขณะที เลิกกองทุน
ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าอาจได้รับเงินลงทุนน้อยกว่าที ได้ลงทุนไว้ได้
• ความเสี ยงที เกี ยวกับการจ่ายเงินปันผลจากเงินลงทุนเริ มแรก หรือมีผลกระทบต่อเงินลงทุนเริ มแรก : ผู้จัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากเงินลงทุนเริ มแรก หรือมีผลไปกระทบไปลดเงิน
ลงทุนเริ มแรก (capital) ตามดุลพินิจของผู้จัดการ ซึ งการจ่ายเงินปันผลในลักษณะดังกล่าวจะเป็นการคืนหรือไถ่ถอนเงินลงทุนเริ มแรกบางส่วนของผู้ลงทุนคืนให้ผู้ลงทุนไปด้วย อาจส่งผลให้
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนลดลงทันที
3.3 ปัจจัยความเสี ยงทั วไปที เกี ยวข้องกับแผ่นดินใหญ่
• การเมืองและเศรษฐกิจ : การลงทุนของกองทุน HShare ETF จะสอดคล้องกับหลักทรัพย์ส่วนประกอบของดัชน ีHang Seng China Enterprises ซึ งหุ้นที เป็นส่วนประกอบของดัชนีจะรวมถึง
หุ้นของบริษัท/นิติบุคคลที ดําเนินการในจีนแผ่นดินใหญ่ (Mainland incorporated enterprises) และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (SEHK) ซื อขายในฮ่องกง (HShares) เป็นหลัก
บริษัทเหล่านี มีธุรกิจที ขึ นกับโอกาสการเติบโตของจีนแผ่นดินใหญ่อย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าสภาวะทางเศรษฐกิจในจีนแผ่นดินใหญ่จะแตกต่างจากประเทศที พัฒนา
แล้วในหลายด้าน รวมถึงบทบาทของภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ, ระดับการพัฒนา, อัตราการเติบโต และการควบคุมการแลกเปลี ยนเงินตรา กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบของตลาดทุน
อาจยังไม่พัฒนาเทียบเท่ากับประเทศที พัฒนาแล้ว
การลงทุนของกองทุน HShare ETF มีความเสี ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) และมีความเสี ยงเฉพาะจากการตลาดในจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ งปัจจัยความเสี ยงเฉพาะเหล่านี 
จะไม่ใช่ลักษณะเดียวกับตลาดที พัฒนาแล้ว เช่น
1. สภาพคล่องน้อยกว่า และความมีประสิทธิภาพที น้อยกว่าของตลาดหลักทรัพย์
2. ความผันผวนของราคาที สูงกว่า
3. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และการควบคุมการแลกเปลี ยน
4. ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนที เผยแพร่มีน้อยกว่า
5. ข้อจํากัดในการส่งเงินกลับออกนอกประเทศ
6. ค่าใช้จ่ายในการทํา Transaction ค่าใช้จ่ายผู้ดูแลผลประโยชน์ที สูงกว่า รวมถึงความเสี ยงที สูงกว่าในการ Settlement 
7. ความยากในเรื องของการบังคับสัญญา
8. ระดับการบังคับใช้กฎหมายเกี ยวกับตลาดทุนน้อยกว่า
9. มาตรฐานบัญชีที แตกต่างกัน การเปิดเผยข้อมูล และรายงานต่างๆ
10. การแทรกแซงของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ
11. อัตราเงินเฟ้อที สูงกว่า
12. ความไม่แน่นอนทางสังคม, การเมือง และเศรษฐกิจ
13. ความเสี ยงของการยึดทรัพย์หรือการเวนคืน และการก่อการร้าย

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไข
หรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
พิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที แก้ไข เปลี ยนแปลงของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ดังกล่าว โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดําเนินการ ทั งนี ใน
กรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั นๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิด
ไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารหนี 
1.1.1 พันธบัตร
1.1.2 ตั วเงินคลัง
1.1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.1.4 ตั วแลกเงิน
1.1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตามข้อ 1.1.1  1.1.7 ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิง
จากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนในตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้าตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี) ตามที ระบุไว้ในตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย
ส่วนที  2 ถึง ส่วนที  4 เป็นไปตามประกาศ
ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซื อขายล่วงหน้า (derivatives)

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศอย่างหนึ งอย่างใดหรือหลายอย่าง เพื อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนได้ เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาด
ทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีหนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ ประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติม และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที แก้ไข เปลี ยนแปลงของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุนดังกล่าว โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดําเนินการ ทั งนี ใน
กรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั นๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้วทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทํา
สัญญาในประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที มีการซื อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิก WFE
ส่วนที  1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารทุนต่างประเทศ
1.1.1 หุ้น
1.1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มเติมที โอนสิทธิได ้(Transferable Subscription Right: TSR)
1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นหุ้นหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.5 ตราสารทุนอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 – 1.1.4 ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
1.2 ตราสารหนี ต่างประเทศ
1.2.1 พันธบัตร
1.2.2 ตั วเงินคลัง
1.2.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4 ตั วแลกเงิน
1.2.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.2.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตามข้อ 1.2.1  1.2.7 ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้
2.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็น
ที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็นการลงทุนในตั วแลกเงินต่างประเทศ หรือตั วสัญญาใช้เงินต่างประเทศ ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การ
ค้าตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดย สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับผู้รับฝากตามข้อ 3.13.1 ส่วนที  1 ข้อ 2.4
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ในตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

ส่วนที  2: ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ปัจจุบันในการลงทุน
ทั งนี ยกเว้น การลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้ในสัดส่วนมากกว่าหรือเท่ากับ
80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั น

ส่วนที  3 เป็นไปตามประกาศ
ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ ทั งนี ยกเว้น

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

(% ของ NAV)

1 หน่วย CIS

1.1 ในประเทศ ไม่เกิน 10%

1.2 ต่างประเทศ ไม่เกิน 15%

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

(% ของ NAV)

1 หน่วย CIS

1.1 ในประเทศ ไม่เกิน 20%

1.2 ต่างประเทศ ไม่จํากัดอัตราส่วน

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุก
วันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัทจัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ นการ
คํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอก
เหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํารายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการสั งขายคืนหนว
ยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกอง
ทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องใน
ต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื น
ใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E
Wallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดให้มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่อง
ทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที 
เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 ตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามมติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้อง
ไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข)  มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1)  เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(2)  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบ
เรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3)  แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผล
ประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4)  ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการ
ขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่า
การขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขายคืนหรือสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่าน
ทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วย
ลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วน
การลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิด
ขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนหรือสับเปลี ยนออกที หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ ซึ งจะดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และ
เป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing
Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วน
การลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วย
ลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการ
ใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมด
ของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งเป็นไปตาม
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies – ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทาง
ปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วน
การลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดัง
กล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนิน
การหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก
เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนด
เพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะ
กําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี 
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน
มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
เข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคง
ลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้ADLs บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการทํารายการซื อหน่วย
ลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็น
สําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนด
ไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี 
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพคล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่เพียงพอใน
การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชย
ต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption Gate ในกรณีที ได้รับ
ชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวม
ของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยังคงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํา
รายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings
และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วย
ลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้notice period บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะ
ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุน
รวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณ
จากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช้
Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่
มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่
ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือได้
ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพ
คล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ
และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน
Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่
ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิด
จากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจ
จะได้รับชําระเงินจากคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก เฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate หรือ
เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้อง
กําหนด

3. การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล
(side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4. บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ
ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ
เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกิน
กว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผล
ประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารง
ความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วน
บุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วัน
ทําการ

5. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4. และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติดัง
ต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4. (1) (2)
(3) หรือ (5) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั น
ให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 4. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วัน
ทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวัน
ทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื น
และผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคํา
สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบ
ว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจาก
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั ง
ซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้าน
ภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั ง
ในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศ
สหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของ
นิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4

3. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หาก
การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยง
ด้านภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมาย
อื นทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่
เกินร้อยละ 4.280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปีของมูลค่าที เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี ได้แก่ ค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการคํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

โดยกรณีที กองทุนเข้าข่ายเลิกกองทุนตามเงื อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด ก่อนครบระยะเวลา 1 ปี นับตั งแต่วันถัดจากวันจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสําหรับช่วงเวลาตั งแต่วันถัดจากวันที กองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั งแต่ 10.86 บาท ขึ นไป ณ วันทําการใด
จนถึงวันครบระยะเวลา 1 ปี นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปีของจํานวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นก
องทุนรวม

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.696 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปีของมูลค่าที เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี ได้แก่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการคํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ
(2) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายอื นของผู้ดูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ ตามที จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการทําธุรกรรมต่อ
รายการ (Transaction fee) ค่า SWIFT Telex ค่าใช้จ่ายในการส่งไปรษณีย์ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงินเพื อชําระราคาหลักทรัพย์ (Settlement Advance/
Contractual Settlement) จากผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ กรณีเกิดรายการ failed trade ในรายการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายของผู้ดูแลผลประโยชน์ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก ค่าใช้
จ่ายของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศในการให้บริการทั วไป เป็นต้น

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปีของมูลค่าที เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี ได้แก่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการคํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ1.310ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 
(บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนดังกล่าว) 
(1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าธรรมเนียมการเพิ มเงินทุนจดทะเบียน
(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือหรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิก
ใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ
(3) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื น
คืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(4) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกอง
ทุน รวมถึง ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และ ค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการประเมิน
ทรัพย์สินอื น
(5) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินอื นแทนเงิน
(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 0.803 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะทยอยตัดจ่ายค่าโฆษณาตามระยะเวลาของประโยชน์ที ได้รับ หรือบริษัทจัดการจะ
พิจารณากําหนดระยะเวลาที ใช้ในการตัดจ่ายที เหมาะสม โดยระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เกิน 1 ปี นับตั งแต่วันที เกิดค่าโฆษณานั น
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ในหนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและ
บุคคลอื นที เกี ยวข้องกับ กองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ นหรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน
(9) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(10) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
ส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 
(11) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน
(12) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดสรรวงเงินในต่างประเทศเพิ มเติมจากหน่วยงานที มีอํานาจ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมเมื อได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าว
(13) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์ ค่าจัดส่ง และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุน และแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน และเอกสารที เกี ยวข้อง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที เกี ยวข้องกับการดําเนินงาน
ของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลัก
ทรัพย์ทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ป้องกันผลประโยชน์ ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที เกี ยวกับการชําระราคา รับชําระราคา ค่าธรรมเนียมในการทํารายการ ค่าบริการพิเศษที เกี ยวข้องกับการตรวจสอบการลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการแลก
เปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา ค่าประกันความเสี ยงจากการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ
ทั งที เกิดในประเทศไทยและต่างประเทศ หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น
(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุนทั งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตามกฎหมาย ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อ
รักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการประสานงาน
เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทางเป็นต้น
(16) ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับ ผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนฯลฯ
(17) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่า
ใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทางไปรษณีย์
(18) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี ยนและวิธีการคํานวณค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ กับจํานวนเงินที จ่ายชําระจริง
(19) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)
หมายเหตุ : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมตามหัวข้อ 15 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ โดยรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี
การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 
การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1 15.2.2 (1) และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 5 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน ยกเว้นการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามข้อ 15.2.1 วรรคสองจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ข้างต้น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ 15.2.6 (1) ถึง (18) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุน
เฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั น
ยกเว้นกรณีที กองทุนเข้าข่ายเลิกกองทุนตามเงื อนไขการเลิกกองทุน ก่อนครบกําหนดอายุกองทุน บริษัทจัดการจะบันทึกค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและค่าใช้จ่ายรอการตัดจ่ายดังกล่าวที เหลือ
ทั งหมดภายในวันเลิกกองทุน
ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที ใช้ในการคํานวณค่าใช้จ่าย เป็นมูลค่าทรัพย์สินในสกุลเงินบาท

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกิน 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนหน่วยลงทุนในวัน
ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกิน 53.50 บาทต่อรายการ หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1) ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2) ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถ
นําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund
Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ ง
พิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื นๆ โดยนาย
ทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
หมายเหตุ
การคํานวณค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการ
โอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน จะบวกด้วยภาษี มูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ไม่มี

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการดัง
กล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่ง
ของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที 
บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลัก
เกณฑ์ดังนี (ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให ้
บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติ
พิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการใน
กรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที ได้รับการผ่อนผัน โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือ
การหาดอกผลโดยวิธีอื นที กองทุนลงทุนในต่างประเทศ รวมกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที กองทุนลงทุนในประเทศไทย
16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
รายละเอียด
(1) อัตราแลกเปลี ยน : บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนที ตกลงกันระหว่างผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและบริษัทจัดการ โดยเป็นไปตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้ หรือ ที จะประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมในอนาคต โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว
(1.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(1.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล
(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
บริษัทจัดการอาจดําเนินการไม่เป็นไปตามกําหนดเวลาในข้อ 1.11.4 ในกรณีดังต่อไปนี 
1. กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวัน
หยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือไม่สามารถ
ดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็นเพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทํา
ธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับกองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่ โดยบริษัทจัดการ
จะดําเนินการคํานวณและประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ 2.12.4 โดยไม่ชักช้าเมื อได้รับข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
2. กรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการ
3. กรณีที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต. หรือ กรณีที ประกาศกฎระเบียบที เกี ยวข้องของสํานักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ทําได้
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที คํานวณนั น
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น
16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษ
ทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้
ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด
16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 1 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางหนังสือพิมพ์ และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าวด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศข้อมูลดังกล่าวทางช่องทางอื นแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์ และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของ
ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัท
จัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย
16.4.2. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะ
คํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให ้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน
16.4.3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง
หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่
การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลัก
ทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด
เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขาย
หลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มี
การจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้
16.4.4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้
จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

เป็นไปตามประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การ
ขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอด
จนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและ
บริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะ
ผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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ขอผูกพัน

1. บริษัทจัดการ
ชื่อบริษัทจัดการ :
ที่อยู (ภาษาไทย) :

หอง 902-908 ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท 02-838-1800 โทรสาร 02-838-1703 Website:https://www.eastspring.co.th

ที่อยู (ภาษาอังกฤษ) :  Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Units 902-908, 9th floor, Mitrtown Office Tower, 944 Rama 4 Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel: 
02-838-1800 Fax: 02-838-1703 Website:https://www.eastspring.co.th

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

บริษัทจัดการมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้ 
(1) ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพยสิน ซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนครั้งแรก และดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
ตามวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2) จัดการกองทุนใหเปนไปตามโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับ
บริษัทจัดการอยางเครงครัด
(3) แยกทรัพยสินของกองทุนไวตางหากจากทรัพยสินของบริษัทจัดการ รวมทั้งจัดใหไดมาซึ่งผลประโยชนที่ไดจากการนําทรัพยสินของ
กองทุนไปลงทุน และนําทรัพยสินและผลประโยชนดังกลาวของกองทุนฝากไวกับผูดูแลผลประโยชน
(4) เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอยูเทาที่จําเปน ทั้งนี้ เพื่อรักษาประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุน (ถามี)
(5) ดําเนินการทวงถาม ฟองรองและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื่นใดแทนกองทุน กับผูออกหลักทรัพยที่กองทุนลงทุนหรือมีไว เพื่อใหไดรับ
การชําระหนี้หรือไดมาซึ่งสิทธิในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่กองทุนพึงจะไดจากการลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยดังกลาว
(6) รับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน และดําเนินการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ ตามรายละเอียดที่ระบุในโครงการจัดการกองทุน ยกเวน
กรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหนวยลงทุน และกรณีการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อ หรือหยุดรับคําสั่งซื้อ ตาม
เงื่อนไขที่ระบุในหัวขอ “การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน”
(7) ดําเนินการเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว หรือยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการขายหนวย
ลงทุน หรือวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน แลวแตกรณี
(8) เลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุใน
หัวขอ “การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน”
(9) สั่งจายคาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆ ตามอัตราที่ระบุในหัวขอ “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวย
ลงทุนและกองทุนรวม”
(10) ไดรับคาตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที่ระบุในหัวขอ “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวย
ลงทุนและกองทุนรวม”
(11) เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามหัวขอ “วิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการ”
(12) ชี้แจงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนชี้แจงขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนหรือ ผูที่สนใจจะลงทุนทราบใน
กรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณที่มีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือตอการตัดสินใจในการลงทุน
หรือตอการเปลี่ยนแปลงในราคาของหนวยลงทุนของกองทุนอยางมีนัยสําคัญ
(13) ยกเลิกกองทุนตามที่กําหนดในหัวขอ “การเลิกกองทุนรวม”
(14) คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน และตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(16) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชีหรือของรอบปปฏิทินและรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุน ตามที่คณะ
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บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จํากัด



กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และสงรายงานดังกลาวแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือน และภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นปบัญชีของกองทุน ตามลําดับ 
การจัดสงรายงานดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนนั้น ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการอยางนอยดวยวิธีการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
(1) จัดสงรายงานดังกลาวในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพหรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส
(2) เผยแพรรายงานดังกลาวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยตองมีการแจงชองทางการเขาถึงขอมูลดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบดวย ทั้งนี้ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนแจงความประสงคใหจัดสงรายงานดังกลาวโดยวิธีการตาม (1) ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนิน
การตามวิธีการดังกลาวดวย
ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดทํารายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนตามรอบปบัญชีของกองทุนโดยไมจัดทํารายงานรอบระยะเวลา 6
เดือนหลังบริษัทจะนําสงรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุนภายใน 3 เดือนนับแตวันสิ้นปบัญชี เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบหรือมีประกาศแกไขเปนอยางอื่น
(17) จัดทํารายงานการซื้อขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนเปนรายวัน และสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกวันทําการนั้น
(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเปนรายวัน และสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกสิ้นวันทําการนั้น
(19) จัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยที่มีมูลคาเกินอัตราสวนที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ซึ่งมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดหลักทรัพยมาเพิ่มเติม พรอมทั้งวันที่หลักทรัพยมีมูลคาเกินอัตราที่กําหนดพรอมสาเหตุ และ
สงใหผูดูแลผลประโยชนทราบภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่หลักทรัพยและ/หรือทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราที่กําหนด
(20) แจงการแกไขเพิ่มเติมขอมูลที่ไดจดทะเบียนแลว กรณีอื่นนอกจากการจดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทุน และการแกไขเพิ่มเติมจํานวนและ
มูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ไดแกไข
เพิ่มเติมนั้น
(21) จัดทําหนังสือชี้ชวนใหมทุกรอบปบัญชี เพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ้นปบัญชี และจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นปบัญชี รวมทั้งจัดสงหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญพรอมกับใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูสนใจ
ลงทุน และจัดใหมีหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไวที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทุน เพื่อประโยชนในการแจกจายแกผูสนใจลงทุนไดตลอดเวลาที่เสนอขายหนวยลงทุน
(22) จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของผูดูแลผล
ประโยชนของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุน และแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนตามเงื่อนไขในการ
เปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนที่กําหนดในหัวขอ “เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน” ทั้งนี้ โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กอน
(23) แตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุนและจัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
(24) จัดใหมีผูสอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม โดยถือตามขอกําหนดแหงประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
การใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพยและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย
(25) แตงตั้งผูชําระบัญชีของกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(26) แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(27) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหถึงซึ่งวัตถุประสงคของโครงการ และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
(28) ปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และรายละเอียด
โครงการ กําหนดใหเปนหนาที่ของบริษัทจัดการ ทั้งในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติมโดยเครงครัด

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามขอผูกพัน โครงการจัดการกองทุน กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจตลาดหลักทรัพยแหงกฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ในกรณีที่ขอกําหนดในขอผูกพันหรือโครงการ
จัดการกองทุนรวมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนไดดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งนั้น ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุน ไดปฏิบัติใหเปนไปตามขอผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแลว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไมวาโดยคําสั่งของสํานักงานหรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมตองดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมเขาทําหนาที่ตอไปไดซึ่ง
รวมถึงการสงมอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหแกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม

2. ผูดูแลผลประโยชน
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู :
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เลขที่ 1 ซอยราษฎรบูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบูรณะ แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท 02-470-
3200

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้ 
(1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราที่กําหนดในโครงการ
(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุน รับเงินตางๆ ที่กองทุนจะพึงไดรับจากการจัดตั้งและดําเนินงานของกองทุน เชน เงินซื้อ
หนวยลงทุน และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย เงินไดจากการจําหนายหรือเวนคืนหลักทรัพยและเงินอื่นใดของกองทุนและนําเขาไวในบัญชีเงิน
ฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพยสินของกองทุน ตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(3) จัดใหมีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จําหนาย สงมอบและโอนหลักทรัพยตางๆ ซึ่งเปนทรัพยสินของกองทุนตลอดจนรับชําระหรือชําระ
ราคาคาหลักทรัพยดังกลาว ทั้งนี้ใหเปนไปตามคําสั่งของบริษัทจัดการ เมื่อตรวจสอบหลักฐานถูกตองและครบถวนแลว
(4) จายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเปนคาใชจายตางๆ ของกองทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(5) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนตามราคาที่เปนธรรมในกรณีที่วิธีการคํานวณมูลคา
ทรัพยสินตามปกติทําใหมูลคาทรัพยสินไมเหมาะสมกับสภาวการณในขณะคํานวณมูลคา หรือกรณีที่เปนทรัพยสินอื่นนอกจากที่กําหนดไวใน
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(6) จายเงินเฉลี่ยคืนคาหนวยลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนเทาที่คงเหลืออยูเมื่อเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูดูแลผลประโยชน
ทราบลวงหนาตามสมควร
(7) ทําหนาที่ในชวงระยะเวลาการชําระบัญชีดังตอไปนี้
(ก) ดูแล รับฝากทรัพยสินของกองทุนจนกวาการชําระบัญชีจะเสร็จสิ้น
(ข) ดูแลและตรวจสอบใหผูชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู
ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเวนกระทําการตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 จนกอใหเกิด
ความเสียหายแกกองทุน ใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบโดยไมชักชา
(ค) จายเงินสวนที่เหลือจากการกันเงินเพื่อชําระหนี้ทั้งหมดของกองทุนแลวคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามสวนของหนวยลงทุนที่ผูถือหนวย
ลงทุนแตละรายถืออยู
ทั้งนี้ หนาที่ของผูดูแลผลประโยชนจะสิ้นสุดลงเมื่อผูชําระบัญชีไดดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(8) รับรองความถูกตองในการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุนที่บริษัทจัดการไดคํานวณไว เมื่อเห็นวาคํานวณถูกตองแลว ผูดูแลผลประโยชนจะตองรวมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิด
ขึ้นจากความผิดพลาดในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัท
จัดการไดคํานวณไวและผูดูแลผลประโยชนไดรับรองความถูกตองแลว
(9) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพย การรับดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงมูลคา
หลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลตอการถือครองหลักทรัพยของกองทุน โดยทันทีที่ผูดูแลผลประโยชนไดรับขาวเปนลายลักษณ
อักษร
(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังตอไปนี้ และสงแกบริษัทจัดการ
(ก) รายงานเปนลายลักษณอักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจําหนาย หลักทรัพย ดอกเบี้ย และ
อื่นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนที่รับฝากไว
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน
และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุน
(11) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนและขอผูกพันระหวางผูถือหนวย
ลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติมโดยเครงครัด
(12) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามมาตรา 125 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติ ดังกลาวโดยเครงครัด หากบริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามให
แจงบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนหรือไมปฏิบัติหนาที่
ตามมาตรา 125 ผูดูแลผลประโยชนจะทํารายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวโดยละเอียด และสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน
นับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูถึงเหตุการณ ดังกลาว
(13) ผูดูแลผลประโยชนจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไวโดยเครงครัด
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(14) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบเปนหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพยที่จะตองปดโอน หรือกําลังอยูในระหวางทําการปดโอนในชื่อ
ของกองทุน เพื่อประโยชนในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพย การรับดอกเบี้ยและอื่นๆ
(15) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตนหรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัท
จัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คาใชจายในการฟองรอง
บังคับคดีเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนใหเรียกรองจากทรัพยสินของกองทุน
(16) ใหความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่งขายคืน
หนวยลงทุนของกองทุน กรณีไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลว หรือหยุดรับคําสั่ง
ซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน กรณีการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง
(17) แจงการเลื่อนกําหนดชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื่องดังกลาว พรอมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการให
ความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนบริษัทจัดการ
(18) ใหความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นแทนการชําระหนี้ตามตราสารแหงหนี้ตามวิธีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
(19) แสดงความเห็นของผูดูแลผลประโยชน เกี่ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชีหรือรอบป
ปฏิทินและรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุน เพื่อแจงแกผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วันนับ
ตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือน และภายใน 4 เดือนนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นปบัญชีของกองทุน (ถามี)
(20) รับรองความถูกตองในการคํานวณจํานวนหนวยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหนวยลงทุนแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตามจํานวนเงินที่บริษัท
จัดการโอนเขาบัญชีของกองทุน และจํานวนหนวยลงทุนที่ยกเลิกจากการขายคืนของผูถือหนวยลงทุนในแตละวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน
ตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(21) ชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการแกผูขายคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ และ/หรือ ชําระผลประโยชนหรือ
ทรัพยสินอื่นๆ ของกองทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(22) รับเงินคาซื้อหนวยลงทุนของผูลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเขาบัญชีของกองทุน
(23) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเปนหนาที่ของผูดูแลผล
ประโยชน
(24) ดําเนินการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(25) ดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการขออนุญาตนําเงินตราเขาออกนอกประเทศตามคําสั่งของบริษัทจัดการ โดยจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอบังคับวาดวยการปริวรรตเงินตรา
(26) นําสงภาษีที่เกี่ยวของเนื่องจากการลงทุนในตางประเทศ (ถามี)
(27) จัดใหมีผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศหรือศูนยรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศ (ถามี) สําหรับประเทศที่กองทุนนําทรัพยสินไป
ลงทุน เพื่อทําหนาที่เก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศ โดยผูดูแลผลประโยชนมีหนาที่คัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติของผูรับฝาก
ทรัพยสินในตางประเทศวาถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด มีฐานะมั่นคงและมีศักยภาพในการดําเนินการเปนผูรับฝากทรัพยสินในตาง
ประเทศของกองทุน โดยผูดูแลผลประโยชนจะตองรับผิดชอบการปฏิบัติหนาที่ของผูรับฝากทรัพยสินนั้น
(28) รับรองผลการนับมติในการแกไขเพิ่มเติมโครงการของผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไมเกินรอยละ 55
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ โดยบริษัทจัดการมีหนาที่สงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติ
ใหแกผูดูแลผลประโยชน

ผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม และตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนาที่ดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู
ดูแลผลประโยชน ผูดูแลผลประโยชนรายเดิมมีหนาที่ดําเนินการตามที่จําเปน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรายใหม สามารถปฏิบัติหนาที่ตอไป
ได ซึ่งการดําเนินการดังกลาวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกตอง และครบถวนของสิ่งที่สงมอบใหผูดูแลผลประโยชน
รายใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน
ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนกระทําการ งดเวนกระทําการ หรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ในการดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ผูถือ
หนวยลงทุนอาจใชสิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในการ
ฟองรองบังคับคดีกับผูดูแลผลประโยชนเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงได
ผูดูแลผลประโยชนตองไมกระทําการอันเปนการขัดกับผลประโยชนของกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนไมวาการกระทํานั้นจะเปนไปเพื่อ
ประโยชนของผูดูแลผลประโยชนเองหรือประโยชนของผูอื่น เวนแตเปนการเรียกคาตอบแทนในการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนหรือเปน
การดําเนินการในลักษณะที่เปนธรรม และไดเปดเผยขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนทราบกอนอยางเพียงพอแลว โดยผูถือหนวยลงทุนที่ไดทราบ
ขอมูลดังกลาวมิไดแสดงการคัดคาน
ในกรณีที่การดําเนินการใดตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมดําเนินการขอมติใหผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจ
ดําเนินการตามที่จําเปน เพื่อขอมติของผูถือหนวยลงทุนได
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เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน :

การเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุนและการแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทน จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ การเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุนมีเงื่อนไขดังนี้ 
(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่ง มีความประสงคจะบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน โดยบอกกลาวให
อีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชน ไมปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดตกลงไวผูดูแลผลประโยชนหรือบริษัทจัดการอาจ
บอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลใหบริษัทจัดการและผูดูแล
ผลประโยชนไมสามารถตกลงที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับประกาศ คําสั่งระเบียบและขอบังคับดังกลาว ทั้งนี้ เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลใหเปนการเพิ่มภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชน และผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับหนาที่ดังกลาวตอไป ผู
ดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไม
นอยกวา 90 วัน
(4) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติโดยเสียงขางมาก ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมดของกองทุน เรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน
(5) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมีคุณสมบัติไมเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวย
คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนแกไขคุณสมบัติใหถูกตอง
ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการทราบเหตุดังกลาว และแจงการแกไขดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต. ทราบภายใน 3 วัน
ทําการนับแตวันที่แกไขเสร็จสิ้น
ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดแกไขคุณสมบัติใหถูกตองภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดูแลผล
ประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต . ภายใน 15 วันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาดังกลาว และเมื่อไดรับอนุญาตแลว บริษัทจัดการ
จะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนรายใหมแทนโดยพลัน
(6) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนหรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของไปเปดเผย หรือใชในทางที่กอหรืออาจ
กอใหเกิดความเสียหายตอกองทุน หรือกอใหเกิดประโยชนแกผูดูแลผลประโยชนเอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผล
ประโยชนได โดยบอกกลาวใหผูดูแลผลประโยชนทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 15 วัน
อนึ่ง ถาการเปนผูดูแลผลประโยชนสิ้นสุดลง ใหผูดูแลผลประโยชนจัดการโอนหรือสงมอบทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุน
ใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหม หรือตามคําสั่งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื่นใดที่
จําเปน เพื่อใหการโอนหรือสงมอบทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดเปนไปโดยเรียบรอยโดยฉับพลัน เพื่อสามารถทํางานไดอยางตอ
เนื่อง

ในกรณีผูดูแลผลประโยชนกระทําการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทุนรวม หรือผูถือหนวยลงทุนที่ไมเขาขอยกเวนใหกระทําได
หากเปนกรณีที่มีนัยสําคัญและไมสามารถแกไขใหหมดไป ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได
สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :

ทรัพยสินของกองทุนจะเก็บแยกจากทรัพยสินอื่น ณ สํานักงานของผูดูแลผลประโยชน คือ 

ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

ที่อยู : เลขที่ 1 ซอยราษฎรบูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบูรณะ แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท 02-
470-3200

และ/หรือที่บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ที่ผูดูแลผลประโยชนอื่นที่มีคุณสมบัติเปนไปตามที่สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต กําหนด

3. นายทะเบียนหนวยลงทุน
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จํากัด

ที่อยู :

หอง 902-908 ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
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โทรศัพท 02-838-1800

4. ผูจัดจําหนาย
ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

5. ผูดูแลสภาพคลอง (Market Maker)
ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

6. ผูลงทุนรายใหญ (Participating Dealer) : -

7. ที่ปรึกษาการลงทุน
ชื่อ :
ที่อยู :

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ :

-

8. ที่ปรึกษากองทุน
ชื่อ :
ที่อยู :

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ :

-

9. ผูประกัน
ประเภทของผูประกัน :
ชื่อ :
ที่อยู :

ประเภทและการประกอบธุรกิจของผูประกัน :

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของผูประกัน :

สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ :
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ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือ :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

รายละเอียดเกี่ยวกับการประกัน
เงื่อนไขการรับประกัน :

-

จํานวนเงินทุนประกัน :
จํานวนผลตอบแทนที่ประกัน :
ระยะเวลาการประกัน :
วันครบกําหนดระยะเวลาการประกันแตละงวด :
วันที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับชําระเงินลงทุน (และผลตอบแทน) :
ผลของการขายคืนหนวยลงทุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการประกัน :

ผลของการขายคืนหรือไถถอนหนวยลงทุนเมื่อครบกําหนดระยะเวลาประกัน ในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนสุทธิสูงกวามูลคา ที่ประกัน :

การแกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใดอันมีผลใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน จะตองไดรับมติของผูถือหนวยลง ทุน :

เงื่อนไขการเปลี่ยนผูประกัน :

10. ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) : -

11. คณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน : -

12. Prime Broker
ชื่อ :
ที่อยู :

13. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน
สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :

ใหเปนไปตามหัวขอ "การรับซื้อคืนหนวยลงทุน"

สิทธิในการรับเงินปนผล :

ไมมี

สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :

1. ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหนวยลงทุนได ทั้งนี้ ตองไมขัดตอกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีวิธีการ
โอนหนวยลงทุน ดังนี้

(ก) ผูโอนและผูรับโอน จะตองมายื่นคําขอโอนหนวยลงทุนดวยตนเองที่สํานักงานนายทะเบียนหนวยลงทุน ในกรณีที่ผูรับโอนไมไดเปนผูใช
บริการกองทุนเปดกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองกรอกรายละเอียดในคําขอ ใชบริการกองทุนเปด และยื่นตอนายทะเบียนหนวยลงทุน
พรอมคําขอโอนหนวยลงทุน
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(ข) ในการโอนหนวยลงทุน ผูโอนซึ่งเปนผูถือหนวยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ และผูถือหนวย ลงทุนประเภทนิติบุคคลจะตองแสดงเอกสารสําคัญที่แสดงถึง
การทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้น เชน หนังสือรับรอง หนังสือมอบอํานาจกระทําการ และหนังสือบริคณหสนธิของนิติบุคคลนั้น ตอ
บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน

(ค) ผูโอนหนวยลงทุนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด และหลังจากที่นายทะเบียน
หนวยลงทุนไดรับคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนแลว นายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบ ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี พรอม
หลักฐานการรับคําขอโอนหนวยลงทุนแกผูโอนและผูรับโอนไวเปนหลักฐาน

(ง) ทั้งนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุนของ ผูโอนและผูรับโอน
ในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยนายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนหรือเอกสารแสดง
สิทธิในหนวยลงทุนทางไปรษณีย แกผูโอนและผูรับโอนภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคําขอโอนหนวย
ลงทุนพรอมเอกสารครบถวนตามที่กําหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิใน
หนวยลงทุนเปนสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน(Fund Book) หรือรูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบ
ใหดําเนินการได ตามรายละเอียดในขอ 15 “การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน”2. ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวย
ลงทุนไดตามปกติ แตทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนไมอาจโอนหนวยลงทุนใหกับหรือเพื่อประโยชนกับ

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมีถิ่นฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐ
อเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูถือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริกา

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหางหุนสวน เปนตน ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กลาว

3) หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ผูลงทุนซึ่งติดตอหรือรับขอมูล หรือสงคําสั่งเกี่ยวกับหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหนวยลงทุนดังกลาวใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผูลงทุนที่ใชตัวแทนหรือผูจัดการที่ตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกลาว

5) กองทรัพยสินของบุคคลและนิติบุคคลดังกลาวตามขอ 1 - 4

ดังนั้น บริษัทจัดการจะไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน หากการโอนนั้นเปนการโอนหรือจําหนายใหกับหรือเพื่อประโยชนกับผูลงทุนที่มี
ลักษณะดังกลาวขางตน

ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน :

1. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน ไมวาทอดใดๆ หากการโอนหนวย
ลงทุนดังกลาว อาจทําใหบริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใตการจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงดานภาษี หรือความเสี่ยงอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและตางประเทศที่มีลักษณะ
เดียวกัน
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2. ผูถือหนวยลงทุนสามารถไมอาจโอนหนวยลงทุนใหกับหรือเพื่อประโยชนกับ

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมีถิ่นฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐ
อเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูถือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริกา

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหางหุนสวน เปนตน ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กลาว

3) หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ผูลงทุนซึ่งติดตอหรือรับขอมูล หรือสงคําสั่งเกี่ยวกับหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหนวยลงทุนดังกลาวใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผูลงทุนที่ใชตัวแทนหรือผูจัดการที่ตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกลาว

5) กองทรัพยสินของบุคคลและนิติบุคคลดังกลาวตามขอ 1 - 4

ดังนั้น บริษัทจัดการจะไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน หากการโอนนั้นเปนการโอนหรือจําหนายใหกับหรือเพื่อประโยชนกับผูลงทุนที่มี
ลักษณะดังกลาวขางตน

สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทําการ แกไขเพิ่มเติมโครงการ 
ทั้งนี้ เปนไปตามขอ “วิธีการแกไขโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ” 
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัท
จัดการหรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน (omnibus account) จะไมนับคะแนนเสียงของบุคคล
หรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ทั้งนี้ เวนแตคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนดเปนอยางอื่น หรืออนุมัติเห็นชอบ ยกเวนหรือผอนผันใหดําเนินการเปนอยางอื่นได

สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนหากกองทุนตองเลิกไป โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เห็นชอบเปนผูชําระบัญชีโดยจะไดดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุในหัวขอ “การชําระบัญชีกองทุนรวมและวิธีการเฉลี่ยเงินคืน
ใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ

สิทธิประโยชนอื่นๆ :

ไมมี

รายละเอียดเพิ่มเติม :

-
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ผูถือหนวยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไมเกินคาหนวยลงทุนที่ยังสงใชแกบริษัทจัดการกองทุนรวมไมครบ
การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไมวาในทอดใด ๆ ใหถือวาผูถือหนวย
ลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกําหนดในขอผูกพันซึ่งลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวม
โดยชอบ
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบริษัทจัดการกองทุนรวมจายผลประโยชนตอบแทน และคืนเงินทุนไดไมเกินไปกวาสวนของทุนของกองทุน
รวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบงชนิดของหนวยลงทุน สิทธิในการไดรับประโยชนตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผูถือหนวยลงทุน
แตละชนิดตองเปนไปตามขอกําหนดของหนวยลงทุนชนิดนั้น ๆ ดวย

14. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :
-
เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :

(1) นายทะเบียนหนวยลงทุน จะดําเนินการบันทึกชื่อผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ซึ่งในกรณีผูถือหนวยลงทุนตั้งแต 2 คน
ขึ้นไปแตไมเกิน 4 คนถือหนวยลงทุนรวมกัน นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกชื่อผูถือหนวยลงทุนเหลานั้นเปนผูถือหนวยลงทุนรวมกันใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในใบ“คําขอใชบริการกองทุนรวม” เปนผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนหรือผูรับ
เงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน
(2) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ไดรับคําสั่งซื้อพรอมเอกสารประกอบ ที่สมบูรณครบถวน
และไดรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากผูสั่งซื้อเรียบรอย นายทะเบียนหนวยลงทุน จะออก “สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน” ใหแกผู
สั่งซื้อหนวยลงทุนภายในวันทําการซื้อหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ไดทํารายการ
ซื้อหนวยลงทุนนั้น โดยผูสั่งซื้อหนวยลงทุนมีหนาที่มารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนดวยตนเอง เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนใหดําเนินการเปนอยางอื่นได
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุน อาจมอบหมายใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้งเปนผูดําเนินการดัง
กลาวตามวรรคหนึ่ง หรือใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเปนผูดําเนินการดังกลาวในนามบริษัทจัดการหรือนายทะเบียน
(3) การสั่งซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อจะสมบูรณตอเมื่อคําสั่งซื้อถูกตองครบถวน และบริษัทจัดการไดรับเงินคาซื้อหนวยลงทุนและบริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนไดทํารายการเพื่อจัดสรรหนวยลงทุนใหผูสั่งซื้อแลว โดยสิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียน
หนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อขาย สับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น
(4) เมื่อผูถือหนวยลงทุนซื้อและหรือขายคืน และหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนแตละครั้ง และบริษัทจัดการไดทํารายการดังกลาวสมบูรณแลว
ผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ที่จะตองนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนไปบันทึกรายการใหขอมูลเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยสามารถทําได
ตั้งแตวันทําการถัดจากวันทําการที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ทํารายการนั้น ๆ สมบูรณแลว
(ในเวลาทําการ ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ) เวน
แตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนใหดําเนินการเปนอยางอื่นได
(5) หากเกิดกรณีที่ขอมูลในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและขอมูลในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามขอมูลของนายทะเบียนหนวยลงทุน
ไมตรงกัน บริษัทจัดการและนายทะเบียนจะถือวาขอมูลและยอดคงเหลือของหนวยลงทุนของกองทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน
ตามขอมูลของนายทะเบียนหนวยลงทุน เปนขอมูลทางทะเบียนของผูถือหนวยลงทุนที่ถูกตองและเปนปจจุบัน
(6) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน เฉพาะในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นสมควรหรืออนุญาตให
ดําเนินการได เทานั้น
(7) หากปรากฏขอผิดพลาดในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน และ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองทําการ
ทักทวงขอผิดพลาด ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน
เงื่อนไขอื่น ๆ
หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
(1) นายทะเบียนหนวยลงทุน จะดําเนินการบันทึกชื่อผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ซึ่งในกรณีผูถือหนวยลงทุนตั้งแต 2 คน
ขึ้นไปแตไมเกิน 4 คนถือหนวยลงทุนรวมกัน นายทะเบียนหนวยลงทุนจะ บันทึกชื่อผูถือหนวยลงทุนเหลานั้นเปนผูถือหนวยลงทุนรวมกันใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในใบ“คําขอใชบริการกองทุนเปด” เปนผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนหรือผูรับ
เงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน
(2) ในกรณีที่หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนเปน “หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน” นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออก “หนังสือรับรอง
สิทธิในหนวยลงทุน” ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อหนวยลงทุน เพื่อเปนการยืนยันจํานวนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน และจะจัดสงหนังสือรับรอง
สิทธิในหนวยลงทุน พรอมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถามี) แกผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนโดยทางไปรษณียหรือใหผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนผูมอบให ภายใน 15 วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหนวยลงทุน ที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนที่
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นายทะเบียนหนวยลงทุนไดสงใหผูถือหนวยลงทุนฉบับลาสุดเปนรายการที่เปนปจจุบันและถูกตอง 
(3) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน เฉพาะในกรณีที่ผูถือหนวย ลงทุนรองขอใหบริษัทจัดการ
ออกใบหนวยลงทุน เพื่อนําไปใชเปนหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบัน การเงินหรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทั้งนี้ ในการออกใบหนวยลงทุนทุก
กรณีจะกระทําเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควร เทานั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้
(ก) ผูถือหนวยลงทุนกรอกคําขอใหออกใบหนวยลงทุน ซึ่งขอรับไดจากนายทะเบียนหนวยลงทุน
(ข) ผูถือหนวยลงทุนยื่นคําขอใหออกใบหนวยลงทุน พรอมชําระคาธรรมเนียมการออกใบหนวยลงทุนตอนายทะเบียนหนวยลงทุน
(ค) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุน แกผูถือหนวยลงทุนตามจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนกรอกในคําขอ
ใหออกใบหนวยลงทุน สําหรับกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนกรอกจํานวนหนวยลงทุนในคําขอใหออกใบหนวยลงทุน มากกวาจํานวนหนวยลงทุนที่
ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะใหออกใบหนวยลงทุนสําหรับ
หนวยลงทุนจํานวนเทาที่ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น
(ง) ใบหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการออกแกผูถือหนวยลงทุน จะมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ่งจะระบุชื่อผูถือหนวย
ลงทุน และในใบหนวยลงทุนจะตองมีลายมือชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือลายมือชื่อ
นายทะเบียนหนวยลงทุนหรือใชเครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจะอนุญาตใหทํา
ได จึงจะถือวาใบหนวยลงทุนถูกตองและมีผลสมบูรณตามกฎหมาย
(จ) ผูถือหนวยลงทุนที่มีใบหนวยลงทุน หากจะขายคืนหนวยลงทุนจํานวนดังกลาวจะตองนําใบหนวยลงทุนมาสงมอบคืนแกนายทะเบียน
หนวยลงทุนเพื่อโอนหนวยลงทุนนั้นเขาระบบไรใบหนวยลงทุน (Scripless) กอน จึงจะขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวได
(4) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการใหมีการออกและจัดสง “รายงานการถือหนวยลงทุน” ซึ่งไดรับการปรับปรุงรายการใหเปน
ปจจุบันอยางนอยเปนรายหกเดือน โดยวิธีการใดๆ เพื่อใหผูลงทุนทราบขอมูลดังกลาวในชองทางที่เหมาะสม เชน ทางไปรษณีย หรือทาง
จดหมายอิเล็คทรอนิกส (E-mail) เปนตน แกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนหนวยลงทุน ณ วันที่ออกรายงานดังกลาว
(5) หากปรากฏขอผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองทําการทักทวง
ขอผิดพลาด ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน
(6) บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจากสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หนวยลงทุน (Fund Book) เปนหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบ
ใหดําเนินการได โดยบริษัทจัดการจะปดประกาศลวงหนา 7 วัน กอนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่
ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง
และในกรณีที่เกิดเหตุการณฉุกเฉิน หรือเกิดเหตุอันจําเปนและสมควร บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะใชรูปแบบของ
หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนที่พิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสมกับสถานการณในขณะนั้น โดยจะเปนเพื่อประโยชนของกองทุนและผู
ถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ และไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยในกรณี
ดังกลาวบริษัทจัดการจะปดประกาศที่ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัท
จัดการแตงตั้ง โดยไมชักชา
และเมื่อบริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ใหถือวาหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
รูปแบบที่ใชในขณะนั้น เปนหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนแทน หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนรูปแบบเดิม
(7) บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเงื่อนไขในการออกหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและ
ระยะเวลาการสงมอบ เพื่อประโยชนแกกองทุนโดยรวม หรือเพื่อปกปองผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือเพื่ออํานวยความสะดวกให
แกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยไมถือวาเปนการปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน และไมถือเปนการแกไขโครงการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถใชอางอิงตอ
บริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนจําเปนตองใชใบหนวยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดทําใบหนวยลงทุนมอบใหแกผูถือหนวยลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :

-

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน :

หากมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมจะไมสามารถชําระหนี้ได
บริษัทจัดการจะรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นทั้งที่เปนหลักประกันและมิใชหลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ ผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหนี้ ดังนี้
16.1 กรณีที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย 
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16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนย ผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ 
วันที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยเปน ผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ 
16.1.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะไมนําทรัพยสินดังกลาวและเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระ
หนี้ มารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได
โดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ เวนแตกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระ
หนี้ตกลงรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินดังกลาวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็น
ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินนั้นได 
และในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากเงินสํารองรายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการบริหารทรัพยสินนั้น 
16.1.3 เมื่อมีเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่
ไดจากการรับชําระหนี้คืนใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธินั้นภายใน 45 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่มีเงินไดสุทธิ และจะแจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการได
เฉลี่ยเงินคืน เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเปนอยางอื่น 
ในการเฉลี่ยเงินคืนแตละครั้งตามขอ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงใหเห็นวา เงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ไม
คุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวไปรวมจายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ย
เงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนจะคุมกับภาระคาใชจายก็ได ทั้งนี้ หากไดมีการจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้จนครบถวนแลว และ
ปรากฏวาเงินไดสุทธินั้นไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวมารวมคํานวณเปนมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมก็ได 
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยแลว ตอมาปรากฏวากองทุนรวมไดรับชําระหนี้ตามตราสารแหงหนี้
หรือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในขอ 16.1.3 โดยอนุโลม 
16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไมไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย 
16.2.1 กอนการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน
โดยมติเสียงขางมากซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือไดรับความเห็น
ชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยผูดูแลผลประโยชนไดตรวจสอบและแสดงความเห็นพรอมเหตุผลวาในขณะนั้นการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสิน
ดังกลาวเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนมากกวาการถือหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้น 
ในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนหรือผูดูแลผลประโยชนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่
กองทุนรวมจะไดจากการรับชําระหนี้ มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการคาใชจาย พรอมเหตุผลและความจําเปนในการรับชําระหนี้ 
16.2.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะนําทรัพยสินดังกลาวมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
โดยจะกําหนดราคาทรัพยสินนั้นเพื่อใชในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับทรัพยสินดังกลาวดังนี้ 
(1) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการอาจมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปเพื่อเปนทรัพยสิน
ของกองทุนรวมก็ได
(2) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมไมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการจะจําหนายทรัพยสินดังกลาวในโอกาสแรกที่
สามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินดัง
กลาว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาว
ในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม
16.3 กรณีที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหนี้ได บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูถือ
หนวยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไม
สามารถชําระหนี้ได เปนผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอื่นที่ไดจากการรับชําระหนี้ก็ได ในการดําเนินงานดังกลาวบริษัทจัดการไมตองนํา
ตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้นมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม

การชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน ณ เวลาที่กําหนด เทานั้น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกบุคคลที่เกี่ยวของอื่น ๆ (ถามี) :

-

17. การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน :

-
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บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑที่ออกตามมาตรา 125(5) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
ใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบียนหนวยลงทุนถูกตอง และการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการใหสิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด ๆ แกผูถือ
หนวยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากไดกระทําตามขอกําหนดในขอผูกพันหรือตามกฎหมายแลว ใหถือวา
บริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหนวยลงทุน ในกรณีดังนี้ 
(ก) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนที่มิใชรายยอย และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผูถือหนวยลงทุนไม
เปนผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญ หรือผูมีเงินลงทุนสูง ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก 
(ข) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผู
ถือหนวยลงทุนไมเปนผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรือการจํานําหนวยลงทุน ดังนี้ 
1. หนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายใหผูถือหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเปนกองทุนรวมหุนระยะยาวที่
จัดตั้งขึ้นกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
3. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการลงทุนของกองทุน
ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน และขอจํากัดในการใชสิทธิออกเสียง (ถามี) :

-

หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน:

-

การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวม หรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได
ดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบใหดําเนินการดังกลาวและมีผล
ผูกพันตามมติ
มติของผูถือหนวยลงทุนที่ใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมาย ใหถือวามตินั้นเสียไป
ในกรณีที่เปนการขอมติเพื่อแกไขขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวย
ลงทุน (มติของผูถือหนวยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไดไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งเขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
เวนแตกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน นอกจากจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
ขอมติ ผูถือหนวยลงทุนที่กําหนดไวในขอผูกพัน หรือที่กําหนดไวในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กําหนดในประกาศนี้แลว
ใหเปนไปตามหลักเกณฑเพิ่มเติมดังตอไปนี้ดวย
(1) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนไมเทากัน ตองไดรับ
มติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
(2) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือ มติพิเศษของ
จํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
(3) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของ จํานวนหนวย
ลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
วิธีการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน :

-

การแกไขเพิ่มเติมสวนใดสวนหนึ่งของขอผูกพันที่เปนไปตามวิธีการที่กําหนดไวในขอผูกพัน และมีสาระสําคัญที่เปนไปตาม และไมขัดหรือ
แยงกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑที่ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกลาว ใหถือ
วาขอผูกพันสวนที่แกไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคูสัญญา
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ เรื่อง
ที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ใหรวมถึง
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(ก) ขอกําหนดเกี่ยวกับผลประโยชนตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน 
(ข) ขอกําหนดเกี่ยวกับการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามขอ 6 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่ ทน. 19/2554 
(ค) ขอกําหนดเกี่ยวกับการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น 
(ง) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประกันตามขอ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกันและ
ขอกําหนดเกี่ยวกับ การแกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน 
(จ) เรื่องที่ผูดูแลผลประโยชนเห็นวากระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในลักษณะ ดังตอไปนี้ ใหมีผลผูกพันเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยไมตองไดรับมติของผูถือ
หนวยลงทุน
(ก) เปนการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันใหมีสาระสําคัญสอดคลองกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แกไขเพิ่มเติม โดยไดรับมติโดยเสียงขางมาก
หรือมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน หรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน แลวแตกรณี หรือ 
(ข) ผูดูแลผลประโยชนแสดงความเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจําเปนหรือสมควร และไมกระทบตอสิทธิของผูถือ
หนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันไมวากรณีใด
ตองกระทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อ โดยบุคคลผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งประทับ
ตราบริษัท (ถามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอผูกพันเปดเผยไว ณ ที่ทําการและเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อใหผูถือ
หนวยลงทุนสามารถตรวจดูได รวมทั้งจัดสงสรุปการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน พรอมทั้งเหตุผลและความจําเปนใหผูถือหนวยลงทุน พรอมกับ
การสงรายงานประจําปของกองทุนรวม

18. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไมมี
รายละเอียดเพิ่มเติม :

-

19. การเลิกกองทุนรวม
เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน เมื่อปรากฏกรณีดังตอไปนี้ 22.1.1. หากปรากฏวากองทุนมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุน
เปนจํานวนดังนี้

(1) มูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดของกองทุน โดยคํานวณตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน ลดลงเหลือนอยกวา 50 ลานบาทใน
วันทําการใดและบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุน เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน

(2) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 รายในวันทําการใด

(3) เมื่อมีการขายคืนหนวยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด

(4) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลา 5 วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวา 2 ใน 3 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด

ทั้งนี้ ความในขอ 22.1.1 (3) และ (4) มิใหนํามาใชบังคับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา
การเลิกกองทุนรวมจะไมเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยู เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพยสินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพ
คลองอยางเพียงพอ และผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยูจะไมไดรับผลกระทบจากการขายคืนนั้น 

ทั้งนี้ ความในขอ 22.1.1 (3) และ (4) มิใหนํามาใชบังคับกองทุนรวมดังนี้ 

(ก) กองทุนรวมตลาดเงิน 

(ข) กองทุนรวมหนวยลงทุน 
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(ค) กองทุนรวมฟดเดอร 

(ง) กองทุนรวมดัชนี 

(จ) กองทุนรวมอีทีเอฟ 

22.1.2. เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการเลิกกองทุน เนื่องจากบริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวน กระทําการจนกอ
ใหเกิดความเสียหายแกกองทุน 

22.1.3. เมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน 

22.1.4. ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถจัดการกองทุนใหเปนไปตามนโยบายการลงทุนที่กําหนดไวในโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนเพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือกรณีที่ภาวะตลาดการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลง
สูงจนมีผลใหอัตราผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะลงทุนมีความผันผวนจนอาจทําใหการลงทุนในตางประเทศขาดความเหมาะสมในทาง
ปฏิบัติ 

22.1.5. เมื่อกองทุนครบกําหนดอายุโครงการ 

22.1.6. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป หากปรากฏกรณีดังตอไป
นี้ เวนแตคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนดเปนอยางอื่น หรืออนุมัติเห็นชอบ ยกเวนหรือผอนผันให
ดําเนินการเปนอยางอื่นได 

(1) บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น เวนแตเขาขอยกเวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(2) ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณวาบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการใดๆ หรือบุคคลใดถือหนวยลงทุนโดยรูเห็นหรือตกลงกับบุคคลอื่น อัน
เปนการปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริงในการถือหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ประสงคจะถือหนวยลงทุนเกิน
กวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป

22.1.7. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาอาจมีการ
จัดตั้ง จัดการ หรือใชกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชนจากการลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเปนการเฉพาะ หรือ
เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยสินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด และสํานักงานไดดําเนินการแจงใหบริษัทจัดการ
กองทุนรวมหรือบุคคลที่เกี่ยวของทําการชี้แจง แสดงเหตุผล ขอเท็จจริง และหลักฐาน ภายในระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด ซึ่งในกรณีที่ไมมีการชี้แจง หรือชี้แจงแลวแตไมอาจพิสูจนหรือทําใหเชื่อไดวาการจัดตั้งกองทุนรวมเปนการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู
ลงทุนทั่วไปอยางแทจริง และสํานักงานสั่งใหบริษัทจัดการกองทุนรวมทําการแกไข หรือดําเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาที่กําหนด เพื่อให
กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นนั้นเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริงและบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการตามที่สํานักงาน
สั่งได หรือดําเนินการแลวแตไมสามารถทําใหกองทุนรวมเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง 

22.1.8. กรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะดําเนินการเลิกโครงการกองทุนไวในรายละเอียดโครงการ 
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22.1.9. ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังตอไปนี้  สํานักงานอาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมได 

(1) มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแยงกับ
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว

(2) มีการจําหนายหนวยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิไดปฏิบัติหรือดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการเสนอขายหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการจัดสงหรือแจกจาย
หนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหนวยลงทุน

(3) ในกรณีที่เปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฏขอเท็จจริงวามีผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนบุคคลอื่นใดที่มิใช
ผูลงทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม

(4) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมปฏิบัติหรือไมสามารถดําเนินการตามคําสั่งของสํานักงานตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมถูกสํานักงานสั่งเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง หากไดมีการเสนอขาย
หนวยลงทุนแลวแตยังมิไดมีการจดทะเบียนกองทุนรวม ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใด ๆ ที่
เกิดขึ้นจากเงินดังกลาว (ถามี) ใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนภายในหนึ่งเดือนนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนนั้น ตาม
สัดสวนของเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน โดยในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อและผลประโยชน (ถามี) ใหแกผูจอง
ซื้อหนวยลงทุนไดภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี้ยในอัตราไมตํ่ากวารอยละเจ็ดครึ่งตอปนับแตวันที่ครบ
กําหนดเวลานั้น จนถึงวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระเงินจํานวนดังกลาวไดครบถวน 

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมถูกสํานักงานสั่งเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมภายหลังจากมีการจดทะเบียนกองทุน
รวมแลว ใหดําเนินการใหมีการเลิกกองทุนรวมทันที 

22.1.10   บริษัทหลักทรัพยจะเลิกกองทุนรวม เมื่อสํานักงานมีคําสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อสํานักงานมีคําสั่งเพิกถอนการ
อนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน 

22.1.11 เมื่อบริษัทจัดการตองดําเนินการเลิกกองทุนอันเนื่องมาจากจํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงหรือมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา
จํานวนที่กําหนด หรือปรากฏขอเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุน
เกินกวาจํานวนที่กําหนดและการเลิกกองทุนรวมจะเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนโดยรวม  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป 
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนสวนบุคคล 
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การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน เมื่อปรากฏกรณีดังตอไปนี้

22.2.1 เมื่อปรากฏเหตุเลิกกองทุนเปดตามขอ 22.1.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี้

(1) ยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตั้งแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1

(2) แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1 โดยวิธีการดังนี้

(ก) แจงผูถือหนวยที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนโดยชองทางใดๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยลงทุนได

(ข) แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน

(ค) แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน

(1) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเปดดังกลาวภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเทาที่
สามารถกระทําไดเพื่อชําระคาขายคืนหนวยใหผูถือหนวยโดยอัตโนมัติ

(2) ชําระคาขายคืนหนวยตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมเงินที่ไดตามขอ (3) ใหผูถือหนวยภายใน 10 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณ
ตามขอ 22.1.1 และเมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยแลวใหถือวาเปนการเลิกกองทุนเปดนั้น

22.2.2 เมื่อจะมีการเลิกกองทุนรวมเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา บริษัท
จัดการจะดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนดังตอไปนี้

(1) แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบกอนวันเลิกกองทุนกองทุนเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ

(ก) แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนโดยชองทางใดๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยลงทุนได

(ข) แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน

(ค) แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน

(ง) แจงตลาดหลักทรัพยในกรณีที่หนวยลงทุนของกองทุนนั้นเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

(2) ดําเนินการดวยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนทราบเรื่องดังกลาวกอนวันเลิกกองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ เชน
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เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวม เปนตน

(3) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย และตั๋ว
สัญญาใชเงินที่มีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จสิ้นกอนวันเลิกกองทุนรวม

20. การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน

เมื่อไดดําเนินการตามขอมูลโครงการ ขอ 22 “การเลิกกองทุนรวม” แลวปรากฏวายังมีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคงเหลืออยู บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม และจัดใหมีผูชําระบัญชีที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเปนผูชําระบัญชี โดยจะไดดําเนินการใหมีการจําหนายทรัพยสินและ ชําระภาระหนี้สินของกองทุน
และแจกจายเงินคืนแกผูถือหนวยลงทุนเฉลี่ยตามจํานวนหนวยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันเลิกกองทุน ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต ประกาศกําหนด
ทั้งนี้ คาใชจายและคาตอบแทนในการชําระบัญชีกองทุน บริษัทจัดการจะหักจากทรัพยสินของกองทุน และเมื่อการชําระบัญชีเสร็จสิ้น ผู
ชําระบัญชีจะขอจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนแลว หากปรากฏวามี
ทรัพยสินคงคางอยู ผูชําระบัญชีจะจัดการโอนทรัพยสินดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผานการแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปนสวนหนึ่งของขอผูกพัน
ระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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