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รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวม 
คําจํากัดความ :  
 

กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชนา แทร็กเกอร 
 

หนวยลงทุน หมายถึง หนวยลงทุนของกองทุนเปดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชนา แทร็กเกอร 
 

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 

ผูดูแลสภาพคลอง หมายความวา ผูลงทุนรายใหญที่ไดรับการแตงต้ังจากบริษัทจัดการกองทุนรวมใหทําหนาที่เพื่อใหราคาซ้ือขายหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟในตลาดรองสะทอนมูลคาหนวยลงทุนที่คํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมดังกลาวไดอยาง
ใกลเคียงกัน 
 

ผูลงทุนรายใหญ หมายความวา ผูลงทุนที่ซื้อหรือขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมกับบริษัทจัดการกองทุนรวมในปริมาณหรือมูลคาตามที่
กําหนดไวในโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งตองไมนอยกวาสิบลานบาท หรือตามที่ไดรับผอนผันจากสํานักงานเปนรายกรณี 
 

ผูรวมคาหนวยลงทุน หมายถึง ผูที่ไดรับการแตงต้ังจากบริษัทจัดการ ใหทําหนาที่ในการรับจองซื้อ ส่ังซื้อ หรือส่ังขายคืนหนวยลงทุนกับ
บริษัทจัดการ ในปริมาณหรือมูลคาที่กําหนดไวในโครงการ รวมถึงการปฎิบัติหนาที่อื่นใดตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูรวมคาหนวย
ลงทุน 
 

ผูขายหนวยลงทุน หมายถึง ผูที่ไดรับการแตงต้ังจากผูรวมคาหนวยลงทุน ใหทําหนาที่จําหนายหนวยลงทุน โดยผูขายหนวยลงทุนตอง
ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนนายหนา คา หรือจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน (Limited BDU) 
 

ดัชนีอางอิง หมายถึง ราคาหนวยลงทุนของกองทุน W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker® หรือราคาหนวยลงทุนอื่นใดที่บริษัทจัดการ
กําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงดัชนีอางอิงเปนดัชนีอื่นใด โดยดัชนีอางอิงอื่นใดที่จะใชแทนราคาหนวยลงทุน
กองทุน W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker® จะมีลักษณะที่เหมาะสมใกลเคียงกับราคาหนวยลงทุนกองทุน W.I.S.E. – CSI 300 
China Tracker® โดยใหถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ   
 

ตะกราหลักทรัพย (Portfolio Depository File: PDF) หมายถึง เงินสด ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะใชเปนสวนประกอบ
สําหรับการรับมอบเปนคาซ้ือหนวยลงทุนของกองทุน W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker® หรือสงมอบเปนคาขายคืนหนวยลงทุน 
กองทุน W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker® ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะกําหนดรายการในตะกราหลักทรัพยเปนหนวยลงทุนของ
กองทุน W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker® เพิ่มเติมในอนาคตได โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว และ
ไมถือวาเปนการแกไขโครงการกองทุน  
                - สําหรับการเสนอขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก (หลัง IPO) บริษัทจัดการจะประกาศกอนเวลา
ทําการของวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนนั้นๆ 
 

สวนตางเงินสด (Balancing Amount : BA) หมายถึง เงินสด ซึ่งเปนสวนตางของมูลคาของตะกราหลักทรัพย (PDF) และมูลคาหนวย
ลงทุน (NAV) ตอหนวยของการซ้ือขาย ของวันสงคําส่ังซื้อขายหนวยลงทุน ที่ผูลงทุนจะตองชําระเพิ่มเติมหรือไดรับคืน อันเนื่องมาจาก
การซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน ซึ่งเงินสดดังกลาวมาจากสวนตางระหวางการประมาณรายได คาใชจาย และอื่นๆ ของวันทําการกอนหนา
วันที่สงคําส่ังซ้ือขายคืนหนวยลงทุน และรายได คาใชจาย และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงของวันสงคําส่ังซื้อขายหนวยลงทุนดังกลาว ทั้งนี้ เพื่อให
มูลคาของตระกราหลักทรัพยเทากับมูลคาหนวยลงทุน (NAV) ตอหนวยของการซ้ือขาย 
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หนวยของการซ้ือขาย (creation unit: CU) หมายถึง หนวยของการขายหรือหนวยของการรับซ้ือคืน ที่บริษัทจัดการกําหนดสําหรับผูรวม
คาหนวยลงทุนที่จะทําการซ้ือและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ่งเทากับหนวยลงทุนของกองทุนจํานวน 1,000,000 หนวย (หนึ่งลานหนวย) 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงจํานวนหนวยลงทุนที่กําหนดในหนวยของการซ้ือขาย โดยตองไดรับความยินยอมจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กอน โดยใหถือวาไดรับความยินยอมจากผูถือหนวยลงทุนแลว  

 

วันที่รับ/วันที่สงคําส่ังซื้อขายหนวยลงทุน หมายถึง วันทําการรับคําส่ังซื้อขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนดไวในรายละเอียด
โครงการ ซึ่งเปนวันที่ตามปฏิทินที่เปนวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศท่ีกองทุนหลักลงทุน และวันทําการ
ของประเทศที่เก่ียวของกับการลงทุนในตางประเทศ (ถามี) หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม 
 

วันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน หมายถึง วันที่จํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลงอันเนื่องมาจากการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน ซึ่งไดแก วันทําการที่ 3 นับต้ังแตวันถัดจากวันที่สงคําส่ังซื้อขายหนวยลงทุน 
 

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   
 

ผูดูแลผลประโยชน หมายถึง ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนเปดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชนา แทร็กเกอร 
 

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนเปดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชนา แทร็กเกอร 
 

คําเสนอซ้ือ หมายถึง คําเสนอซ้ือหลักทรัพยของกิจการเปนการท่ัวไปที่ผูทําคําเสนอซื้อตองปฏิบัติตามประกาศวาดวยหลักเกณฑ  
เงื่อนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ  
 

แกไขราคายอนหลัง หมายถึง แกไขราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองใหเปนราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองโดยแกไขราคายอนหลังต้ังแตวันที่
ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองจนถึงปจจุบัน  
 

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจํานวนหนวยลงทุนของผูซื้อหรือผูขายคืนหนวยลงทุนที่มีราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง หรือการ
จายเงินซึ่งมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองแทนการเพิ่มหรือลดจํานวนหนวยลงทุน  
 

บริษัทยอย หมายถึง บริษัทจํากัดที่ตลาดหลักทรัพยจัดต้ังขึ้นและถือหุนไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ของบริษัทจํากัดนั้น  
 

กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทที่มีหลักทรัพยซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพย หรือบริษัท
มหาชน จํากัด  
 

สถาบันการเงินตามกฎหมายไทย หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบ้ียเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน  
 

สมาคม หมายถึง สมาคมที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหจัดต้ังและจดทะเบียนกับสํานักงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ทําการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพยประเภทท่ีเก่ียวกับการจัดการลงทุน 
 

มูลคาหนวยลงทุน หมายถึง มูลคาทรัพยสินสุทธิ หารดวยจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดเมื่อส้ินวันทําการท่ีคํานวณ   
 

มูลคาหนวยลงทุนอางอิง (IIV) หมายถึง มูลคาหนวยลงทุนประมาณการระหวางวัน      
 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 

สํานักงานคณะกรรมการ หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
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ช่ือบริษัทจัดการ : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที่อยูบริษัทจัดการ : เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 32  
ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท 0-2-686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 
 

1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
1.1. ชื่อโครงการจัดการ : กองทุนเปดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชนา แทร็กเกอร 
 

1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : W.I.S.E. KTAM CSI 300 China Tracker  
 

1.3. ชื่อยอ : CHINA  
 

1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปด 
การระดมทุน : ในประเทศ 
ประเภทการขาย : ขายหลายคร้ัง 
 

1.5. อายุโครงการ : ไมกําหนด 
 

เงื่อนไขอื่นๆ :  
1.4. ประเภทโครงการ : โครงการเปด  
การระดมทุน : บริษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนตอผูลงทุนดังตอไปนี้ 
- การเสนอขายหนวยลงทุนในตลาดแรก : 
 กรณีเสนอขายหนวยลงทุนครัง้แรก (IPO) บริษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุนโดยตรงตอผูรวมคาหนวยลงทุนเทานั้น 
(สําหรับผูสนใจลงทุนทั้วไป สามารถจองซื้อหนวยลงทุน โดยผานผูรวมคาหนวยลงทุน ผูขายหนวยลงทุน (ถามี) หรือบริษัทจัดการ กอน
วันสุดทายของการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะทําหนาที่เปนเพียงผูสงผานคําส่ังจองซื้อนั้นๆ ไปยังผูรวมคาหนวย
ลงทุน เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูลงทุนเทานั้น) 
 กรณีเสนอขายหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (หลัง IPO) บริษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุนโดยตรงตอผู
รวมคาหนวยลงทุน (สําหรับผูสนใจลงทุนทั่วไป สามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนโดยผานผูรวมคาหนวยลงทุน หรือผูขายหนวยลงทุน (ถามี) 
ดวยวิธีการสงมอบตระกราหลักทรัพย และตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกําหนดไวในโครงการ 
 

- การซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดรอง 
ผูสนใจลงทุนทั่วไปสามารถซื้อ (Bid) หรือขาย (Offer) หนวยลงทุนไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งการซ้ือหรือขายดังกลาวเปน
การเพิ่มสภาพคลองสําหรับผูสนใจลงทุนเทานั้น โดยจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนจะไมเพิ่มขึ้นหรือลดลง เนื่องจากการซ้ือขายในตลาด
รองแตอยางใด 
 

1.6. ลักษณะโครงการ : กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป 
 

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลคาที่ตราไว จํานวน ประเภท ราคาของหนวยลงทุนทีเ่สนอขาย :  
2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 3,000.00 ลานบาท  
เงื่อนไข :  
1) ในชวงระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหนวยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได ไมเกินรอย
ละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ 
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2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และ
ไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติใหเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

2.2. มูลคาที่ตราไวตอหนวย : มูลคาที่คํานวณไดจากราคาปดของกองทุนรวมหลัก (W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker) ของวันสุดทาย
ของการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก คูณดวยอัตราแลกเปล่ียนเงินตราสกุลตางประเทศบน Bloomberg ณ เวลา 16.00 น. (หรือราคา
ลาสุดกอน 16.00 น. ในกรณีที่ไมมีราคาที่ 16.00 น.) ของวันสุดทายของการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก หารดวย 20 (ย่ีสิบ) โดยนาย
ทะเบียนหนวยลงทุนจะเปนผูแจงมูลคาที่ตราไวตอหนวยของหนวยลงทุนใหผูลงทุนทราบในวันที่มีการโอนหนวยลงทุนเขาบัญชี
หลักทรัพยของผูถือหนวยลงทุน 
 

2.3. จํานวนหนวยลงทุน : จํานวนเงินทุนของโครงการ หารดวยมูลคาที่ตราไวตอหนวย  
 

2.4. ประเภทหนวยลงทุน : ระบุชื่อผูถือ  
 

2.5. ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายคร้ังแรก : มูลคาที่ตราไวตอหนวย บวกดวยคาธรรมเนียมการเสนอขายคร้ังแรก (ถามี) 
 

2.6. มูลคาขั้นตํ่าของการส่ังซื้อคร้ังแรก : ผูสนใจลงทุนทั่วไปสามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนโดยผานผูรวมคาหนวยลงทุนหรือผูขายหนวย
ลงทุนเปนจํานวนเงินไมตํ่ากวา 10,000 บาท และเพิ่มขึ้นเปนทวีคูณของ 1,000 บาท  
 

จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการส่ังซื้อคร้ังแรก : ผูรวมคาหนวยลงทุนสามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนโดยตรงกับบริษัทจัดการคร้ังละไมตํ่า
กวา 1 หนวยของการซ้ือขาย (creation unit: CU)  
 

2.7. มูลคาขั้นตํ่าของการส่ังซื้อคร้ังถัดไป : ไมกําหนด 
จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการส่ังซื้อคร้ังถัดไป : 1 หนวยของการซ้ือขาย และเพิ่มขึ้นเปนทวีคูณของ 1 หนวยของการซ้ือขาย 
 

2.8. มูลคาขั้นตํ่าของการส่ังขายคืน : ไมกําหนด  
จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการส่ังขายคืน : 1 หนวยของการซ้ือขาย และเพิ่มขึ้นเปนทวีคูณของ 1 หนวยของการซ้ือขาย 
 

2.9. มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด  
จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด 
 

2.10. รายละเอียดเพิ่มเติม : 
 
3. วัตถุประสงคของโครงการจัดการกองทนุรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ 
การลงทุนในตางประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา ประเภทและอัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสิน
อ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทุน : 
3.1. วัตถุประสงคของโครงการ :  
เพื่อสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนใหใกลเคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุน (กอนหักคาธรรมเนียมและคาใชจาย) ให
ใกลเคียงกับดัชนีอางอิง โดยจะพยายามดํารงคาความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (กอนหักคาธรรมเนียมและคาใชจาย) เม่ือ
เทียบกับดัชนีอางอิง (tracking error) ไมเกินรอยละ 3.00 ตอป อยางไรก็ตาม ในกรณีที่มีเหตุจําเปน หรือสภาวะตลาดไมเอื้ออํานวย 
กองทุนอาจไมสามารถดํารงสวนตางดังกลาวได ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผูดูแลประโยชนไมตองรับผิดชอบหากคาความผันผวนของ
ผลตอบแทนของกองทุน (กอนหักคาธรรมเนียมและคาใชจาย) เม่ือเทียบกับดัชนีอางอิง (tracking error) ที่มีคาเกินรอยละ 3.00 ตอป 
และไมถือวาบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนดําเนินการขัดหรือแยงหรือปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการ 
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นอกจากนี้ บริษัทจะกําหนดใหผูดูแลสภาพคลองทําหนาที่เพื่อใหราคาซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนเปดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอส
ไอ 300 ไชนา แทร็กเกอร ในตลาดรองสะทอนมูลคาหนวยลงทุนที่คํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนดังกลาวไดอยางใกลเคียง
กัน โดยจะพยายามดํารงคาความผันผวนของราคาซ้ือขาย เม่ือเทียบกับ มูลคาหนวยลงทุนที่คํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
ไมเกินรอยละ 3.00 ตอป อยางไรก็ตาม ในกรณีที่มีเหตุจําเปน หรือสภาวะตลาดไมเอื้ออํานวย อาจไมสามารถดํารงสวนตางดังกลาวได 
 

3.2. ชนิดกองทุนรวม : Feeder Fund 
ประเภทกองทุนรวม : พิเศษ 
การแบงชนิดหนวยลงทุน : ไมมี 
ประเภทการแบงชนิดหนวยลงทุน : ไมมี 
 

3.3. นโยบายการลงทุน : ตราสารแหงทุน 
การลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน 
เพื่อ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) 
การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน 
 

3.4. ลักษณะพิเศษ : 
- กองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF) 
- กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF) 
ปจจัยอางอิง : ราคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟตางประเทศ 
 
รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 
กองทุนจะใชกลยุทธการบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) โดยมีนโยบายเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน 
W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker® (กองทุนหลัก) ซึ่งเปนกองทุนเพื่อผูลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉล่ียในรอบป
บัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราสวนที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศ
กําหนด โดยกองทุน W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker® เปนกองทุนรวมประเภทอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) จัดต้ังและ
จัดการโดย BOCI-Prudential Asset Management Limited มีนโยบายลงทุนในตราสารอนุพันธ A Shares Access Products (AXP) ที
อยูในสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ มีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนกอนหักคาใชจายใหใกลเคียงกับผลตอบแทน
ของดัชน ีCSI 300 มากที่สุด ซึ่งบริษัทจัดการจะทําการซ้ือขายหนวยลงทุนของกองทุนดังกลาวในตลาดหลักทรัพยฮองกง และใชสกุลเงิน
ดอลลารฮองกง ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงการซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนดังกลาว เปนตลาดหลักทรัพยของ
ประเทศอื่นนอกเหนือจากตลาดหลักทรัพยฮองกง และใชสกุลเงินตางประเทศอื่นๆ อาทิ สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ สกุลเงินหยวน เปนตน 
ในภายหลังก็ได โดยถือวาไดรับความยินยอมจากผูถือหนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของกองทุนเปนสําคัญ 
 

ดัชนี CSI 300 เปนดัชนีที่จัดทําขึ้นโดย China Securities Index Co., Ltd ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนระหวางตลาดหลักทรัพยเซินเจ้ิน 
(Shenzhen Stock Exchange: SZSE) และตลาดหลักทรัพยเซ่ียงไฮ (Shanghai Stock Exchange: SSE) โดยดัชนี CSI 300 เปนดัชนีที่
กระจายตัว (diversified index) ประกอบดวยหุนที่เปนตัวแทน 300 หุน ซึ่งจดทะเบียนอยูที่ตลาดหลักทรัพยเซินเจ้ิน และ/หรือ ตลาด
หลักทรัพยเซ่ียงไฮ และหุน 300 หุนนี้ เปนตัวแทนประมาณ 60% ของมูลคาตลาดรวมของท้ัง 2 ตลาดหลักทรัพย โดยเปนดัชนีราคาหุน
ชนิดถวงน้ําหนักดวยมูลคาตลาดและการกระจายของผูถือหุนรายยอย (free-float market capitalization weighted index) ซึ่งเปนสวน
หน่ึงในหุนกลุม A-Shares (หุนบริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเซ่ียงไฮ และ/หรือตลาดหลักทัพยเซินเจ้ิน และซ้ือขายในรูปสกุล
เงินหยวนจีน)  
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ทั้งนี้ รายละเอียดของกองทุน W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker® และดัชนี CSI 300 จะระบุในขอ 32.7 สาระสําคัญของกองทุนหลัก 
 

สําหรับการลงทุนในสวนท่ีเหลือกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารแหงหนี้ที่มีลักษณะคลายเงินฝาก หรือตราสารแหงหนี้ทั่วไป หรือเงินฝาก
ในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที่มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แลวแตกรณี ตํ่ากวา 1 ป โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสํารองเงินไวสําหรับดําเนินงานของกองทุน รอการลงทุนในตางประเทศ หรือรักษาสภาพคลองของกองทุน หรืออาจจะ
ลงทุนในเงินฝากระยะส้ันในสถาบันการเงินหรือตราสารที่เทียบเทาเงินสดในตางประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรอการลงทุน หรือเพื่อ
ชําระคาใชจายของกองทุน รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

กองทุนอาจกูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (efficient portfolio 
management) ตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหพอรตการลงทุนสามารถสราง
ผลตอบแทนใหใกลเคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker® อยางไรก็ตาม 
กองทุนจะไมลงทุนในตราสาร ดังตอไปนี้ 
 

1. สัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน 
2. ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Note)  
3. ตราสารแหงหนี้ที่มีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารหรือของผูออกตราสารตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (non – investment grade)   
4.ตราสารแหงหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ (Unrated Securities) แตไมรวมถึงต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน หรือหุนกูระยะ
ส้ันที่ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุน เปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผู
คํ้าประกัน  
5. หุน/ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนของบริษัทที่ไมไดจดทะเบียน / ไมไดถูกส่ังรับเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
(Unlisted securities)  
 

อยางไรก็ตาม กองทุนอาจมีไวซึ่งตราสารหน้ีที่มีอันดับความนาเช่ือถือตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (non-investment grade) เฉพาะกรณีที่
ตราสารหน้ีนั้นไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือที่สามารถลงทุนได (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเทานั้น 
 

ในสภาวะปกติ กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในตางประเทศโดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม อยางไรก็ดี ในกรณีที่สถานการณการลงทุนในตางประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุน W.I.S.E. – CSI 300 China 
Tracker® ไมเหมาะสม เชน ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติ หรือเกิดเหตุการณไมปกติตางๆ และหรือกรณีที่มีการ
เปล่ียนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบ และหรือกรณีที่วงเงินลงทุนในตางประเทศเต็มเปนการช่ัวคราว ดังนั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะนําเงินลงทุนบางสวนหรือทั้งหมดกลับเขามาลงทุนในประเทศเปนการช่ัวคราว จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไมสามารถลงทุนใหเปนไป
ตามสัดสวนการลงทุนที่กําหนดไวในโครงการขางตนได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะรายงานการไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามสัดสวนการ
ลงทุนที่กําหนดไวในโครงการตอสํานักงาน ก.ล.ต.  
 

ทั้งนี้ ในชวงระหวางรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพยสิน และ/หรือในชวง
ระยะเวลากอนเลิกโครงการ ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันทําการ และหรือในชวงที่ผูลงทุนทําการส่ังซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุนเปน
จํานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไมเกิน 10 วันทําการ กองทุนอาจจําเปนตองชะลอการลงทุนในตางประเทศเปนการช่ัวคราว ดังนั้น จึงอาจมี
บางขณะที่กองทุนไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามสัดสวนการลงทุนที่กําหนดไวในโครงการขางตนได 
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ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไมนอยกวารอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก หากปรากฏวา กองทุนหลัก
ดังกลาว มีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังตอไปนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ี
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด  
(1)     มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกวาสองในสามของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก 
(2)     ยอดรวมของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในชวงระยะเวลาหาวันทําการใดติดตอกัน คิดเปนจํานวนเกินกวาสองใน
สามของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก 
 
เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนหลัก มีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะดังกลาวบริษัทจัดการดําเนินการดังตอไปนี้ 
(1) แจงเหตุที่กองทุนหลักมีมูลคาทรัพยสินลดลง พรอมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชนที่ดีที่สุดของผูถือหนวยลงทุน
โดยรวม ใหสํานักงานและผูถือหนวยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแตวันที่ปรากฏเหตุ 
(2)  ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ปรากฏเหตุ 
(3)  รายงานผลการดําเนินการใหสํานักงานทราบภายในสามวันทําการนับแตวันที่ดําเนินการแลวเสร็จ 
(4) เปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ตอผูที่สนใจจะลงทุนเพื่อใหผูที่สนใจจะลงทุนรับรูและเขาใจเก่ียวกับ
สถานะของกองทุนรวม   
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการใหบุคลากรที่เก่ียวของเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการดังกลาวดวย 
 
ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดําเนินการตามขอ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผอนผันตอสํานักงาน 
 
ในกรณีที่กองทุนไมสามารถเขาลงทุนในกองทุน W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker® หรือในกรณีที่กองทุนนี้มีการเปล่ียนแปลง
นโยบายการลงทุนอยางมีนัยสําคัญ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นวาการลงทุนในกองทุน W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker® ไม
เหมาะสมอีกตอไป อาทิเชน มีการลงทุนไมเปนไปตามวัตถุประสงคหลักของกองทุน หรือกองทุน W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker® 
มีผลตอบแทนตํ่ากวาผลตอบแทนของกองทุนตางประเทศอื่นๆ ที่มีนโยบายการบริหารจัดการใกลเคียงกันติดตอกันเปนระยะเวลานาน 
หรือตํ่ากวาผลตอบแทนของกองทุนตางประเทศอื่นอยางเห็นไดชัด และ/หรือการลงทุนนั้นเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงคหรือนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน และ/หรือเม่ือพบวาการบริหารจัดการของกองทุนตางประเทศดังกลาวไมเปนไปตามที่ระบุหรือสัญญาไวกับผูลงทุน 
และ/หรือ เม่ือกองทุนตางประเทศดังกลาวกระทําความผิดรายแรง โดยหนวยงานกํากับดูแลในประเทศน้ันๆ เปนผูใหความเห็น และ/หรือ 
เม่ือเกิดเหตุการณหรือคาดการณไดวาจะเกิดการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบตางๆ จนอาจสงผลใหการลงทุนในกองทุนตางประเทศเปน
ภาระตอผูลงทุนเกินจําเปน เปนตน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ
อื่น โดยอาจเปนกองทุนที่บริหารและจัดการลงทุนโดย BOCI-Prudential Asset Management Limited หรือไมก็ได ที่มีนโยบายการ
ลงทุนสอดคลองกับวัตถุประสงค และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว ซึ่งบริษัทจัดการ
อาจพิจารณาดําเนินการในคร้ังเดียว หรือทยอยโอนยายเงินทุน ซึ่งอาจสงผลใหในชวงเวลาดังกลาว กองทุนอาจมีไวซึ่งหนวยลงทุนของ
กองทุนตางประเทศมากกวา 1 กองทุน 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําเงินลงทุนบางสวนหรือทั้งหมดกลับเขามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือวา
ไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว และไมถือวาเปนการแกไขโครงการกองทุน หรือปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียด
โครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณดังตอไปนี้ 
(1) ผูจัดการกองทุนพิจารณาแลวเห็นวาสถานการณการลงทุนในตางประเทศไมเหมาะสม 
(2) กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบที่เก่ียวของกับวงเงินที่ไดรับอนุญาตใหนําเงินไปลงทุนในตางประเทศ 
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(3) กรณีที่ไมสามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคลองกับวัตถุประสงค และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของโครงการ 
(4) กรณีที่กองทุนรวมมีจํานวนเงินที่ไดจากการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกไมเพียงพอตอการจัดต้ังกองทุน เพื่อนําเงินไปลงทุนใน
ตางประเทศไดอยางเหมาะสม 
(5) กรณมีีเหตุใหเช่ือไดวาเพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม 
 
3.5. การลงทุนในตางประเทศ : FIF (ลงทุนโดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ) 
รายละเอียดการลงทุนในตางประเทศ : 
ลงทุนในตางประเทศทั้งหมด หมายถึง ลงทุนในตางประเทศโดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนและไมเกินวงเงินที่ไดรับอนุมัติใหนําไปลงทุนในตางประเทศ   
 
3.6. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทุน :  
บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ กําหนด ดังตอไปนี้ เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือสํานักงานมีประกาศแกไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น บริษัทจัดการ
จะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือ หาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามท่ีประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกลาว 
 

3.6.1 ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ 
บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินในประเทศอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางดังตอไปนี้ เพื่อเปนทรัพยสิน
ของกองทุนได ทั้งนี้ การลงทุนดังกลาวจะตองมีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แลวแตกรณีตํ่ากวา 1 ป โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อการสํารองเงินไวสําหรับการดําเนินงาน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพคลองของกองทุน 
 

3.6.1.1 ตราสารแหงหนี้ในประเทศ ไดแก  
(1) ตราสารแหงหนี้ที่มีลักษณะคลายเงินฝาก ไดแก 
(1.1) ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน บัตรเงินฝาก หรือหุนกูระยะส้ัน ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย หรือบริษัท
เงินทุน เปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน 
(1.2) ต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่บริษัทหลักทรัพยที่ประกอบธุรกิจประเภทการใหสินเช่ือเพื่อธุรกิจหลักทรัพยเปนผูออก ซึ่งกําหนด
วันใชเงินตามต๋ัวไมเกิน 270 วันนับแตวันออกต๋ัว และเปนต๋ัวเม่ือทวงถามหรือเม่ือไดเห็น 
(1.3) ต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินอายุไมเกิน 90 วันนับแตวันที่ออก ซึ่งมีอันดับความนาเช่ือถือดังตอไปนี้ 
(ก) อันดับความนาเช่ือถือของตราสารหรือของผูออกตราสารอยูในอันดับแรก ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนอันดับความนาเช่ือถือของผูออกตราสาร 
ตองเปนอันดับความนาเช่ือถือที่ไดมาจากการจัดอันดับความนาเช่ือถือระยะส้ัน (short-term rating) ดวย หรือ 
(ข) อันดับความนาเช่ือถือของผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน อยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) ทั้งนี้ 
โดยการจัดอันดับความนาเช่ือถือของสถาบันจัดอันดับความนาเช่ือถือภายใตชื่อ Standard & Poor หรือ Moody’s หรือ Fitch หรือ
สถาบันอื่นที่สํานกังานกําหนดเพ่ิมเติม 
 

(2) ตราสารแหงหนี้ทั่วไป ไดแก  
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันไดแก    
(ก) ต๋ัวเงินคลัง 
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(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 
(ค) พันธบัตร ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน หุนกู หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนกู ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล หรือผูคํ้าประกัน 
(2.2) ตราสารภาครัฐตางประเทศ อันไดแก ตราสารที่มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลตางประเทศ องคการหรือ
หนวยงานของรัฐบาลตางประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ เปนผูออกหรือผูคํ้าประกัน ทั้งนี้ 
ตราสารดังกลาวตองมีลักษณะตามเง่ือนไขทายขอ 3.6.1.2 ดวย 
(2.3) ตราสารที่เปล่ียนมือได ซึ่งหมายถึง พันธบัตร ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน หรือหุนกูที่ไมรวมถึงหุนกูแปลงสภาพและหุนกูอนุพันธที่
สํานักงานอนุญาตใหเสนอขายในลักษณะท่ัวไปหรือในลักษณะจํากัด หรือที่ออกภายใตขอผูกพันที่ กําหนดและอนุญาตโดย
กระทรวงการคลัง หรือที่นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้นเปนผูออก หรือที่เปนหลักทรัพยที่ออกใหมซึ่งผูออกหลักทรัพยไดเสนอขาย
หลักทรัพยที่ออกใหมนั้นทั้งหมดตอผูถือหุนโดยไดรับชําระราคาเต็มมูลคาที่เสนอขายจากผูถือหุน ทั้งนี้ ตราสารท่ีเปล่ียนมือไดตองมี
ลักษณะตามเง่ือนไขทายขอ 3.6.1.2 ดวย 
(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยที่มีหลักทรัพยอางอิงเปนพันธบัตร หรือหุนกูที่ไมใชหุนกูอนุพันธ   
(2.5)  ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน หุนกู หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนกู ที่เสนอขายในตางประเทศโดยมีผูออกเปนนิติบุคคลที่
จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย ทั้งนี้ หุนกูดังกลาวไมรวมถึงหุนกูแปลงสภาพและหุนกูอนุพันธ   
(2.6)  หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหงหนี้ หรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการ
ลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแหงหนี้ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่สํานักงานกําหนดหรือใหความเห็นชอบ เชน กองทุนรวมตลาดเงิน 
เปนตน 
(2.7)  ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ทั้งนี้ บริษัทจัดการตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 
(2.8)  ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยโดยหลักทรัพยที่ใหยืมเปนตราสารแหงหนี้ตาม (1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) หรือ (2.6) 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

ในกรณีที่ตราสารแหงหนี้ตามขอ 3.6.1.1 เปนต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่มีการจายผลตอบแทน ผลตอบแทนนั้นตองอยูในรูปอัตรา
ดอกเบี้ยคงท่ีหรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวเทานั้น  
 

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือคํ้าประกันของบุคคลที่กําหนดไวในขอ 3.6.1.1 ตองเปนการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน  สลัก
หลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ยโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือจํากัดความรับผิดของผูสลักหลัง หรือคํ้าประกันตนเงินและดอกเบี้ยเต็ม
จํานวนแบบไมมีเงื่อนไข   
 

เงื่อนไข : ตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ (2.2) และตราสารที่เปล่ียนมือไดตามขอ (2.3) ตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 
(1)  เปนตราสารขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  
(2)  มีราคาที่เหมาะสมตามท่ีสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกําหนด หรือมีผูแสดงตนตอบุคคลทั่วไปวาพรอมจะเสนอราคาซ้ือและรับซื้อ
ตราสารน้ัน ในราคาดังกลาว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการที่สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยกําหนดอยูเสมอ      
โดยไดสงสําเนาราคาแกสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยตลอดอายุของตราสารนั้น และ 
(3)  เปนตราสารที่เปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้   

(ก) ในกรณีที่เปนตราสารภาครัฐตางประเทศ ตราสารดังกลาวตองเปนตราสารที่มีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารหรือของผู
ออกตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) เวนแตผูออกตราสารดังกลาวเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตางประเทศ  
ตราสารนั้นตองมีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) เทานั้น 
 (ข) ในกรณีที่ผูออกตราสารเปนนิติบุคคลตางประเทศ ตราสารน้ันตองมีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารอยูในอันดับที่
สามารถลงทุนได (investment grade)  
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(ค) ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารอ่ืนนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั้งแรก หากตราสารดังกลาวไมมีอันดับ
ความนาเช่ือถือของตราสารหรือของผูออกตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) ตราสารนั้นตองมีบริษัทจัดการไม
ตํ่ากวาสามรายเปนผูซื้อตราสารดังกลาวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนภายใตการจัดการ 
 

3.6.1.2 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย  
 

3.6.1.3 ทรัพยสินอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกับ 3.6.1.1 ถึง 3.6.1.2 โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ทรัพยสินอื่นที่กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวไดตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด หรือใหความเห็นชอบ หรือผอนผัน
ใหลงทุนได 
 

3.6.2  ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในตางประเทศ 
บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศเพื่อกองทุนไดเทียบเทากับประเภททรัพยสินในประเทศ ซึ่ง
ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(1) มีการเสนอขายในประเทศที่มีหนวยงานกํากับดูแลเปนสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือประเทศที่มีตลาดหลักทรัพยเปนสมาชิกของ 
WFE 
(2) การลงทุนนั้นตองไมทําใหการจัดการกองทุนเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงคหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนและไมทําใหกองทุน
ขาดทุนเปนมูลคาสูงกวามูลคาลงทุน 
(3) บริษัทจัดการตองสามารถเขาถึงขอมูลเก่ียวกับหลักทรัพยหรือทรัพยสินดังกลาวเปนภาษาอังกฤษผานระบบอินเทอรเนตได 
(4) มีขอมูลดานราคาท่ีสะทอนมูลคายุติธรรม โดยเปนราคาท่ีนาเช่ือถืออางอิงได และสอดคลองตามหลักวิชาการอันเปนที่ยอมรับใน
ระดับสากล 
(5) มีการคุมครองประโยชนของผูลงทุน (investor protection) ที่ถือไดวาเทียบเทากับการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่มีลักษณะ
คลายกันในประเทศไทย 
(6) มีลักษณะอื่นใดที่สํานักงานอาจกําหนดเพิ่มเติม 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชนเฉพาะจากหลักทรัพย ทรัพยสินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยางตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังตอไปนี้ เวนแตในกรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบหรือมีประกาศแกไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของ
หลักทรัพยหรือทรัพยสินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 
 

3.6.2.1 หนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนจะลงทุนหรือมีไวได ตองเปนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
(1) หนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่เปนกองทุนรวมตราสารแหงทุน หรือที่เปนกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสาร
แหงทุน เชน กองทุนรวมผสม เปนตน ทั้งนี้ หนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนจะลงทุนหรือมีไว ตองเปนไปตามเงื่อนไขที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ดังตอไปนี้ 
(1.1) ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่อยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานกํากับดูแลดานหลักทรัพยและตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพยที่เปนสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมตางประเทศที่มีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพยที่เปนสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE)   
(1.2) ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่มีทรัพยสินที่ลงทุนเปนประเภทและชนิดเดียวกับทรัพยสินที่กองทุนอาจลงทุนหรือ
มีไวได เวนแตเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในทองคําโดยตรง 
(1.3) ในกรณีที่เปนการลงทุนหรือมีไวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป (retail fund) หนวยลงทุนที่จะลงทุนหรือมีไวได
ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่จัดต้ังขึ้นเพื่อผูลงทุนทั่วไปเชนกัน 
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(1.4) ตองไมใชหนวยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจฟนด (hedge fund) 
 

3.6.2.2 ตราสารแหงหนี้ตางประเทศ ไดแก หลักทรัพยหรือตราสารที่ออกโดยบุคคลตางประเทศและเสนอขายในตางประเทศ 
(1) ตราสารภาครัฐตางประเทศ ไดแก 
(1.1) พันธบัตรหรือตราสารแหงหนี้ที่รัฐบาลตางประเทศ องคการหรือหนวยงานของรัฐบาลตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศเปน
ผูออกหรือผูคํ้าประกัน ซึ่งมีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารหรือของผูออกตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade)   
(1.2) พันธบัตรหรือตราสารแหงหนี้ที่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตางประเทศเปนผูออกหรือผูคํ้าประกัน ซึ่งมีอันดับความนาเช่ือถือของตรา
สารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) 
(1.3) พันธบัตรหรือตราสารแหงหนี้ที่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตางประเทศเปนผูออกหรือผูคํ้าประกัน ซึ่งมีอันดับความนาเช่ือถือของผู
ออกอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) 
 

(2) ตราสารแหงหนี้ภาคเอกชน ไดแก 
(2.1) ตราสารแหงหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลตางประเทศซ่ึงมีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได และไดรับ
การคัดเลือกใหใชในการคํานวณดัชนีตราสารแหงหนี้ที่ไดรับการยอมรับจากสํานักงาน ทั้งนี้ ผูลงทุนตองสามารถเขาถึงขอมูลเก่ียวกับ
ตราสารแหงหนี้ดังกลาวเปนภาษาอังกฤษผานระบบอินเตอรเน็ตดวย 
 

(2.2) ตราสารแหงหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลตางประเทศที่มีอายุตราสารคงเหลือไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ลงทุน ซึ่งนิติบุคคลดังกลาวมีอันดับ
ความนาเช่ือถืออยูในสองอันดับแรก ทั้งนี้ ผูลงทุนตองสามารถเขาถึงขอมูลเก่ียวกับตราสารแหงหนี้ดังกลาวเปนภาษาอังกฤษผานระบบ
อินเตอรเน็ตดวย 
 

(3) ตราสารแหงหนี้อื่น ไดแกหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศท่ีเปนกองทุนรวมตราสารแหงหนี้ หรือกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบาย
การลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแหงหนี้ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่สํานักงานกําหนดหรือใหความเห็นชอบ เชน กองทุนรวมตลาด
เงิน เปนตน ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขในขอ 3.6.2.1 
 

3.6.2.3 เงินฝากในสถาบันการเงินตางประเทศ  
 

3.6.2.4 สัญญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ตามหลักเกณฑที่
สํานักงานกําหนด สัญญาซ้ือขายลวงหนาที่กองทุนจะเขาเปนคูสัญญาไดตองมีสินคาหรือตัวแปรอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง 
ดังตอไปนี้ 
(1) หลักทรัพย 
(2) ดัชนีกลุมสินคาโภคภัณฑ ดัชนีเงินเฟอ ดัชนีที่มีองคประกอบเปนสินคาหรือตัวแปรตาม (1) หรือ (4)  
(3) ดัชนีที่มีองคประกอบเปนดัชนีตามขอ (2) 
(4) สินคาหรือตัวแปรอื่นใดที่สํานักงานกําหนด  
 

3.6.2.5 ทรัพยสินอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกับ 3.6.2.1 และ 3.6.2.4 โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

3.7. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน เพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนรวม : 
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังตอไปนี้ ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไขเปล่ียนแปลง
อัตราสวนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนใหเปนไปตามประกาศท่ีแกไขดวย  
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อยางไรก็ดี เนื่องจากกองทุนนี้เปนกองทุนรวมท่ีเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนในตางประเทศ ซึ่งกองทุนในตางประเทศจะมีการ
กระจายความเส่ียงตามอัตราสวนและขอกําหนดในประเทศท่ีกองทุนรวมตางประเทศน้ันๆ ไดจดทะเบียนไวแลว ดังนั้น อัตราสวนการ
ลงทุนบางอัตราสวนหรือทั้งหมดของกองทุนรวมตางประเทศดังกลาว อาจไมเปนไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนดไว อนึ่ง สําหรับการลงทุนในสวนที่บริษัทดําเนินการบริหารจัดการเองโดยตรง การดํารงอัตราสวนการลงทุนจะเปนไปตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม กําหนด ส่ังการ 
เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน
แลว และไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ  
 

3.7.1 อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นในประเทศเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม 
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม ดังตอไปน้ี  ใน
กรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไขเปล่ียนแปลงอัตราสวนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนใหเปนไปตามประกาศที่
แกไขดวย  
 

3.7.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังตอไปนี้ เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม โดยไมจํากัดอัตราสวน 
 (1) ตราสารภาครัฐไทย 
 (2) ตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ 3.6.1.1 (2.2) ที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในสองอันดับแรก  
 

ในกรณีของกองทุนรวมเปด มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ (2) เม่ือรวมกันแลวตองไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาตราสาร
นั้นในแตละรุน เวนแตเปนกองทุนรวมเปดที่มีการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังลวงหนาซ่ึงระบุเวลาแนนอน (auto 
redemption) 
 

3.7.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารภาครัฐตางประเทศท่ีนอกเหนือจากขอ 3.7.1.1 (2) เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได 
โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออกหรือผูเปนคูสัญญารายนั้น ไมเกินรอยละ 35 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน   
 

การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหน่ึง ใหนับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพยสินทุกประเภทท่ีผูออกหรือผูเปนคูสัญญารายดังกลาวเปนผู
ออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา ซึ่งกองทุนไดลงทุนหรือมีไวซ่ึงทรัพยสินเหลานั้น รวมในอัตราสวนการ
ลงทุนดังกลาวดวย   
 

ในกรณีของกองทุนรวมเปด มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศตามวรรคหน่ึง ตองไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาตราสารนั้นในแตละรุน 
เวนแตเปนกองทุนรวมเปดที่มีการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังลวงหนาซ่ึงระบุเวลาแนนอน (auto redemption) 
 

3.7.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนไดดังตอไปนี้ ซึ่งธนาคารที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุนเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือ
คูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะธนาคาร หรือบริษัทเงินทุนรายน้ัน ไมเกินรอยละ 
20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
(1) ตราสารแหงหนี้ในประเทศ ตามขอ 3.6.1.1 
(2) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย 

 

การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหน่ึง ใหนับมูลคาของทรัพยสินที่กองทุนลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตามขอ 3.7.1.5 (1) ซึ่งธนาคารหรือ
บริษัทเงินทุนรายเดียวกันเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา รวมในอัตราสวนดังกลาว 
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ในกรณีที่กองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหน่ึง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการดําเนินงานของกองทุน มิใหนับมูลคาของเงินฝาก
ดังกลาวรวมในอัตราสวนตามวรรคหน่ึง 
 

3.7.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้ในประเทศตามขอ 3.6.1.1 ทั้งนี้ เฉพาะท่ีมีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับ
ที่สามารถลงทุนได (investment grade) ที่บุคคลใดเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา เพื่อ
เปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือ
คูสัญญารายนั้น ไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

 

ตราสารแหงหนี้ดังกลาวมิใหหมายความรวมถึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ถูกจัดใหเปนตราสารแหงหนี้  
 

คํานวณอัตราสวนตามวรรคหน่ึง ใหนับทรัพยสินตามวรรคหน่ึงและทรัพยสินตามขอ 3.7.1.5 (1) ที่บุคคลดังกลาวเปนผูออก ผูส่ังจาย
ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา ซึ่งกองทุนไดลงทุนหรือมีไวรวมในอัตราสวนดังกลาวดวย 
 

3.7.1.5 บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยและทรัพยสินอื่นนอกเหนือจากกรณีที่กําหนดไวในขอ 3.7.1.2 ขอ 3.7.1.3 และขอ 
3.7.1.4 เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมตามอัตราสวนตอไปนี้ 
(1) การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาว ซึ่งบุคคลใดเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา ตอง
มีมูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญารายนั้น ไมเกินรอยละ 5 
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
(2) การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตาม (1) เม่ือคํานวณรวมทุกบุคคลที่เปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน 
หรือคูสัญญาแลว ตองมีมูลคารวมกันทั้งส้ินไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
 

3.7.1.6 บริษัทอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่บริษัทในกลุมกิจการใดเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน 
หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินของกลุมกิจการนั้นไมเกินอัตราอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปนี้ 
แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 
(1) รอยละ 30 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน 
(2) อัตราท่ีคํานวณไดจากน้ําหนักของกลุมกิจการดังกลาวในตัวช้ีวัด (benchmark) ของกองทุนนั้นรวมกับรอยละสิบของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนนั้น ทั้งนี้ ตัวช้ีวัดดังกลาวตองเปนดัชนีหรือองคประกอบของดัชนี ที่มีการเผยแพรอยางกวางขวางและสอดคลองกับ
นโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น 
 

3.7.1.7 การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่บริษัทในกลุมกิจการใดเปนผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน หาก
ทรัพยสินดังกลาวเปนองคประกอบที่ใชในการคํานวณตัวช้ีวัด (benchmark) ของกองทุนนั้น บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสิน
นั้นโดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญารายน้ัน ไมเกินผลรวมของนํ้าหนักของทรัพยสินดังกลาวใน
ตัวช้ีวัดและรอยละสิบของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ แทนอัตราสวนท่ีกําหนดไวในขอ 3.7.1.2 ขอ 3.7.1.3 ขอ 3.7.1.4 และขอ 
3.7.1.5 แลวแตกรณี ก็ได 
 

ทงนี้ การคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามขอ 3.7.1.6 และขอ 3.7.1.7 นี้ มิใหบริษัทจัดการกองทุนรวมนับมูลคาหนวยลงทุนของกองทุน
รวมและหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไวรวมในอัตราสวนการลงทุนดังกลาว 
 

3.7.1.8 ในกรณีของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน หรือต๋ัวสัญญาใชเงิน ที่บุ
คลดังตอไปนี้ เปนผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญา เปนจํานวนท่ีมีมูลคารวมโดยเฉล่ียไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม ในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมที่มีอายุนอยกวา 1 ป 
(1) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น 
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(2) ธนาคารพาณิชย 
(3) บริษัทเงินทุน 
(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร 
(5) บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย 
(6) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น  
(7) ธนาคารตางประเทศ 
 

การคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามวรรคหนึ่ง มิใหนับมูลคาของทรัพยสินดังตอไปนี้ รวมในอัตราสวนดังกลาว 
(1) เงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม 
(2) ทรัพยสินที่คูสัญญาในธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนโอนกรรมสิทธิ์ใหแกกองทุนรวม 
 

อัตราสวนตามวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับในชวงระยะเวลาหกเดือนกอนวันครบกําหนดอายุโครงการของกองทุนรวมที่มีอายุโครงการ
ต้ังแต 1 ปขึ้นไป   
 

ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแหงหนี้ที่มีลักษณะคลายเงินฝากท่ีกองทุนรวมลงทุนในหรือมีไวเกินอัตราสวนที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ให
บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวใหมีมูลคารวมโดยเฉล่ียไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแตวันส้ินรอบปบัญชีนั้น ทั้งนี้ ใหคํานวณอัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวโดยเฉล่ีย
ต้ังแตวันแรกของรอบระยะเวลาบญัชีนั้นจนถึงวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเปนไปตามอัตราสวนดังกลาว 
 

เม่ือบริษัทจัดการกองทุนรวมไดปฏิบัติตามวรรคสามแลว ใหบริษัทรายงานใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบภายในวันทําการถัด
จากวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคารวมโดยเฉล่ียไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนของ
กองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกลาว ทั้งนี้ บริษัทตองดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมแจงใหสํานักงานทราบภายใน
หาวันนับแตวันที่ไดรับรายงานจากบริษัทดวย 
 

หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถปฏิบัติตามวรรคสามได สํานักงานอาจส่ังใหบริษัทเลิกกองทุนรวมนั้น 
 

3.7.1.9 ในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควรเพ่ือคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุนอันเนื่องมาจากปญหาความผันผวน (fluctuation) 
ของตลาดเงิน และตลาดทุนในวงกวางในรอบปบัญชีใด บริษัทจัดการอาจขอผอนผันตอสํานักงานเพื่อไมตองนําการลงทุนในหรือมีไวซึ่ง
เงินฝาก บัตรเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน หรือต๋ัวสัญญาใชเงิน ในชวงเวลาที่เกิดความผันผวนดังกลาวมารวมคํานวณอัตราสวนการลงทุนตาม
ขอ 3.7.1.8 ไดสําหรับรอบปบัญชีนั้น 
 

3.7.1.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวยลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม
ได ไมเกินอัตราสวนดังตอไปน้ี ทั้งนี้ การลงทุนดังกลาวไมรวมถึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และกองทุนรวมโครงสราง
พื้นฐาน 
(1) ลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวยลงทุนของแตละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมอื่นเปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการ ไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนของแตละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการ 
 

(2) ลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวยลงทุนของทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมอื่นเปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการ ไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของแตละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ 
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หนวยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายถึง หนวยลงทุนของกองทุนรวมท่ีจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535 เทานั้น แตไมรวมถึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน 
 

3.7.1.11 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยของกองทุนได โดยมีมูลคาธุรกรรมรวมกันทั้งส้ินไมเกินรอยละ 25 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การคํานวณมูลคาธุรกรรมดังกลาว ใหบริษัทจัดการคํานวณโดยใชมูลคาหลักทรัพยที่ใหยืม รวม
ผลประโยชนที่พึงไดรับจนถึงวันที่คํานวณมูลคาธุรกรรมดังกลาว 
 

ในกรณีที่ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยในขณะท่ีกองทุนเขาทําธุรกรรม มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนดในวรรคหนึ่ง หากตอมาธุรกรรม
การใหยืมหลักทรัพยนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยมิไดเกิดจากการทําธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งธุรกรรมการ
ใหยืมหลักทรัพยดังกลาวตอไปก็ได   
 

ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนการลงทุนที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวให
ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทําการนับแตวันที่ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนด 
พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวที่บริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานสามารถตรวจสอบได   
 

3.7.1.12 ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย หรือ
ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
               (1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย ใหนับมูลคาของหลักทรัพยอางอิงของใบแสดง
สิทธิดังกลาว รวมในอัตราสวนสําหรับหลักทรัพยอางอิงดังกลาวท่ีกําหนดในประกาศน้ี โดยถือเสมือนหนึ่งวากองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่ง
หลักทรัพยอางอิงนั้นโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจไมนับมูลคาของใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยรวมใน
อัตราสวนที่คํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญาที่กําหนดตามขอ 3.7.1.2 ขอ 3.7.1.3 ขอ 3.7.1.4 และขอ 3.7.1.5 ก็ได 
 มูลคาของหลักทรัพยอางอิงที่นํามาคํานวณรวมในอัตราสวนตามวรรคหน่ึงใหมีมูลคาเทากับมูลคาใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยที่กองทุนไดลงทุนหรือมีไว  
 (2) ในกรณีของธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราสวนการลงทุนใน หรือมีไวซึ่งการใหยืมหลักทรัพย
โดยใหนับมูลคาทรัพยสินที่ใหยืมรวมในอัตราสวนสําหรับหลักทรัพยที่กําหนดไวในขอ 3.7.1.2 ขอ 3.7.1.3 ขอ 3.7.1.4  และขอ 3.7.1.5 
โดยถือเสมือนหนึ่งวากองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยนั้นอยู ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจไมนับรวมในอัตราสวนที่คํานวณตามคูสัญญาที่
กําหนดตามขอ 3.7.1.2 ขอ 3.7.1.3 ขอ 3.7.1.4 และขอ 3.7.1.5 ก็ได 
 

3.7.1.113 ในการคํานวณอัตราสวนตามขอ 3.7.1.2 ขอ 3.7.1.3 ขอ 3.7.1.4 และขอ 3.7.1.5 (1) ใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้ รวมทั้งเงื่อนไขตามขอ 3.7.1.14 ดวย 
(1) ในกรณีที่ทรัพยสินดังกลาวมีผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราสวนที่ผูออกทรัพยสินหรือ
ผูที่เปนคูสัญญาดังกลาว หรือคํานวณอัตราสวนผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน แลวแตกรณี ก็ได  
(2) ในกรณีที่ทรัพยสินมีบุคคลมากกวาหนึ่งรายเปนผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน บริษัทจัดการจะเลือกคํานวณ
อัตราสวนที่ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกันรายใดรายหน่ึงก็ได 
 

3.7.1.14 การคํานวณอัตราสวนที่ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกันตามขอ 3.7.1.13 จะทําไดตอเม่ือบุคคลดังกลาวไดทํา
การรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ยโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือจํากัดความรับผิดของผูสลักหลัง 
หรือคํ้าประกันตนเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนแบบไมมีเงื่อนไข 
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3.7.1.15 ในกรณีที่ตราสารแหงหนี้ ในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวนท่ีกําหนดใน
ขางตน หากตอมาตราสารแหงหนี้ มีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยสาเหตุ ถูกปรับลดอันดับความนาเช่ือถือ ใหบริษัทดําเนินการแกไข
อัตราสวนใหเปนไปตามที่กําหนดภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการประกาศใหทราบถึงเหตุดังกลาว เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปนและ
สมควรโดยไดรับผอนผันจากสํานักงาน  
  
3.7.1.16 ในกรณีที่ทรัพยสินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนดในขางตน  หาก
ตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปก็ได 
 

ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตามวรรคหน่ึง และวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคา
เกินอัตราสวนการลงทุนที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทําการ
นับแตวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวที่บริษัทจัดการเพื่อใหสํานกังานสามารถ
ตรวจสอบได 
 

3.7.1.17 ในกรณีที่การรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่นเปนผลใหกองทุนรวมเปนผูถือหุนที่บริษัทใดเปนผูออก เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน
รวม เม่ือรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการเกินกวารอยละ 25 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
บริษัทนั้น บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังตอไปนี้     
(1)  ปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศที่กําหนดใหบริษัทจัดการสามารถรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่นได 
(2) งดเวนการใชสิทธิออกเสียงในหุนจํานวนท่ีเกินอัตราสวนการลงทุนดังกลาว เวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผัน
จากสํานักงาน และ 
(3) กรณีที่เปนหุนของบริษัทจดทะเบียน และการไดมาซ่ึงหุนของบริษัทดังกลาว เปนผลใหกองทุนไดมาหรือเปนผูถือหุนของบริษัทนั้นจนถึง
หรือขามจุดที่ตองทําคําเสนอซ้ือ บริษทัจัดการตองดําเนินการเพื่อใหไดรับการยกเวนการทําคําเสนอซื้อโดยการลดสัดสวนการถือหุนหรือลด
การมีอํานาจควบคุม หรือย่ืนคําขอผอนผันการทําคําเสนอซ้ือ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวย
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ ทั้งนี้ การลดสัดสวนการถือหุนดังกลาว ใหบริษัทจัดการลด
สัดสวนตามสัดสวนของหุนของบริษัทจดทะเบียนที่แตละกองทุนไดมาจากการรับชาํระหน้ีดวยทรัพยสินอื่น 
 

3.7.1.18 ในกรณีที่ทรัพยสินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนดในขางตน 
หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยไมเขาลักษณะตามขอ 3.7.1.8 ขอ 3.7.1.11 ขอ 3.7.1.15 ขอ 3.7.1.16 และขอ 
3.7.1.17 และการเกินอัตราสวนดังกลาวมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดทรัพยสินมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งทรัพยสิน
ดังกลาวตอไปก็ได 
 

ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตามวรรคหน่ึง และวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคา
เกินอัตราสวนที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทําการนับแต
วันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวที่บริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานสามารถ
ตรวจสอบได 
 

3.7.1.19 ขอจํากัดการลงทุนขางตนจะไมนํามาบังคับใชในกรณีที่ปรากฎเหตุตามขอ 29. “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” และ
บริษัทจัดการตองดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามขอ 30. “การดําเนินการของบริษัทจัดการเม่ือเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” 
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3.7.2 อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม 
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมจะตองเปนการลงทุนใน
ตางประเทศ (offshore investment) โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
 

3.7.2.1 บริษัทจัดการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ตามขอ 3.6.2.1 โดยเฉล่ียในรอบระยะเวลาบัญชี ไม
นอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
 

3.7.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังตอไปนี้ เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม โดยไมจํากัดอัตราสวน 
(1) ตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ 3.6.2.2 (1) (1.1) ที่มีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารหรือของผูออกตราสารอยูใน 2 อันดับแรก 
(2) ตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ 3.6.2.2 (1) (1.2) ที่มีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารอยูใน 2 อันดับแรก 
 

ในกรณีของกองทุนรวมเปด มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ (1) และ (2) เม่ือรวมกันแลวตองไมเกินรอยละ 20 ของมูลคา
ตราสารนั้นในแตละรุน เวนแตเปนกองทุนรวมเปดที่มีการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังลวงหนาซ่ึงระบุเวลาแนนอน (auto 
redemption) 
  

3.7.2.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารภาครัฐตางประเทศที่นอกเหนือจากขอ 3.7.2.2 (1) และ (2) หรือสัญญาซ้ือขาย
ลวงหนาที่มีสินคาเปนตราสารดังกลาว เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออกหรือผูเปน
คูสัญญารายนั้นไมเกินรอยละ 35 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ใหนับรวมกับอัตราสวนการลงทุนในประเทศดวย  
 

ในกรณีของกองทุนรวมเปด มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศตามวรรคหนึ่ง ตองไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาตราสารน้ันในแตละรุน 
เวนแตเปนกองทุนรวมเปดที่มีการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังสวงหนาซ่ึงระบุเวลาแนนอน (auto redemption) 
 

การคํานวณอัตราสวนตามวรรหนึ่ง ใหนับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพยสินทุกประเภทท่ีผูออกหรือผูเปนคูสัญญารายดังกลาวเปนผู
ออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา ซึ่งกองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินเหลานั้น รวมในอัตราสวนการ
ลงทุนดังกลาวดวย 
 

3.7.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งเงินฝากในสถาบันการเงินตางประเทศที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุน
ได โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะสถาบันการเงินตางประเทศรายนั้น ไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
 

การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหน่ึง ใหนับมูลคาของทรัพยสินที่กองทุนลงทุนหรือมีไวดังตอไปนี้ รวมในอัตราสวนดังกลาว   
(1) ทรัพยสินตามขอ 3.7.2.5 วรรคหนึ่งที่สถาบันการเงินตางประเทศรายเดียวกันเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน 
หรือคูสัญญา  
(2) ทรัพยสินตามขอ 3.7.2.5 วรรคหนึ่ง ที่ธนาคารพาณิชยซึ่งเปนสาขาของสถาบันการเงินตางประเทศรายนั้นเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับ
อาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา 
 

ในกรณีที่กองทุนมีเงินฝากตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการดําเนินงานของกองทุน มิใหนับมูลคาของเงินฝาก
ดังกลาวรวมในอัตราสวนตามวรรคหนึ่ง 
 

3.7.2.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังตอไปนี้ ที่ผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือ
คูสัญญาเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้า
ประกัน หรือคูสัญญารายนั้นไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ใหนับรวมกับอัตราสวนการลงทุนในประเทศดวย 
(1) ตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ 3.6.2.2 (1) (1.3)  
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(2) ตราสารแหงหนี้ตางประเทศตามขอ 3.6.2.2 (2) ที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) 
(3) ตราสารแหงหนี้อื่น ตามขอ 3.6.2.2 (3)  
(4) สัญญาซ้ือขายลวงหนาตามขอ 3.6.2.4 
 

3.7.2.6 บริษัทอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่บริษัทในกลุมกิจการใดเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน 
หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินของกลุมกิจการนั้นไมเกินอัตราอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปนี้ 
แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 
(1) รอยละ 30 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน 
(2) อัตราท่ีคํานวณไดจากน้ําหนักของกลุมกิจการดังกลาวในตัวช้ีวัด (benchmark) ของกองทุนนั้นรวมกับรอยละสิบของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนนั้น ทั้งนี้ ตัวช้ีวัดดังกลาวตองเปนดัชนีหรือองคประกอบของดัชนี ที่มีการเผยแพรอยางกวางขวางและสอดคลองกับ
นโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น 
 

3.7.2.7 การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่บริษัทในกลุมกิจการใดเปนผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน หาก
ทรัพยสินดังกลาวเปนองคประกอบที่ใชในการคํานวณตัวช้ีวัด (benchmark) ของกองทุนนั้น บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสิน
นั้นโดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญารายน้ัน ไมเกินผลรวมของนํ้าหนักของทรัพยสินดังกลาวใน
ตัวช้ีวัดและรอยละสิบของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ แทนอัตราสวนท่ีกําหนดไวในขอ 3.7.2.3 ขอ 3.7.2.4 และขอ 3.7.2.5 
แลวแตกรณีก็ได 
 

ทงนี้ การคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามขอ 3.7.2.6 และขอ 3.7.2.7 นี้ มิใหบริษัทจัดการกองทุนรวมนับมูลคาหนวยลงทุนของกองทุน
รวมและหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไวรวมในอัตราสวนการลงทุนดังกลาว 
 

3.7.2.8 ในกรณีของกองทุนรวม ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน หรือต๋ัวสัญญาใชเงิน 
ที่บุคลดังตอไปนี้ เปนผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญา เปนจํานวนที่มีมูลคารวมโดยเฉล่ียไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม ในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมที่มีอายุนอยกวา 1 ป  
(1) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น 
(2) ธนาคารพาณิชย 
(3) บริษัทเงินทุน 
(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร 
(5) บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย 
(6) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น  
(7) ธนาคารตางประเทศ 
 

การคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามวรรคหนึ่ง มิใหนับมูลคาของทรัพยสินดังตอไปนี้ รวมในอัตราสวนดังกลาว 
(1) เงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม 
(2) ทรัพยสินที่คูสัญญาในธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนโอนกรรมสิทธิ์ใหแกกองทุนรวม 
อัตราสวนตามวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับในชวงระยะเวลาหกเดือนกอนวันครบกําหนดอายุโครงการของกองทุนรวมที่มีอายุโครงการ
ต้ังแต 1 ปขึ้นไป 
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ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแหงหนี้ที่มีลักษณะคลายเงินฝากท่ีกองทุนรวมลงทุนในหรือมีไวเกินอัตราสวนที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ให
บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวใหมีมูลคารวมโดยเฉล่ียไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวมภายในสามสิบวันนับแตวันส้ินรอบปบัญชีนั้น ทั้งนี้ ใหคํานวณอัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวโดยเฉล่ียต้ังแตวันแรก
ของรอบระยะเวลาบัญชีนั้นจนถึงวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเปนไปตามอัตราสวนดังกลาว 
 

เม่ือบริษัทจัดการกองทุนรวมไดปฏิบัติตามวรรคสามแลว ใหบริษัทรายงานใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบภายในวันทําการถัด
จากวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคารวมโดยเฉล่ียไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนของ
กองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกลาว ทั้งนี้ บริษัทตองดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมแจงใหสํานักงานทราบภายใน
หาวันนับแตวันที่ไดรับรายงานจากบริษัทดวย 
 

หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถปฏิบัติตามวรรคสามได สํานักงานอาจส่ังใหบริษัทเลิกกองทุนรวมนั้น 
 

3.7.2.9 บริษัทจัดการอาจเขาเปนคูสัญญาในสัญญาซ้ือขายลวงหนาที่กระทํานอกศูนยซื้อขายสัญญาซ้ือขายลวงหนาโดยมีวัตถุประสงค
นอกเหนือจากเพ่ือการลดความเส่ียง โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินไมเกินรอยละ 25 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
 

3.7.2.10 การคํานวณมูลคาการลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อการคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามขอ 3.7.2.3 และขอ 
3.7.2.5 ใหนับมูลคาที่คูสัญญาอีกฝายหนึ่งมีหนาที่ตองชําระตามสัญญาซื้อขายลวงหนา รวมคํานวณในอัตราสวนของบุคคลท่ีเปน
คูสัญญาดังกลาว เวนแตกรณีที่กองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญานั้นในศูนยซื้อขายสัญญาซ้ือขายลวงหนา บริษัทจัดการไมตองคํานวณ
มูลคาและอัตราสวนตามที่กําหนดในขอดังกลาว 
 

ทั้งนี้ การคํานวณมูลคาการลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อการคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามขอ 3.7.2.9 ใหใชมูลคาตาม
ขนาดของสัญญาซ้ือขายลวงหนา (notional amount) เปนมูลคาที่ใชในการคํานวณ 
 

3.7.2.11 นอกจากการคํานวณตามขอ  3.7.2.10 แลว ใหบริษัทจัดการจะคํานวณอัตราสวนที่ผูออกสินคาของสัญญาซ้ือขายลวงหนา 
หรือผูที่ตองชําระหน้ีตามขอผูกพันของสินคา (limit of underlying issuer or third party) โดยใหคํานวณอัตราสวนเสมือนกองทุนลงทุน
ในสินคานั้นโดยตรง ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่การเขาเปนคูสัญญาในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเปนผลหรืออาจเปนผลใหกองทุนมีความเส่ียงตอ
เครดิต (credit risks) ของผูออกสินคาหรือผูตองชําระหนี้ตามขอผูกพันของสินคา โดยใหใชมูลคาตามขนาดของสัญญาซ้ือขายลวงหนา 
(notional amount) เปนมูลคาที่ใชในการคํานวณ เวนแตในกรณีที่เปนสัญญาออปชัน ใหบริษัทจัดการใชมูลคาตามขนาดของสัญญาซ้ือ
ขายลวงหนา (notional amount) ซึ่งคูณกับคาเดลตาของสัญญาออปชัน 
 

ทั้งนี้ การคํานวณมูลคาการลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อการคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามขอ 3.7.2.9 ใหใชมูลคาตาม
ขนาดของสัญญาซ้ือขายลวงหนา (notional amount) เปนมูลคาที่ใชในการคํานวณ 
 

3.7.2.12 ในการคํานวณอัตราสวนตามขอ 3.7.2.3 และขอ 3.7.2.4 ใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ รวมทั้งเงื่อนไขตาม
ขอ 3.7.2.13 ดวย 
(1) ในกรณีที่ทรัพยสินดังกลาวมีผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราสวนที่ผูออกทรัพยสินหรือ
ผูที่เปนคูสัญญาดังกลาว หรือคํานวณอัตราสวนผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน แลวแตกรณี ก็ได  
(2) ในกรณีที่ทรัพยสินมีบุคคลมากกวาหนึ่งรายเปนผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน บริษัทจัดการจะเลือกคํานวณ
อัตราสวนที่ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกันรายใดรายหน่ึงก็ได 
 

3.7.2.13 การคํานวณอัตราสวนที่ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกันตามขอ 3.7.2.12 จะทําไดตอเม่ือบุคคลดังกลาวไดทํา
การรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ยโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือจํากัดความรับผิดของผูสลักหลัง 
หรือคํ้าประกันตนเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนแบบไมมีเงื่อนไข 
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3.7.2.14 ในกรณีที่กองทุนมีสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัทใดตามสัดสวนจํานวนหุนที่กองทุนถืออยู (right issue) หากการใชสิทธิ
นั้นจะเปนเหตุใหกองทุนลงทุนในหรือมีไวซึ่งทรัพยสินของบริษัทดังกลาวมีมูลคาเกินกวาอัตราสวนที่กําหนดในขอ 3.7.2 นี้ บริษัทจัดการ
อาจซื้อหุนเพิ่มทุนนั้นโดยไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติใหเปนไปตามอัตราสวนที่เก่ียวกับเร่ืองดังกลาว ทั้งนี้ เฉพาะภายในชวงระยะเวลา 30 
วันนับแตวันแรกที่ผูถือหุนหมดสิทธิจองซื้อหุนเพิ่มทุนนั้น 
 

3.7.2.15 ในกรณีที่ตราสารแหงทุน หรือตราสารแหงหนี้ ในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกิน
อัตราสวนที่กําหนดในขางตน หากตอมาตราสารแหงทุนหรือตราสารแหงหนี้นั้น มีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยสาเหตุดังตอไปนี้ 
บริษัทจัดการจะดําเนินการแกไขอัตราสวนใหเปนไปตามที่กําหนดภายใน 30 วันนับแตวันที่มีการประกาศใหทราบถึงเหตุดังกลาว เวนแต
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(1) ตราสารแหงทุนนั้นในเวลาตอมาเปนตราสารแหงทุนของบริษัทจดทะเบียนที่อยูระหวางการแกไขการดําเนินการใหเหตุแหงการเพิก
ถอนหมดไป หรือถูกเพิกถอนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 
(2) ตราสารแหงหนี้ถูกปรับลดอันดับความนาเช่ือถือ  
 

3.7.2.16 ในกรณีที่ทรัพยสินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนดในขางตน  หาก
ตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปก็ได 
 

ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตามวรรคหน่ึง และวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคา
เกินอัตราสวนการลงทุนที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทําการ
นับแตวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวที่บริษัทจัดการเพื่อใหสํานกังานสามารถ
ตรวจสอบได 
 

3.7.2.17 ในกรณีที่การรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่นเปนผลใหกองทุนรวมเปนผูถือหุนที่บริษัทใดเปนผูออก เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน
รวม เม่ือรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการเกินกวารอยละ 25 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
บริษัทนั้น บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
(1)  ปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศที่กําหนดใหบริษัทจัดการสามารถรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่นได 
(2) งดเวนการใชสิทธิออกเสียงในหุนจํานวนท่ีเกินอัตราสวนการลงทุนดังกลาว เวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผัน
จากสํานักงาน และ 
(3) กรณีที่เปนหุนของบริษัทจดทะเบียน และการไดมาซ่ึงหุนของบริษัทดังกลาว เปนผลใหกองทุนไดมาหรือเปนผูถือหุนของบริษัทนั้นจนถึง
หรือขามจุดที่ตองทําคําเสนอซ้ือ บริษทัจัดการตองดําเนินการเพื่อใหไดรับการยกเวนการทําคําเสนอซื้อโดยการลดสัดสวนการถือหุนหรือลด
การมีอํานาจควบคุม หรือย่ืนคําขอผอนผันการทําคําเสนอซ้ือ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวย
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ ทั้งนี้ การลดสัดสวนการถือหุนดังกลาว ใหบริษัทจัดการลด
สัดสวนตามสัดสวนของหุนของบริษัทจดทะเบียนที่แตละกองทุนไดมาจากการรับชาํระหน้ีดวยทรัพยสินอื่น 
 

3.7.2.18 ในกรณีที่ทรัพยสินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะท่ีไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนดในขางตน 
หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยไมเขาลักษณะตามขอ 3.7.2.8 ขอ 3.7.2.14 ขอ 3.7.2.15 ขอ 3.7.2.16 และขอ 3.7.2.17 
และการเกินอัตราสวนดังกลาวมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดทรัพยสินมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปก็
ได 
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ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตามวรรคหน่ึง และวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคา
เกินอัตราสวนที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทําการนับแต
วันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวที่บริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานสามารถ
ตรวจสอบได 
 

3.7.2.19 ขอจํากัดการลงทุนขางตนจะไมนํามาบังคับใชในกรณีที่ปรากฎเหตุตามขอ 29. “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” และ
บริษัทจัดการตองดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามขอ 30. “การดําเนินการของบริษัทจัดการเม่ือเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” 
 

4. นโยบายการจายเงินปนผล : จาย  
หลักเกณฑการจายเงินปนผล :  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาจายหรือไมจายเงินปนผล ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยในกรณีที่บริษัทจัดการจะ
จายเงินปนผลนั้น จะจายจากกําไรสะสมหรือกําไรสุทธิ เม่ือกองทุนมีกําไรสะสมหรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที่จายเงินปนผล และการ
จายเงินปนผลดังกลาวจะไมทําใหกองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจายเงินปนผล ทั้งนี้ การจายเงินปนผลดังกลาวจะ
ไมเกินปละ 4 คร้ัง โดยจะพิจารณาจายในอัตราไมเกินรอยละ 100 ของกําไรสะสม หรือกําไรสุทธินั้นๆ  

 

5. การรับชําระหนี้เพ่ือกองทุนรวมดวยทรัพยสินอ่ืน :  
หากมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมจะไมสามารถชําระหน้ีได 
บริษัทจัดการจะรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นทั้งที่เปนหลักประกันและมิใชหลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหน้ี ดังนี้  
5.1 กรณีที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย  
5.1.1 เม่ือมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนย ผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ 
วันที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยเปนผูมีสิทธิในเงินไดสุทธจิากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้  
 

5.1.2 เม่ือไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะไมนําทรัพยสินดังกลาวและเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับ
ชําระหนี้ มารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหน้ีในโอกาสแรกที่สามารถ
กระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ เวนแตกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ได
จากการรับชําระหน้ีตกลงรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินดังกลาวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด
โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 

ในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหน้ี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินนั้น
ได และในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากเงินสํารอง รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการบริหาร
ทรัพยสินนั้น  
 

5.1.3 เม่ือมีเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นในแตละคร้ัง บริษัทจัดการจะเฉล่ียเงินไดสุทธิจากทรัพยสิน
ที่ไดจากการรับชําระหนี้คืนใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธินั้นภายใน 45 วันนับต้ังแตวันถัดจากวันที่มีเงินไดสุทธิ และจะแจง
รายละเอียดเก่ียวกับการเฉล่ียเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาํการนับต้ังแตวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการได
เฉล่ียเงินคืน เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอนผันระยะเวลาการเฉล่ียเงินคืนเปนอยางอื่น  
 

5.1.4 เม่ือมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยแลว ตอมาปรากฏวากองทุนรวมไดรับชําระหน้ีตามตราสารแหง
หนี้หรือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในขอ 5.1.3 โดยอนุโลม  
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5.2 กรณีที่บริษัทจัดการไมไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย  
5.2.1 กอนการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันในแตละคร้ัง บริษัทจัดการจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน
โดยมติเสียงขางมากซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือไดรับความ
เห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยผูดูแลผลประโยชนไดตรวจสอบและแสดงความเห็นพรอมเหตุผลวาในขณะน้ันการรับชําระหน้ีดวย
ทรัพยสินดังกลาวเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนมากกวาการถือหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้น  
 

ในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนหรือผูดูแลผลประโยชนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเก่ียวกับทรัพยสินที่
กองทุนรวมจะไดจากการรับชําระหน้ี มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการคาใชจาย พรอมเหตุผลและความจําเปนในการรับชําระหน้ี  
 

5.2.2 เม่ือไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะนําทรัพยสินดังกลาวมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
โดยจะกําหนดราคาทรัพยสินนั้นเพื่อใชในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัท
จัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับทรัพยสินดังกลาวดังนี้  
(1) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการอาจมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปเพื่อเปน
ทรัพยสินของกองทุนรวมก็ได  
(2) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมไมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการจะจําหนายทรัพยสินดังกลาวในโอกาสแรกที่
สามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสิน
ดังกลาว บริษัทจัดการอาจจดัหาผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาว  
ในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม 
 

5.3 ในกรณีที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหนี้ได บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
ดําเนินการใหผูถือหนวยทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิ
เรียกรองจะไมสามารถชําระหนี้ได เปนผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอื่นที่ไดจากการรับชําระหน้ีก็ได ทั้งนี้ ในการดําเนินการดังกลาว
บริษัทไมตองนําตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้นมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
 

เงื่อนไขเพิ่มเติม :  
ในการเฉล่ียเงินคืนแตละคร้ังตามขอ 5.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงใหเห็นวา เงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหน้ีไม
คุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวไปรวมจายในโอกาสแรกที่การ
เฉล่ียเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนจะคุมกับภาระคาใชจายก็ได ทั้งนี้ หากไดมีการจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้จนครบถวน
แลว และปรากฏวาเงินไดสุทธินั้นไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวมารวมคํานวณเปน
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมก็ได 
 
6. ช่ือ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน และสถานที่เกบ็รักษาทรัพยสินของกองทุนรวม :  
6.1. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูดูแลผลประโยชน :  
ชื่อ  : ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็นเอ สาขากรุงเทพฯ 
ที่อยู : เลขท่ี 399 อาคารอินเตอรเชนจ 21 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท 02-788-2000 โทรสาร 02-788-4851 
 

6.2. เงื่อนไขการเปล่ียนผูดูแลผลประโยชน :  
บริษัทจัดการจะเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนเม่ือเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือทั้งหมดดังตอไปนี้ ทั้งนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน  
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1. เม่ือบริษัทจัดการ หรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหน่ึงมีความประสงคจะบอกเลิกสัญญา แตงต้ังผูดูแลผลประโยชนโดยบอกกลาว
ใหอีกฝายหน่ึงทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 90 วัน  
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการ หรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหน่ึงไมปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ตกลงไว ผูดูแลผลประโยชน 
หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไม
นอยกวา 30 วัน  
3. ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแกไขเปล่ียนแปลงกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือ
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันมีผลใหบริษัทจัดการและผูดูแล
ผลประโยชนไมสามารถตกลงที่จะแกไขเปล่ียนแปลงใหสอดคลองกับประกาศคําส่ังระเบียบและขอบังคับดังกลาว ทั้งนี้เนื่องจากการ
เปล่ียนแปลงดังกลาวมีผลเปนการเพ่ิมภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชน และผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับหนาที่ดังกลาวตอไป 
ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดต้ังผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร
เปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน 
4. ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนมีมติโดยเสียงขางมากซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนเรียกรองใหมีการเปล่ียนแปลงผูดูแลผลประโยชน 
5 ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนขาดคุณสมบัติขอหนึ่งขอใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เร่ือง คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม 
บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนจัดการแกไขใหถูกตองภายใน 15 วัน นับต้ังแตวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง 
หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจงการ แกไขดังกลาวใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันที่แกไขเสร็จส้ิน  
 

ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดทําการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกลาว  บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาต
เปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับต้ังแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาใหแกไข และ
เม่ือไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว บริษัทจัดการจะแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนรายใหมแทนโดยพลัน ทั้งนี้เวนแต
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะส่ังการเปนอยางอื่น 
 

ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลตางๆ ที่เก่ียวกับการจัดการกองทุน หรือขอมูลอื่นที่เก่ียวของไปเปดเผย หรือใชในทางที่กอหรือ
อาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอกองทุน หรือกอใหเกิดประโยชนแกผูดูแลผลประโยชนเอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงต้ัง
ผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหผูดูแลผลประโยชนทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 15 วัน  
 

อนึ่ง ถาการเปนผูดูแลผลประโยชนส้ินสุดลง ใหผูดูแลผลประโยชนจัดการโอนหรือสงมอบทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของ
กองทุนใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหม หรือตามคําส่ังของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการ
ดําเนินงานอื่นใดที่จําเปน เพื่อใหการโอนหรือสงมอบทรัพยสินหรือเอกสารหลักฐานทั้งหมดเปนไปโดยเรียบรอยโดยฉับพลัน เพื่อสามารถ
ทํางานไดอยางตอเนื่อง 
 

6.3. สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :  
ชื่อ  : ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็นเอ สาขากรุงเทพฯ 
ที่อยู : เลขท่ี 399 อาคารอินเตอรเชนจ 21 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท 02-788-2000 โทรสาร 02-788-4851 
 

และ/หรือบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ธนาคารแหงประเทศไทย และ/หรือศูนยรับฝากทรัพยสินใน
ตางประเทศ (ถามี) 
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7. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูสอบบัญชี :  
ชื่อ : นายเทอดทอง เทพมังกร 
ที่อยู : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 
เลขท่ี 100/19 ชั้น 14 อาคารวองวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310   
โทรศัพท  02-645-0080  โทรสาร 02-645-0020 
 

ชื่อ : นางสาวชมภูนุช แซแต 
ที่อยู : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 
เลขท่ี 100/19 ชั้น 14 อาคารวองวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310   
โทรศัพท  02-645-0080  โทรสาร 02-645-0020 
 

ชื่อ : นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล 
ที่อยู : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 
เลขท่ี 100/19 ชั้น 14 อาคารวองวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310   
โทรศัพท  02-645-0080  โทรสาร 02-645-0020 
 

ชื่อ : นายบรรจง พิชญประสาธน 
ที่อยู : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 
เลขท่ี 100/19 ชั้น 14 อาคารวองวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท  0 – 2645 – 0080   โทรสาร 0 – 2645 – 0020 
 

ชื่อ : นายประวิทย วิวรรณธนานุตร 
ที่อยู : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 
เลขท่ี 100/19 ชั้น 14 อาคารวองวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท  0 – 2645 – 0080   โทรสาร 0 – 2645 – 0020 
 

ชื่อ :  นาย อุดม ธนูรัตนพงศ  
ที่อยู : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 
เลขท่ี 100/19 ชั้น 14 อาคารวองวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท  0 – 2645 – 0080   โทรสาร 0 – 2645 – 0020 
 

หรือบุคคลอื่นที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 

8. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของนายทะเบียนหนวยลงทุน:  
ชื่อ : บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด    
ที่อยู : 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท 0-2229-2800 
 

หรือบุคคลอื่นที่ไดรับอนุญาตใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  



 

 
กองทุนเปดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซเีอสไอ 300 ไชนา แทรก็เกอร 

25 

 

9. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูดูแลสภาพคลอง :  
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : ชั้น 6, 8-11 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร 1, 252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 
10310 โทรศัพท : 0-2275-0888 โทรสาร 0-2305-9523 
 

หรือบุคคลอื่นที่บริษัทจัดการจะทําการแตงต้ังใหเปนผูดูแลสภาพคลองแทน (ถามี) โดยบริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบ 
 

10. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูรวมคาหนวยลงทุน ผูขายหนวยลงทุน :  
10.1 ผูรวมคาหนวยลงทุน 
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย เคที ซิมิโก จํากัด  
ที่อยู : ชั้น 8 อาคารลิเบอรต้ีสแควร 287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท : 0-2695-5555 
 

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : ชั้น 6, 8-11 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร 1, 252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 
10310 โทรศัพท : 0-2275-0888 
 

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ 191 สีลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทรศัพท : 0-2231-3777, 02-618-1000 
 

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด  
ที่อยู : เลขท่ี 175 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร ชั้นที่ 3/1 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท 0-2680-1856-8  
 

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) 
ที่อยู : เลขท่ี 989 อาคารสยามทาวเวอร ชั้น 9, 14-15 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330  
เบอรโทรศัพท 0-2657-7000 
 

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด 
ที่อยู : 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอรชั้น 8-11 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท 0-2658-8888 โทรสาร 0-2658-8000 
 

หรือบุคคลอื่นที่บริษัทจัดการจะทําการแตงต้ังใหเปนผูรวมคาหนวยลงทุนตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบ 
 

10.2 ผูขายหนวยลงทุน 
ชื่อ : ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
ที่อยู : เลขท่ี 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. โทรศัพท 0-2255-2222 
 

ในการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก ผูรวมคาหนวยอาจแตงต้ังผูขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแตงต้ังผูขายหนวยลงทุนใน
ภายหลัง โดยจะแจงการแตงต้ังหรือยกเลิกการแตงต้ังผูขายหนวยลงทุนใหบริษัทจัดการ และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบทุก
คร้ัง ในกรณีของการแตงต้ังผูขายหนวยลงทุนเพิ่มเติม ผูขายหนวยลงทุนดังกลาวอาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดใหความเห็นชอบเพื่อทําหนาที่เปนผูขายหนวยลงทุนของกองทุน 
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11. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของที่ปรึกษาการลงทุน : ไมมี  
 

12. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของที่ปรึกษากองทุน :  
ชื่อ :  Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd. (Yuanta) 
ที่อยู : 2F.-1, No. 68, 5F.~ 6F., No. 66, Sec. 1, Dunhua S. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan (R.O.C.) 
 

หรือบุคคลอื่นที่บริษัทจัดการจะทําการแตงต้ังใหเปนที่ปรึกษากองทุนตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบ 
 

13. การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก :  
ผูสนใจลงทุนสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุน และ/หรือใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวย
ลงทุน ไดที่สํานักงานของผูรวมคาหนวยลงทุน ผูขายหนวยลงทุน หรือบริษัทจัดการ 
 

13.1 การเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก 
13.1.1 สําหรับผูรวมคาหนวยลงทุน 
ผูรวมคาหนวยลงทุนสามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนไดโดยตรงกับบริษัทจัดการ ในราคาตามมูลคาที่ตราไว 
 

13.1.2 สําหรับผูสนใจลงทุนทั่วไป 
ผูสนใจลงทุนทั่วไปสามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนไดโดยตรงกับผูรวมคาหนวยลงทุน ผูขายหนวยลงทุน หรือบริษัทจัดการ ในราคาตามมูลคา
ที่ตราไว บวกดวยคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน ในอัตราไมเกินรอยละ 1.50 ของมูลคาที่ตราไว  

 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะทําหนาที่เปนเพียงผูสงผานคําส่ังจองซื้อนั้นๆ ไปยังผูรวมคาหนวยลงทุน เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผู
ลงทุนเทานั้น 
 

13.2 วิธีการส่ังซ้ือ/การจองซ้ือหนวยลงทุน 
13.2.1 การส่ังซ้ือ สําหรับผูรวมคาหนวยลงทุน 
ผูรวมคาหนวยลงทุน จะตองส่ังซื้อหนวยลงทุนคร้ังละไมตํ่ากวา 1 หนวยของการซ้ือขาย โดยกรอกรายละเอียดในใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุน
ใหถูกตอง ครบถวนและชัดเจน และย่ืนเอกสารทั้งหมดพรอมชําระคาซ้ือเต็มจํานวนท่ีบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะสงมอบหลักฐาน
การรับคําส่ังซ้ือหนวยลงทุน ใหแกผูรวมคาหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน 
 

13.2.2 การจองซ้ือหนวยลงทุน สําหรับผูสนใจลงทุนทั่วไป 
ผูสนใจลงทุนทั่วไปสามารถจองซ้ือหนวยลงทุนไดดวยตนเองท่ีผูรวมคาหนวยลงทุน และผูขายหนวยลงทุน ภายในวันและเวลาท่ีผูรวมคา
หนวยลงทุน ผูขายหนวยลงทุน และ/หรือบริษัทจัดการกําหนด (บริษัทจัดการจะทําหนาที่เปนเพียงผูสงผานคําส่ังจองซื้อนั้นๆ ไปยังผูรวม
คาหนวยลงทุน เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูลงทุนเทานั้น) ทั้งนี้ ผูลงทุนทั่วไปสามารถส่ังจองซื้อหนวยลงทุน คร้ังละไมตํ่า 
10,000 บาท และเพิ่มขึ้นเปนทวีคูณของ 1,000 บาท โดยผูสนใจลงทุนสามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุน ใบคําส่ัง
ซื้อหนวยลงทุน และใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน และสามารถทําการส่ังซื้อหนวยลงทุนไดที่ผูรวมคาหนวย และผูขายหนวยลงทุน 
มีรายละเอียดดังนี้ 

- ในกรณีจองซื้อหนวยลงทุนผานผูรวมคาหนวยลงทุน  
ผูสนใจลงทุนจะตองมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย และจะตองกรอกรายละเอียดในเอกสารการสั่งซื้อหนวยลงทุน 
และ/หรือ เอกสารประกอบการจองซื้อหนวยลงทุนที่ผูรวมคาหนวยลงทุนกําหนด ใหถูกตอง ครบถวน และชัดเจน และย่ืนเอกสาร
ทั้งหมดพรอมชําระคาซ้ือหนวยลงทุนเปนเงินสดเต็มจํานวนท่ีผูรวมคาหนวยลงทุน โดยผูรวมคาหนวยลงทุนที่รับจองซื้อหนวยลงทุน
จะสงมอบหลักฐานการรับจองซื้อหนวยลงทุนใหแกผูสนใจลงทุนทั่วไปไวเปนหลักฐาน 
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- ในกรณีจองซื้อหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการ (เฉพาะการเสนอขายชวง IPO) 
ผูสนใจลงทุนจะตองกรอกรายละเอียดในใบจองซื้อหนวยลงทุน และ/หรือคําส่ังซื้อหนวยลงทุน และ/หรือเอกสารการส่ังซื้อหนวย
ลงทุน และ/หรือเอกสารประกอบการจองซ้ือหนวยลงทุนที่ผูรวมคาหนวยลงทุนกําหนดใหถูกตอง ครบถวน และตามความเปนจริง 
พรอมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่ผูรวมคาหนวยลงทุนกําหนด พรอมชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มจํานวนท่ีผูรวมคาหนวยลงทุน 
โดยผูรวมคาหนวยลงทุนที่รับจองซ้ือหนวยลงทุนจะสงมอบหลักฐานการรับจองซ้ือหนวยลงทุนใหแกผูสนใจลงทุนทั่วไปไวเปน
หลักฐาน 
 

เอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชี  
(1) กรณีบุคคลธรรมดา  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ่งลงนามรับรองความถูกตอง  
(2) กรณีนิติบุคคล  
(ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย  
(ข) สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ และขอบงัคับของบริษัท 
(ค) ตัวอยางลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขการลงนาม  
(ง) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  
ทั้งนี้ เอกสารตางๆ ตองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  

 

13.3 การรับชําระและการเก็บรักษาคาส่ังซื้อหนวยลงทุน 
13.3.1 การรับชําระและการเก็บรักษาคาส่ังซื้อหนวยลงทุน สําหรับผูรวมคาหนวยลงทุน 
ผูรวมคาหนวยลงทุน สามารถชําระคาซ้ือหนวยลงทุน โดยชําระเปนเงินสด เช็ค ดราฟต คําส่ังจายเงินของธนาคาร ณ ที่ทําการของผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุน ทั้งนี้ หลังจากที่บริษัทจัดการไดรับชําระคาส่ังซื้อหนวยลงทุนแลว จะดําเนินการใหมีการสงมอบหลักฐานการ
รับคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนใหแกผูรวมคาหนวยลงทุนเปนหลักฐาน 
 
 

13.3.2 การรับชําระและการเก็บรักษาคาจองซื้อหนวยลงทุน สําหรับผูสนใจลงทุนทั่วไป 
ผูสนใจลงทุนทั่วไป สามารถชําระคาซ้ือหนวยลงทุนไดที่ผูรวมคาหนวยลงทุน หรือผูขายหนวยลงทุน โดยชําระเปนเงินสด เช็ค ดราฟต 
คําส่ังจายเงินของธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินไดในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที่ทําการของบริษัทจัดการเทานั้น โดยจะตองลงวันที่ที่
ส่ังซ้ือและขีดครอมเฉพาะส่ังจายบัญชีที่บริษัทจัดการกําหนด หรือบัญชีจองซื้อที่บริษัทจัดการเปดไวกับธนาคารพาณิชยอื่น หรือวิธีการ
อื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ่มเติมตอไป หลังจากที่ผูรวมคาหนวยลงทุน หรือผูขายหนวยลงทุน ไดรับชําระคาซ้ือหนวยลงทุนแลว 
จะสงมอบหลักฐานการรับจองซื้อหนวยลงทุนใหเปนหลักฐาน 
 

ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนดวยเช็คหรือดราฟต จะตองย่ืนชําระใหเสร็จส้ินกอนเวลาเคลียร่ิงของธนาคารพาณิชย
ภายในวันและเวลาท่ีผูรวมคาหนวยลงทุน หรือผูขายหนวยลงทุนกําหนด  
 

ทั้งนี้ การส่ังซ้ือหนวยลงทุนจะสมบูรณก็ตอเม่ือบริษัทจัดการไดรับเงินคาส่ังซ้ือหนวยลงทุนจากผูรวมคาหนวยลงทุน หรือผูขายหนวย
ลงทุนเต็มจํานวนแลว และสิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อและการเปนผูถือ
หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น 
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ผูสนใจลงทุนทั่วไปตองซ้ือหนวยลงทุนตามที่ไดชําระคาส่ังซื้อหนวยลงทุนแลว จะเพิกถอนการส่ังซื้อหนวยลงทุนและขอคืนเงินคาส่ังซื้อ
หนวยลงทุนไมได โดยผูรวมคาหนวยลงทุน หรือผูขายหนวยลงทุนมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกคําส่ังซื้อหนวยลงทุนของผูสนใจลงทุนทั่วไปท่ี
ส่ังซ้ือหนวยลงทุนที่ดําเนินการไมครบถวนตามเงื่อนไขและวิธีการดังกลาวขางตน   
 

13.4 การจัดสรรหนวยลงทุน 
13.4.1 การจัดสรรหนวยลงทุน สําหรับผูรวมคาหนวยลงทุน 
ในกรณีที่ผูรวมคาหนวยลงทุนส่ังซื้อหนวยลงทุนไมเกินจํานวนหนวยลงทุนที่กําหนดในโครงการ (ทุนจดทะเบียนของโครงการ หารดวยมูล
คาที่ตราไว) ผูรวมคาหนวยลงทุนทุกรายจะไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนตามจํานวนที่ส่ังซื้อเขามา 
 

ในกรณีที่ผูรวมคาหนวยลงทุน ส่ังซื้อหนวยลงทุนรวมกันเกินจํานวนหนวยลงทุนที่กําหนดในโครงการ (ทุนจดทะเบียนของโครงการ หาร
ดวยมูลคาที่ตราไว) ผูรวมคาหนวยลงทุนจะไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน โดยใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งจะใชหลักการส่ังซื้อ
กอนไดกอน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเสนอขายหนวยลงทุนเกินหนวยลงทุนที่กําหนดในโครงการไดไมเกินรอยละ 15 ของจํานวนเงินทุน
ของโครงการ 
 

13.4.2 การจัดสรรหนวยลงทุน สําหรับผูสนใจลงทุนทั่วไป 
ในกรณีที่ผูสนใจลงทุนทั่วไปทุกรายส่ังซื้อหนวยลงทุนรวมกันเปนจํานวนไมเกินจํานวนหนวยลงทุนที่ผูรวมคาหนวยลงทุนจะไดรับจัดสรร
จากบริษัทจัดการ ผูสนใจลงทุนทั่วไปทุกรายที่ส่ังซื้อกับผูรวมคาหนวยลงทุนนั้นๆ จะไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนตามจํานวนท่ีจองซื้อ   
 

ในกรณีที่ผูสนใจลงทุนทั่วไปทุกรายส่ังซื้อหนวยลงทุนรวมกันเปนจํานวนเกินจํานวนหนวยลงทุนที่ผูรวมคาหนวยลงทุนจะไดรับจัดสรร
จากบริษัทจัดการ การจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูสนใจลงทุนทั่วไปแตละรายจะอยูในดุลยพินิจของผูรวมคาหนวยลงทุน หรือผูขายหนวย
ลงทุนที่รับคําส่ังซื้อ โดยจะใชหลักการส่ังซื้อกอนไดกอน ตามวันที่ซึ่งผูรวมคาหนวยลงทุนไดรับใบคําส่ังซื้อ คาส่ังซื้อหนวยลงทุนเต็ม
จํานวน พรอมเอกสารหลักฐานประกอบการส่ังซื้อตามที่กําหนดไวในโครงการ 
 

อนึ่ง ผูสนใจลงทุนทั่วไป จะไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หนวย เพื่อความสะดวกในการซื้อขายหนวยลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการใหมีการคืนเงินคาส่ังซื้อหนวยลงทุนสวนท่ีเกินใหแกผูจองซื้อหนวย
ลงทุน (โดยไมมีดอกเบี้ย) ภายใน 15 วัน นับต้ังแตวันถัดจากวันปดรับการเสนอซื้อหนวยลงทุนในการเสนอขายคร้ังแรก 
 

13.5 การคืนคาซ้ือหนวยลงทุน 
บริษัทจัดการจะดําเนินการใหมีการคืนเงินคาส่ังซื้อหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุน ในกรณีที่ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนในการเสนอขาย
คร้ังแรกไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนไมวาทั้งหมดหรือบางสวน หรือในกรณีที่บริษัทจัดการตองยุติโครงการหลังจากส้ินสุดระยะเวลา
เสนอขายคร้ังแรก เนื่องจากไมสามารถขายหนวยลงทุนใหแกประชาชนไดถึง 35 ราย บริษัทจะคืนคาซ้ือหนวยลงทุนเปนเงินสด และ/หรือ 
เปนเช็คขีดครอมส่ังจายในนามผูส่ังซื้อหนวยลงทุน ตามที่ระบุในคําขอเปดบัญชีกองทุน รวมถึงผลประโยชนใดๆ ที่เกิดจากการจําหนาย
หนวยลงทุนใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุน ภายใน 1 เดือนนับต้ังแตวันถัดจากวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก ตามสัดสวน
ที่ส่ังซ้ือหนวยลงทุนเขามา หากบริษัทจัดการไมสามารถคืนคาซ้ือดังกลาวภายในกําหนดเวลาขางตน อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของ
บริษัทจัดการ บริษทัจัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราไมตํ่ากวารอยละเจ็ดคร่ึงตอป นับต้ังแตวันที่ครบกําหนดเวลา เวนแตบริษัทจัดการจะ
ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหดําเนินโครงการตอไปได 
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14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  
ในการเสนอขายหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก เนื่องจากบริษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุนใหเฉพาะผูรวมคาหนวยลงทุน
เทานั้น ดังนั้น ผูสนใจลงทุนทั่วไปสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนกับผูรวมคาหนวยลงทุน ดวยวิธีการสงมอบตะกราหลักทรัพยที่กําหนด ทั้งนี้ 
ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ผูรวมคาหนวยลงทุนกําหนด 
 

ตะกราหลักทรัพย (Portfolio Depository File: PDF) หมายถึง เงินสด ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะใชเปนสวนประกอบ
สําหรับการรับมอบเปนคาซ้ือหนวยลงทุนของกองทุน W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker® หรือสงมอบเปนคาขายคืนหนวยลงทุน 
กองทุน W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker® ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะกําหนดรายการในตะกราหลักทรัพยเปนหนวยลงทุนของ
กองทุน W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker® เพิ่มเติมในอนาคตได โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว และ
ไมถือวาเปนการแกไขโครงการกองทุน  
 

14.1 การส่ังซื้อหนวยสําหรับผูรวมคาหนวยลงทุน 
14.1.1 วิธีการส่ังซื้อหนวยลงทุน 
(1) ผูรวมคาหนวยลงทุนสามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ ภายในวันและเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด ตามตะกราหลักทรัพยที่
บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งไมนอยกวารอยละ 100 ของมูลคาตะกราหลักทรัพย และในราคาที่คํานวณไดเม่ือส้ินวันสงคําส่ังซื้อหนวยลงทุน
นั้น 
 

หากผูรวมคาหนวยลงทุนส่ังซื้อหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการ ภายหลังเวลาที่บริษัทจัดการกําหนดของวันสงคําส่ังซื้อหนวยลงทุนใด ให
ถือวาเปนการส่ังซื้อหนวยลงทุนในวันสงคําส่ังซื้อหนวยลงทุนถัดไป ตามตะกราหลักทรัพยตามที่บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งไมนอยกวารอยละ 
100 ของมูลคาตะกราหลักทรัพย ในราคาท่ีคํานวณไดเม่ือส้ินวันสงคําส่ังซื้อหนวยลงทุนถัดไป 
 

(2) ผูรวมคาหนวยลงทุนจะตองส่ังซื้อหนวยลงทุนคร้ังละไมตํ่ากวา 1 หนวยของการซ้ือขาย และเพิ่มขึ้นเปนจํานวนทวีคูณของ 1 หนวยของ
การซ้ือขาย โดยจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบคําส่ัง Creation/Redeem ใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจน และย่ืนเอกสารทั้งหมด 
โดยบริษัทจัดการจะสงมอบหลักฐานการรับคําส่ัง Create ใหแกผูรวมคาหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน 
 

ในกรณีที่การส่ังซื้อหนวยลงทุนมีจํานวนมากกวาเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหนวยลงทุนโดยใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งจะใชหลักการส่ังซื้อกอนไดกอนตามวันและ
เวลาท่ีไดรับใบคําส่ังซื้อพรอมเงินคาส่ังซื้อเต็มจํานวน 
 

ในการส่ังซื้อ ผูรวมคาหนวยลงทุนรับรองท่ีจะซื้อหนวยลงทุนตามจํานวนที่ส่ังซื้อ หรือนอยกวาที่ส่ังซื้อไวตามที่บริษัทจัดการจะพิจารณา
จัดสรรให โดยไมเปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนการส่ังซื้อดังกลาว และยินยอมรับคาส่ังซื้อหนวยลงทุนคืนโดยไมมีดอกเบี้ย ในกรณีที่ไมไดรับ
การจัดสรรตามจํานวนที่ส่ังซื้อ โดยบริษัทจัดการจะคืนคาส่ังซื้อหนวยลงทุนเขาบัญชีของผูรวมคาหนวยลงทุนตามที่แจงไว ตามอัตราสวน
และรายละเอียดของหลักทรัพยที่บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งไมนอยกวารอยละ 100 ของมูลคาตะกราหลักทรัพยภายใน 3 วันทําการ นับแต
วันถัดจากวันสงคําส่ังซื้อหนวยลงทุนจํานวนนั้น 
 

(3) ผูรวมคาหนวยลงทุนสามารถชําระคาซ้ือหนวยลงทุน ณ ที่ทําการของผูดูแลผลประโยชนของกองทุน ดวยการสงมอบเปนตะกรา
หลักทรัพย (ตะกราหลักทรัพย (Portfolio Depository File: PDF) หมายถึง เงินสด ตามที่บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะใชเปน
สวนประกอบสําหรับการรับมอบเปนคาซ้ือหนวยลงทุนของกองทุน W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker® หรือสงมอบเปนคาขายคืน
หนวยลงทุน กองทุน W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker® ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะกําหนดรายการในตะกราหลักทรัพยเปนหนวย
ลงทุนของกองทุน W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker® เพิ่มเติมในอนาคตได โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกราย
แลว และไมถือวาเปนการแกไขโครงการกองทุน) ซึ่งสําหรับกรณีชําระดวยเงินสดผูรวมคาสามารถชําระคาซ้ือหนวยลงทุนเขาบัญชีจองซื้อ
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หรือบัญชีอื่นใดท่ีบริษัทจัดการเปดไว  ภายในวันสงคําส่ังซื้อหนวยลงทุนนั้น ทั้งนี้ ในอนาคต หากกองทุนรับชําระคาซ้ือหนวยลงทุนเปน
หนวยลงทุนของกองทุน W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker® เพิ่มเติม บริษัทจัดการจะแจงรายละเอียดใหผูลงทุนทราบลวงหนา โดย
ปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือสถานท่ีติดตอทุกแหงของผูรวมคาหนวยลงทุน กอนเปดใหบริการดังกลาว 
 

ในการชําระคาส่ังซื้อหนวยลงทุนดังกลาวขางตน ผูรวมคาหนวยลงทุนอาจตองชําระเงินสดเปนการเพิ่มเติม อันเนื่องมาจากการท่ีบริษัท
ไดรับชําระราคาดวยการรับมอบเปนตะกราหลักทรัพย แตไมเพียงพอตอการชําระราคาหนวยลงทุนในตางประเทศ ดังนั้น ผูรวมคาหนวย
ลงทุนจะตองชําระคาส่ังซื้อหนวยลงทุนเปนการเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด หรือไดรับคืนเงินสด (สวนตางเงินสด) ซึ่ง
ขึ้นอยูกับสวนตางของมูลคาของตะกราหลักทรัพย (PDF) และราคาซื้อขายหนวยลงทุน (กองทุนหลัก) ของวันสงคําส่ังซื้อหนวยลงทุน ทั้งนี้ 
การเพิ่มขึ้นของสวนตางเงินสดจะเพิ่มขึ้นเปนทวีคูณของหนวยของการซ้ือขาย (CU)  
 

(4) การเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนที่ส่ังซื้อจะกระทําในวันทําการที่ 3 นับต้ังแตวันถัดจากวันสงคําส่ังซื้อหนวยลงทุนจํานวนนั้น 
 

(5) ผูรวมคาหนวยลงทุนที่ไดส่ังซื้อหนวยลงทุนแลว จะเพิกถอนการส่ังซื้อหนวยลงทุนและขอคืนคาซ้ือหนวยลงทุนไมได 
 

(6) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการส่ังซ้ือหนวยลงทุน ในกรณีที่ผูรวมคาหนวยลงทุนสงคําส่ังซื้อหนวยลงทุนภายหลังระยะเวลาที่
บริษัทจัดการกําหนด หรือในกรณีที่ผูรวมคาหนวยลงทุนสงคําส่ังซื้อหนวยลงทุนแตไมสามารถชําระคาซ้ือหนวยลงทุนไดตามที่บริษัท
จัดการกําหนด หรือพิจารณาแลวเห็นวาการส่ังซื้อหนวยลงทุนดังกลาวมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือ
ตอชื่อเสียงหรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งทําให
ไมสามารถดําเนินการตามคําส่ังซื้อได เชน การสงคําส่ังซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมหลักถูกระงับเปนการช่ัวคราวในวันทําการดังกลาว 
หรือบริษัทจัดการระงับการใชสิทธิของผูรวมคาหนวยลงทุน ตามสัญญาระหวางบริษัทจัดการกับผูรวมคาหนวยลงทุน หรือผูรวมคาหนวย
ลงทุนเขาสูภาวะลมละลาย โดยไมจําเปนตองแจงใหผูรวมคาหนวยลงทุนทราบลวงหนา 
 

14.1.2 วันและเวลาสงคําส่ังซื้อหนวยลงทุน สําหรับผูรวมคาหนวยลงทุน :  
ผูรวมคาหนวยลงทุนสามารถสงคําส่ังซื้อหนวยลงทุนไดทุกวันทําการรับคําส่ังซื้อขายหนวยลงทุน ในระหวางเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด 
โดยบริษัทจะประกาศวันที่มิใชวันทําการรับคําส่ังซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ 
และ/หรือสถานท่ีติดตอทุกแหงของผูรวมคาหนวยลงทนุ 
 

วันที่รับ/วันที่สงคําส่ังซ้ือขายหนวยลงทุน หมายถึง วันทําการรับคําส่ังซ้ือขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนดไวในรายละเอียด
โครงการ ซึ่งเปนวันที่ตามปฏิทินที่เปนวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศท่ีกองทุนหลักลงทุน และวันทําการ
ของประเทศท่ีเก่ียวของกับการลงทนุในตางประเทศ (ถามี) หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม 
 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงวันที่มิใชวันทําการรับคําส่ังซ้ือขายหนวยลงทุนดังกลาว ในกรณีที่กองทุนไดรับ
ผลกระทบจากการชําระหรือรับชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือสถานท่ีติดตอทุกแหงของผูรวมคาหนวยลงทุน 
   

14.2 การส่ังซื้อหนวยลงทุน สําหรับผูสนใจลงทุนทั่วไปดวยวิธีการสงมอบตะกราหลักทรัพย 
ผูสนใจลงทุนทั่วไปสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยตรงกับผูรวมคาหนวยลงทุนดวยวิธการสงมอบตะกราหลักทรัพย ตามขั้นตอนและวิธีการ
ส่ังซื้อหนวยลงทุนที่ผูรวมคาหนวยลงทุนกําหนด โดยผูสนใจลงทุนทั่วไปที่ไดส่ังซื้อหนวยลงทุนแลว จะเพิกถอนการส่ังซื้อหนวยลงทุนและ
ขอคืนคาซ้ือหนวยลงทุนไมได ทั้งนี้ ผูรวมคาหนวยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการส่ังซื้อหนวยลงทุน ในกรณีที่พิจารณาแลวเห็นวาการ
ส่ังซื้อหนวยลงทุนดังกลาวมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ของผูรวมคาหนวยลงทุน โดยไมจําเปนตองแจงใหผูสนใจลงทุนทั่วไปทราบ
ลวงหนา 
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14.3 การซ้ือขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว บริษัทจัดการจะนําหนวยของกองทุนไปจด
ทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อเปนการเพิ่มสภาพคลองในการลงทุนใหกับผูสนใจลงทุนทั่วไป
และผูรวมคาหนวยลงทุน โดยผูสนใจลงทุนทั่วไปและผูรวมคาหนวยลงทุนสามารถซื้อและขายหนวยลงทุนของกองทุนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย 
 

15. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :  
15.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :  
ระบบไรใบหนวยลงทุน (Scripless) 
 

15.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :  
15.2.1 ในกรณีส่ังซื้อหนวยลงทุนสําหรับการเสนอขายคร้ังแรก 
เม่ือบริษัทจัดการไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนแลว นายทะเบียนหนวยลงทุนจะจดแจงชื่อผูส่ังซื้อหนวย 
ลงทุน เปนผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หลังจากนั้น นายทะเบียนหนวยลงทุนจะโอนหนวยลงทุนของผูส่ังซื้อหนวยลงทุน
เขาระบบไรใบหนวยลงทุน โดยโอนเขาบัญชีของนายหนาซ้ือขายหลักทรัพยหรือบัญชีของผูรับฝากหนวยลงทุนที่ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนระบุ
ไวในใบคําส่ังซ้ือหนวยลงทุน 
 

ทั้งนี้ นายทะเบียนหนวยลงทุนจะเปนผูแจงมูลคาที่ตราไวตอหนวยของการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกใหผูลงทุนทราบในวันที่มีการ
โอนหนวยลงทุนเขาบัญชีหลักทรัพยของผูถือหนวยลงทุน 
 

15.2.2 ในกรณีส่ังซื้อหนวยลงทุนในตลาดรอง 
ผูลงทุนที่ส่ังซ้ือหนวยลงทุนในตลาดรอง (ภายหลังการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก) ผูลงทุนดังกลาวจะมีชื่อเปนผูถือหนวยลงทุนตอเม่ือ
บริษัทจัดการไดทําการปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน 
 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ระยะเวลาการสงมอบ และอื่นๆ จะเปนไปตามกฎ ระเบียบและวิธีปฏิบัติของ
นายทะเบียนหนวยลงทุน 
 
16. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  
16.1 ชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุน:  
- การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยตรงกับบริษัทจัดการ (เฉพาะสําหรับผูรวมคาหนวยลงทุนเทานั้น) 
- การรับซื้อคืนหนวยลงทุนสําหรับผูสนใจลงทุนทั่วไป โดยผานผูรวมคาหนวยลงทุน ดวยวิธีการรับมอบตะกราหลักทรัพย 
- ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (สําหรับผูสนใจลงทุนทั่วไปและผูรวมคาหนวยลงทุน) 
 
ตะกราหลักทรัพย (Portfolio Depository File: PDF) หมายถึง เงินสด ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะใชเปนสวนประกอบ
สําหรับการรับมอบเปนคาซ้ือหนวยลงทุนของกองทุน W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker® หรือสงมอบเปนคาขายคืนหนวยลงทุน 
กองทุน W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker® ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะกําหนดรายการในตะกราหลักทรัพยเปนหนวยลงทุนของ
กองทุน W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker® เพิ่มเติมในอนาคตได โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว และ
ไมถือวาเปนการแกไขโครงการกองทุน  
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16.2 วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  
16.2.1 การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการ เฉพาะสําหรับผูรวมคาหนวยลงทุน เทานั้น 
(1) ผูรวมคาหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ ในระหวางวันและเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด ดวยวิธีการรับ
มอบตะกราหลักทรัพย ในราคาที่คํานวณไดเม่ือส้ินวันสงคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนนั้น 
 
การส่ังขายคืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการภายหลังเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด ของวันสงคําส่ังซื้อขายหนวยลงทุนใด ใหถือวาเปน
การส่ังขายคืนหนวยลงทุนในวันสงคําส่ังซื้อขายหนวยลงทุนถัดไป ในราคาที่คํานวณไดเม่ือส้ินวันสงคําส่ังขายหนวยลงทุนถัดไป 
 
(2) ผูรวมคาหนวยลงทุน จะตองส่ังขายคืนหนวยลงทุนคร้ังละไมตํ่ากวา 1 หนวยของการซ้ือขาย และเพิ่มขึ้นเปนทวีคูณของ 1 หนวยของ
การซื้อขาย โดยกรอกรายละเอียดในใบคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจนและย่ืนเอกสารทั้งหมดตอบริษัทจัดการ 
โดยบริษัทจัดการจะสงมอบหลักฐานการรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน ใหแกผูรวมคาหนวยไวเปนหลักฐาน 
 
(3) บริษัทจัดการจะดําเนินการใหมีการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูรวมคาหนวยลงทุน ที่ส่ังขายคืนหนวยลงทุน ภายใน 5 วันทํา
การนับต้ังแตวันถัดจากวันสงคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน โดยจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนดวยการโอนเขาบัญชีของผูรวมคาหนวยลงทุน 
ทั้งนี้ ในอนาคต หากกองทุนรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหนวยลงทุนของกองทุน W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker® เพิ่มเติม 
บริษัทจัดการจะแจงรายละเอียดใหผูลงทุนทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือสถานท่ีติดตอทุกแหง
ของผูรวมคาหนวยลงทุน กอนเปดใหบริการดังกลาว 
 
(4) ในกรณีที่ผูรวมคาหนวยลงทุน ไดย่ืนคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไมสามารถรับซ้ือคืนหนวยลงทุน
ของผูถือหนวยลงทุนได โดยอยูในระหวางการดําเนินการของบริษัทจัดการตามขอ "การไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อ
หรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน" ผูรวมคาหนวยลงทุน อาจขอยกเลิกคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนนั้น ไดในระหวางวันและเวลาทําการของ
บริษัทจัดการ ทั้งนี้ การยกเลิกคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณก็ตอเม่ือไดรับการอนุมัติจากบริษัทจัดการกอน 
 
(5) การลดจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนจะกระทําในวันทําการท่ี 3 นับต้ังแตวันถัดจากวันสงคําส่ังขายหนวยลงทุนจํานวนน้ัน 
 

(6) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน ในกรณีที่ผูรวมคาหนวยลงทุนสงคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนภายหลัง
ระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด หรือในกรณีที่ผูรวมคาหนวยลงทุนไมสามารถสงมอบหลักทรัพยเพื่อขอลดจํานวนหนวยลงทุนที่จะรับ
ซื้อคืนไดตามวันและเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด หรือพิจารณาแลวเห็นวาการส่ังขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวมีผลกระทบตอการลงทุน
ของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอชื่อเสียงหรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณที่อยู
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งทําใหไมสามารถดําเนินการตามคําส่ังขายคืนได เชน การสงคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมหลักถูกระงับเปนการชั่วคราวในวันทําการดังกลาว หรือบริษัทจัดการระงับการใชสิทธิของผูรวมคาหนวยลงทุน ตามสัญญา
ระหวางบริษัทจัดการกับผูรวมคาหนวยลงทุน หรือผูรวมคาหนวยลงทุนเขาสูภาวะลมละลาย โดยไมจําเปนตองแจงใหผูรวมคาหนวย
ลงทุนทราบลวงหนา 
 
16.2.2 การรับซื้อคืนหนวยลงทุน สําหรับผูสนใจลงทุนทั่วไป  
ผูสนใจลงทุนทั่วไป สามารถส่ังขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนโดยผานผูรวมคาหนวยลงทุน ตามเงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการรับซื้อคืนที่ผู
รวมคาหนวยลงทุนกําหนด ทั้งนี้ การชําระคาขายคืนหนวยลงทุนสําหรับผูสนใจลงทุนทั่วไปนั้น จะเปนไปตามเงื่อนไข และวิธีการที่ผูรวม
คาหนวยลงทุนกําหนด 
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16.2.3 การซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพยสินของกองทุนเปนกองทุนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว บริษัทจัดการจะนําหนวยของ
กองทุนไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อเปนการเพิ่มสภาพคลองในการลงทุนใหกับผู
ลงทุนทั่วไป โดยผูลงทุนสามารถซ้ือและขายหนวยลงทุนของกองทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพยฯ 
 
16.3 ระยะเวลาในการรับซื้อคืนสําหรับผูรวมคาหนวยลงทุน :  
ผูรวมคาหนวยลงทุนสามารถสงคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนไดทุกวันทําการรับคําส่ังซื้อขายหนวยลงทุน ในระหวางเวลาที่บริษัทจัดการ
กําหนด โดยบริษัทจะประกาศวันที่มิใชวันทําการรับคําส่ังซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือสถานท่ีติดตอทุกแหงของผูรวมคาหนวยลงทุน 
 
วันที่รับ/วันที่สงคําส่ังซ้ือขายหนวยลงทุน หมายถึง วันทําการรับคําส่ังซ้ือขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนดไวในรายละเอียด
โครงการ ซึ่งเปนวันที่ตามปฏิทินที่เปนวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศท่ีกองทุนหลักลงทุน และวันทําการ
ของประเทศท่ีเก่ียวของกับการลงทุนในตางประเทศ (ถามี) หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม 
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงวันที่มิใชวันทําการรับคําส่ังซ้ือขายหนวยลงทุนดังกลาว ในกรณีที่กองทุนไดรับ
ผลกระทบจากการชําระหรือรับชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือสถานท่ีติดตอทุกแหงของผูรวมคาหนวยลงทุน 
  
16.4 ในการขายคืนหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนตองแจงลวงหนา : ไมตองแจง 
 
เงื่อนไขอื่นๆ  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปล่ียนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุนสําหรับผูรวมคาหนวยลงทุน ดังนี้ 
(1) บริษัทจัดการอาจจะทําการแกไข เปล่ียนแปลง เพิ่มหรือลด วันและเวลาในการรับคําส่ังซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุนหรือกําหนดใหสง
คําส่ังซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุนลวงหนา หากเห็นวาเกิดเหตุการณใดๆ ที่สงผลกระทบตอการสงคําส่ังซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมตางประเทศ หรืออาจมีผลกระทบตอระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินคาซ้ือขายหนวยลงทุนของกองทุนรวม
ตางประเทศ หรืออาจมีผลใหไมสามารถหาหลักทรัพยที่จะลงทุนเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนได หรือกรณีที่เห็น
วาอาจกอเกิดผลเสียหายใดๆ แกกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุน หรือเห็นวากองทุนอยูในภาวะท่ีไมสามารถคํานวณมูลคา
ทรัพยสินของกองทุนไดอยางสมเหตุสมผลหรือเปนธรรม เปนตน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยปดประกาศ ณ 
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือสถานท่ีติดตอทุกแหงของผูรวมคาหนวยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุนเปนหลัก 
(2) ในกรณีที่วันทําการซ้ือหรือขายคืนหนวยลงทุนดังกลาว ตรงกับวันที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
และ/หรือหนวยงานอื่นใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายมีคําส่ังใหเปนวันหยุดการซ้ือหรือขายคืนหนวยลงทุน (ซึ่งอาจเปนวันที่บริษัทจัดการ
เปดทําการแตมีคําส่ังใหเปนวันหยุดการซื้อขายหนวยลงทุน) บริษัทจัดการจะเล่ือนการซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุนออกไปเปนวันทําการ
ถัดไป 
 

17. การสับเปล่ียนหนวยลงทุน :  
ไมมี 
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18. การเล่ือนกําหนดการสงมอบตะกราหลักทรัพยและ/หรือการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน :  
บริษัทจัดการอาจเล่ือนกําหนดการสงมอบตะกราหลักทรัพยและ/หรือการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูรวมคาหนวยลงทุน ที่ได
มีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปดไดในกรณีดังตอไปนี้  
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนเห็นวามีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางสมเหตุสมผล  
(2) มีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนไวแลว แตในชวงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการยังไมไดสงมอบตะกราหลักทรัพยและ/หรือชําระเงินคาขายคืน
หนวยลงทุนใหแกผูรวมคาหนวยลงทุน บริษัทจัดการพบวาราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนดังกลาวไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมได
รับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราต้ังแตรอยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่ถูกตอง  
(3) มีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบวาราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยัง
ไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจาก
ราคารับซื้อคืนหนวยลงทนุที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราต้ังแตรอยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่ถูกตอง  
 

การเล่ือนกําหนดการสงมอบตะกราหลักทรัพยและ/หรือการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูรวมคาหนวยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) 
บริษัทจัดการอาจเล่ือนไดไมเกิน 10 วันทําการนับแตวันที่มีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนนั้น เวนแตไดรับการผอนผันจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ การผอนผันดังกลาวไมรวมกรณีตาม (1) ซึ่งบริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้  
(1) ประกาศการเล่ือนกําหนดการสงมอบตะกราหลักทรัพยและ/หรือการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัท
จัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของผูรวมคาหนวยลงทุน ที่ใชในการซ้ือขายหนวยลงทุน และแจงใหผูรวมคาหนวยลงทุนที่ไดมีคําส่ังขาย
คืนหนวยลงทุนทราบโดยพลัน  
(2) แจงการเล่ือนกําหนดการสงมอบตะกราหลักทรัพยและ/หรือการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน และจัดทํารายงานในเร่ืองดังกลาว 
พรอมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการไดรับความเห็นชอบหรือการรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคาจากผูดูแลผลประโยชนใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายใหผูดูแล
ผลประโยชนดําเนินการดังกลาวแทนก็ได  
(3) ในระหวางที่บริษัทจัดการเล่ือนกําหนดการสงมอบตะกราหลักทรัพยและ/หรือการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนนั้น หากถึงวันทํา
การซื้อขายหนวยลงทุนวันอื่น และมีผูรวมคาหนวยลงทุนส่ังขายคืนหนวยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะตองรับซ้ือคืนหนวยลงทุนนั้น ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการจะตองสงมอบตะกราหลักทรัพยและ/หรือชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ยังคางอยูใหเสร็จส้ินกอน 
แลวจึงสงมอบตะกราหลักทรัพยและ/หรือชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูรวมคาหนวยลงทุนที่ส่ังขายคืนหนวยลงทุนในวันนั้นๆ 
ตอไป  

 

19. การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน:  
1. บริษัทจัดการอาจไมขาย ไมรับซื้อคืน ตามคําส่ังซื้อ หรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลว หรืออาจหยุดรับคําส่ังซื้อ หรือคําส่ัง
ขายคืนหนวยลงทุนได ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังตอไปนี้  
(1) ตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซ้ือขายไดตามปกติ  
 

(2) เม่ือบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนเห็นวามีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางสมเหตุสมผล หรือไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม 
หรือมีเหตุจําเปนอื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไมขาย หรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อ 
หรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับมาแลว หรือจะหยุดรับคําส่ังซื้อ หรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนในกรณีนี้ไดไมเกิน 1 วันทําการ เวนแต
ไดรับผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยวาดวยการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน และการ
กําหนดอัตราสวนการลงทุน เม่ือมีเหตุการณดังตอไปนี้เกิดขึ้น และกอใหเกิดผลกระทบตอกองทุนรวมดังกลาวอยางมีนัยสําคัญ 
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพยดังกลาวไมสามารถเปดทาํการซ้ือขายไดตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่กองทุนรวมไดลงทุนในหลักทรัพยที่ซื้อ
ขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพยแตละแหงเกินกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  
(ข) มีเหตุการณที่ทําใหไมสามารถแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศไดอยางเสรี และทําใหไมสามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอน
เงินจากตางประเทศไดตามปกติ 
(ค) ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศและกองทุนรวมตางประเทศนั้นหยุดรับคําส่ังซื้อหรือ
ขายคืนหนวยลงทุน หรือไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนที่รับไวแลว 
 

(4) สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศวันหยุดทําการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเปนกรณีพิเศษ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบลวงหนาเก่ียวกับการหยุดรับคําส่ังในกรณีดังกลาวไมนอยกวา 5 ทําการกอนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษน้ัน โดยการ
ปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดตอทุกแหงของผูรวมคาหนวยลงทนุ ผูขายหนวย
ลงทุนที่ใชเปนสถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุน 
 
 

บริษัทจัดการจะประกาศการไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืนหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวย
ลงทุนที่ไดรับมาแลว หรือประกาศการหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืนหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัท
จัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของผูรวมคาหนวยลงทุน ผูขายหนวยลงทุน และแจงใหผูรวมคาหนวยลงทุน ผูขายหนวยลงทุน ที่ไดมี
คําส่ังซ้ือ คําส่ังหรือขายคืนหนวยลงทุนทราบโดยพลัน และบริษัทจัดการจะรายงานการไมขาย หรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อ 
หรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับมาแลว หรือการหยุดรับคําส่ังซื้อ หรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน พรอมทั้งแสดงเหตุผล และรายงาน
แผนการดําเนินการของกองทุนเปดนั้นใหสํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน  
 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไมขาย หรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อ หรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับมาแลว หรือหยุดรับคํา
ส่ังซ้ือ หรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนตาม (1) (2) (3) หรือ (4) เกินหนึ่งวันทําการ บริษัทจัดการจะรายงานการเปดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขาย
คืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปด ณ วันทําการสุดทายกอนวันรายงานนั้นใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการกอนวันเปดรับคําส่ังซื้อ หรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน รวมทั้งแจงการเปดรับคําส่ังซื้อ หรือ
คําส่ังขายคืนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนทราบในทันทีที่สามารถกระทําไดดวย  
 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไมขาย หรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อ หรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับมาแลว หรือหยุดรับคํา
ส่ังซ้ือ หรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และ
ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนก็ได  
 

2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหนวยลงทุนที่ไดรับมาแลวหรือหยุดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุน ในชวงระยะเวลาที่
บริษัทจัดการพบวาราคาขายหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและ
รายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคาขายหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิด
เปนอัตราต้ังแตรอยละ 0.5 ของราคาขายหนวยลงทุนที่ถูกตอง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหนวยลงทุน หรือหยุดรับคํา
ส่ังซ้ือหนวยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของผูรวมคาหนวยลงทุน ผูขายหนวยลงทุน ที่ใชในการ
ซื้อหรือขายหนวยลงทุน และแจงใหผูที่ไดมีคําส่ังซื้อหนวยลงทุนทราบโดยพลัน 
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20. การหยุดรบัซื้อคืนหนวยลงทุน :  
เพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือ
เพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบริษัทจัดการหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน
หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนเปดไดเปนการช่ัวคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แตรวมแลวตองไมเกิน 20 วันทําการ
ติดตอกัน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหขยายระยะเวลาหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียน
หนวยลงทุนออกไปได 
 

21. การชําระคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืนแทนเงิน:  
กรณีบริษัทจัดการไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน และจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทน 
บริษัทจัดการจะกําหนดขั้นตอนการดําเนินการตอไป โดยตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานกอน และไมถือวาเปนการแกไขโครงการ 
โดยขั้นตอนท่ีกําหนดดังกลาวตองสามารถปฏิบัติไดจริง และเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการ
จะตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน 
 

22.สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผูดแูลผลประโยชน ผูสนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน (ถามี) และที่
ปรึกษา (ถามี) :  
22.1. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ :  
บริษัทจัดการมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้ 
(1) ย่ืนคําขอจดทะเบียนกองทรัพยสิน ซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนครั้งแรก และดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียน
ของกองทุน ตามวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
(2) จัดการกองทุนใหเปนไปตามโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุน
กับบริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติมโดยเครงครัด  
(3) แยกทรัพยสินของกองทุนไวตางหากจากทรัพยสินของบริษัทจัดการ รวมทั้งจัดใหไดมาซึ่งผลประโยชนที่ไดจากการนําทรัพยสินของ
กองทุนไปลงทุน และนําทรัพยสินและผลประโยชนดังกลาวของกองทุนฝากไวกับผูดูแลผลประโยชน 
(4) เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอยูเทาที่จําเปน ทั้งนี้ เพื่อรักษาประโยชนของผู
ถือหนวยลงทุน (ถามี) 
(5) ดําเนินการทวงถาม ฟองรองและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื่นใดแทนกองทุนกับผูออกหลักทรัพยที่กองทุนลงทุนหรือมีไว เพื่อให
ไดรับการชําระหน้ีหรือไดมาซ่ึงสิทธิในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่กองทุนพึงจะไดจากการลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยดังกลาว 
(6) รับคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนและขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามจํานวนทั้งหมดท่ีมีคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวย
ลงทุนในวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน ยกเวนกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหนวยลงทุน การหยุดรับคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนเปนการ
ชั่วคราว หรือการปฏิเสธการส่ังซื้อหนวยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในขอ 14 "การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก" และกรณีการไม
ขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวย
ลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในขอ 19 “การไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน” 
(7) เล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุ
ในขอ 18 “การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน” 
(8) ส่ังจายคาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆ ตามอัตราท่ีระบุในขอ 23 “คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวย
ลงทุนและกองทุน” 
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(9) ไดรับคาตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราท่ีระบุในขอ 23 “คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวย
ลงทุนและกองทุน” 
(10) เปล่ียนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามขอ 28 “วิธกีารแกไขโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ”  
(11) ชี้แจงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนชี้แจงขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนหรือผูที่สนใจจะลงทุนทราบใน
กรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณที่มีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือตอการตัดสินใจในการลงทุน
หรือตอการเปล่ียนแปลงในราคาของหนวยลงทุนของกองทุนอยางมีนัยสําคัญ 
(12) ยกเลิกกองทุนตามที่กําหนดในขอ 29 “การเลิกโครงการ” 
(13) คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
(14) จัดทํางบการเงินของกองทุนใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน และตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
(15) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี  และรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุน ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด และสงรายงานดังกลาวแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 2 เดือนนับต้ังแตวันส้ินรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี และภายใน 3 เดือนนับต้ังแตวันส้ินปบัญชีของกองทุน รวมทั้ง
จัดใหมีรายงานดังกลาวฉบับลาสุดไว ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุนที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทุนเพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูได และจัดสําเนาใหเม่ือผูถือหนวยลงทุนรองขอ 
(16) จัดทํารายงานการซ้ือขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนเปนรายวัน และสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกวันทําการนั้น 
(17) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเปนรายวัน และสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกส้ินวันทําการน้ัน 
(18) จัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยที่มีมูลคาเกินอัตราสวนที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนด ซึ่งมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดหลักทรัพยมาเพ่ิมเติม พรอมทั้งวันที่หลักทรัพยมีมูลคาเกินอัตราที่กําหนดพรอมสาเหตุ 
และสงใหผูดูแลผลประโยชนทราบภายใน 3 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันที่หลักทรัพยและ/หรือทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราท่ี
กําหนด 
(19) แจงการแกไขเพิ่มเติมขอมูลที่ไดจดทะเบียนแลว กรณีอื่นนอกจากการจดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทุน และการแกไขเพิ่มเติมจํานวน
และมูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ได
แกไขเพิ่มเติมนั้น 
(20) จัดทําหนังสือชี้ชวนใหมทุกรอบปบัญชี เพื่อแสดงขอมูลเก่ียวกับกองทุน ณ วันส้ินปบัญชี และจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 60 วันนับต้ังแตวันถัดจากวันส้ินปบัญชี รวมทั้งจัดสงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจัดสงหนังสือชี้
ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญพรอมกับใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนแกผูสนใจลงทุน และจัดใหมีหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไวที่ทําการทุกแหง
ของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทุน เพื่อประโยชนใน
การแจกจายแกผูสนใจลงทุนไดตลอดเวลาที่เสนอขายหนวยลงทุน 
(21) จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง คุณสมบัติของผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวม รวมถึงการเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุน และแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนตามเง่ือนไขใน
การเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนที่กําหนดในขอ 6.2 “เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน” ทั้งนี้โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน 
(22) แตงต้ังนายทะเบียนหนวยลงทุนและจัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 
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(23) จัดใหมีผูสอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม โดยถือตามขอกําหนดแหงประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา
ดวย การใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพยและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย 
(24) แตงต้ังผูชําระบัญชีของกองทุนเม่ือยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้โดยความเหน็ชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(25) แตงต้ังผูดูแลสภาพคลองของกองทุน ผูรวมคาหนวย ผูขายหนวยลงทุน และท่ีปรึกษากองทุน ภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
(26) แตงต้ังและถอดถอนท่ีปรึกษา (ถามี) ที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของบริษัทจัดการ โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 
(27) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหถึงซึ่งวัตถุประสงคของโครงการ และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน 
(28) ปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งในปจจุบันและท่ีมี
การแกไขเพิ่มเติม ที่กําหนดใหเปนหนาที่ของบริษัทจัดการ 
 
22.2. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน :  
ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้ 
(1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราท่ีกําหนดในสัญญา 
(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุน รับเงินตางๆ ที่กองทุนจะพึงไดรับจากการจัดต้ังและดําเนินงานของกองทุน เชน เงิน
ซื้อหนวยลงทุน และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย เงินไดจากการจําหนายหรือเวนคืนหลักทรัพยและเงินอื่นใดของกองทุนและนําเขาไวในบัญชี
เงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพยสินของกองทุนตามคําส่ังของบริษัทจัดการ 
(3) จัดใหมีการรับมอบ เปล่ียนแปลง จําหนาย ส่ังซื้อตามสิทธิ สงมอบและโอนหลักทรัพยตางๆ ซึ่งเปนทรัพยสินของกองทุนตลอดจนรับ
ชําระหรือชําระราคาคาหลักทรัพยดังกลาว ทั้งนี้ใหเปนไปตามคําส่ังของบริษัทจัดการ เม่ือตรวจสอบหลักฐานถูกตองและครบถวนแลว 
(4) จายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเปนคาใชจายตางๆ ของกองทุนตามคําส่ังของบริษัทจัดการ 
(5) พิจารณาใหความเห็นชอบแกบริษัทจดัการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนตามราคาท่ีเปนธรรมในกรณีที่วิธีการ
คํานวณมูลคาทรัพยสินตามปกติทําใหมูลคาทรัพยสินไมเหมาะสมกับสภาวการณในขณะคํานวณมูลคา หรือกรณีที่เปนทรัพยสินอื่น
นอกจากที่กําหนดไวในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(6) จายเงินตามคําส่ังของผูชําระบัญชีใหนายทะเบียนหลักทรัพยเพื่อคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน  
(7) ทําหนาที่ในชวงระยะเวลาการชําระบัญชีดังตอไปนี้ 
(ก) ดูแล รับฝากทรัพยสินของกองทุนจนกวาการชําระบัญชีจะเสร็จส้ิน 
(ข) ดูแลและตรวจสอบใหผูชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในกรณีที่
ผูชําระบัญชีกระทําการหรืองดเวนกระทําการตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 จน
กอใหเกิดความเสียหายแกกองทุน ใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบโดยไมชักชา 
ทั้งนี้ หนาที่ของผูดูแลผลประโยชน ตามขอ (ก) และ (ข) จะส้ินสุดลงเม่ือผูชําระบัญชีไดดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(8) รับรองความถูกตองในการคํานวณ มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่
บริษัทจัดการไดคํานวณไว เม่ือเห็นวาคํานวณถูกตองแลว  
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(9) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพย ดูแล ทวงถาม  ติดตามทรัพยสินหรือ
รักษาสิทธิในทรัพยสินของกองทุน การรับเงินปนผล การรับดอกเบี้ย และ/หรือหนวยลงทุนและสิทธิประโยชนอื่นใดท่ีกองทุนพึงจะไดรับ 
รวมทั้งดําเนินการรับหรือจายเงินตามสิทธินั้น ๆ รวมทั้งแจงใหบริษัทจัดการทราบในกรณีที่มีความจําเปนที่ตองปองกันการเสียสิทธิที่มี
อยูหรือเก่ียวของกับหลักทรัพยนั้นๆ การเปล่ียนแปลงมูลคาหลักทรัพย และการเปล่ียนแปลงอื่นใดท่ีมีผลตอการถือครองหลักทรัพยของ
กองทุน โดยทันทีที่ผูดูแลผลประโยชนไดรับขาวเปนลายลักษณอักษร 
(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังตอไปนี้ และสงแกบริษัทจัดการ 
(ก) รายงานเปนลายลักษณอักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําส่ังของบริษัทจัดการเก่ียวกับการรับและจําหนายหลักทรัพย ดอกเบี้ย 
และอื่นๆ 
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนที่รับฝากไว 
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุน 
(ง) จัดทํารายงานเก่ียวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวย
ลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุน 
(11) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนและขอผูกพันระหวางผูถือหนวย
ลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งในปจจุบันและท่ีแกไขเพิ่มเติมโดย
เครงครัด หากบริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบดังกลาวใหแจงบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการ
กระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนหรือไมปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ใหผูดูแลผลประโยชนจัดทํารายงานเก่ียวกับเร่ืองดังกลาวโดยละเอียด และสงใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูถึงเหตุการณดังกลาว 
(12) ผูดูแลผลประโยชนจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ประกาศกําหนดไว โดยเครงครัด 
(13) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบเปนหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพยที่จะตองปดโอน หรือกําลังอยูในระหวางทําการปดโอน
ในช่ือของกองทุน เพื่อประโยชนในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพย การรับดอกเบี้ยและอื่นๆ 
(14) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตนหรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัท
จัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง หรือเม่ือไดรับคําส่ังจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย คาใชจายในการฟองรองบังคับคดีเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนใหเรียกรองจากทรัพยสินของกองทุน 
(15) พิจารณาใหความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูรวมคาหนวยลงทุน 
และ/หรือผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนของกองทุน กรณีไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขาย
คืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลว หรือหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน กรณีการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอื่นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง 
(16) พิจารณาใหความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่นแทนการชําระหน้ีตามตราสารแหงหนี้ตามวิธีที่
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด 
(17) แสดงความเห็นของผูดูแลผลประโยชน เก่ียวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี และ
รายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุน เพื่อแจงแกผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 2 เดือนนับต้ังแตวันส้ิน
รอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี และภายใน 3 เดือนนับต้ังแตวันส้ินปบัญชีของกองทุน  
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(18) รับรองความถูกตองในการคํานวณจํานวนหนวยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหนวยลงทุนแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนตามจํานวนเงินที่
บริษัทจัดการโอนเขาบัญชีของกองทุน และจํานวนหนวยลงทุนที่ยกเลิกจากการขายคืนของ ผูถือหนวยลงทุนในแตละวันทําการซ้ือขาย
หนวยลงทุน ตามคําส่ังของบริษัทจดัการ 
(19) ชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนเปนยอดรวมใหแกบริษัทจัดการเพ่ือชําระใหแกผูขายคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังของบริษัทจัดการ 
และ/หรือ ชําระผลประโยชนหรือทรัพยสินอื่นๆ ของกองทุนตามคําส่ังของบริษัทจัดการ 
(20) รับเงินคาซ้ือหนวยลงทุนของผูลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเขาบัญชีของกองทุน 
(21) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดเปนสมาชิกศูนยรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศที่บริษัทจัดการประสงคจะลงทุนในหรือมีไวซึ่ง
หลักทรัพยนั้น ใหผูดูแลผลประโยชนแตงต้ังผูรับฝากทรัพยสินอื่นซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเปน
ตัวแทนในการทําหนาที่รับฝากหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม 
(22) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเปนหนาที่ของผูดูแล
ผลประโยชน 
(23) ผูดูแลผลประโยชนจะรับผิดชอบตอความเสียหายโดยตรง ซึ่งพิสูจนไดชัดเจนวาเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือ
การไมกระทําตามหนาที่ โดยเจตนาทุจริตของผูดูแลผลประโยชน พนักงาน ลูกจาง บริวาร หรือบุคคลอื่นใดท่ีทํางานใหแกผูดูแล
ผลประโยชน 
 

22.3. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูขายหนวยลงทุน :  
สิทธิของผูขายหนวยลงทุน 
(1) ไดรับคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี) และคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในอัตราท่ีระบุไวในหัวขอ 23 
 

หนาที่และความรับผิดชอบของผูขายหนวยลงทุน 
(1) แจกจายหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญของกองทุน ใบคําขอเปดบัญชี ใบคําส่ังซื้อ ใบคําส่ังขาย หรือเอกสารการเปดเผยขอมูล
เก่ียวกับหนวยลงทุนที่จําหนายหรือเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวของกับกองทุน 
(2) จัดใหมีหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไว ณ สถานที่ติดตอของผูขายหนวยลงทุน เพื่อประโยชนในการแจกจายแกผูที่สนใจจะลงทุน
ไดตลอดเวลาท่ีเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุน 
(3) รับเอกสารการส่ังซื้อหรือใบคําขอเปดบัญชี หรือ ใบคําส่ังซื้อ หรือ ใบคําส่ังขาย หรือ ใบคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน หรือ เอกสารอื่นๆ 
ที่เก่ียวของกับกองทุน 
(4) ตรวจสอบความถูกตอง และความครบถวนของการกรอกคําขอเปดบัญชี เอกสารการส่ังซื้อ ใบคําส่ังซื้อ ใบคําส่ังขาย และเอกสาร
อื่นๆ ที่เก่ียวของ 
(5) ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอเปดบัญชีทั้งหมดวาถูกตองครบถวน 
(6) ตรวจสอบความมีตัวตนของลูคาตามที่ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 
(7) รับชําระคาซ้ือหนวยลงทุนจากผูส่ังซื้อ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในโครงการ 
(8) คืนเงินคาส่ังซ้ือหนวยลงทุนใหแกผูที่ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไวในโครงการ 
(9) ใหความรวมมือกับบริษัทจัดการในการเผยแพรมูลคาหนวยลงทุน ขอมูลและเอกสารจําเปน รวมท้ังใหความรวมมือในการแจงหรือ
ติดตอเก่ียวกับสิทธิประโยชนของผูส่ังซื้อหนวยลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุน หรือเม่ือมีเหตุจําเปนอื่นใด 
(10) ทําการอื่นใดที่เก่ียวของกับหนาที่ของผูขายหนวยลงทุน ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนด ตลอดจนที่กําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
            

22.4. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของตัวแทนจําหนาย : ไมมี 
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22.5. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากองทุน :  
หนาที่ของที่ปรึกษากองทุน 
(ก) กอนจดทะเบียนกองทุนอีทีเอฟ 

1) ใหคําปรึกษาเก่ียวกับโครงสรางของกองทุนอีทีเอฟและการจัดต้ังกองทุน 
2) ใหการฝกอบรม และ ความรูความเขาใจเก่ียวกับโครงสรางของกองทุนอีทีเอฟ และวิธีในการจัดการกองทุนเพื่อใหประสบ

ความสําเร็จ  
3) ใหคําปรึกษาเก่ียวกับการวางแผนในการจัดต้ังและการจัดการกองทุนอีทีเอฟ 
4) ใหขอมูลและความชวยเหลือในการคัดเลือกและประเมินราคาของสินทรัพยที่เหมาะสมกับกองทุน 
5) ใหคําปรึกษาถึงสิทธิ และการใชสิทธิที่บริษัทในฐานะผูจัดการกองทุนควรใช 
6) ใหคําปรึกษาเก่ียวกับขั้นตอน และส่ิงที่จําเปนในการจัดต้ังและจัดการกองทุนอีทีเอฟ 
7) ชวยเหลือในการระบุความเส่ียงตางๆ และใหคําปรึกษาเก่ียวกับการกําจัดความเส่ียงนั้นๆ และใหคําปรึกษาเก่ียวกับระยะเวลาท่ี

เหมาะสมในการจัดต้ังกองทุน 
8) ชวยเหลือในการขออนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนการนํากองทุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
9) ใหคําปรึกษาเก่ียวกับการเตรียมและย่ืนเอกสารเพื่อซ้ือขายหลักทรัพยในตางประเทศ 
10) ใหขอมูลและการชวยเหลืออื่นๆ ตามที่บริษัทรองขอตามความเหมาะสม 

 

(ข) หลังจากจดทะเบียนเสร็จส้ิน 
1) ใหคําปรึกษาและการชวยเหลือเก่ียวกับเอกสารทางการโฆษณาและการตลาดของกองทุน 
2) ใหคําปรึกษาและการชวยเหลือเก่ียวกับการประชาสัมพันธกองทุน โดยท่ีปรึกษากองทุนจะไมถูกกําหนดใหทําส่ิงใดท่ีจะเปนการ

ทําผิดกฏหมาย กฏระเบียบของประเทศไทย หรือทําใหที่ปรึกษากองทุนตองขออนุมัติ หรือขอใบอนุญาตในประเทศไทย 
3) ใหขอมูลและการชวยเหลืออื่นๆ ตามที่บริษัทรองขอตามความเหมาะสม 

 

22.6. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากองทุน/ที่ปรึกษาอื่นๆ : ไมมี 
 

22.7. สิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบและการแตงต้ังคณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุนของที่ปรึกษากองทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  
ไมมี  
 

23. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม :  
23.1. คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน :  
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (front-end fee) :  
- ในระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรก ไมเกินรอยละ 1.50 ของมูลคาที่ตราไว 
- ภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรก ไมเกินรอยละ 1.50 ของราคาขายหนวยลงทุน* 

 

*ราคาขายหนวยลงทุน หมายถึง ราคาตอหนวยของการซื้อขาย (creation unit : CU) ที่บริษัทจัดการทําการเสนอขายใหแกผูรวมคา โดย
ใชราคา ณ วันทําการสงคําส่ังซื้อหนวยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด 
 

อนึ่ง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนใหกับผู
ลงทุนแตละกลุมไมเทากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบรายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ 
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูรวมคาหนวยลงทุน และผูขายหนวยลงทุน  
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะระบุขอความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนกับผูลงทุนแตละกลุมไม
เทากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบรายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผูรวมคาหนวยลงทุน และผูขายหนวยลงทุน” ไวในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนไดรับทราบ
ขอมูลดังกลาว 
 

คาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน    
ไมเกินรอยละ 1.50 ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน* 

*ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน หมายถึง ราคาตอหนวยของการซ้ือขาย (creation unit : CU) ที่บริษัทจัดการทําการรับซ้ือคืนจากผูรวมคา
โดยใชราคา ณ วันทําการสงคําส่ังรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกําหนด 
 

คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุน (switching fee) :  
ไมมี  
 

คาธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย สําหรับผูสนใจลงทุนทั่วไป ในกรณีที่ทําการซ้ือขายหนวยลงทุนผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย 
สําหรับผูสนใจลงทุนทั่วไป ที่ทําการซ้ือขายหนวยลงทุนผานตลาดหลักทรัพยฯ จะตองชําระคาคาธรรมเนียมการซ้ือขายหลักทรัพยตามที่
ตลาดหลักทรัพยกําหนด 
 

คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน : ตามที่นายทะเบียนกําหนด 
 

คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน : ตามที่นายทะเบียนกําหนด 

 

คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองท่ีกําหนดในโครงการ (exit fee) : ไมมี 
 

อื่นๆ ระบุ :  
- คาธรรมเนียมการทํารายการซื้อขายหนวยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกําหนด  
- คาธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซื้อหนวยลงทุน หรือการโอนเงินคาขายคืนหนวยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกําหนด  
- คาธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยหรือกระแสรายวันเพื่อซ้ือหนวยลงทุน ตามอัตราท่ีธนาคารพาณิชยกําหนด  
 

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาใชจายอื่นๆ จากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนที่ขอใหบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการใหผูถือหนวย
ลงทุนเปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ่งเปนกรณีที่บริษัทจัดการดําเนินการใหผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนทุกราย เชน คาใชจาย
ในการโอนหนวยลงทุน คาใชจายในการจดแจงจํานํากับนายทะเบียน คาแกไขเปล่ียนแปลงขอมูลในทะเบียน ตามอัตราท่ีนายทะเบียน
กําหนด 
 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการ ผูรวมคาหนวยลงทุน และผูขายหนวยลงทุนแตละรายอาจเรียกเก็บ คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนคร้ังแรก 
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน และ/หรือ คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน ในอัตราท่ีแตกตางกัน  
 
23.2. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :  
คาธรรมเนียมการจัดการรายป :  
ในอัตราไมเกินรอยละ 1.50 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียม
ผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาว
ขางตน ณ วันที่คํานวณ 
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คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน รายป :  

 ในอัตราไมเกินรอยละ 0.07 ตอปของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ 
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับ
คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน  ณ วันที่คํานวณ 

  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนนี้ยังไมรวมคาใชจายในการรับฝากทรัพยสินในตางประเทศท่ีคิดไมเกินรอยละ 0.05 ของมูลคา
ทรัพยสินเฉพาะที่ลงทุนในตางประเทศ  

 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน รายป :  
ในอัตราไมเกินรอยละ 0.20 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียม
ผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาว
ขางตน ณ วันที่คํานวณ 

 
 

คาธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน :  

ในอัตราไมเกินรอยละ 1.00 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียม
ผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาว
ขางตน ณ วันที่คํานวณ 

 

คาธรรมเนียมผูดูแลสภาพคลอง :  
ในอัตราไมเกินรอยละ 0.20 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียม
ผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาว
ขางตน ณ วันที่คํานวณ 

 

คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย : ไมมี 
 

อื่นๆ ระบุ : 
คาใชจายที่เก่ียวเนื่องกับกองทุน โดยปกติจะเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวจากกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณารับภาระคาใชจาย
ดังกลาวทั้งหมดหรือบางสวนก็ได โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้   
(1) คาใชจายเพื่อวัตถุประสงคในการเสนอขายคร้ังแรกจะจายตามจํานวนที่จายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจายเปนคาใชจายของกองทุน
เฉล่ียเทากันทุกวัน เปนเวลา 5 ป ไดแก  
(ก) คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรู คาใชจายดานการตลาด การสงเสริมการขายตลอดจน
การสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที่จายจริง แตไมเกิน 2,000,000 บาท  
(ข) คาใชจายหรือคาธรรมเนียมที่เก่ียวของในการจัดต้ังกองทุน และคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.  
(ค) คาธรรมเนียมการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

(2) คาใชจายเพื่อการดําเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บตามจํานวนท่ีจายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจายทั้งจํานวนหรือทยอย
ตัดจายตามระยะเวลาการใชงานของคาใชจายนั้น ไดแก  
(ก) คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ คาส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรู คาใชจายดานการตลาด 
การสงเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที่จายจริง แตไมเกินรอยละ 1.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
(ข) คาใชจายในการสอบบัญชี คาที่ปรึกษากฎหมาย คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคําส่ัง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศ
ของสมาคม  
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(ค) คาจัดทํา จัดพิมพและจัดสงใบแจงผลการจัดสรรหนวยลงทุน คาใชจายในการจัดทําและจัดพิมพ ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน บัตร
กองทุน ใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนใบคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที่เก่ียวของ คาจัดทําจัดพิมพ และจัดสงหนังสือบอก
กลาวรายงานตาง ๆ สาสนถึงผูถือหนวยลงทุน  
(ง) คาจัดทํา จัดพิมพ และจัดสงเอกสารท่ีเก่ียวกับการแกไขเปล่ียนแปลงโครงการ คาใชจายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ การจัด
ประชุมผูถือหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.  
(จ) คาจัดทํา คาพิมพและจัดสงหนังสือชี้ชวนและรายงานประจําปถึงผูถือหนวยลงทุน  
(ฉ) คาแปลเอกสารที่เก่ียวกับการดําเนินงานของกองทุนเปนภาษาตางประเทศ  
(ช) คาธรรมเนียมการใชดัชนีอางอิง ตามที่จายจริง 
(ซ) คาเอกสารทะเบียนผูถือหนวยลงทุน คาเอกสารการลงบัญชีกองทุน  
(ฌ) คาใชจาย (ถามี) ในการดําเนินคดีของผูดูแลผลประโยชนที่ฟองรองใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่หรือเรียกคาสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจัดการเพ่ือประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือเม่ือไดรับคําส่ังจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คาใชจายดาน
กฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน คาใชจายในการติดตามหนี้ของกองทุน  
(ญ) คาใชจายในการรับชําระหนี้เปนทรัพยสินอื่นแทนการชําระหนี้ดวยเงินสดตามตราสารแหงหนี้ คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียม
ทนายความ คาใชจายในดานนิติกรรม คาประเมินราคา คาจดจํานอง คาปลดจํานอง คาจัดพิมพเอกสาร คาใชจาย หรือคาธรรมเนียม
อื่นใดที่เก่ียวของกับทางราชการ คาใชจายอันเกิดจากการรับชําระหน้ีเปนทรัพยสินอื่นแทนการชําระหนี้ดวยเงินสดตามตราสารแหงหนี้ 
คาใชจายดานภาษี คาทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน คาใชจายในการจําหนายจายโอนทรัพยสินดังกลาว  
(ฎ) คาใชจายในการรับชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุน คาใชจายในการชําระเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน  
(ฏ) คาธรรมเนียมธนาคารตาง ๆ คาอากรแสตมป คาไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร คาประกาศในหนังสือพิมพ คาไปรษณียากร
สําหรับหนังสือโตตอบกับผูถือหนวยลงทุน คาพาหนะ คาใชจายในการส่ือสารโตตอบโดยวิธีอื่นที่มิใชทางไปรษณีย  
(ฐ) คาใชจายหรือคาธรรมเนียมการคืนเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนใหแกผูรวมคาหนวยลงทุน เปนไปตามอัตราท่ีธนาคารพาณิชยกําหนด 

ตามที่จายจริง 
(ฑ) คาใชจายตาง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน  
(ฒ) คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื่อการรับชําระหนี้ใด ของกองทุนรวม  
(ณ) คาธรรมเนียมตอรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบ-สงมอบหลักทรัพยในการลงทุนในตางประเทศ (Transaction Fee) 
(ด) คาใชจายตางๆ ที่เก่ียวของกับการติดตอประสานงานกับบุคคลท่ีเก่ียวของในตางประเทศ (ถามี) เก่ียวกับการดําเนินงานตางๆ ของ
กองทุน เชน คาโทรศัพททางไกล คาโทรสารทางไกล คาเดินทาง คาที่พัก คาเบี้ยเล้ียง คาประกันการเดินทาง เปนตน ตามที่จายจริง 
(ต) คาใชจายทางดานภาษีที่เกิดจากการลงทุนในตางประเทศ เชน คาภาษีหัก ณ ที่จาย หรือภาษีอื่นใดที่เก่ียวของทั้งในประเทศไทยและ
ตางประเทศ (ถามี) ตามที่จายจริง 
(ถ) คาใชจายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการจายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผานระบบ Euroclear, Cedel รวมทั้ง
ระบบอื่นใดเพื่อประโยชนของกองทุน ตามที่จายจริง 
(ท) คาธรรมเนียมและ/หรือคาใชจายตางๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพยของกองทุนของธนาคารท้ังในประเทศและตางประเทศ 
เชน คาธรรมเนียมตางๆ ที่ธนาคารเรียกเก็บ คาอากรแสตมป คาไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร คาสมุดเช็ค เปนตน ตามที่จายจริง 
(ธ) คาใชจายและ/หรือคาธรรมเนียมตางๆ ที่เก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย การลงทุนในหลักทรัพย เชน คานายหนาซ้ือขายหลักทรัพย 
คาประกันความเส่ียงอันเนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน และ/หรืออัตราดอกเบี้ย เปนตน ตามท่ีจายจริง 
(น) คาใชจายที่เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพยลวงหนาของผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในตางประเทศ (ถา
มี) ตามที่จายจริง 
(บ) คาใชจายที่เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถามี) ตามที่จายจริง 
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การคิดคาใชจายตาม (1) และ (2) จะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทย  
 

(3) คาธรรมเนียมที่เก่ียวกับการซ้ือหลักทรัพย ซึ่งจะรวมอยูในตนทุนของคาซ้ือหลักทรัพยเม่ือมีการซ้ือหลักทรัพยและคาธรรมเนียมที่
เก่ียวกับการขายหลักทรัพยจะถูกหักจากคาขายหลักทรัพยเม่ือมีการขายหลักทรัพย ไดแก  
(ก) คาอากรแสตมป  
(ข) คาธรรมเนียมหรือคานายหนาการซ้ือขายหลักทรัพย  
(ค) คาใชจายอื่น ๆ (ถามี)  
 

(4) คาใชจายท่ีเก่ียวของกับการจัดการกองทุนซึ่งมิไดระบุไวในขอ 23.2 (ถามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงิน
และเวลาท่ีเกิดคาใชจายนั้นจริง ทั้งนี้ การเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวจะไมเกินรอยละ 0.05 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนโดย
บริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบสวนท่ีเกินกวาอัตราท่ีกําหนดในกรณีที่มีคาใชจายตามขอ (4) บริษัทจัดการจะเปดเผยแยกเปนรายการ
อยางชัดเจนในหนังสือชี้ชวนฉบับขอมูลสําคัญที่ผูลงทุนควรทราบและในรายงานประจําป ซึ่งบริษัทจัดการ จัดทําเม่ือส้ินรอบระยะเวลา
บัญชีแตละป  
อนึ่ง คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีสามารถประมาณการไดซึ่งเรียกเก็บจากกองทุน เม่ือรวมกันแลวไมเกินรอยละ 5.00 ตอป ของมูลคา
ทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนาย
ทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ ทั้งนี้ คาธรรมเนียม
และคาใชจายดังกลาวไมรวมคาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่ไมสามารถประมาณการได อาทิ คาใชจายที่เกิดจากการขอมติผูถือหนวย/
แกไขโครงการ คาใชจายในการดําเนินคดี ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ เปนตน โดยจะเรียกเก็บตามที่จายจริง อยางไรก็ตาม ผูลงทุนสามารถ
ดูรายละเอียดคาใชจายที่เรียกเก็บจริงไดในหนังสือชี้ชวนสวนสรุป ใหมทุกรอบปบัญชี เพื่อแสดงรายละเอียดขอมูลเก่ียวกับกองทุน ณ วัน
ส้ินปบัญชีที่ผานมา 
• คาใชจายตามขอ (1) และขอ (2) จะถูกเปดเผยเปนยอดรวมของคาใชจาย ปรากฎในรายการคาใชจาย การดําเนินงานในงบกําไร
ขาดทุน ของกองทุนซึ่งเปนสวนหนึ่งของรายงานประจําป  
 

ทั้งนี้ คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดของกองทุน จะบวกดวยภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี)  

 

อยางไรก็ตาม หากมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะเปล่ียนแปลงการรับรูภาษีตาง ๆ ดังกลาวโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว  
 

หมายเหตุ :  
*บริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียมทุกวันที่มีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิโดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนในแตละวันที่
คํานวณน้ันเปนฐานในการคํานวณคาธรรมเนียม โดยคาธรรมเนียมดังกลาวจะบวกดวยภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด
ในทํานองเดียวกัน (ถามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเปนรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันส้ินเดือน 
 

** คาใชจายเพื่อการดําเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บตามจํานวนท่ีจายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจายทั้งจํานวน หรือทยอย
ตัดจายตามระยะเวลาการใชงานของคาใชจายนั้น  
 

*** คาธรรมเนียมที่เก่ียวกับการซ้ือหลักทรัพย ซึ่งจะรวมอยูในตนทุนของคาซ้ือหลักทรัพยเม่ือมีการซ้ือหลักทรัพยและคาธรรมเนียมที่
เก่ียวกับการขายหลักทรัพยจะถูกหักจากคาขายหลักทรัพยเม่ือมีการขายหลักทรัพย 
  

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาท่ีเกิดคาใชจายนั้นจริง 
 



 

 
กองทุนเปดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซเีอสไอ 300 ไชนา แทรก็เกอร 

46 

 

ทั้งนี้ การตัดคาใชจายดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทยและหากมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงการรับรูภาษีตาง ๆ ดังกลาวโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว  
 

23.3. การเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย :  
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย ตามขอ 23.1 และขอ 23.2 โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติม
โครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดังตอไปนี้  
 

23.3.1. กรณีที่บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียม หรือคาใชจายเพิ่ม บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายของ
กองทุนรวมเพ่ิมเติมในจํานวนเกินกวารอยละ 5 ของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมภายในระยะเวลา 1 ปมิได เวนแตในกรณีท่ีไดรับมติ
โดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
และในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียม หรืออัตราคาใชจายเพิ่มเติมบริษัทจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 
วัน ตามวิธีการดังตอไปนี้กอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มดังกลาว 

(1)  ประกาศหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ เปนเวลา 3 วันติดตอกัน และ 
(2) ติดประกาศไว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ที่ใชเปนสถานท่ี

ในการซื้อขายหนวยลงทุน 
 

23.3.2 กรณีที่บริษัทจัดการจะมีการลดคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย 
บริษัทจัดการจะติดประกาศการลดคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย ไว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดตอทุกแหงของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ที่ใชเปนสถานท่ีในการซื้อขายหนวยลงทุน 
 

ทั้งนี้ การเปล่ียนแปลงตามขอ 23.3.1 และขอ 23.3.2 ขางตน บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแตวัน
เปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย 
 

23.3.3 กรณีที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของมีการเปล่ียนแปลงหลักเกณฑใน
การคิดคาธรรมเนียม หรือคาใชจายของกองทุนรวมตามที่ระบุในขอ 23.1 และ 23.2 เปนอยางอื่นในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะเปล่ียนแปลงวิธีการคิดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามหลักเกณฑที่บังคับใชใหมโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว  
 

24. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวย
ลงทุน หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง :  
24.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน  
1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด โดยมูลคาทรัพยสินของกองทุนจะคํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนที่ลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินใน
ตางประเทศรวมกับมูลคาทรัพยสินสุทธิที่กองทุนลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินในประเทศ เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเปนอยางอื่น การใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราสกุลตางประเทศ เพื่อคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวย
ลงทุนเปนเงินบาท ในกรณีที่มิไดมีการทําสัญญาประกันความเส่ียง บริษัทจัดการจะใชอัตราแลกเปล่ียนที่เหมาะสม ณ วันทําการนั้นเปน
เกณฑในการคํานวณ โดยอัตราแลกเปล่ียนดังกลาวเปนอัตราแลกเปล่ียนที่บริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนตกลงรวมกัน 
ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงคจะเปล่ียนแปลงการดําเนินการดังกลาว บริษัทจัดการจะตองขอความเห็นชอบจากผูดูแล
ผลประโยชนกอนทุกคร้ัง  
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2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
ของกองทุนรวมเปด ตามระยะเวลาดังตอไปนี้ 
(2.1) คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนทุกส้ินวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน ทั้งนี้ จะใชราคาปดที่ประกาศลาสุด (ใน
ตางประเทศ) ของหลักทรัพยที่กองทุนไปลงทุนเปนเกณฑในการคํานวณ 
เวนแตกรณีที่กองทุนตางประเทศไมไดประกาศ และหรือนําสงขอมูลมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศใหกับบริษัทจัดการ และ/
หรือกองทุนตางประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการตอเนื่องกันจนเปนเหตุใหบริษัท
จัดการไมสามารถคาํนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนทุกส้ินวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนได บริษัทจัดการจะคํานวณ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนโดยไมชักชา ทั้งนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการไดรับมูลคาหนวยลงทุนของกองทุน
ตางประเทศ 
 

(2.2) คํานวณราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนทุกส้ินวันสงคําส่ังซื้อขายหนวยลงทุน ทั้งนี้ ใหใชมูลคาหนวยลงทุน ณ 
ส้ินวันสงคําส่ังซ้ือขายหนวยลงทุนนั้นเปนเกณฑในการคํานวณราคาดังกลาว  
 

เวนแตกรณีที่กองทุนตางประเทศไมไดประกาศ และหรือนําสงขอมูลมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศใหกับบริษัทจัดการ และ/
หรือกองทุนตางประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการตอเนื่องกันจนเปนเหตุใหบริษัท
จัดการไมสามารถคํานวณราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนทุกส้ินวันสงคําส่ังซื้อขายหนวยลงทุนได บริษัทจัดการจะ
คํานวณราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยไมชักชา ทั้งนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการไดรับมูลคา
หนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ 
 

(2.3) ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนของวันดังตอไปนี้  
(ก) วันที่รับคําส่ังซ้ือขายหนวยลงทุนลาสุด โดยใหประกาศภายในวันทําการถัดไป  
(ข) วันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล โดยใหประกาศภายในวันทําการถัดไป  
เวนแตกรณีที่กองทุนตางประเทศไมไดประกาศ และหรือนําสงขอมูลมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศใหกับบริษัทจัดการ และ/
หรือกองทุนตางประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการตอเนื่องกันจนเปนเหตุใหบริษัท
จัดการไมสามารถประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนภายในวันทําการถัดไปได บริษัทจัดการจะประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
มูลคาหนวยลงทุนโดยไมชักชา ทั้งนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหนวย
ลงทุน 
 

(2.4) ประกาศราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันที่รับคําส่ังซื้อขายหนวยลงทุนลาสุด โดยใหประกาศ ภายใน
วันทําการถัดไป ทั้งนี้ การประกาศราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนจะใชตะกราหลักทรัพยที่กําหนดโดยบริษัทจัดการ
แทน 
 

เวนแตกรณีที่กองทุนตางประเทศไมไดประกาศ และหรือนําสงขอมูลมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศใหกับบริษัทจัดการ และ/
หรือกองทุนตางประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการตอเนื่องกันจนเปนเหตุใหบริษัท
จัดการไมสามารถประกาศราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน ภายในวันทําการถัดไปได บริษัทจัดการจะประกาศ
ราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยไมชักชา ทั้งนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการคํานวณราคาขาย
หนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน 
 

การประกาศมูลคาและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ใหบริษัทจัดการปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(1) ใชตัวเลขทศนิยมตามที่กําหนดไวในขอ 3. และตองไดรับการรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว 
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(2) ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ไดกระทําผานระบบเผยแพรขอมูลมูลคาหนวยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) 
หรือชองทางอื่นที่สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไปก็ได 
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพรายวันอยางนอยหนึ่งฉบับเพื่อใหผูลงทุนทราบขอมูลดังกลาวภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใช
ประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได  
(4) จัดใหมีขอมูลดังกลาวไว ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแหงที่ผูรวมคาหนวยลงทุนใชซื้อขายหนวยลงทุน เวน
แตในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอมูลดังกลาวดวยหรือไมก็ได 
 

มูลคาหนวยลงทุน หมายถึง มูลคาทรัพยสินสุทธิหารดวยจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดเมื่อส้ินวันทําการท่ีคํานวณน้ัน  
 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่ประกาศขางตน ตองไดรับการรับรองโดยผู     
ดูแลผลประโยชน  
 

ในกรณีที่มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน จํานวนหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนของกองทุน
รวมเปดไมถูกตอง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 

3. การใชตัวเลขทศนิยมของมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน หรือจํานวนหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมเปด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้  
(3.1) คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิเปนตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากล  
(3.2) คํานวณมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลคาหนวย
ลงทุนเพื่อใชในการคํานวณ ราคาขายหนวยลงทุนจะปดเศษทศนิยมตําแหนงที่ 4 ขึ้น สวนมูลคาหนวยลงทุนเพื่อใชในการคํานวณราคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง  
(3.3) ประกาศมูลคาหนวยลงทุนตามที่คํานวณไดใน (3.2) เปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหนงโดยตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง และ
ประกาศราคาขายและราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามที่คํานวณไดใน (3.2)  
(3.4) คํานวณจํานวนหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากล แตจะใชผลลัพธเปน
ตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหนงโดยตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง  
 

ในกรณีที่มีผลประโยชนเกิดขึ้นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชนนั้นรวมเขาเปนทรัพยสินของกองทุน
รวมเปด 
 

4. ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอ 2. เม่ือมีเหตุการณดังตอไปนี้ 
(1) เม่ือบริษัทจัดการกองทุนรวมไมขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน โดยใหไดรับยกเวน
ในชวงระยะเวลาดังกลาว 
(2) เม่ือมีเหตุที่บริษัทจัดการกองทุนรวมตองเลิกกองทุนรวม โดยใหไดรับยกเวนต้ังแตวันที่ปรากฎเหตุดังกลาว 
 

24.2. หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง  
1.ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองนอยกวาหน่ึงสตางค หรือตางจากราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง
ต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไป แตไมถึงรอยละ 0.5 ของราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง บริษัทจัดการจะจัดทําและสงรายงานใหผูดูแลผลประโยชน
ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่พบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง และจัดใหมีสําเนารายงานดังกลาวไว ณ ที่ทํา
การของบริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได โดยรายงานดังกลาวจะมีรายการอยางนอย ดังตอไปนี้  
(1) ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตอง  
(2) ราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง  
(3) สาเหตุที่ทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง  
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(4) มาตรการปองกันเพื่อมิใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง ทั้งนี้ เวนแตในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอก
ที่ไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดคร้ังสุดทายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไม
ถูกตอง  
 

ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซ่ึงทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตองตามวรรคหนึ่งมีผลตอเนื่องตอการคํานวณราคาหนวยลงทุนคร้ัง
ตอไป เชน การกําหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เปนตน บริษัทจัดการจะแกไขราคาหนวยลงทุนใหถูกตองนับแตวันที่บริษัทจัดการพบวา
ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองดวย  
 

2. ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราต้ังแตรอยละ 0.5 
ของราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหนวยลงทุนยอนหลังนับแตวันที่พบราคาหนวยลงทุนไมถูกตองจนถึงวันที่
ราคาหนวยลงทุนถูกตอง และดําเนินการดังตอไปนี้เฉพาะวันที่ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่ง
สตางคขึ้นไป และคิดเปนอตัราสวนต้ังแตรอยละ 0.5 ของราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง  
(1) จัดทํารายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาใหเสร็จส้ินภายในวันทําการถัดจากวันที่พบวาราคาหนวยลงทุน
นั้นไมถูกตอง และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนภายในวันทําการถัดจากวันที่คํานวณราคาหนวยลงทุนเสร็จส้ิน เพื่อใหผูดูแล
ผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานดังกลาวภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการสงรายงานใหผูดูแลผลประโยชน ทั้งนี้ รายงาน
ดังกลาวจะมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้  
(ก) ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตอง  
(ข) ราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง  
(ค) สาเหตุที่ทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง  
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเม่ือพบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง  
 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดใหมีสําเนารายงานตาม (1) ไว ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถ
ตรวจสอบได  
 

(2) แกไขราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองใหเปนราคาหนวยลงทุนที่ถุกตองภายในวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานการแกไข
ราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  
(3) ประกาศช่ือกองทุนรวมที่มีการแกไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปที่มีการแกไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพรายวันอยางนอยหนึ่ง
ฉบับภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานดังกลาว  
(4) ชดเชยราคาใหแลวเสร็จและแจงเปนหนังสือใหผูซื้อหนวยลงทนุหรือผูขายคืนหนวยลงทุนที่ไดซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุนในชวง
ระยะเวลาท่ีราคาหนวยลงทุนไมถูกตองทราบถึงการแกไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแล
ผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานดังกลาว  
(5) จัดทํารายงานมาตรการปองกันเพื่อมิใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง และสงรายงานดังกลาว พรอมทั้งสําเนารายงานการแกไขราคา
ยอนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จัดทําตาม (1) ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแล
ผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคานั้น เวนแตในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง
มีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกท่ีไมอาจควบคุมได บริษัทจัดการจะไมสงรายงานมาตรการปองกันใหสํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. 
แตจะสงสําเนาเอกสารท่ีผูดูแลผลประโยชนรับรองวาการที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได
แทน  
 

3. ในการชดเชยราคาตามขอ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้  
(1) กรณีราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตํ่ากวาราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้  
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(ก) กรณีที่เปนการขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหนวยลงทุนของผูซื้อหนวยลงทุนเปนจํานวนซ่ึงมีมูลคาเทากับสวนตางของ
ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง  
หากปรากฏวาผูซื้อหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยู หรือมีหนวยลงทุนเหลืออยูนอยกวาจํานวนหนวยลงทุนที่จะตองลด บริษัท
จัดการจะจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาท่ีขาดอยู หรือลดจํานวนหนวยลงทุนที่เหลืออยูนั้นและ
จายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาท่ีขาดอยู แลวแตกรณี เพื่อชดเชยราคาใหแกกองทุนเปด เวนแตการที่
ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดครั้งสุดทายของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนรับรองวามีสาเหตุดังกลาว 
(ข) กรณีที่เปนการรับซื้อคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนของผูขายคืนหนวยลงทุนเปนจํานวนซ่ึงมีมูลคาเทากับ
สวนตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง หรือจายเงินของกองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคา 
เพื่อชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุน แตหากปรากฏวาผูขายคืนหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยู บริษัทจัดการจะจายเงินของ
กองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุน  
 

(2) กรณีราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองสูงกวาราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้  
(ก) กรณีที่เปนการขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนของผูซื้อหนวยลงทุนเปนจํานวนซ่ึงมีมูลคาเทากับสวนตาง
ของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง หรือจายเงินของกองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาใหแกผูซื้อหนวยลงทุน  
(ข) กรณีที่เปนการรับซื้อคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหนวยลงทุนของผูขายคืนหนวยลงทุนเปนจํานวนซ่ึงมีมูลคาเทากับ
สวนตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง  
 

หากปรากฏวาผูขายคืนหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยู หรือมีหนวยลงทุนเหลืออยูนอยกวาจํานวนหนวยลงทุนที่จะตองลด บริษัท
จัดการจะจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาท่ีขาดอยู หรือลดจํานวนหนวยลงทุนที่เหลืออยูนั้นและ
จายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาท่ีขาดอยู แลวแตกรณี เพื่อชดเชยราคาใหแกกองทุนเปด เวนแตการที่
ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดครั้งสุดทายของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนรับรองวามีสาเหตุดังกลาว  
 

ในกรณีที่บริษัทจัดการตองชดเชยราคาเปนเงินใหแกผูซื้อหนวยลงทุนหรือผูขายคืนหนวยลงทุนรายใดมีมูลคาไมถึงหนึ่งรอยบาท บริษัท
จัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจายในโอกาสแรกที่มีการจายเงินใหผูถือหนวยลงทุน แตถาบุคคลดังกลาวไมมีสถานะเปนผูถือ
หนวยลงทุนแลว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาใหแลวเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานการ
แกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา 
การจายเงินของกองทุนเปดเพื่อชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซื้อหนวยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการอาจ
จายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปดก็ได  
 

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง เชน คาใชจายในการประกาศการแกไขราคาตาม
ขอ 2 (3) ในหนังสือพิมพ คาออกเช็ค คาใชจายในการจัดสงเงินชดเชยราคาใหแกผูซื้อหนวยลงทุนและผูขายคืนหนวยลงทุน เปนตน เวน
แตในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได  
 

25. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปของกองทุนรวม :  
วันที่ส้ินสุดรอบบัญชี : วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน 
วันที่ส้ินสุดรอบบัญชีคร้ังแรกวันที่ : 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 
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26. การกําหนดเวลา และวิธีการจายเงนิปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธในการพิจารณาจายหรือไมจายเงินปนผล ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยในกรณีที่บริษัทจัดการจะ
จายเงินปนผลนั้น จะจายจากกําไรสะสมหรือกําไรสุทธิ เม่ือกองทุนมีกําไรสะสมหรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที่จายเงินปนผล และการ
จายเงินปนผลดังกลาวจะไมทําใหกองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจายเงนิปนผล ทั้งนี้ การจายเงินปนผลดังกลาวจะ
ไมเกินปละ 4 คร้ัง โดยจะพิจารณาจายในอัตราไมเกินรอยละ 100 ของกําไรสะสม หรือกําไรสุทธินั้นๆ  
 

อนึ่ง ในกรณีที่มีการจายเงินปนผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลโดยปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
(1) ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลตองเปนผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของกองทุน ณ วันปด
สมุดทะเบียนหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล ตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละราย 
(2) บริษัทจัดการจะประกาศการจายเงินปนผล วันปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผลและอัตราเงินปนผล โดยปฏิบัติ
ดังตอไปนี้ 
(ก) ประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ 
(ข) ปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และจัดใหมีประกาศดังกลาวไว ณ สถานที่ติดตอ 
ทุกแหงของตัวแทนขายหรือรับซื้อคืนที่ใชในการซ้ือขายหนวยลงทุน 
(ค) สงหนังสือแจงผูดูแลผลประโยชน และผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน 
(3) นายทะเบียนจะจายเงินปนผลเปนเช็คขีดครอมเฉพาะส่ังจายในนามผูถือหนวยลงทุนทางไปรษณียตามที่อยูที่ผูถือหนวยลงทุนระบุไว
ในแบบคําขอเปดบัญชีกองทุนเปด หรือจายเปนเงินโอนเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในแบบคําขอเปดบัญชีกองทุน
เปดทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการใหมีการจายเงินปนผลภายใน 30 วันนับต้ังแตวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุน 
(4) ผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันปดสมุดทะเบียนหนวยลงทุนจะไดรับเงินปนผลซึ่งถือเปนเงินไดพึง
ประเมิน ซึ่งตองนําไปคํานวณภาษี เงินปนผลที่จายนี้ยอมทําใหมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุนลดลงเทาจํานวนเงินปนผลบริษัท
จัดการอาจจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุนดวยวิธีการที่ตางกันสําหรับหนวยลงทุนที่ขายในชวงระยะเวลาที่ตางกันก็ได โดยปฏิบัติ
เพิ่มเติมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจํานวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
บริษัทจัดการจะไมนําเงินปนผลจํานวนดังกลาวไปใชเพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชนของกองทุน 
 

ขอจํากัดในการจายเงินปนผล 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนในสวนที่เกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน เวนแตเปนกรณีที่ไดรับ
ยกเวน ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่
ของบริษัทจัดการ 
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที่ไมอาจจายเปนเงินปนผลออกจากบัญชีและทรัพยสินของกองทุนรวม และไมนํา
เงินดังกลาวมารวมคํานวณเปนมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม และจะสงเงินดังกลาวใหเปนรายไดของแผนดิน 
 

27. สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน :  
27.1. สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :  
บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนตกลงยินยอมใหบริษัทจัดการทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน ตามเงื่อนไขการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 
ตามที่ระบุในขอ 16 “การรับซื้อคืนหนวยลงทุน” 
 

27.2. สิทธิในการรับเงินปนผล :  
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิในการไดรับเงินปนผลตามที่ระบุไวในโครงการ 
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27.3. สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :  
ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะโอนหนวยลงทุนจะตองทําตามขั้นตอนการโอนหนวยลงทุนและชําระคาธรรมเนียมการโอนตามที่นาย
ทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด 
 

27.4. สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :  
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวมได ตอเม่ือไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ทั้งนี้ เปนไปตามหัวขอ "วิธีการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีจัดการ" 
 

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัท
จัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยช่ือผูถือหนวยลงทุน (omnibus account) ตองไมนับคะแนน
เสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  
 

27.5. สิทธิในการไดรับเงินคืนเม่ือเลิกโครงการ :  
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับหลักทรัพยหรือเงินคืนเม่ือเลิกกองทุน ตามวิธีการที่บริษัทจัดการระบุไวในขอ 29 และขอ 30 โดยบริษัท
จัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเปนผูชําระบัญชีโดยจะไดดําเนินการใหมีการจําหนายทรัพยสิน
ของโครงการชําระภาระหน้ีสินของโครงการ และแจกจายเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเฉล่ียตามจํานวนหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมด
ในขณะท่ีเลิกกองทุนรวม 
 

27.6. สิทธิประโยชนอื่นๆ :  
ไมมี  
 

28. วิธีการแกไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ :  
28.1 การแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ หากมิไดกระทําตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิด
ตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมจะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน  
 

ในกรณีที่การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ ไดกระทําตามมติของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหนวย
ลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดมีมติใหแกไข 
 

อยางไรก็ดี ในการแกไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไมเกินรอยละ  55  
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการหรือในกรณีที่เปนกองทุนรวมที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุน หากปรากฏวา
มติของผูถือหนวยลงทุนเม่ือคํานวณเฉพาะหนวยลงทุนแตละชนิด มีจํานวนไมเกินรอยละ 55 ของจํานวนหนวยลงทุนชนิดนั้น ใหบริษัท
จัดการกองทุนรวมสงเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการขอมติและการนับมติไปยังผูดูแลผลประโยชน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรับรองผลการ
นับมตินั้น  
 

ทั้งนี้ มติของผูถือหนวยลงทุนตามขางตน หมายความวา มติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกัน
เกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผูถือหนวยลงทุนทุกราย และจะประกาศ
ในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ ภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ วันที่ได
มีมติใหแกไขเพิ่มเติมแลวแตกรณี 
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28.2 ในการแกไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไมสามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนได เนื่องจากขอจํากัดใน
การนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวย
ลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตาม
แนวทางที่สํานักงานกําหนดได 
 

28.3 การแกไขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจัดการที่มีลักษณะเปนการใหประโยชนตอผูถือหนวยลงทุน หรือเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย
และหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บริษัทจัดการอาจขอรับความเห็นชอบการแกไข
เพิ่มเติมโครงการดังกลาวจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได โดยการย่ืนคําขอเปนหนังสือ พรอมทั้งรายละเอียดของโครงการท่ีแกไข
เพิ่มเติมแลวและคํารับรองของผูดูแลผลประโยชน 
 

เม่ือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรับคําขอและเอกสารหลักฐานที่ครบถวนถูกตองตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบใหแกไขเพิ่มเติมโครงการได 
 

ทั้งนี้ การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีจัดการตามขอ 28.1 และ 28.2 บริษัทจัดการจะแจงการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือ 
วิธีจัดการไปยังผูถือหนวยลงทุนทุกคน และประกาศในหนังสือพิมพรายวันแหงทองถ่ินอยางนอย 1 ฉบับภายใน 15 วัน 
นับต้ังแตวันถัดจากวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ไดมีมติใหแกไขเพิ่มเติมแลวแต 
กรณี 
 

28.4 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว 
โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติใหเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

29. การเลิกโครงการจดัการกองทุนรวม :  
เงื่อนไขพิเศษในการเลิกกองทุน : 
29.1. หากปรากฏวากองทุนเปดใดมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปนจํานวนดังนี้ 
(1) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวาสามสิบหารายในวันทําการใด ๆ ภายหลังจากวันทําการถัดจากวันที่กองทุนจดทะเบียน
ตอตลาดหลักทรัพยฯ 
(2) มูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวท้ังหมดโดยคํานวณตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวาหาสิบลานบาทในวันทํา
การใด และบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุนรวม 
(3) มีการขายคืนหนวยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด แตไมรวมถึงกรณีที่
เปนการขายคืนหนวยลงทุนของกองทนุรวมตลาดเงิน และการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหนวยลงทุน   
(4) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาหาวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวาสองในสาม
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด แตไมรวมถึงกรณีที่เปนการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และการขาย
คืนหนวยลงทุนของกองทนุรวมหนวยลงทุน   
  

29.2. เม่ือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่ังใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนเปดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจน
กอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนเปด หรือไมปฏิบัติตามหนาที่ของตน  
 

29.3. เม่ือไดรับความเห็นชอบตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดเเลว
ทั้งหมดของโครงการจัดการ  
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29.4 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดต้ังและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังตอไปนี้ 
(1) มีการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแยงกับ
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําส่ังที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว 
(2) มีการจําหนายหนวยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิไดปฏบิัติหรือดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการเสนอขาย
หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการจัดสงหรือ
แจกจายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหนวยลงทุน 
(3) ในกรณีทีเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎขอเท็จจริงวามีผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนบุคคลอื่นใดที่
มิใชผูลงทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม 
(4) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมปฏิบัติหรือไมสามารถดําเนินการตามคําส่ังของสํานักงานตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ 
 

29.5 เม่ือสํานักงานมีคําส่ังเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเม่ือสํานักงานมีคําส่ังเพิกถอนการอนุมัติจัดต้ังกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุน  
 

29.6 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่เลิกกองทุน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว หากเกิดเหตุการณ
ดังตอไปนี้ 
(1) ผูจัดการกองทุนพิจารณาแลวเห็นวาสถานการณการลงทุนในตางประเทศไมเหมาะสม 
(2) กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบที่เก่ียวของกับวงเงินที่ไดรับอนุญาตใหนําเงินไปลงทุนในตางประเทศ 
(3) กรณีที่ไมสามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคลองกับวัตถุประสงค และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของโครงการ 
(4) กรณีที่กองทุนรวมมีจํานวนเงินที่ไดจากการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกไมเพียงพอตอการจัดต้ังกองทุน เพื่อนําเงินไปลงทุนใน
ตางประเทศไดอยางเหมาะสม 
(5) กรณีมีเหตุใหเช่ือไดวาเพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม 
(6) กรณีที่กองทุน W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker® มีประเภทและชนิดของหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่กองทุนเปดดับเบิลยูไอเอสอี 
เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชนา แทร็กเกอร ไมอาจลงทุนได โดยประเภทและชนิดของทรัพยสินดังกลาวจะตองไมขัดหรือแยงกับประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

30. การดําเนนิการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :  
บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังตอไปนี้ 
1 ยุติการรับคําส่ังซ้ือและคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนต้ังแตวันทําการท่ีปรากฏเหตุตามขอ 29.1  
2. แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียลงทะเบียน รวมท้ังแจงเปนหนังสือใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้ ภายในวัดถัดจากวันที่บริษัทจัดการทราบเหตุตามขอ 29.1  
3. จําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนภายในวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการทราบเหตุตามขอ 29.1 เพื่อรวบรวมเงิน
เทาที่สามารถกระทําไดเพื่อชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ 
4. ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมไดตามขอ 3. ใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแตวันที่บริษัท
จัดการทราบเหตุตามขอ 29.1 และเม่ือไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแลวใหถือวาเปนการเลิกกองทุน 
 

เม่ือไดดําเนินการตามขอ 1. ถึง 4. แลว หากมีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคงเหลืออยูจากการดําเนินการตามขอ 3. บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม 
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ในกรณีที่บริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังตอไปนี้ 
(ก) แจงเปนหนังสือใหผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียลงทะเบียน รวมท้ังแจงเปนหนังสือ
ใหผูดูแลผลประโยชนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกอนวันเลิกกองทุนเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ เวนแตสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเปนอยางอื่น และอาจกระทําการดวยวิธีอื่นใด เพื่อใหประชาชนรับทราบขอมูลในเร่ืองดังกลาวได 
(ข) จําหนายทรัพยสินของกองทุนเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย และต๋ัวสัญญาใช
เงินที่มีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเม่ือทวงถาม ใหเสร็จส้ินกอนวันเลิกกองทุน เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควร 
 

31. การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉล่ียเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเม่ือเลิกโครงการ :  
บริษัทจัดการจะจัดใหมีการชําระบัญชี โดยจะแตงต้ังผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบเพื่อทําหนาที่
รวบรวม และแจกจายทรัพยสินที่คงเหลือจากการชําระหนี้สินของกองทุนรวมแลวใหแกผูถือหนวยลงทุนรวมทั้งทําการอยางอื่นตามแต
จําเปนเพื่อชําระบัญชีกองทุนใหเสร็จส้ิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับ
คาใชจายและเงินคาตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจายจากทรัพยสินของกองทุนรวมและผูชําระบัญชีจะดําเนินการ
เฉล่ียเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามมูลคาทรัพยสินสุทธิเทาที่คงเหลืออยูตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนถืออยูตาม
หลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ 
 

เม่ือไดชําระบัญชีเสร็จเรียบรอยแลว ผูชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลว หากปรากฏวายังมีทรัพยสินคงคางอยูใหผูชําระบัญชีจัดการโอน 
ทรัพยสินดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

32. ขอกําหนดอ่ืน ๆ : 
32.1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที่เห็นสมควรในกรณีที่
สวนราชการตางๆ เชน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย ธนาคารแหงประเทศไทย และ/หรือ
หนวยงานอื่นใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายไดมีการปรับเปล่ียน แกไขเพิ่ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ ส่ังการ ผอนผันในเร่ืองตางๆ ที่
เก่ียวเนื่องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการจัดต้ังจัดการ และ/หรือวิธีการ
บริหารจัดการกองทุนไมวาจะเปนเร่ืองของกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื่อนไข หรือรายละเอียดตาง ๆ ฯลฯ ทั้งนี้ โดย
ถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว อาทิเชน เร่ืองที่เก่ียวกับการเพิ่ม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต 
การแตงต้ังผูจัดการกองทุนรวม การคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน การเพิ่มหรือยกเลิกจํานวนหนวย
ลงทุน และการชําระเงินใหผูขายคืนหนวยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ่มเติมกรณีไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือขาย
คืนหนวยลงทุน หรือการหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน เปนตน ทั้งนี้ การแกไขเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมดังกลาว จะตอง
เปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผอนผัน ส่ังการ ใหสามารถกระทําได 
 

32.2) ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยขอ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
หลักเกณฑเก่ียวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปล่ียนให
บริษัทจัดการรายอื่นเขาจัดการกองทุนรวมแทน ดวยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวย
ลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรืออาจรูถึงการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกลาว ทั้งนี้ หากมีเหตุจําเปนและสมควร 
บริษัทจัดการอาจขอใหสํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหมจะคํานึงถึงประโยชนของผู
ถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในกรณีที่มีคาใชจายเกิดขึ้นจากการเปล่ียนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
ดังกลาว 
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หากบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป 
 

32.3) ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 
บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดจะถือหนวยลงทุนไดไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน
รวม ยกเวนในกรณีเขาขอยกเวนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยเร่ืองหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุน
ในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ  
 

ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขเก่ียวกับสิทธิของผูถือหนวยลงทุนกรณีที่ถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน ดังนี้ 
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผูถือหนวยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหนวยลงทุน ในกรณีที่การถือหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุม
บุคคลเดียวกันใดเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 
 

(2) การจํากัดสิทธิรับเงินปนผลของผูถือหนวยลงทุนที่มีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 
(ก) บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน จะถูกจํากัดสิทธิรับเงินปนผลในสวนท่ีถือเกิน
นั้น เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ 
1. การเกินสัดสวนการถือหนวยลงทุนมิไดเกิดจากการไดหนวยลงทุนมาเพิ่มเติม 
2. การเกินสัดสวนการถือหนวยลงทุนเปนกรณีขอยกเวนขอจํากัดการถือหนวยลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ไดรับการยกเวนตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปนผลสวนที่ถูกจํากัดสิทธิตาม (ก) ใหเปนรายไดของแผนดิน 
(ค) ในระหวางการดําเนินการเพื่อยกเงินปนผลใหเปนรายไดของแผนดินบริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปนผลสวนดังกลาวออก
จากทรัพยสินอื่นของกองทุนรวมโดยไมนํามารวมคํานวณเปนมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม 
 

(3) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวน
ที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวย
ลงทุนหากเปนการขอมติรายชนิดหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนท่ีเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนชนิด
นั้น เวนแตชนิดหนวยลงทุนนั้นมีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเพยีงรายเดียวหรือกลุมเดียวเปนผูถือหนวยลงทุนชนิดนั้น บริษัท
จัดการจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวเต็มตามจํานวนท่ีถืออยู 
 

32.4) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เปนผูใหบริการ อันเนื่องมาจากการใชบริการของบุคคลดังกลาว
ในการจัดการกองทุนได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
(1) ผลประโยชนตอบแทนที่รับไวนั้นตองเปนทรัพยสินที่มีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของความเปนกองทุน
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ 
(2) ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลนั้นบอยคร้ังเกินความจําเปนเพื่อใหกองทุนไดรับประโยชนจาก
บุคคลดังกลาว (churning) 
 

ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่งใหแกกองทุนที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทตองกระทําดวยความเปน
ธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยที่อาจมีไวไดของกองทุนนั้นดวย 
 

บริษัทจัดการไมสามารถรับ soft commission เพื่อประโยชนของบริษัทได เนื่องจากเปนขอหามที่โดยกฎและโดยวิชาชีพเปนเร่ืองที่ไมพึง
กระทํา เวนแตเปนการรับผลประโยชนที่ผูใหบริการจัดใหแกบริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เปนประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการประกาศไวภายในบริษัท ซึ่งผูถือหนวยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี้ไดที่ www.ktam.co.th " 
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32.5) การกูยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน 
บริษัทจัดการอาจกูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนในนามกองทุนได โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด ดังตอไปนี้ 
(1) กูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนไดเฉพาะเพ่ือบริหารสภาพคลองของกองทุน 
(2) เงินที่ไดจากการกูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนตองนํามาชําระใหแกผูถือหนวยลงทุนเปนคาขายคืนหนวยลงทุน 
(3) จํานวนเงินกูยืมเม่ือรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน ตองไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน เวนแตในกรณี
จําเปนและสมควรเพื่อคุมครองประโยชนผูถือหนวยลงทุนอันเนื่องมาจากปญหาความผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุน
ในวงกวาง สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผอนผันอัตราดังกลาวได แตตองไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน 
(4) คูสัญญาในการกูยืมเงินเม่ือรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนตองเปนผูลงทุนสถาบัน และไมเปนผูดูแลผลประโยชนของ
กองทุนนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คูสัญญาเปนกองทุนสวนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนสวนบุคคลหรือกองทุนรวมนั้นจะตองไมอยูภายใตการ
จัดการของบริษัทจัดการนั้นเอง 
(5) จัดทํารายงานพรอมระบุสาเหตุของการกูยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน และสงใหผูดูแลผลประโยชนของ
กองทุน ภายใน 3 วันทําการนับแตวันทําสัญญากูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน  
การกูยืมเงินดังกลาวขางตน บริษัทจัดการอาจทําคําขอวงเงินสินเช่ือไวลวงหนา (credit line) ก็ได แตการกูยืมเงินแตละคร้ังตองมี
ระยะเวลาตามสัญญากูยืมเงินแตละสัญญาไมเกิน 90 วัน 
 

นอกจากนี้ การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนในนามกองทุนดังกลาวขางตน ตองใชสัญญามาตรฐานตามที่กําหนดโดยศูนยซื้อ
ขายตราสารหน้ีไทย หรือบริษัทหลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด แลวแตกรณี หรือใชสัญญามาตรฐานตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และตองมีอายุสัญญาไมเกิน 90 วัน 
 

ทั้งนี้ ใหบริษัทจัดการจัดทําและจัดสงรายงานการกูยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนตามหลักเกณฑ และวิธีการที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

32.6) ตัวช้ีวัดของกองทุนนี้ควรเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของ กองทุน W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker® ที่แปลงกลับมาเปน
สกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน เปนดัชนีอางอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
เปล่ียนแปลงดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงานดังกลาวได เพ่ือใหสอดคลองกับกองทุนหลักในตางประเทศที่กองทุนลงทุน ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร 
 

32.7) การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน 
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑที่ออกตามมาตรา 125 (5) แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
 

ใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบียนหนวยลงทุนถูกตอง และการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการใหสิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด ๆ แกผูถือ
หนวยลงทุนที่ปรากฏรายช่ือในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากไดกระทําตามขอกําหนดในขอผูกพันหรือตามกฎหมายแลว ใหถือวา
บริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว 
 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจปฏิเสธการโอนหนวยลงทุน ในกรณีที่การถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ  
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32.8) หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน 
การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวม
ไดดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบใหดําเนินการดังกลาวและ
มีผลผูกพันตามมติ 
 

มติของผูถือหนวยลงทุนที่ใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมาย ใหถือวามตินั้นเสียไป 
 

ในกรณีที่เปนการขอมติเพื่อแกไขขอผูกพันในเร่ืองที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติโดยเสียงขางมาก
ของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ
จัดการกองทุนรวมนั้น เวนแตกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุนตองเปนไปตามหลักเกณฑ
เพิ่มเติมดังตอไปนี้ดวย 
(1) ในกรณทีี่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนไมเทากัน ให
ไดรับมติผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนชนิดที่ไดรับผลกระทบเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิด 
(2) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ใหไดรับมติผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุน
ชนิดที่ไดรับผลกระทบเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิด 
(3) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ใหไดรับมติผูถือหนวยลงทุนชนิดที่ไดรับผลกระทบเกินก่ึง
หนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนชนิดนั้น 
 

32.9)  สรุปสาระสําคัญของกองทุน W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker® 
 

ชื่อ   W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker® 
ประเภท กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)  
อายุโครงการ เปนไปตามกฏหมายและหลักเกณฑของเขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน 
วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน เพื่อสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนใหใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี CSI 300 

โดยจะลงทุนใน A Shares Access Products (AXPs) เทานั้น เพื่อสรางพอรตโฟลิโอที่มี
ลักษณะในดานตางๆ ไดแก มูลคาตลาด ประเภทอุตสาหกรรมและลักษณะการลงทุนพื้นฐาน 
(fundamental investment characteristics) ที่คลายกับสวนประกอบของดัชนี CSI 300 โดย
ใชกลยุทธการลงทุนในกลุมตัวแทน(Representative Sampling Strategy)  

ตลาดหลักทรัพยที่จดทะเบียนซ้ือขาย ตลาดหลักทรัพยฮองกง Stock Exchange of Hong Kong (SEHK – Main Board) 
สกุลเงินที่ใชในการซื้อขาย ดอลลารฮองกง (HK$) 
คาธรรมเนียมการจัดการ ไมเกินรอยละ 2.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ท้ังน้ี ปจจุบันเรียกเก็บในอัตรารอย

ละ 0.99 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม

วันที่จดทะเบียนซ้ือขายในตลาด
หลักทรัพย 

17 กรกฎาคม 2007 

Bloomberg 2827 HK Equity 
ISIN HK2827039002 

ผูบริหารกองทุน (Manager) BOCI-Prudential Asset Management Limited 
ผูดูแลผลประโยชน (Trustee) BOCI-Prudential Trustee Limited 
ผูเก็บรักษาทรัพยสิน (Custodian) BOCI-Prudential Trustee Limited 
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นายทะเบียน (Registrar) Computershare Hong Kong Investor Services Limited 
Service Agent HK Conversion Agency Services Limited 
Web Site www.boci-pru.com.hk 
 
ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับกองทุนหลัก 
กองทุนมีเปาหมายสรางผลตอบแทนกอนหักคาใชจายใหใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี CSI 300 มากที่สุด โดยใชกลยุทธลงทุนใน
กลุมตัวแทน (Representative Sampling Strategy) แทนกลยุทธลงทุนเลียนแบบดัชนี (replication strategy)  
 

ปจจุบัน นักลงทุนที่ไมไดมีสัญชาติจีน เชน กองทุนหลัก จะไมสามารถลงทุนตรงในหลักทรัพยที่เปนสวนประกอบของดัชนี CSI 300 หรือ
หุน A-Shares ได เวนแตนักลงทุนรายน้ันจะเปนนักลงทุนสถาบันตางประเทศท่ีไดรับอนุญาต (Qualified Foreign Institutional 
Investors (QFIIs)) โดย China Securities Regulatory Commission – CSRC 
 

กองทุนจึงตองลงทุนในตราสาร A Shares Access Products (AXP) ซึ่งเปนตราสารอนุพันธที่อยูในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ และ
มูลคาจะแปรผันตามมูลคาของหลักทรัพยอางอิงซึ่งในกรณีนี้อาจจะเปนหุนหรือกลุมหุน A-Shares ซึ่งอยูในสกุลเงินหยวนและเปน
สวนประกอบของดัชนี CSI 300  
 

ทั้งนี้ กองทุนจะทําการกระจายความเส่ียงของผูออกตราสารดวยการกระจายการลงทุนกับผูออกตราสาร AXP หลายราย (กองทุนมี
เปาหมายท่ีจะจํากัดความเส่ียงของผูออกตราสารไวไมเกินรายละ 15% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ต้ังแตวันที่ 26 
พฤศจิกายน 2553 เปนตนไป กองทุนจะเร่ิมปรับลดสัดสวนความเส่ียงของผูออกตราสารไวเปนไมเกินรายละ 10% ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุน โดยจะเสร็จส้ินภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2553 โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเติมไดจาก  www.boci-

pru.com.hk) และจะลงทุนในตราสาร AXP ที่มีอันดับความนาเช่ือถือของผูออกอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได ในสวนของตราสารทุน
นั้น ปจจุบันกองทุนไมมีการลงทุนในตราสารทุนโดยตรงเนื่องจากกฎเกณฑการลงทุนในหุน A-Shares ขางตน อยางไรก็ตาม หากใน
อนาคตมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑการลงทุนในหุน A-Shares โดยทําใหกองทุนสามารถลงทุนโดยตรงในหุน A-Shares ที่เปน
สวนประกอบของดัชนี CSI 300 ได กองทุนอาจทําการลงทุนในหุนกลุม A-Shares โดยตรง เพิ่มเติม/แทน การลงทุนใน AXP ได โดย
จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบไมนอยกวา 1 เดือน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพยที่ไมไดมีการเสนอราคาซ้ือขาย จด
ทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพยไดไมเกิน 15% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

 

อนึ่ง กองทุนรวมหลักมีอายุโครงการนับต้ังแตวันที่ระบุในสัญญากอต้ัง Trust (Trust Deed) ของกองทุนเปนระยะเวลาท้ังส้ิน 80 ป หรือ
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน 
 

ทั้งนี้ หากกองทุน W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker® มีการแกไขหรือเปล่ียนแปลงขอมูลขางตนที่ไมมีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมโครงการใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว   
 

ขอมูลทั่วไปของดัชนี CSI 300 
(1) ดัชนีที่จัดทําขึ้นโดย China Securities Index Co., Ltd ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนระหวาง ตลาดหลักทรัพยเซินเจ้ิน (Shenzhen Stock 

Exchange: SZSE) และตลาดหลักทรัพยเซ่ียงไฮ (Shanghai Stock Exchange: SSE)  
(2) ดัชนีประกอบดวยหุนที่เปนตัวแทน 300 หุน ซึ่งจดทะเบียนอยูที่ตลาดหลักทรัพยเซินเจ้ิน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยเซ่ียงไฮ และ

หุน 300 หุนนี้ เปนตัวแทนประมาณ 60% ของมูลคาตลาดรวมของท้ังสองตลาดหลักทรัพย โดยเปนดัชนีราคาหุนชนิดถวงน้ําหนัก
ดวยมูลคาตลาดและการกระจายของผูถือหุนรายยอย (free-float market capitalization weighted index) ซึ่งเปนสวนหนึ่งใน
หุนกลุม A-Shares (หุนบริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเซ่ียงไฮ และ/หรือตลาดหลักทัพยเซินเจ้ิน และซื้อขายในรูป
สกุลเงินหยวนจีน)  
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(3) ดัชนีเปดตัวอยางเปนทางการเม่ือวันที่ 8 เมษายน 2548 
(4) ดัชนีใชหลักการคํานวณดัชนีแบบ free-float market capitalization weighting ใชสกุลเงินหยวนจีนในการคํานวณ โดยใชขอมูล

ฐาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ดวยมูลคาดัชนีเร่ิมตนเทากับ 1,000 และมีการเคล่ือนไหวตามสภาวะตลาดอยางเปนอิสระ 
(5) ดัชนีจะถูกเผยแพรผานระบบ real-time Sattellite broadcasting system ของ ตลาดหลักทรัพยเซินเจ้ิน (Shenzhen Stock 

Exchange: SZSE) และตลาดหลักทรัพยเซ่ียงไฮ (Shanghai Stock Exchange: SSE) 
(6) ดัชนีจะมีการทบทวนรายชื่อหุนที่จะใชเปนสวนประกอบของดัชนีทุก 6 เดือน ในเดือน มกราคม และกรกฎาคม  
(7) ดัชนีมีการเผยแพรขอมูลและแสดงคาดัชนีอยางตอเนื่องเปนประจําทุกวันทําการผานหลายชองทาง เชน Bloomberg และ 

Reuters เปนตน 
(8) ขอมูลเพิ่มเติม รายช่ือ และสัดสวนหุนที่เปนสวนประกอบของดัชนี สามารถดูไดจากเวปไซต www.csindex.com.cn หรือ 

www.szse.cn หรือ www.sse.com.cn  
 
ความเส่ียงสําคัญของกองทุนหลัก 
 ผลตอบแทนของกองทุนหลักนั้นไดรับผลกระทบจากปจจัยเส่ียงหลายอยางที่อาจสงผลในทางลบตอมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนหลัก ผลตอบแทน และ/หรือ ความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงคการลงทุน ผูลงทุนควรทราบวาความเส่ียงที่กลาวถึงดานลาง 
อาจไมใชความเส่ียงทั้งหมดของการลงทุนในกองทุนหลัก ผูลงทุนควรศึกษาความเส่ียงจากการลงทุนโดยคํานึงถึงสถานะทางการเงินของ
ตน ความรู ประสบการณ และสถานการณอื่นๆประกอบกัน และควรไดรับคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญท่ีเหมาะสม 
 
การลงทุนในกองทุนหลักไมเหมือนการลงทนุตรงในหุน A-Shares 
 เนื่องจากกองทุนหลักไมไดลงทุนตรงในหุน A-Shares แตลงทุนผานตราสารอนุพันธ A-Share access products (AXPs) ซึ่ง
ตราสารอนุพันธ AXP จะไมใหผลประโยชน ไมวาในทางกฎหมาย หรือกระบวนการยุติธรรมใดๆ ในตราสาร A Shares ที่เปนหลักทรัพย
อางอิงของตราสาร AXP นั้น 
 
ความเส่ียงจากคูสัญญา (Counterparty Risk) 
 เนื่องจากกองทุนหลักลงทุนในตราสารอนุพันธ AXP ซึ่งออกโดยผูออกตราสารอนุพันธ AXP ดังนั้นมูลคาของทรัพยสินของ
กองทุนหลักจะขึ้นอยูกับความเส่ียงในการผิดสัญญาของผูออกตราสารอนุพันธ AXP ในกรณีที่มีการผิดนัดชําระหนี้ของผูออกตราสาร
อนุพันธ AXP และไมสามารถหาผูออกตราสารรายอื่นมาทดแทนได การซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนหลักอาจถูกระงับ และในกรณีที่
รุนแรงที่สุดอาจตองยกเลิกกองทุน 
 เพื่อเปนการลดความเส่ียงจากการผิดสัญญาของคูคา ผูจัดการกองทุนหลักอาจใชวิธีเรียกหลักทรัพยคํ้าประกัน หรือจัดหาส่ิง
อื่นๆมาสนับสนุนความนาเช่ือถือของผูออกตราสารอนุพันธ AXP เพื่อลดความเส่ียงของกองทุนหลักตอผูออกตราสารอนุพันธ AXP แตละ
รายใหเหลือไมเกิน 15% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน (ทั้งนี้ ต้ังแตวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 เปนตนไป กองทุนจะเร่ิมปรับลด
สัดสวนความเส่ียงของผูออกตราสารไวเปนไมเกินรายละ 10% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยจะเสร็จส้ินภายในวันที่ 3 
ธนัวาคม 2553 โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมไดจาก   www.boci-pru.com.hk)โดยใหมีการคํานวณราคาตลาดของ
หลักทรัพยคํ้าประกัน ที่ทุกส้ินวันทําการ ผูลงทุนควรทราบวามาตรการดังกลาวสามารถปองกันความเส่ียงจากการผิดสัญญาของคูคาได
เพียงบางสวน และกองทุนหลักยังมีความเส่ียงจากการผิดสัญญาของคูคาในสวนที่ไมไดรับการปองกันจากมาตรการดังกลาว 
นอกจากนั้น มาตรการดังกลาวอาจมีความเส่ียงอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับหลักทรัพยคํ้าประกันนั้น เชน ความเส่ียงจากความผันผวนของราคา
ตลาด เปนตน 
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ความเส่ียงที่ผลตอบแทนของกองทุนไมเทากับอัตราผลตอบแทนของดัชนี (Tracking Error Risk) 
 ผลตอบแทนของกองทุนหลักอาจไมเทากับผลตอบแทนของดัชนีที่กองทุนหลักอางอิงไดตลอดเวลา เนื่องมาจากปจจัยหลาย
ประการ ตัวอยางเชน คาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ของกองทุน เปนตน รวมถึงรูปแบบการลงทุนของกองทุนหลักอาจทําใหกองทุน
หลักมีผลตอบแทนที่ตางจากอัตราผลตอบแทนของดัชนีมากกวากองทุนรวมอีทีเอฟท่ัวไป 
 
ความเส่ียงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (Political, Economic and Social Risks) 
 กองทุนรวมหลักจะลงทุนในตราสารอนุพันธ AXP ซึ่งผูกกับหุน A Share ของบริษัทจีน ทําใหไดรับความเส่ียงโดยตรงจาก
ประเทศจีน ผูลงทุนควรทราบวาประเทศจีนนั้นอยูในกลุมประเทศกําลังพัฒนา กฎหมายรวมทั้งแนวทางและขอบังคับของประเทศจีนยัง
อยูในชวงกําลังพัฒนา ทําใหมีความไมแนนอนในขอบังคับทางกฎหมายท้ังสําหรับคนในประเทศ และนักลงทุนชาวตางชาติ นโยบาย
แกปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศจีน หลายคร้ังไมมีประเทศใดเคยทํามากอน หรือเปนนโยบายทดลองซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงได และการ
เปล่ียนแปลงนั้นก็อาจไมเปนผลดีตอการลงทุนในตราสาร A Shares ของบริษัทจีน การเปล่ียนแปลงของสภาวะการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมของประเทศจีน อาจสงผลกระทบในทางลบตอการลงทุน 
 
ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) 
 ปจจัยที่กอใหเกิดความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร ไดแก การเปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ลักษณะการ
บริโภค ความคาดหวังของนักลงทุน และอ่ืนๆ ซึ่งอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอมูลคาการลงทุน โดยทั่วไปแลว ตลาดเกิดใหมจะมี
ความผันผวนมากกวาตลาดที่พัฒนาแลว และอาจมีความผันผวนทางราคาอยางมาก ตราสารอนุพันธ ออปชั่น และใบสําคัญแสดงสิทธิ์ 
(Warrants) ที่อยูในกองทุนรวมหลักอาจทําใหกองทุนรวมหลักไดรับผลกระทบอยางมากจากความผันผวนของตลาด ความเคล่ือนไหวใน
ตลาดอาจสงผลใหเกิดความผันผวนของมูลคาทรัพยสินสุทธขิองกองทุนอยางมาก   
 
ความเส่ียงที่เกี่ยวของกับโควตาของ Qualified Foreign Institutional Investors (QFIIs) (QFII Risk) 
 เนื่องจากการออกตราสารอนุพันธ AXP ขึ้นอยูกับความสามารถของ QFII ในการซื้อและขายหุน A Share ดังนั้นหากสถานะ
ของ QFII ที่เก่ียวของถูกเพิกถอน หรือโควตาในการลงทุนไมเพียงพอ อาจสงผลกระทบในทางลบตอการออกตราสารอนุพันธ AXP และ
อาจเปนสาเหตุใหหนวยลงทุนซื้อขายกันในระดับราคาที่สูงกวามูลคาหนวยลงทุนสุทธิได 
 
ความเส่ียงจากความแตกตางระหวางราคาซือ้ขายในตลาดของหนวยลงทุน และมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก 
 ผูลงทุนควรทราบวาราคาของหนวยลงทุนของกองทุนหลักที่ซื้อขายบนตลาดหลักทรัพยฮองกงไมไดถูกกําหนดโดยมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนเทานั้น แตขึ้นอยูกับปจจัยอื่น ๆ ดวย เชน อุปสงคและอุปทานของหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยฮองกง เปน
ตน จึงมีความเส่ียงที่ราคาตลาดของหนวยลงทุนจะแตกตางจากมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนอยางมีนัยสําคัญ 
 
ความเส่ียงจากระยะเวลาการลงทุนที่จํากัดของกองทุนหลัก (Risk of Limited Duration) 
 ตราสารอนุพันธ AXP นั้นมีระยะเวลาการลงทุนที่จํากัด ซึ่งหากไมไดรับการตออายุจากผูออกตราสาร จะตองตกลงชําระสวน
ตางกําไรขาดทุนในทันที โดยไมสามารถรับประกันไดวาผูออกตราสารนั้นจะยอมยืดระยะเวลาการลงทุนออกไปหรือไม ในกรณีที่ไมไดรับ
การตออายุ และผูจัดการกองทุนหลักไมสามารถหาตัวเลือกอยางอื่นที่นาพอใจมาเพื่อติดตามผลตอบแทนของดัชนี CSI 300 ได กองทุน
หลักอาจจะซ้ือคืนหนวยลงทุนที่เหลืออยูทั้งหมดจากผูถือหนวยลงทุนของกองทุนหลัก และผูจัดการกองทุนหลักอาจจะทําการยุติกองทุน 
ซึ่งในกรณีนี้ หนวยลงทุนที่เหลืออยูจะถูกซ้ือคืนที่มูลคาทรัพยสินสุทธิ ซึ่งอาจตางจากราคาขายบนตลาดหลักทรัพยฮองกง 
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ความเส่ียงจากมาตรการทางภาษี (PRC Tax Risk) 
 กองทุนหลักมีความเส่ียงจากการที่สํานักงานกํากับภาษีของประเทศจีน (State Administration of Taxation, SAT) มีสิทธิ์ใน
การเรียกเก็บภาษีกําไรจากการขายทรัพยสิน เม่ือมีการรับรูกําไรจากการลงทุนในตราสาร A share เนื่องจากกฎหมายประเทศจีนรับรูถึง
ผลประโยชนในตราสาร A share ของ QFII เทานั้น ภาระในการจายภาษีจึงตกอยูกับ QFII และภายใตเงื่อนไขของการออกตราสาร
อนุพันธ AXP ทาง QFII จะเรียกเก็บภาษีนี้จากกองทุนหลักในรูปของภาษีกําไรจากการขายทรัพยสิน (Capital Gain Tax) 
เพื่อใหเพียงพอตอการชําระภาษี ผูออกตราสารอนุพันธ AXP และ/หรือกองทุนหลักจะสํารองคาใชจายสําหรับภาษีกําไรจากการขาย
ทรัพยสินในอัตรา 10% แตภาษีที่เรียกเก็บจริงจากสํานักงานกํากับภาษีของประเทศจีนอาจจะแตกตางจากนี้ และอาจเปล่ียนแปลงได
เปนระยะๆ ถาอัตราภาษีที่เรียกเก็บจริงมากกวาที่สํารองไว 10% ผูลงทุนควรทราบวามูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนจะลดลง เนื่องจาก
กองทุนรวมยอยจะตองรับภาระภาษีที่เพิ่มขึ้นมาน้ี 
 

นอกจากวาจะระบุไวเปนอยางอื่น คาใชจายที่สํารองไวสําหรับภาษีกําไรจากการขายทรัพยสินจะหักออกจากกองทุนหลัก หากผูออกตรา
สารอนุพันธ AXP จะเปนผูสํารองคาใชจายจะตองมีการทําขอตกลงตางหาก โดยขอมูลดังกลาวสามารถตรวจสอบไดที่ www.boci-
pru.com.hk 
 

ผูลงทุนควรทราบวาความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวมที่เปดเผยขางตนไมสามารถแสดงถึงความเส่ียงทั้งหมดที่เก่ียวของกับการ
ลงทุนในกองทุนนี้ และควรทราบวาอาจจะมีความเส่ียงอื่นๆ ที่ไมไดระบุไวซึ่งอาจสงผลกระทบตอการตัดสินใจลงทุนของผูลงทุนได 
 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 
มูลคาหนวยลงทุนของกองทุนเปดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชนา แทร็กเกอร สามารถเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได
ตลอดเวลาตามผลการดําเนินงานของกองทุน W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker® หรือทรัพยสินที่ลงทุนหรืออัตราแลกเปล่ียน และ
สภาวะตลาด ณ ขณะนั้น และเน่ืองจากกองทุนนี้เปนกองทุนรวมหนวยลงทุนแนวทางการบริหารความเส่ียงจะดําเนินการโดยผูจัดการ
กองทุนของกองทุน W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker® เปนสวนใหญ โดยบริษัทจัดการมีการบริหารความเส่ียงของกองทุนในบาง
เร่ือง เชน ความเส่ียงจากสภาพคลอง เปนตน  
 

- กองทุนเปดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชนา แทร็กเกอร อาจจะลงทุนในตราสารแหงหนี้ที่มีลักษณะคลายเงินฝาก หรือตรา
สารแหงหนี้ทั่วไป หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที่มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แลวแต
กรณี ตํ่ากวา 1 ป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสํารองเงินไวสําหรับดําเนินงานของกองทุน รอการลงทุนในตางประเทศ หรือรักษาสภาพคลอง
ของกองทุน หรืออาจจะลงทุนในเงินฝากระยะส้ันในสถาบันการเงินหรือตราสารที่เทียบเทาเงินสดในตางประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
รอการลงทุน หรือเพื่อชําระคาใชจายของกองทุน ซึ่งจะมีการวิเคราะหความนาเช่ือถือของผูออกตราสาร โดยผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการลงทุนของบริษัทอีกช้ันหนึ่ง ซึ่งจะชวยลดความเส่ียงดังกลาวลง 
 

- กอนการลงทุน บลจ.กรุงไทย จะมีการวิเคราะหภาวะตลาด ความนาเช่ือถือของผูออกตราสาร โดยผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการลงทุนของบริษัทอีกช้ันหนึ่งซึ่งจะชวยลดความเส่ียงดังกลาวลงรวมถึงจะติดตามภาวะการลงทุนรวมถึงการปรับเปล่ียนการ
ลงทุนใหเหมาะสมกับสภาวะการณอยางสม่ําเสมอ 
 

- กองทุนเปดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชนา แทร็กเกอร และกองทุน W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker® (กองทุนหลัก) 
จะไมใชเคร่ืองมือปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ จึงอาจมีความเส่ียงสูงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินที่อาจ
เกิดขึ้นจากการที่กองทุนเปดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชนา แทร็กเกอร นําเงินบาทไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนหลัก
ในสกุลเงินดอลลารฮองกง และกองทุนหลักนําเงินดอลลารฮองกงไปลงทุนในตราสาร AXP ที่อยูในสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งมี
ผลตอบแทนที่สัมพันธกันกับราคาหุนหรือกลุมหุน A-Shares ในสกุลเงินหยวน และเน่ืองจากกองทุน และ/หรือกองทุนหลักไมไดปองกัน
ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน ผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได 
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ความเส่ียงอ่ืน ๆ ของกองทุน 
1) ความเส่ียงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย / ทรัพยสินในตลาดตางประเทศท่ีอาจ
ปรับตัวขึ้นลง โดยไดรับผลกระทบจากปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด เชน การเมืองของแตละประเทศ เศรษฐกิจ 
สถานการณของตลาดเงินตลาดทุน ความผันผวนของคาเงิน อัตราดอกเบี้ย เปนตน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอราคาของตราสารท่ีกองทุน
หลักลงทุนไว และสงผลใหมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนมีความผันผวน  
 
แนวทางการบริหารความเส่ียง 
เนื่องจากกองทุนนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหใกลเคียงกับดัชนีอางอิง จึงไมสามารถลดความเส่ียงของตลาดได เชน ในกรณี
ที่ดัชนีอางอิงปรับตัวลดลง ก็จะสงผลทําใหราคาหลักทรัพยที่กองทุนลงทุนปรับตัวลดลงดวย 
 
2) ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการที่ผูออกตราสารหน้ี
ไมสามารถชําระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด เชน บริษัทดังกลาวอาจประสบปญหาทางการเงิน เปนตน ซึ่งจะสงผลตอ
มูลคาทรัพยสินสุทธิกองทุนเปดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชนา แทร็กเกอร 
    
แนวทางบริหารความเส่ียง 
กองทุนเปดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชนา แทร็กเกอร อาจจะลงทุนในตราสารแหงหนี้ที่มีลักษณะคลายเงินฝาก หรือตรา
สารแหงหนี้ทั่วไป หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที่มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แลวแต
กรณี ตํ่ากวา 1 ป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสํารองเงินไวสําหรับดําเนินงานของกองทุน รอการลงทุนในตางประเทศ หรือรักษาสภาพคลอง
ของกองทุน หรืออาจจะลงทุนในเงินฝากระยะส้ันในสถาบันการเงินหรือตราสารที่เทียบเทาเงินสดในตางประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
รอการลงทุน หรือเพื่อชําระคาใชจายของกองทุน ซึ่งจะมีการวิเคราะหความนาเช่ือถือของผูออกตราสาร โดยผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการลงทุนของบริษัทอีกช้ันหนึ่ง ซึ่งจะชวยลดความเส่ียงดังกลาวลง 
 
3) ความเส่ียงในเรื่องอัตราแลกเปล่ียน (Foreign Exchange Rate Risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการลงทุนของกองทุนที่อาจ
ประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนในรูปเงินบาท หากคาเงินตราสกุลตางประเทศ และสกุลเงินดอลลารฮองกงมีการ
เปล่ียนแปลง 
 
แนวทางบริหารความเส่ียง 
กองทุนเปดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชนา แทร็กเกอร และกองทุน W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker® (กองทุนหลัก) 
จะไมใชเคร่ืองมือปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ จึงอาจมีความเส่ียงสูงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินที่อาจ
เกิดขึ้นจากการที่กองทุนเปดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชนา แทร็กเกอร นําเงินบาทไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนหลัก
ในสกุลเงินดอลลารฮองกง และกองทุนหลักนําเงินดอลลารฮองกงไปลงทุนในตราสาร AXP ที่อยูในสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งมี
ผลตอบแทนที่สัมพันธกันกับราคาหุนหรือกลุมหุน A-Shares ในสกุลเงินหยวน และเน่ืองจากกองทุน และ/หรือกองทุนหลักไมไดปองกัน
ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน ผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได 
 
4) ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ (Risks in the use of derivatives) กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพันธเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการลงทุน หรือเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการลงทุน ซึ่งการลงทุนในตราสารอนุพันธทําใหมีความเส่ียงที่แตกตางหรือ
มากกวาหลักทรัพยทั่วไป เชน 

- ความสัมพันธที่ไมแนนอนระหวางผลตอบแทนของตราสารอนุพันธกับผลตอบแทนของตราสารหรือดัชนีซึ่งไดทําการปองกัน
ความเส่ียงไว 
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- ในการทําสัญญาซ้ือขายลวงหนานั้นกองทุนอาจตองวางเงินประกันเร่ิมตน (initial margin) และอาจตองวางเงินประกัน
เพิ่มเติมโดยจะทราบกอนลวงหนาเพียงเล็กนอยหากตลาดเคล่ือนไหวไปในทิศทางตรงกันขามกับสถานะสัญญาซ้ือขาย
ลวงหนาของกองทุน หากกองทุนไมสามารถวางเงินประกันเพิ่มเติมไดในเวลาที่กําหนด กองทุนจะตองถูกบังคับใหปดสถานะ
ของสัญญาดังกลาว ทาํใหเกิดการขาดทุนได เปนตน 

 

แนวทางบริหารความเส่ียง 
ผูจัดการกองทุนมีการติดตามดูแลอยางใกลชิด มีการควบคุมการลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา และมีระบบที่สามารถติดตามดูแล
สถานะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาของกองทุนได 
 

5) ความเส่ียงที่ผลตอบแทนของกองทุนไมเทากับอัตราผลตอบแทนของดัชนี (Tracking Error Risk) 
 ผลตอบแทนของกองทุนอาจไมเทากับผลตอบแทนของดัชนีที่กองทุนอางอิงไดตลอดเวลา เนื่องมาจากปจจัยหลายประการ 
ตัวอยางเชน คาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ของกองทุน เปนตน 
 

6) ความเส่ียงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) 
นักลงทุนอาจมีความเส่ียงดานสภาพคลองในชวงหลังจากวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกจนกระท่ังหนวยลงทุนสามารถซื้อและ
ขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เนื่องจากบริษัทจัดการอาจตองใชระยะเวลาในการนําเงินไปลงทุนในตางประเทศ และ
กระจายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพย 
 

แนวทางในการบริหารความเส่ียง 
บริษัทจัดการจะจัดใหมีการนําเงินไปลงทุนในกองทุนตางประเทศโดยเร็ว โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ 
 

หมายเหตุ : 
ขอความในสวนของกองทุน W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker® ไดถูกคัดเลือกมาเฉพาะสวนที่สําคัญและจัดแปลมาจากตนฉบับ
ภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกตางหรือไมสอดคลองกับตนฉบับภาษาอังกฤษ ใหถือตามตนฉบับภาษาอังกฤษเปนเกณฑ 
 

ผูลงทุนควรทราบวาความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวมที่เปดเผยขางตนไมสามารถแสดงถึงความเส่ียงทั้งหมดที่เก่ียวของกับการ
ลงทุนในกองทุนนี้ และควรทราบวาอาจจะมีความเส่ียงอื่นๆ ที่ไมไดระบุไวซึ่งอาจสงผลกระทบตอการตัดสินใจลงทุนของผูลงทุนได 
 

32.10) ในกรณีที่บริษัทจัดการปฏิเสธการส่ังซ้ือหนวยลงทุนของผูรวมคาหนวยลงทุน อันเนื่องมาจาก การไมปฎิบัติตามสัญญาระหวาง
บริษัทจัดการกับผูรวมคาหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนคาจองซ้ือหนวยลงทุนที่ไมไดรับการจัดสรรหักดวยคาปรับกรณีผิด
นัดชําระหน้ี/สวนตางกําไรคาขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนหลัก (เฉพาะดอกเบี้ยหรือกําไร (ถามี) ที่เกิดขึ้นนั้นจะใหเปนของกองทุน) เขา
บัญชีหลักทรัพยเของผูรวมคาหนวยลงทุนตามที่แจงไว   
 

32.11 ขอกําหนดเก่ียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตางประเทศในลักษณะเดียวกัน 
ในป พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายท่ีเรียกวา Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งตอไปจะเรียกวา FATCA) 
โดยมีผลบังคับใชวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกลาวกําหนดใหสถาบันการเงินที่ไมใชสัญชาติอเมริกันนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอมูลเก่ียวกับบัญชีของบุคคลที่อยูในบังคับตองเสียภาษีใหกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผูซึ่งมีถ่ินที่อยูถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซึ่งมีถ่ินที่อยูทางภาษีใน
สหรัฐอเมริกา) ซ่ึงเปดหรือมีไวกับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎดวยวาในปจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมาย
ที่มีขอกําหนดและหลักเกณฑในลักษณะท่ีคลายคลึงกับ FATCA (ซึ่งตอไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกลาววา “กฎหมาย
ตางประเทศที่เก่ียวของ”) 
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กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือวาเปน FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดใหตองเขาผูกพันตนกับหนวยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหนาที่ตองรายงานขอมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตาม
หลักเกณฑที่ FATCA กําหนด หนาที่ในการตรวจสอบขอมูลลูกคาเพื่อหาความสัมพันธของลูกคากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึง
หนาที่ในการกําหนดใหลูกคาบางประเภทตองจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑของ FATCA เปนตน 
  
ภายใตขอกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไมเขาผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑของ FATCA (กลาวคือ มีสถานะเปน Non-
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะไดรับผลกระทบที่สําคัญในสองกรณี คือ 
(1) ตองถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะไดรับจากรายได ผลประโยชนหรือเงินจากการขายทรัพยสินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมตนต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เปนตนไป และเงินลงทุนทางออมในทรัพยสิน
ทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเร่ิมตนต้ังแตป พ.ศ. 2560 เปนตนไป โดย FATCA กําหนดใหสถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เขา
รวมผูกพันตนตามขอกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผูรับฝากทรัพยสิน ผูสนับสนุนการขาย
และรับซื้อคืนหนวยลงทุน) มีหนาที่ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จายดังกลาวกอนชําระใหกับกองทุนรวมที่เปน NPFFI  
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและตางประเทศรวมทั้งผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขาย
และรับซ้ือคืนหนวยลงทุน ที่เขารวมผูกพันตามขอกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติ
ความสัมพันธทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทําใหกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการลงทุนตอไปได และ/หรือ
ดําเนินการลงทุนไดอยางไมมีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําใหผูถือหนวยลงทุนไมสามารถทํารายการผานทางผูสนับสนุนการขายและรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนไดอีกตอไป 

 
เพื่อมิใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมไดรับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั้งเพื่อเปนการรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม 
บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขาผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศที่
เก่ียวของ  และเพื่อใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใตขอกําหนดและหลักเกณฑของกฎหมาย
ตางประเทศที่เก่ียวของได บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผูที่เก่ียวของกับการปฎิบัติงานของกองทุน เชน ผูดูแลผลประโยชน 
ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี้ 
(1) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเปนบุคคลตามที่กฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ
กําหนด) ใหคํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําสงขอมูล (เชน ชื่อ ที่อยู เลขประจําตัวผูเสียภาษีของสหรัฐอเมริกา 
จํานวนและมูลคาหนวยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนหรือเงินปนผลที่ไดรับ เปนตน)ท่ีมีอยูในบัญชีทั้งหมดของผูถือ
หนวยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ใหกับหนวยงานของรัฐทั้งในและตางประเทศ ตามขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ 
(2) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนนําสงขอมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจนทราบความเก่ียวของกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เชน หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการใหขอมูลตามหัวขอที่กําหนดไวในแบบฟอรมของหนวยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจงปรับปรุงขอมูลเม่ือขอมูลที่เคยใหไวมีการเปล่ียนแปลง เปนตน รวมถึงนําสงหลักฐาน
เพื่อยืนยันการเขารวมใน FATCA หรือกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ (ในกรณีที่เปนลูกคาสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เปนไปตามหลักเกณฑ
และขอกําหนดของกฎหมายดังกลาว 
(3) ดําเนินการอื่นใดเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ 
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เพื่อเปนการปองกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
ไดรับประโยชนเพิ่มขึ้นหากมีการดําเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของขางตน ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนปฏิเสธการ
ดําเนินการหรือไมแสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ตามความจําเปนและความเหมาะสม โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวรับทราบการดําเนินการตามที่
บริษัทจัดการแจงนี้แลว และ/หรือไดดําเนินการตามขอตกลงท่ีไดระบุไวในคําขอเปดบัญชี   
(1) ไมรับคําส่ังซ้ือ/ สับเปล่ียน/ โอน หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 
(2) ระงับหรือหยุดใหบริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จายจากรายไดเงินลงทุน เงินปนผลและ/หรือเงินที่ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนรายน้ันได 
เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ ทั้งนี้ ตองไมขัดกับกฎหมายของประเทศไทย 
(4) ดําเนินการอื่นใดอันเปนการปองกันหรือลดผลกระทบ หรือทําใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวมไดรับประโยชนเพิ่มขึ้น หากมี
การดําเนินการท่ีสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของขางตน 

  
การดําเนินการดังกลาวถือเปนความจําเปน และเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนโดยรวม เพราะเปนการกระทําเพื่อหลีกเล่ียงมิให
บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการท่ีไมสอดคลองขอบังคับของ FATCA และกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของอันจะทําใหกองทุน
อาจตองถูกหัก ณ ที่จาย หรือถูกปดบัญชีธนาคารตามที่กลาวแลวขางตน ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผูถือ
หนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเปนบุคคลตามที่กฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของกําหนด) เทานั้น  

 
ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการไดสงวนสิทธิไวขางตน บริษัท
จัดการ (รวมถึงผูที่เก่ียวของ) จะดําเนินการตามขอกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสงขอมูลของผูถือหนวยลงทุนไปยัง
หนวยงาน หรือดําเนินการอื่นใดที่ราชการกําหนด โดยไมจําเปนตองรองขอตอผูถือหนวยลงทุน 
 
33. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  
ไมมี  
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“กลุมดัชนีซีเอสไอ (CSI Index Series) ไดถูกรวบรวมและบริหารจัดการโดยบริษัทไชนา ซิเคียวริต้ีส อินเด็กซ จํากัด (China Securities 
Index Co., Ltd.) กองทุนไมไดรับการรับรอง ขาย สนับสนุน หรือประชาสัมพันธ โดยบริษัทไชนา ซิเคียวริต้ีส อินเด็กซ จํากัด รวมถึงมิได
ใหคํารับรองหรือคํายืนยันหรือการรับรองใด ๆ แตอยางใด ไมวาโดยชัดแจงหรือโดยปริยาย จากผลที่ไดจากการใชดัชนีซีเอสไอ 300 ไชนา 
อินเด็กซ (CSI 300 China IndexTM) ดัชนีซีเอสไอ 300 ไชนา อินเด็กซ คํานวณขึ้นโดยบริษัทไชนา ซิเคียวริต้ีส อินเด็กซ หรือตัวแทนของ
บริษัทดังกลาว อยางไรก็ตามบริษัทไชนา ซิเคียวริต้ีส อินเด็กซไมตองรับผิด (ไมวาจากการประมาทหรือเหตุอื่นๆ) ตอบุคคลใดๆในความ
ไมถูกตองของดัชนีซีเอสไอ 300 รวมถึงไมอยูภายใตหนาที่ใดๆที่จะใหคําปรึกษาแกบุคคลใดตอความไมถูกตองที่เกิดขึ้น ลิขสิทธิ์ที่
เก่ียวของกับคุณคาของดัชนีและรายช่ือหุนที่เปนสวนประกอบของดัชนีจะเปนของบริษัทไชนา ซิเคียวริต้ีส อินเด็กซ” 
 
“The CSI Index Series is compiled and managed by the China Securities Index Co., Ltd.  The fund is not in any way 
endorsed, sold, sponsored or promoted by China Securities Index Co., Ltd nor does it make any warranty or 
representation whatsoever, expressly or impliedly, as to the results to be obtained from the use of the CSI 300 China 
IndexTM.  The CSI 300 China IndexTM   is calculated by China Securities Index Co., Ltd or its agent.  However, China 
Securities Index Co., Ltd. shall not be liable (whether in negligence or otherwise) to any person for any error in the CSI 300 
China IndexTM  nor shall it under any obligation to advise any person of any error therein.  The copyright in relation to the 
index value and the list of constituent stocks shall belong to China Securities Index Co., Ltd.” 
 
“ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนนี้ จะลงทุนในกองทุนเปดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชนา แทร็กเกอร (“W.I.S.E. KTAM CSI 
300 China Tracker”) ซึ่งเสนอขายโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด มหาชน (KTAM) กองทุนนี้มิไดรับการสนับสนุน 
รับรอง ขาย หรือประชาสัมพันธ โดยบริษัทบีโอซีไอ พรูเด็นเชียล แอสเส็ท แมเนจเมนท จํากัด หรือบริษัทในเครือ (รวมกันเรียกวา “บีโอซี
ไอ”) หรือบริษัทไชนา ซิเคียวริต้ีส อินเด็กซ (ซีเอสไอ) บีโอซีไอ และ ซีเอสไอ มิไดใหคํารับรองหรือคํายืนยันใดๆ ทั้งโดยชัดแจงหรือโดย
ปริยายแกผูถือหนวยลงทุนของกองทุนนี้ หรือตอประชาชนท่ัวไป และไดจํากัดความรับผิดอยางชัดแจงในคํารับรองในผลประโยชนทั้งปวง
และการดําเนินการในทางการคา หรือความเหมาะสมกับวัตถุประสงคเฉพาะหรือในการใชงานของกองทุนดับเบิลยูไอเอสอี ซีเอสไอ 300 

ไชนา แทร็กเกอร (W.I.S.E. - CSI 300 China Tracker
TM 

) และดัชนีซีเอสไอ 300 CSI 300 Index
TM  รวมถึงความเหมาะสมในการให

คําแนะนําในการลงทุนในหลักทรัพยโดยทั่วไป หรือในกองทุนเปดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 แทร็กเกอร เปนการเฉพาะ บีโอซี
ไอไมมีหนาที่ใดๆที่จะพิจารณาความตองการหรือวัตถุประสงคของบลจ. กรุงไทย จํากัด มหาชน หรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุนนี้ใน

การบริหารจัดการกองทุนดับเบิลยูไอเอสอี ซีเอสไอ 300 ไชนา แทร็กเกอร (W.I.S.E. - CSI 300 China Tracker
TM

) บีโอซีไอและซีเอสไอ
ไมมีหนาที่หรือความรับผิดใดๆที่เก่ียวของกับการจัดการ การตลาด การซื้อขาย หรือการกําหนดราคาของกองทุนนี้ และบริษัททั้งสองแหง
นี้ไมมีความผูกพันทางสัญญาโดยตรงกับผูถือหนวยลงทุนของกองทุนนี้ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนไมมีสิทธิที่จะเรียกรองคาเสียหาย
จากบีโอซีไอหรือซีเอสไอ บีโอซีไอและซีเอสไอไมไดรับประกันความถูกตองแมนยําและ/หรือความครบถวนสมบูรณของกองทุนดับเบิลยู

ไอเอสอี ซีเอสไอ 300 ไชนา แทร็กเกอร (W.I.S.E. - CSI 300 China Tracker
TM

)
 
ดัชนีซีเอสไอ 300 CSI 300 Index

TM 
และขอมูลใดๆที่อยู

ในเอกสารนี้ และบีโอซีไอและซีเอสไอ จะไมมีความรับผิดตอความผิดพลาด ละเลย หรือ การหยุดชะงักใดๆ ในกรณีดังกลาว 
นอกเหนือจากขอกําหนดใดๆ ที่กลาวมาขางตน ไมวากรณีใด ๆ บีโอซีไอและซีเอสไอจะไมมีความรับผิดตอความเสียหายในพฤติการณ
พิเศษ ความเสียหายในเชิงลงโทษ ความเสียหายทางออม หรือความเสียหายอันเปนผลเก่ียวเน่ือง (รวมถึงการสูญเสียกําไร) แมวาจะ
ไดรับการแจงถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นของความเสียหายดังกลาวแลวก็ตาม” 
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“Clients of this fund is to invest in the “W.I.S.E. KTAM CSI 300 China Tracker” which is launched by Krung Thai Asset 
Management PCL (“KTAM”). This fund is not sponsored, endorsed, sold or promoted by BOCI-Prudential Asset 
Management Limited or its affiliates (collectively, “BOCI”) or China Securities Index Co. Ltd. (CSI).  BOCI and CSI make no 
representation or warranty of any kind, express or implied, to the investors of this fund or any member of the general 
public, and expressly disclaim all warranties of merchantability or fitness for a particular purpose or use with respect of 

W.I.S.E. - CSI 300 China Tracker
TM

 and CSI 300 Index
TM

, including the advisability of investing in securities generally or in 
the W.I.S.E. KTAM CSI 300 China Tracker particularly.  BOCI has no obligation to take into consideration the needs or 

objectives of KTAM or investors of this fund in managing W.I.S.E. - CSI 300 China Tracker
TM

.  BOCI and CSI have no 
obligation or liability in connection with the administration, marketing, trading or determination of the price of this fund, and 
they do not have any direct contractual relations with the clients of this fund.  The clients of this fund have no right to claim 
compensation from BOCI or CSI.  BOCI and CSI do not guarantee the accuracy and/or completeness of W.I.S.E. - CSI 

China Tracker
TM

 and CSI 300 Index
TM 

and any data included therein and BOCI and CSI shall have no liability for any errors, 
omissions or interruptions therein.  Without limiting any of the foregoing, in no event shall BOCI or CSI have any liability for 
any special, punitive, indirect, or consequential damages (including lost profits), even if notified of the possibility of such 
damages.” 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลนี้รวบรวม ณ วันที่ 27 มกราคม 2559  
  


