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ค ำจ ำกดัควำม / ค ำนิยำม :  

เป็นไปตามประกาศ  
 
1. ช่ือ ประเภท และอำยขุองโครงกำรจดักำรกองทุนรวม :  
 
1.1. ชือ่โครงการจดัการ (ไทย) :  กองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 3YA หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย  
 
1.2. ชือ่โครงการจดัการ (องักฤษ) :  ONE COMPLEX RETURN 3YA FUND NOT FOR RETAIL INVESTORS  
 
1.3. ชือ่ยอ่ :  ONE-COMPLEX3YA  
 
1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด  
 
1.5. ประเภทการขาย :  ขายครัง้เดยีว  
 
1.6. การก าหนดอายโุครงการ :  ก าหนด  
 
1.7. อายโุครงการ : 3  ปี -  เดอืน -  วนั  
 
1.8. อายโุครงการถงึวนัที ่(กรณีก าหนดอายเุป็นชว่งเวลา) :  
 
1.9. เงือ่นไข (อายโุครงการ) :  

ประมาณ 3 ปี โดยไมต่ ่ากวา่ 2 ปี 11 เดอืน และไมเ่กนิ 3 ปี 1 เดอืน นบัจากวนัทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รบัจด
ทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

เงือ่นไขอื่นๆ 
(1) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะยตุโิครงการในชว่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืหลงัจากสิน้สุดระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หากปรากฏวา่จ านวนเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไมเ่พยีงพอต่อ
การจดัตัง้กองทุนไดอ้ยา่งเหมาะสมเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการ
ยกเลกิการจดัตัง้กองทุน โดยถอืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะคนืเงนิใหแ้ก่ผู้
สัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามขอ้ก าหนดในเรือ่งการคนืเงนิคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทุน หรอื 

(2) กรณีทีส่ถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไมเ่หมาะสม เชน่ ภาวะตลาดและเศรษฐกจิมคีวามผนัผวน หรอืเกดิ
เหตุการณ์ไมป่กต ิ
 
(3)ในกรณีทีภ่ายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกแลว้ปรากฎวา่ไมม่ตีราสารทีส่ามารถลงทุนไดอ้ยา่งเหมาะสม
เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนบรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเลกิโครงการจดัการและด าเนินการตาม



ONE-COMPLEX3YA  2 

วธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นโครงการจดัการต่อไป 

 
 
1.10. ลกัษณะโครงการ :  กองทุนรวมทีเ่สนอขายผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายยอ่ยและผูม้เีงนิลงทุนสงู  
 
1.11. ลกัษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย  
 
 
2. จ ำนวนเงินทุนของโครงกำรจดักำรกองทุนรวม มลูค่ำท่ีตรำไว้ จ ำนวน ประเภท รำคำของหน่วยลงทุนท่ี
เสนอขำย :  
 
2.1. จ านวนเงนิทุนของโครงการ : 993,599,751.61 บาท  
 
2.1.1. จ านวนเงนิทุนของโครงการเริม่ตน้ : 993,599,751.61 บาท  
 
2.2. เงือ่นไข (จ านวนเงนิทุนของโครงการ) :  

ในระหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการสามารถเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจ านวนเงนิทุนของ
โครงการไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิทุนของโครงการ  
 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเพิม่เงนิทุนโครงการ และ/หรอืวงเงนิทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัจดัสรรขึน้ กรณีที่
บรษิทัจดัการลงทุนในต่างประเทศจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื ธนาคารแหง่ประเทศไทย หรอื
หน่วยงานภาครฐัอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งในการพจิารณาเพิม่จ านวนเงนิทุนของโครงการจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หากบรษิทัจดัการพจิารณาเหน็วา่การด าเนินการดงักล่าวจะก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุน โดยถอื
วา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่การเพิม่จ านวนเงนิทุนของโครงการจะเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ
ขัน้ตอนการด าเนินการทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

 
2.3. มลูคา่ทีต่ราไวต้่อหน่วย : 10 บาท  
 
2.4. จ านวนหน่วยลงทุน : 99,359,975.1760 หน่วย  
 
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10 บาท  
 
2.6. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 500,000.00 บาท  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ทัง้นี้ มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  
 
2.7. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : ไมก่ าหนด  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
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2.8. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื : ไมก่ าหนด  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.9. จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต่าของการสัง่ขายคนื : ไมก่ าหนด  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.10. มลูคา่หน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า : ไมก่ าหนด  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.11. จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า : ไมก่ าหนด  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

   
 
3. วตัถปุระสงคข์องโครงกำรจดักำรกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบำยกำรลงทุน 
ลกัษณะพิเศษ กำรลงทุนในต่ำงประเทศ กำรลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ ประเภทและอตัรำส่วนกำรลงทุน
ในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  
 
3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

เพือ่ระดมทุนจากผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายยอ่ยและ/หรอืผูม้เีงนิลงทุนสงู ทีม่คีวามเขา้ใจในทรพัยส์นิทีก่องทุนลงทุนและสามารถ
ยอมรบัความเสีย่งจากการลงทุนไดส้งูมากกวา่ผูล้งทุนทัว่ไป เนื่องจากกองทุนอาจมกีารลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
(Derivatives) ประเภทสญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option) ซึง่มกีารจ่าย
ผลตอบแทนอา้งองิกบัดชันีอา้งองิ โดยบรษิทัจดัการจะพจิารณาลงทุนในตราสารดงักล่าวภายใตห้ลกัเกณฑท์ีส่ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งถอืหน่วยลงทุนตัง้แต่วนัทีก่องทุนรวมเสนอขายครัง้แรกจนถงึ
วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัติามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 
 
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม  
 
การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม : 
 
- ตราสารหนี้ : ไมก่ าหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ 
- อื่นๆ 
           -     Derivatives 
ไมก่ าหนดสดัส่วนการลงทุนอื่นๆ 
 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพเิศษ :  
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3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนทีล่งทุนแบบมคีวามเสีย่งทัง้ในและต่างประเทศ  
การก าหนดสดัส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : ไมก่ าหนดสดัส่วนการลงทุนในต่างประเทศ  
วงเงนิการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไมเ่กนิ  ลา้นเหรยีญ  
 
3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี :   

กองทุนอาจกูย้มืหรอืท าธุรกรรมขายโดยมสีญัญาซือ้คนืในนามกองทุนได ้โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
3.6. การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน  
3.6.1 วตัถุประสงคข์องการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า : ทีม่ไิดม้วีตัถุประสงคเ์พือ่ลดความเสีย่ง (Non-Hedging)  
มนีโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไมซ่บัซอ้น  
3.6.2 วธิกีารในการค านวน Global Exposure limit : Commitment approach  
อตัราส่วนการลงทุนใน derivatives สงูสุด (Maximum Global Exposure) ไมเ่กนิ 100.00  
 
3.7. การลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน  
 
3.8. กลยุทธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) :  มกีลยทุธก์ารลงทุนครัง้เดยีว (buy-and-hold)  
 
 
3.9. ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark) :   

 
หมายเหตุ: 
ไมม่ ีเนื่องจากกองทุนไมส่ามารถวดัผลการด าเนินงานไดเ้พราะอตัราผลตอบแทนของกองทุนขึน้อยูก่บัเงือ่นไขการจ่าย
ผลตอบแทนของสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่มลีกัษณะเฉพาะเจาะจงทีส่รา้งขึน้ส าหรบักองทุนนี้โดยเฉพาะ 
 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็ควรและเหมาะสม ซึง่อยู่
ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนทีก่ าหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอยา่ง
ชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นตวัชีว้ดั ค าอธบิายเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักล่าวผา่นการลง
ประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได้  
 
อยา่งไรกต็าม ในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงือ่นไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบรษิทั
จดัการลงทุน และ/หรอื ประกาศ ขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่วกบัมาตรฐานการวดัผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อกตวัดชันีของตวัชีว้ดั
ไมไ่ดจ้ดัท าหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักล่าวอกีต่อไป โดยบรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าผา่นการประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลู
การตดัสนิใจลงทุนได ้ 
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3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบซบัซอ้น  
 
3.11. รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

กองทุนรวม buy-and-hold 
กองทุนรวมทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืมคีวามซบัซอ้น 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

(1) กองทุนมนีโยบายลงทุนในตราสารหนี้และ/หรอืเงนิฝากทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ เชน่ ตัว๋แลกเงนิธนาคาร
พาณิชย ์เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์และตราสารหนี้ทีอ่อกโดยบรษิทัเอกชนทัว่ไป เป็นตน้ โดยจะลงทุนในตราสารหนี้
ทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) และอาจมกีารลงทุนในตราสารหนี้ทีม่ ี
อนัดบัความน่าเชือ่ถอืต ่ากวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Non Investment Grade) รวมทัง้ตราสารหนี้ทีไ่มไ่ดร้บัการจดั
อนัดบัความน่าเชือ่ถอื (Unrated) ไมเ่กนิรอ้ยละ 59 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน รวมกนัทัง้สิน้ประมาณรอ้ยละ 
93 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยมเีป้าหมายเพือ่ใหเ้งนิลงทุนในส่วนนี้เตบิโตเป็นรอ้ยละ 100 ของมลูคา่
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน  
 
(2) กองทุนจะแบ่งเงนิลงทุนส่วนทีเ่หลอืประมาณรอ้ยละ 7 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน เพือ่ลงทุนในสญัญาซือ้
ขายล่วงหน้า (Derivatives) เชน่ สญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option) ทีม่กีาร
จ่ายผลตอบแทนอา้งองิกบัระดบัของดชันีอา้งองิ(Index level) คอื ดชันี Franklin US Index ทีอ่อกโดยธนาคารพาณิชย์
ไทย หรอืสถาบนัการเงนิไทย หรอืธนาคารซึง่เป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ หรอืสถาบนัการเงนิต่างประเทศ โดยผู้
ออกสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอาจไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอืในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) 
หรอืในระดบัทีต่ ่ากวา่ทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) หรอื อาจไมไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื 
(Unrated) ตามเงือ่นไขการจ่ายผลตอบแทน เพื่อเปิดโอกาสใหก้บักองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนสว่นเพิม่จากการ
ปรบัตวัขึน้ ของดชันี Franklin US Index ทัง้นี้ Notional amount ของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีก่องทุนลงทุนจะมมีลูคา่
ประมาณหรอืเท่ากบัมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(ณ วนัจดทะเบยีน) และจะอยูใ่นรปูสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั (USD) หรอือาจอยู่
ในรปูสกุลเงนิต่างประเทศอื่นๆ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ประเภทของสญัญาซื้อขายล่วงหน้า,ผูอ้อกสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า รวมถงึสกุลเงนิทีก่องทุนจะลงทุนและไดร้บัผลตอบแทนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบในหนงัสอืชีช้วนส่วนสรุป
ขอ้มลูส าคญัก่อนการเสนอขายครัง้แรก  
 
ทัง้นี้ ในการท าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เชน่ สญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาคอ
ลออปชัน่ (Call Option) ผูอ้อกสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า อาจไมส่ามารถจ่ายผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาทใหแ้ก่กองทุนได ้
เนื่องจากตดิเกณฑข์องธนาคารแหง่ประเทศไทย ดงันัน้ เมือ่กองทุนไดร้บัผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ หรอื
สกุลเงนิต่างประเทศอื่นๆ กองทุนจะท าการแลกเปลีย่นกบัธนาคารพาณิชยไ์ทยเพือ่แลกเงนิสกุลดอลลารส์หรฐัฯ หรอื
สกุลเงนิต่างประเทศอื่นๆ เป็นสกุลเงนิบาท ตามอตัราแลกเปลีย่นในชว่งเวลานัน้ ทัง้นี้ ผูล้งทุนจงึมคีวามเสีย่งทีเ่กดิจาก
คูส่ญัญา (Counterparty risk) จากการท าสญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option) 
และความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Foreign exchange rate risk)  
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กองทุนอาจลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทัง้กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้
ขายล่วงหน้าเพื่อการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และส าหรบัการลงทุน
ในตราสารหนี้และ/หรอืเงนิฝากต่างประเทศ กองทุนจะป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น (Hedging) ทัง้จ านวน 
ทัง้นี้ หากมกีารปรบัเปลีย่นกลยุทธเ์กีย่วกบัการท าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าดงักล่าว กองทุนอาจจะเข้าลงทุนในตราสารที่
มอีายยุาวกวา่อายโุครงการ อย่างไรกด็ ีกองทุนจะเขา้ท าสญัญาขายตราสารดงักล่าวล่วงหน้าเพือ่ใหอ้ายขุองสญัญา
สอดคลอ้งกบัอายโุครงการ เป็นตน้ 

กองทุนอาจเขา้ท าธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (reverse repo) หรอื ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์
(securities lending) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด  
 
ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้รษิทั
จดัการด าเนินการแกไ้ขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันบัแต่วนัที่
สดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิัทจดัการจะไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว  
 
ทัง้นี้ ในการค านวณสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการอาจไมน่บัชว่ง
ระยะเวลาดงันี้รวมดว้ยกไ็ด ้โดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั 
(ก) ชว่งระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม 
(ข) ชว่งระยะเวลา 30 วนัก่อนเลกิกองทุนรวม 
(ค) ชว่งระยะเวลาทีต่อ้งใชใ้นการจ าหน่ายทรพัยส์นิของกองทุนเนื่องจากไดร้บัค าสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
หรอืมกีารโอนยา้ยกองทุนจ านวนมาก หรอืเพือ่รอการลงทุน ทัง้นี้ ตอ้งไมเ่กนิ 10 วนัท าการ 

สรปุรำยละเอียดกำรลงทุนของกองทุน 

ส่วนท่ี 1 เงินต้น : กองทุนจะไดร้บัเงนิตน้คนืเตม็จ านวนในรปูเงนิบาทจากการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรอืเงนิฝากทัง้
ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ เชน่ ตัว๋แลกเงนิธนาคารพาณิชย ์เงนิฝากในธนาคารพาณิชย์ และตราสารหนี้ทีอ่อก
โดยบรษิทัเอกชนทัว่ไป เป็นตน้ โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ทมีอีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้
(Investment Grade) และอาจมกีารลงทุนในตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอืต ่ากวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้
(Non-Investment Grade) รวมทัง้ตราสารหนี้ทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื (Unrated) ไมเ่กนิรอ้ยละ 59 ของ
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน รวมกนัทัง้สิน้ประมาณรอ้ยละ 93 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยมเีป้าหมาย
เพือ่ใหเ้งนิลงทุนเตบิโตเป็นรอ้ยละ 100 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน  

กองทุนอาจลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทัง้กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้
ขายล่วงหน้าเพื่อการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และส าหรบัการลงทุน
ในตราสารหนี้และ/หรอืเงนิฝากต่างประเทศ กองทุนจะป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น (Hedging) ทัง้จ านวน 
ทัง้นี้ หากมกีารปรบัเปลีย่นกลยุทธเ์กีย่วกบัการท าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าดงักล่าว กองทุนอาจจะเขา้ลงทุนในตราสารที่
มอีายยุาวกวา่อายโุครงการ อย่างไรกด็ ีกองทุนจะเขา้ท าสญัญาขายตราสารดงักล่าวล่วงหน้าเพือ่ใหอ้ายขุองสญัญา
สอดคลอ้งกบัอายโุครงการ เป็นตน้  
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ส่วนท่ี 2 ผลตอบแทนส่วนเพ่ิม : กองทุนจะแบ่งเงนิลงทุนประมาณรอ้ยละ 7 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน เพือ่
ลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) ไดแ้ก่ สญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ 
(Call Option) ทีม่กีารจ่ายผลตอบแทนอา้งองิระดบัของดชันีอา้งองิ (Index Level) คอื ระดบัดชันี Franklin US Index ที่
ออกโดยธนาคารพาณิชยไ์ทย หรอืสถาบนัการเงนิไทย หรอืธนาคารซึง่เป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ หรอืสถาบนั
การเงนิต่างประเทศ ทัง้นี้ Notional Amount ของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีก่องทุนลงทุนจะมมีลูคา่ประมาณหรอืเท่ากบั
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(ณ วนัจดทะเบยีน) และจะอยูใ่นรปูสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั (USD Notional amount) หรอืสกุลเงนิ
อื่น ตามขอ้ตกลง ทีก่องทุนจะไดร้บัจ่ายผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั หรอืสกุลเงนิตราต่างประเทศอื่นๆ  

ลกัษณะท่ีส ำคญัของสญัญำคอลวอรแ์รนท์ (Call Warrant) หรือสญัญำคอลออปชัน่ (Call Option) ท่ีอ้ำงอิงกบั
ผลตอบแทนของ Franklin US Index 

ลกัษณะผลตอบแทนของ 

ตรำสำร  

• สญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call 
Option) จะอา้งองิกบัระดบัดชันี Franklin US Index โดยจะพจิารณา
ระดบัดชันี ภายในระยะเวลาประมาณ 30 วนั ก่อนวนัสิน้สุดโครงการ 

• ผลขาดทุนสงูสุดจากการลงทุนในสญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) 
หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option) คอืคา่ใชส้ทิธ ิ(Premium) ของ
สญัญา 

สกลุเงิน ดอลลารส์หรฐั(USD) 
อำยตุรำสำร ประมาณ 3 ปี แต่ไมน้่อยกวา่ 2 ปี 11 เดอืน และไมเ่กนิ 3 ปี 1 เดอืน โดยนับจาก

วนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม  
กำรจ่ำยผลตอบแทน 
(Payoff at expiry) 

1.ผลตอบแทนจากการลงทุนในสญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญา
คอลออปชัน่ (Call Option) คอื ผลตอบแทนทีป่รบัตวัสงูขึน้ตามระดบัดชันี 
Franklin US Index โดยผลตอบแทนสญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอื
สญัญาคอลออปชัน่ (Call Option) สามารถปรบัตวัสงูขึน้ไดอ้ยา่งไมจ่ ากดั โดยไม่
รวมผลของอตัราแลกเปลีย่น ซึง่จะจ่ายใหก้บันักลงทุนหลงัจากครบอายโุครงการ 

2.หากภายในระยะเวลาประมาณ 30 วนั ก่อนวนัสิน้สุดโครงการ ระดบัดชันี 
Franklin US Index ปรบัตวัลดลง ผลขาดทุนในการลงทุนในสญัญาคอลวอร์
แรนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option) จะจ ากดัทีค่า่ใช้
สทิธ ิ(premium) ของสญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาคอ
ลออปชัน่ (Call Option)  

เหตกุำรณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อ
กำรลงทุน 

กองทุนสงวนสทิธทิีจ่ะน าเงนิส่วนทีล่งทุนในสญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) 
หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option) ไปลงทุนในทรพัยส์นิอื่นทีใ่กลเ้คยีงตาม
ดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน จนครบอายกุองทุน โดยค านึงถงึผลประโยชน์
สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่ผลตอบแทนอาจเปลีย่นแปลงจากทีก่ าหนดไวใ้น
กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อดชันี Franklin US Index (ดชันีอา้งองิ) 
ต่อไปนี้ 
1) มกีารยกเลกิดชันีอา้งองิ 
2) ดชันีอา้งองิหยดุการค านวณ อนัเนื่องมาจากตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งปิดท า
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การตดิต่อกนั 3 วนัท าการ หรอืผูใ้หบ้รกิารดชันีงดประกาศระดบัของดชันี
ตดิต่อกนั 3 วนัท าการ 
3) มกีารเปลีย่นแปลงวธิกีารค านวณดชันี 
4) มกีารเปลีย่นแปลงผูใ้หบ้รกิารดชันี 
5) มกีารเปลีย่นแปลงกฏหมายหรอืขอ้บงัคบัทีส่่งผลกระทบต่อดชันีอา้งองิ 
6) ผูอ้อกสญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call 
Option) ทีม่กีารจ่ายผลตอบแทนอา้งองิกนัระดบัของดชันีอา้งองิ มตีน้ทุนในการ
ป้องกนัความเสีย่งเพิม่ขึน้ เชน่ จากการเพิม่ขึน้ของอตัราการเสยีภาษอีากร 
คา่ใชจ้่าย และคา่ธรรมเนียมต่างๆ 
7) มเีหตุการณ์ใดๆทีท่ าใหผู้อ้อกสญัญาวอรแ์รนท ์หรอืสญัญาคอลออปชัน่ทีม่กีาร
จ่ายผลตอบแทนอา้งองิกบัระดบัของดชันีอา้งองิไมส่ามารถป้องกนัความเสีย่งจาก
การเปลีย่นแปลงของราคาดชันีอา้งองิได ้โดยผูอ้อกสญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call 
Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option) ไดใ้ชค้วามพยายามอยา่งถงึ
ทีสุ่ดในการแกไ้ขปัญหาแลว้ แต่อยา่งไรกต็ามผูอ้อกสญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call 
Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option) ยงัคงไดร้บัผลกระทบดงัต่อไปนี้ 
1. ไมส่ามารถหา สรา้ง สรา้งใหม ่ทดแทน ถอืครอง ยกเลกิ หรอืขายธุรกรรมหรอื
สนิทรพัยเ์พือ่ป้องกนัความเสีย่งดา้นราคาตามเงือ่นไขและขอ้ผกูพนัทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัสญัญาวอรแ์รนทน์ัน้ หรอื 
2. ไมส่ามารถขายหรอืไมไ่ดร้บัช าระเงนิคนืจากการขายธุรกรรมหรอืสนิทรพัยท์ี่
ลงทุน 

Participation rate (PR) 100% 

ทัง้นี้ อตัราส่วนรว่ม (Participation Rate) ของระดบัดชันีอา้งองิอาจมกีาร
เปลีย่นแปลงได ้หากสภาวะตลาดมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเป็นไปตามดุลยพนิิจ
ของผูจ้ดัการกองทุน แต่อยา่งไรกต็าม อตัราส่วนรว่มจะไมต่ ่ากวา่อตัราส่วนรว่มที่
ก าหนดไวใ้นโครงการ  

ผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูร้บัอำวลั 
หรือผูค่้ำประกนั ตรำสำร 

สถาบนัการเงนิในประเทศหรอืต่างประเทศ หรอืนิตบิุคคลในประเทศหรอื
ต่างประเทศ  

 หมำยเหตุ บรษิทัจดัการจะแจง้ประเภทของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า, ผูอ้อกสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า, รวมถงึสกุลเงนิที่
กองทุนจะลงทุนและไดร้บัผลตอบแทน ใหผู้ล้งทุนทราบในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคญัก่อนการเสนอขายครัง้แรก 

เงื่อนไขกำรจ่ำยผลตอบแทนและกำรค ำนวณ ของสญัญำคอลวอรแ์รนท์ (Call Warrant) หรือสญัญำคอ
ลออปชัน่ (Call Option)  

Return of Call Warrant or Call Option= PR x Max (0, Return Franklin US Index)  
โดย Return Franklin US Index = (Index Final Level / Index Initial Level) -100% 
โดย                                                                                                                                            
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- PR = Participation Rate  
- Index Final Level คอื ระดบัดชันีของ Franklin US Index ณ วนัพจิารณาสนิทรพัยอ์า้งองิของสญัญาคอลวอร์
แรนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option)  
- Index Initial Level คอื ระดบัดชันีของ Franklin US Index ณ วนัเขา้ท าสญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอื
สญัญาคอลออปชัน่ (Call Option)  

ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ใดๆซึง่อาจมผีลกระทบต่อการค านวณผลตอบแทนจากการลงทุนในสญัญาคอลวอรแ์รนท(์Call 
Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option)  การค านวณผลตอบแทนดงักล่าวจะเป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบุไวใ้น
สญัญาวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option) ทีก่องทุนลงทุน ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้เงือ่นไข
ดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์นัน้ๆขึน้ 

สตูรกำรค ำนวณผลตอบแทน 

การจ่ายคนืเงนิจากการลงทุน ณ วนัครบอายโุครงการ (ก่อนหกัคา่ใชจ้่าย)                                                        
 
= เงนิตน้ + ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรอืเงนิฝาก + ผลตอบแทนจากการลงทุนในสญัญาคอลวอร์
แรนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option) * 

 
*ผลตอบแทนจากการลงทุนในสญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option)  มาจากการ
ลงทุนในสญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option)  คดิเป็นมลูคา่ประมาณรอ้ยละ 7 
ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน และจ่ายผลตอบแทนครัง้เดยีวตอนสิน้อายโุครงการ โดยผลตอบแทนจากการลงทุน
จะอา้งองิกบัอตัราผลตอบแทนของระดบัดชันี Franklin US Index  

ตวัอย่ำง แสดงการจ่ายคนืเงนิจากการลงทุน ณ วนัครบอายุ
โครงการ                                                               

สมมตุใิหเ้งนิลงทุนทัง้หมด 32,000,000 บาท สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงันี้ 

ส่วนท่ี1 :ประมาณ 29,760,000  (รอ้ยละ 93) ลงทุนในตราสารหนี้และ/หรอืเงนิฝากทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ 
โดยมเีป้าหมายเพือ่ใหส้่วนนี้เตบิโตเป็น 32,000,000 บาท (รอ้ยละ 100) 

ประเภทหลกัทรพัย/์ทรพัยสิ์น สดัส่วนกำรลงทุนและเงินลงทุน สดัส่วนกำรลงทุนและ
ผลตอบแทน จำกกำรลงทุนใน
ส่วนท่ ี1 ณ วนัครบอำยโุครงกำร 

ส่วนท่ ี1 : ตราสารหนี้และ/หรอืเงนิ
ฝากทัง้ในประเทศและ/หรอื
ต่างประเทศ 

93% 

29,760,000บาท 

100% 

32,000,000 บาท 

 
ส่วนท่ี 2 : ประมาณ 2,240,000บาท (รอ้ยละ 7) ลงทุนในสญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ 
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(Call Option) ซึง่มลูคา่ตามขนาดของสญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call 
Option)  USD 1,000,000 (32,000,000 บาท) 

สมมตุใิห ้ 
วนัทีจ่ดทะเบยีน : 14 พ.ค. 2562 , วนัทีส่ิน้สุดอายโุครงการ : 17 พ.ค. 2565 

1. วนัเขา้ท าสญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option) คอื 14 พ.ค. 2562 

2. Index Initial Level ของดชันี Franklin US Index ณ วนัเขา้ท าสญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญา 
คอลออปชัน่ (Call Option) คอื 100 

3. อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัเขา้ท าสญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option) คอื 
32.00 บาท/ดอลลารส์หรฐัฯ 

4. วนัพจิารณาสนิทรพัยอ์า้งองิ สญัญาคอลวอรแ์รนท์ (Call Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option) คอื วนัที ่
16 พ.ค. 2565 

5. อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัพจิารณาสนิทรพัยอ์า้งองิ สญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ 
(Call Option) ในกรณีคา่เงนิบาทแขง็คา่ คอื 31.50บาท/ดอลลารส์หรฐัฯ หรอื ในกรณีทีค่า่เงนิบาทอ่อนคา่ คอื 32.50 
บาท/ดอลลารส์หรฐัฯ 

6. ก าหนดให ้Participation rate =100% 

  

กรณี USD/THB ณ วนัพิจำรณำ
ดชันีอ้ำงอิง 

ระดบัดชันี Franklin US 
Index ณ วนัเร่ิมต้นสญัญำ  

(Index Initial Level) 

ระดบัดชันี Franklin US 
Index ณ พิจำรณำดชันี

อ้ำงอิง  
(Index Final Level) 

1 เท่าไรกต็าม 100 90 

2 เท่าไรกต็าม 100 100 

3 32.50 (บาทอ่อนคา่) 100 110 

4 31.50 (บาทแขง็คา่) 100 110 

 
กรณีท่ี 1 Index Final Level ของดชันี Franklin US Index ณ วนัพจิารณาสนิทรพัยอ์า้งองิน้อยกว่ำ Index Initial 
Level ของดชันี Franklin US Index ณ วนัเขา้ท าสญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call 
Option)   
ตวัอย่ำง Index Final Level ของดชันี Franklin US Index ณ วนัพจิารณาสนิทรพัยอ์า้งองิ สญัญาคอลวอรแ์รนท์ (Call 
Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option) คอื 90  
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ผลตอบแทนจากการลงทุนในสญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option)  

= USD 1,000,000 x 100.00 % x Max (0%, (90/100)-100%) 
= USD 0  

หรอื เท่ากบั 0 บาท 

ตารางแสดงผลตอบแทนของเงนิลงทุน จ านวน 32,000,000 บาท แบ่งออกไดด้งันี้ 

ประเภทหลกัทรพัย/์
ทรพัยสิ์น 

สดัส่วนกำรลงทุน  
(ร้อยละ) 

เงินลงทุน (บำท) เงินท่ีลงทุน+
ผลตอบแทนท่ีคำดว่ำ

จะได้รบั (บำท) 
ส่วนท่ี 1 : ตราสารหนี้
และ/หรอืเงนิฝากทัง้ใน
ประเทศและ/หรอื
ต่างประเทศ 

93 29,760,000 32,000,000 

ส่วนท่ี 2 สญัญาคอลวอร์
แรนท(์Call Warrant)หรอื
สญัญาคอลออปชัน่ (Call 
Option)  

7 2,240,000 0 

รวมเงนิตน้และ
ผลตอบแทนทัง้หมด ณ 
วนัครบอายโุครงการ 

  

32,000,000 

การจ่ายเงนิคนืเงนิจากการลงทุน ณ วนัครบอายโุครงการ (ก่อนหกัคา่ใชจ้่าย) = 32,000,000 บาท 

  

กรณีท่ี 2 Index Final Level ของดชันี Franklin US Index ณ วนัพจิารณาสนิทรพัยอ์า้งองิเท่ำกบั Index Initial Level 
ของดชันี Franklin US Index ณ วนัเขา้ท าสญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call 
Option)   

ตวัอย่ำง Index Final Level ของดชันี Franklin US Index ณ วนัพจิารณาสนิทรพัยอ์า้งองิ สญัญาคอลวอรแ์รนท์ (Call 
Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option) คอื 100  

ผลตอบแทนจากการลงทุนในสญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option)  

= USD 1,000,000 x 100.00 % x Max (0%, (100/100)-100%) 
= USD 0  

ตารางแสดงผลตอบแทนของเงนิลงทุน จ านวน 32,000,000 บาท แบ่งออกไดด้งันี้ 
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ประเภทหลกัทรพัย/์
ทรพัยสิ์น 

สดัส่วนกำรลงทุน  
(ร้อยละ) 

เงินลงทุน (บำท) เงินท่ีลงทุน+
ผลตอบแทนท่ีคำดว่ำ

จะได้รบั (บำท) 
ส่วนท่ี 1 : ตราสารหนี้
และ/หรอืเงนิฝากทัง้ใน
ประเทศและ/หรอื
ต่างประเทศ 

93 29,760,000 32,000,000 

ส่วนท่ี 2 สญัญา 
คอลวอรแ์รนท(์Call 
Warrant) หรอืสญัญา 
คอลออปชัน่ (Call 
Option)  

7 2,240,000 0 

รวมเงนิตน้และ
ผลตอบแทนทัง้หมด ณ 
วนัครบอายโุครงการ 

  

32,000,000 

การจ่ายเงนิคนืเงนิจากการลงทุน ณ วนัครบอายโุครงการ (ก่อนหกัคา่ใชจ้่าย) 32,000,000 บาท 

 
กรณีท่ี 3 Index Final Level ของดชันี Franklin US Index ณ วนัพจิารณาสนิทรพัยอ์า้งองิสงูกว่ำ Index initial Level 
ของดชันี Franklin US Index ณ วนัเขา้ท าสญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call 
Option)  และเงินบำทอ่อนค่ำ เทยีบกบัเงนิดออลารส์หรฐัฯ ณ วนัพจิารณาสนิทรพัยอ์า้งองิสญัญาคอลวอรแ์รนท์ (Call 
Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option)  

ตวัอย่ำง Index Final Level ของดชันี Franklin US Index ณ วนัพจิารณาสนิทรพัยอ์า้งองิ สญัญาคอลวอรแ์รนท์ (Call 
Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option) คอื 110 และอตัราแลกเปลีย่น คอื 32.50 บาท/ดอลลารส์หรฐัฯ 

= USD 1,000,000 x 100 % x Max (0%, (110/100)-100%) 
= USD 100,000 หรอื เท่ากบั 3,250,000 บาท  

ตารางแสดงผลตอบแทนของเงนิลงทุน จ านวน 32,000,000 บาท แบ่งออกไดด้งันี้ 

ประเภทหลกัทรพัย/์
ทรพัยสิ์น 

สดัส่วนกำรลงทุน  
(ร้อยละ) 

เงินลงทุน (บำท) เงินท่ีลงทุน+
ผลตอบแทนท่ีคำดว่ำ

จะได้รบั (บำท) 
ส่วนท่ี 1 : ตราสารหนี้
และ/หรอืเงนิฝากทัง้ใน
ประเทศและ/หรอื
ต่างประเทศ 

93 29,760,000 32,000,000 
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ส่วนท่ี 2 สญัญาคอลวอร์
แรนท(์Call Warrant) หรอื
สญัญาคอลออปชัน่ (Call 
Option)  

7 2,240,000 3,250,000 

รวมเงนิตน้และ
ผลตอบแทนทัง้หมด ณ 
วนัครบอายโุครงการ 

  

35,250,000 

การจ่ายเงนิคนืเงนิจากการลงทุน ณ วนัครบอายโุครงการ (ก่อนหกัคา่ใชจ้่าย) = 32,000,000 + 3,250,000 = 
35,250,000บาท 

กรณีท่ี 4 Index Final Level ของดชันี Franklin US Index ณ วนัพจิารณาสนิทรพัยอ์า้งองิสงูกว่ำ Index initial Level 
ของดชันี Franklin US Index ณ วนัเขา้ท าสญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call 
Option)  และเงินบำทแขง็ค่ำ เทยีบกบัเงนิดออลารส์หรฐัฯ ณ วนัพจิารณาสนิทรพัยอ์า้งองิสญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call 
Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option)  

ตวัอย่ำง Index Final Level ของดชันี Franklin US Index ณ วนัพจิารณาสนิทรพัยอ์า้งองิ สญัญาคอลวอรแ์รนท์  
(Call Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option) คอื 110 และอตัราแลกเปลีย่น คอื 31.50 บาท/ดอลลารส์หรฐัฯ 

= USD 1,000,000 x 100 % x Max (0%, (110/100)-100%) 
= USD 100,000 หรอื เท่ากบั 3,150,000 บาท  

ตารางแสดงผลตอบแทนของเงนิลงทุน จ านวน 32,000,000 บาท แบ่งออกไดด้งันี้ 

ประเภทหลกัทรพัย/์ทรพัยสิ์น สดัส่วนกำรลงทุน (ร้อยละ) เงินลงทุน (บำท) เงินท่ีลงทุน+
ผลตอบแทนท่ีคำดว่ำ

จะได้รบั (บำท) 
ส่วนท่ี 1 : ตราสารหนี้และ/หรอื
เงนิฝากทัง้ในประเทศและ/หรอื
ต่างประเทศ 

93 29,760,000 32,000,000 

ส่วนท่ี 2 สญัญาคอลวอรแ์รนท์
(Call Warrant) หรอืสญัญาคอ
ลออปชัน่ (Call Option)  

7 2,240,000 3,150,000 

รวมเงนิตน้และผลตอบแทน
ทัง้หมด ณ วนัครบอายโุครงการ 

  

35,150,000 

การจ่ายเงนิคนืเงนิจากการลงทุน ณ วนัครบอายโุครงการ (ก่อนหกัคา่ใชจ้่าย) = 32,000,000 + 3,150,000 = 
35,150,000บาท 

สรปุผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในสญัญำคอลวอรแ์รนท์ (Call Warrant) หรือสญัญำคอลออปชัน่ (Call Option)  
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กรณีท่ี สถำนกำรณ์
ค่ำเงินบำท
เมื่อเทียบกบั
เงินดอลลำร์
สหรฐัฯ 

Index Final Level
ของ ดชันี Franklin 

US Index ณ วนั
พิจำรณำสินทรพัย์

อ้ำงอิง 

ส่วนท่ี1 : ตรำ
สำรหน้ีและ/

หรือเงินฝำกทัง้
ในประเทศและ

หรือ
ต่ำงประเทศ 

(บำท) 

ส่วนท่ี 2 สญัญำ
คอลวอรแ์รนท์
(Call Warrant) 
หรือสญัญำคอ
ลออปชัน่ (Call 

Option)  
(บำท) 

รวมเงินต้น
และ

ผลตอบแทน
ทัง้หมดท่ีคำด
ว่ำจะได้รบั ณ 
วนัครบอำยุ
โครงกำร 

(บำท) 
1 - Index Final Level ต ำ่

กว่ำ Index Initial 
Level ณ วนัเขา้ท า
สญัญาคอลวอรแ์รนท์
(Call Warrant)หรอื
สญัญาคอลออปชัน่ 
(Call Option) 

32,000,000 0 32,000,000 

2 - Index Final Level 
เท่ำกบั Index Initial 
Level ณ วนัเขา้ท า
สญัญาคอลวอรแ์รนท์
(Call Warrant)หรอื
สญัญาคอลออปชัน่ 
(Call Option)) 

32,000,000 0 32,000,000 

3 เงนิบาทอ่อนคา่ Index Final Level สงู
กว่ำ Index Initial 
Level ณ วนัเขา้ท า
สญัญาคอลวอรแ์รนท์
(Call Warrant)หรอื
สญัญาคอลออปชัน่ 
(Call Option) 

32,000,000 3,250,000 
มลูคา่ตามขนาด
ของสญัญา
คอลวอรแ์รนท์
(Call Warrant)
หรอืสญัญาคอ
ลออปชัน่ (Call 
Option) x PR x 
Max(0,[(Index 
Final 
Level/Index 
Initial Level) - 
100%]) xอตัรา
แลกเปลีย่น ณ 
วนัพจิารณา
สนิทรพัยอ์า้งองิ 

35,250,000 
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4 เงนิบาทแขง็คา่ Index Final Level สงู
กว่ำ Index Initial 
Level ณ วนัเขา้ท า
สญัญาคอลวอรแ์รนท์
(Call Warrant)หรอื
สญัญาคอลออปชัน่ 
(Call Option) 

32,000,000 3,150,000 

มลูคา่ตามขนาด
ของสญัญา
คอลวอร์
แรนท(์Call 
Warrant)หรอื
สญัญาคอ
ลออปชัน่ (Call 
Option) x PR x 
Max(0,[(Index 
Final 
Level/Index 
Initial Level) - 
100%]) xอตัรา
แลกเปลีย่น ณ 
วนัพจิารณา
สนิทรพัยอ์า้งองิ 

35,150,000 

*ตวัเลขเงนิตน้และผลตอบแทนเป็นเพยีงตวัอยา่งการค านวณเพื่อประกอบการอธบิายเท่านัน้ มไิดเ้ป็นการรบัประกนัวา่
ผูล้งทุนจะไดร้บัผลตอบแทนตามทีแ่สดงไว ้

ข้อมลูส ำคญัเก่ียวกบัดชันี Franklin US Index ท่ีสญัญำคอลวอรแ์รนท์ (Call Warrant) หรือ สญัญำคอลออปชัน่ 
(Call Option) ใช้อ้ำงอิง  

วนัท่ีเร่ิมใช้ดชันี 17 พฤศจิกำยน 2560 
Bloomberg Ticker FTUSLX 
สกลุเงิน ดอลลำรส์หรฐัฯ (USD) 
ผูจ้ดัท ำดชันี Franklin Templeton  
Website https://www.franklinusindex.com/franklinusindex   

ดชันี Franklin US Index เป็นดชันีผสมทีป่รบัเปลีย่นสดัส่วนการลงทุนในสนิทรพัยต์่างๆเป็นรายวนั ซึง่จดัท าโดย 
Franklin Templeton Investment ทีม่ปีระสบการณ์และมคีวามเชีย่วชาญดา้นการลงทุนยาวนานกวา่ 70 ปี โดย ดชันี
ประกอบดว้ยกลยทุธ ์2 ส่วน คอื 

1) Smart Screen ทีจ่ะคดัเลอืกหุน้ขนาดใหญ่ของสหรฐัฯจ านวน 250 ตวัทีม่แีนวโน้มใหผ้ลตอบแทนทีส่งูและสรา้งเป็น 
Franklin Templeton’s Smart Screen US Large cap index(FLQL1TR) โดยเกณฑก์ารคดัเลอืกหุน้จะมาจากการน า
ปัจจยั 4 ประการ ประกอบไปดว้ย  ก) Quality ข) Value ค) Momentum และ ง) Low Volatility มาคดัเลอืกหุน้  

2) MarketNav Technology ซึง่จะมกีารปรบัเปลีย่นสดัส่วนการลงทุนในแต่ละวนัใหเ้ป็นไปตามการเปลีย่นแปลงของ
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ตลาด เพือ่ใหไ้ดผ้ลตอบแทนทีส่ม ่าเสมอ โดยดชันี Franklin US Index นัน้ออกแบบใหม้คีวามผนัผวนอยูท่ี ่7% ต่อปี 
ดว้ยการจดัสรรน ้าหนกัลงทุนใน 4 ดชันียอ่ย ดงันี้ 

•   ดชันีหุ้น Franklin Templeton’s Smart Screen US Large cap index(FLQL1TR): เป็นดชันีหุน้ ทีค่ดัเลอืกหุน้
ตามกลยทุธ ์Smart Screen ซึง่มสีดัส่วนการลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Single entity limit  

•   ดชันีพนัธบตัร 10 ปี S&P 10-Year Note Futures TR (SPUSTTTR): เป็นดชันีทีอ่อกแบบใหผ้ลตอบแทน
เคลื่อนไหวใกลเ้คยีงกบัการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ อายปุระมาณหรอืใกลเ้คยีง 10 
ปี  (Bond Future Contracts) โดยกองทุนสามารถลงทุนในพนัธบตัรสหรฐัฯไดไ้มจ่ ากดั ในกรณีทีม่อีนัดบัความ
น่าเชือ่ถอือยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป ซึง่ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Single entity limit  

•   ดชันีพนัธบตัร 5 ปี S&P 5-Year Note Futures TR (SPUST5TR): เป็นดชันีทีอ่อกแบบใหผ้ลตอบแทนเคลื่อนไหว
ใกลเ้คยีงกบัการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ อายปุระมาณหรอืใกลเ้คยีง5 ปี  (Bond 
Future Contracts) โดยกองทุนสามารถลงทุนในพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯไดไ้มจ่ ากดั ในกรณีทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอื
อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Single entity limit   

•  ดชันีอตัรำดอกเบีย้ ICE Libor USD 3-Month (US0003M): อา้งองิอตัราดอกเบีย้ LIBOR อายเุฉลีย่ประมาณ 3 
เดอืน ซึง่เป็นอตัราดอกเบีย้ทีใ่ชอ้า้งองิส าหรบัระดมทุนระยะสัน้ระหวา่งธนาคาร โดยกองทุนสามารถลงทุนในเงนิฝาก
เพือ่การด าเนินงานไดไ้มจ่ ากดั 

ทัง้นี้ การจดัสรรน ้าหนกัดชันียอ่ยทัง้ 4 ในขา้งตน้แบ่งออกไดเ้ป็น 3 สถานการณ์ ดงันี้ 

2.1) ในกรณีทีต่ลาดมคีวามผนัผวนต ่า ดชันีกจ็ะท าการเพิม่สดัส่วนการลงทุนในหุน้ เพื่อใหผ้ลตอบแทนทีส่งูขึน้ โดยเพิม่
การลงทุนในหุน้ไดม้ากถงึ 150% เพือ่ใหค้วามผนัผวนเป็นไปตามเป้าหมายที ่ 7% ทัง้นี้สดัส่วนของการลงทุนหุน้ในแต่
ละบรษิทัของดชันี Franklin Templeton’s Smart Screen US Large cap index (FLQL1TR ) ในกรณีทีเ่พิม่น ้าหนกั
การลงทุนไปที ่150 % จะไมเ่กนิ 15% ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ Single entity limit  

2.2) ในกรณีทีต่ลาดมคีวามผนัผวนสงู จะมกีารปรบัเพิม่สดัส่วนของการลงทุนในตราสารหนี้ ถา้อยูใ่นชว่งอตัราดอกเบีย้
ขาขึน้ กจ็ะปรบัโดยเลอืกพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ ทีม่อีาย ุ5 ปี ในขณะเดยีวกนั หากอยูใ่นชว่งอตัราดอกเบีย้ขาลง 
MarketNav Technology กจ็ะมกีารเลอืกพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ ทีม่อีาย ุ10 ปี 

2.3) ในกรณีทีต่ลาดมคีวามผนัผวนสงูมาก ดชันีจะเพิม่การถอืเงนิสดสภาพคล่อง เพือ่ลดความผนัผวน และ รกัษา
สภาพคล่องไว ้

ดชันีนี้จดัท าโดย Franklin Templeton  Investment ทีม่ปีระสบการณ์และมคีวามเชีย่วชาญดา้นการลงทุนยาวนานกวา่ 
70 ปี โดยมคีวามเป็นอสิระจาก บลจ.วรรณ ทัง้นี้ดชันีมกีารรายงานระดบัดชันีอยา่งต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวนั และ
สามารถเขา้ถงึไดผ้า่น https://www.franklinusindex.com 

  

 

https://www.franklinusindex.com/
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3.12. รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ :  

ไมก่ าหนดสดัส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 

 
3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน :  
 
3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  

บรษิทัจดัการจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอยา่งใดอยา่งหนึ่งหรอืหลาย
อยา่งตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ รวมถงึการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผล
โดยวธิอีื่นอยา่งใด ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
จะไดม้ปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิ หรอืผอ่นผนัใหก้องทุนรวมสามารถลงทุนไดเ้พิม่เตมิในอนาคตอกีดว้ย  
  
ส่วนที ่1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
เป็นไปตามประกาศ 
 
  
ส่วนที ่2 :  ทรพัยส์นิประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย property 
เป็นไปตามประกาศ 
 
  
ส่วนที ่3 :  ทรพัยส์นิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก 
เป็นไปตามประกาศ 
 
 
ส่วนที ่4 :  ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (reverse repo) 
เป็นไปตามประกาศ 
 
  
ส่วนที ่5 :  ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending)  
เป็นไปตามประกาศ 
  
ส่วนที ่6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives  
เป็นไปตามประกาศ 
  
 
3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ :  
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บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอยา่งใดอยา่ง
หนึ่งหรอืหลายอยา่งตามทีป่ระกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด
ดงัต่อไปนี ้้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนหรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรอื
มปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น ทัง้นี้ การ
ลงทุนในตราสารหรอืสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวตอ้งเสนอขายหรอืเป็นการท าสญัญาในประเทศ
ทีม่หีน่วยงานก ากบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีม่กีารซื้อขายใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษิทัทีจ่ดัตัง้ และเสนอขายใน GMS 
 
ส่วนที ่1 :  ตราสาร TS (transferable securities) ต่างประเทศ 
เป็นไปตามประกา 
 
  
ส่วนที ่2 :  ทรพัยส์นิประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property ต่างประเทศ 
เป็นไปตามประกาศ 
 
  
ส่วนที ่3 :  ทรพัยส์นิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ต่างประเทศ 
เป็นไปตามประกาศ 
 
  
ส่วนที ่4 :  ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (reverse repo) ต่างประเทศ 
เป็นไปตามประกาศ 
 
  
ส่วนที ่5 :  ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending) ต่างประเทศ 
เป็นไปตามประกาศ 
 
  
ส่วนที ่6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ต่างประเทศ 
เป็นไปตามประกาศ 
  
 
3.14. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม :  
 
อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 
เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไมเ่ป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด  
 
4. กำรแบง่ชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  
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4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไมม่ ี 
 
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไมม่ ี 
 
4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :  

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
5. กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก :  
5.1. ชอ่งทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
- ชอ่งทางอื่นๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 
 
5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

สามารถดขูอ้มลูในหนงัสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ.  
 
6. กำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก :  
 
6.1. ชอ่งทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

-  
 
6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

สามารถดขูอ้มลูในหนงัสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ.  
 
6.3. การสัง่ซือ้หน่วยลงทุน :  

ไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า  
 
7. กำรรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  
 
7.1. ชอ่งทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- Internet 
- Tele-Bank 
- บรษิทัจดัการ 
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- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
- วธิกีารอื่นๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 
 
7.2. รายละเอยีดชอ่งทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

สามารถดขูอ้มลูในหนงัสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ.  
 
7.3. วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- แบบอตัโนมตั ิ
 
7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการจะด าเนินการรบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุนเมือ่สิน้สุดอายโุครงการ โดยบรษิทัจดัการจะประกาศแจง้วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัแิละวนัครบอายุ
โครงการ โดยจะปิดประกาศ ณ ส านกังานของบรษิทัจดัการ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื และ
ประกาศผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายใน 30 วนัท าการนบัจากวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม  
 
ในกรณีวนัทีก่ าหนดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ตรงกบัวนัหยดุท าการของบรษิทัจดัการ หรอืเป็นวนัทีส่ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มคี าสัง่ใหบ้รษิทัจดัการหยดุรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทั
จดัการจะด าเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใินวนัท าการถดัไป  

(1) บรษิทัจดัการจะด าเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามราคารบัซือ้คนื ณ วนัทีร่บัซือ้
คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิตามรายชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
ดงักล่าว 
 
(2) บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัภิายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนั
ค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตั ิเวน้แต่กรณีตามขอ้ 10 ซึง่บรษิทัจดัการจะช าระคา่ขายคนืดงักล่าว 
ตามวธิทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุไวใ้นแบบค าขอเปิดบญัชกีองทุนเปิด  
 
(3) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะเป็นผูย้กเลกิหน่วยลงทุนทีข่ายคนืโดยอตัโนมตัดิงักล่าวพรอ้มออกหนงัสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุนส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนโดย
อตัโนมตันิัน้ๆ โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการใหม้กีารช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัใิหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตั ิตามวธิทีีผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุนระบุไวใ้นแบบค าขอเปิดบญัชกีองทุนเปิด โดยจ านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บัจากการขายคนืหน่วยลงทุน
โดยอตัโนมตั ิจะตดัทศนิยมต าแหน่งทีส่ามทิง้  

(4) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัหิรอืหยดุการขาย
คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิหากมกีารผดินดัช าระดอกเบีย้หรอืเงนิตน้ของพนัธบตัร หุน้กู ้หรอืหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ
อื่นๆ ทีก่องทุนลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ ณ ส านกังานของบรษิทัจดัการ สถานที่
ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื และประกาศผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ และจะรายงานการไมร่บัซือ้
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คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัหิรอืหยุดการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล 
และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

  

อนึ่ง บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื จะด าเนินการขายคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัภิายใตเ้งือ่นไข
ตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” และ “การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนื
หน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน”  

 
 
7.5. ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  เมือ่สิน้สุดอายโุครงการ  
 
7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  

ประมาณ 3 ปี โดยไมต่ ่ากวา่ 2 ปี 11 เดอืน และไมเ่กนิ 3 ปี 1 เดอืน นบัจากวนัทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รบัจด
ทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

 
7.7. การขายคนืหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า  
 
7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

 
7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

(1) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงก าหนดการในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิ วธิกีาร
ขายคนืและการรบัเงนิคา่ขายคนืและการรบัเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยถอืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนแลว้ ทัง้นี้ เพือ่ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะท าการตดิประกาศทีส่ านกังานของบรษิทัจดัการ และ
ส านกังานผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถ้าม)ี และ/หรอืผา่นเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  
 
(2) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปฎเิสธการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีอ่าจส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพของการบรหิาร
จดัการกองทุน โดยบรษิทัจดัการจะพจิารณาจากมลูคา่การสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และ/หรอื ระยะเวลา และ/หรอื 
ความถีข่องการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกั ทัง้นี้ เพื่อรกัษาผลประโยชน์สงูสุดของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลงทุนของ
กองทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนอยูก่่อนแลว้เป็นส าคญั  
 
(3) บรษิทัจดัการอาจหยดุรบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราวได ้เมือ่บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็วา่ในบาง
สถานการณ์หากมกีารรบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามปกต ิอาจสง่ผลกระทบหรอืความเสยีหายต่อการบรหิารจดัการ
กองทุน และ/หรอื ผูถ้อืหน่วยลงทุน และ/หรอื ต่อกองทุน โดยบรษิทัจดัการจะประกาศเกีย่วกบัการหยดุรบัค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว และก าหนดการเปิดรบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามปกต ิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าโดยการตดิประกาศดงักล่าวทีส่ านกังานของบรษิทัจดัการ ส านกังานผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 
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และ/หรอืผา่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  
 
8. กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  
 
8.1. ชอ่งทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน :  

- Internet 
- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
 
8.2. รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

สามารถดขูอ้มลูในหนงัสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ.  
 
9. กำรช ำระค่ำรบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีทีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์
หรอืทรพัยส์นิอื่นแทน โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงรบัช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทน
เงนิ และบรษิทัจดัการไดร้บัมตพิเิศษใหช้ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิได้ 

 
10. กำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดัการจะเลื่อนก าหนดช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดไวแ้ลว้ได ้ซึง่ตอ้งไมเ่กนิกว่ากรณีดงัต่อไปนี้  
 
(1) บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุดงัต่อไปนี้ โดยไดร้บัความ
เหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
 
(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล หรอื  
 
(ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุ
ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการ  
 
(2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในชว่งระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ได้ช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่
ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไมถู่กตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้
รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้ง
นัน้ต่างจากราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  
 
(3) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในชว่งระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง และผูด้แูล
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ผลประโยชน์ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซือ้คนื
หน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่
รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  
 
การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรอื (3) บรษิทัจดัการจะ
ด าเนินการดงัต่อไปนี้  
 
(ก) เลื่อนก าหนดช าระเงนิคา่ขายคนืไดไ้มเ่กนิ 10 วนัท าการนบัแต่วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ 
เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
(ข) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระคา่ขายคนืหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรือ่งดงักล่าวดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลนั  
 
(ค) แจง้การเลื่อนก าหนดช าระคา่ขายคนื พรอ้มทัง้จดัส่งรายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐานการไดร้บั
ความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ตาม (1) หรอืการรบัรองขอ้มลูของผูด้แูลผลประโยชน์ตาม (2) ต่อส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการกองทุนจะมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด าเนินการแทนกไ็ด้  
 
(ง) ในระหวา่งการเลื่อนก าหนดช าระคา่ขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในชว่งเวลาดงักล่าว 
บรษิทัจดัการกองทุนจะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งช าระคา่ขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัทีส่่งค าสัง่
ขายคนืก่อนหลงั  

 
11. กำรไม่ขำยไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมสัง่ :  

กำรด ำเนินกำรในกรณีท่ีผูอ้อกตรำสำรหน้ีหรือลกูหน้ีตำมสิทธิเรียกร้องผิดนัดช ำระหน้ี หรือตรำสำรท่ี
ลงทุนประสบปัญหำขำดสภำพคล่องหรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยได้ด้วยรำคำท่ีสมเหตสุมผล (side pocket)  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะปฏบิตัติามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่
สน. 9/2564 เรือ่ง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนที่
มใิชร่ายยอ่ย และกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

  

กำรไม่ขำยหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ท่ีรบัไว้แล้วหรือจะหยดุรบัค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings)  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการไดส้งูสุดไมเ่กนิ 1 วนัท าการ เวน้แต่จะไดร้บัการผอ่นผนัเวลาดงักล่าว
จากส านกังาน โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลวา่จ าเป็นตอ้ง
ระงบัการซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ อนัเนื่องจาก เหตุจ าเป็นตามกรณีใด
กรณีหนึ่งดงันี้ 
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1. ไมส่ามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวม ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

2. ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ยา่งเป็นธรรม และเหมาะสม  

3. มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

อนึ่ง การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้หรอืจะหยดุรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัติาม ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่สน. 9/2564 เรือ่ง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายย่อย และกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

ทัง้นี้ การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้หรอืจะหยดุรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ดว้ยเหตุอื่น ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่
ทน. 11/2564 เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายยอ่ย 
กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

 
 
12. กำรหยดุขำยหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

เป็นไปตามประกาศ  
 
13. เงือนไขและข้อจ ำกดัในกำรจดัสรรและกำรโอนหน่วยลงทุน :  

13.1 ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน 
กองทุนมขีอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดจะถอืหน่วยลงทุนของกองทุนไดต้อ้งไมเ่กนิ
หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีดงัต่อไปนี้ 
(1)  กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเป็นบุคคลดงันี้ 
(ก)  กองทุนดงันี้ 
1.  กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
2.  กองทุนประกนัสงัคม 
3.  กองทุนการออมแหง่ชาต ิ
4.  กองทุนบ าเหน็จบ านาญแหง่ชาต ิ
5.  กองทุนส ารองเลีย้งชพี 
6.  กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป 
7.  กองทุนอื่นใดทีส่ านกังานพจิารณาวา่มลีกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนตาม 1. ถงึ 6. 
8.  กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7. 
(ข)  นิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตามวรรคหนึ่ง (1) (ก) ซึง่ไมอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัตอ้งเสยี
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 
(ค)  บุคคลซึง่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตโ้ครงการระหวา่งประเทศโดยเป็นการลงทุนในต่างประเทศ
ของผูล้งทุนทีม่ไิดม้สีญัชาตไิทยหรอืผา่นบญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชื่อ (omnibus account) 
(ง)  บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัการผอ่นผนัจากส านกังานเมือ่มเีหตุจ าเป็นและสมควร 
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(2)  กรณีทีเ่ป็นการถอืหน่วยลงทุนทีม่รีะยะเวลาตดิต่อกนัไมเ่กนิหนึ่งปี  เวน้แต่ ไดร้บัผอ่นผนัจากส านกังานเนื่องจากมี
เหตุจ าเป็นและสมควรโดยพจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวเป็นส าคญัของ
กองทุนรวมทีม่ลีกัษณะครบถว้น ดงันี้ 
(2.1)  การถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกวา่ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน ตอ้งมไิดเ้ป็นไป
โดยมุง่แสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทัว่ไปทีพ่งึไดร้บัจากการลงทุน เชน่ เงนิปันผล หรอืสทิธอิอก
เสยีง เป็นตน้  
(2.2)  มกีระบวนการทีท่ าใหม้ัน่ใจไดว้า่ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรบัทราบถงึการมผีูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืเกนิกวา่
ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน ซึง่อาจกระทบต่อการบรหิารจดัการกองทุนรวมหรอืการเลกิกองทุนรวมได้ 

13.2 ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไมน่บัคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนทีเ่กนิกวา่
หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ และด าเนินการแกไ้ขสดัส่วนการถอื
หน่วยลงทุนของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ใหม้จี านวนไมเ่กนิหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ภายในสองเดอืนนบัแต่วนัทีป่รากฏกรณีดงักล่าว หรอืด าเนินการเลกิกองทุนรวมนัน้
ทนัท ีเวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้แหง่ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เรือ่งหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ หรอืประกาศอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง แกไ้ข หรอืเพิม่เตมิในอนาคต  

 
บรษิทัจดัการจะไมจ่ดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลทีซ่ือ้หน่วยลงทุนเกนิกวา่อตัราทีก่ าหนดในหลกัเกณฑท์ีอ่อกโดย
อาศยัอ านาจแห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 หรอืการไมน่บัคะแนนเสยีงในการลงมติ
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเกนิอตัราดงักล่าว เป็นตน้  
 
13.3 นายทะเบยีนหน่วยลงทุนขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปฏเิสธการโอนเปลีย่นมอืหน่วยลงทุนไมว่า่ทอดใดๆ อนัจะมผีลให ้ 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนไมเ่ขา้ลกัษณะเป็นการเสนอขายเฉพาะผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายยอ่ยและผูม้เีงนิลงทุนสงู เวน้แต่เป็น  
การโอนทางมรดก  
 
อนึ่ง บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปฎเิสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีทีก่ารถอืหน่วย
ลงทุนของบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน  
 
ในกรณีการโอนหน่วยลงทุนผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งตดิต่อบรษิทัจดัการโดยตรงพรอ้มทัง้กรอกรายละเอยีด  
ในใบส าคญัการโอนหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชดัเจน พรอ้มทัง้แนบเอกสารการโอนตามทีบ่รษิทัจดัการ
ก าหนด  

 
 
14. กำรจ่ำยเงินปันผล :  
 
14.1. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : ไมจ่่าย  
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14.2. หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล :  

บรษิทัจดัการมนีโยบายทีจ่ะไมจ่่ายเงนิปันผล แต่จะน าผลก าไรไปลงทุนต่อเพื่อใหเ้กดิรายไดเ้พิม่ขึน้  
 
14.3. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

ไมม่ ี 
 
15. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวมและผูส้ ัง่ซ้ือหรือผูถ้ือหน่วยลงทุน :  
 
15.1. คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด) :  
 
รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2)  
รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 6.00 ต่อปีของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวม  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
   
 
15.2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  
 
15.2.1. คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิทัง้หมดหกัดว้ยมลูคา่หนี้สนิทัง้หมด ก่อนหกัคา่ธรรมเนียมการจดัการ 
คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน และคา่ธรรมเนียมอื่นทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนที่
มใีนการค านวณจากมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิณ วนัทีค่ านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  
 
15.2.2. คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.107 ต่อปีของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวม  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.107 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิทัง้หมดหกัดว้ยมลูคา่หนี้สนิทัง้หมด ก่อนหกัคา่ธรรมเนียมการ
จดัการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน และคา่ธรรมเนียมอื่นทีเ่รยีกเกบ็จาก
กองทุนทีม่ใีนการค านวณจากมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิณ วนัทีค่ านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  
 
15.2.3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  
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รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธิ
ของกองทุนรวม  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิทัง้หมดหกัดว้ยมลูคา่หนี้สนิทัง้หมด ก่อนหกัคา่ธรรมเนียมการจดัการ 
คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน และคา่ธรรมเนียมอื่นทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนที่
มใีนการค านวณจากมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิณ วนัทีค่ านวณมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  
 
15.2.4. คา่ธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน :  

ไมม่ ี 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
   
 
15.2.5. คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย :  

ไมม่ ี 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
   
 
15.2.6. คา่ธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ1.00ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
(1) คา่ใชจ้่ายต่างๆในการจดัตัง้กองทุนรวม เช่น คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายในการด าเนินการขออนุมตัจิดัตัง้และ
จดัการกองทุน คา่ใชจ้่ายในการจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม หรอืคา่ธรรมเนียมการเพิม่เงนิทุนจดทะเบยีน 
เป็นตน้ ตามทีจ่่ายจรงิ  
 
(2) คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายของผูร้บัฝากทรพัยส์นิในต่างประเทศ รวมทัง้ คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนใน
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ นอกเหนือจาก "คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี" ตามทีจ่่ายจรงิ  
 
(3) คา่อากรแสตมป์และคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืตราสาร ตามทีจ่่ายจรงิ  
 
(4) คา่ตอบแทนผูช้ าระบญัช ีและผูด้แูลผลประโยชน์ในระหวา่งการช าระบญัชกีองทุนรวมจนถงึการจดทะเบยีนเลกิ
กองทุนรวมต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ  
 
(5) คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทุกประเภททีเ่กดิขึน้หรอืเกีย่วขอ้งกบัการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ
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ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เชน่ การจดัหาใหไ้ดม้า การรบัมอบ การสง่มอบ การดแูล การเกบ็รกัษา การป้องกนั
ผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายในการแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ การโอนเงนิ คา่ธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการป้องกนัความเสีย่งในดา้นอตัราแลกเปลีย่น หรอืความเสีย่งอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในหลกัทรพัยท์ัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ เชน่ คา่สญัญาฟิวเจอร ์สญัญาฟอรเ์วริด์ หรอืสญัญาสวอป และคา่ใชจ้่ายหรอืคา่ธรรมเนียม
อื่นๆ  
ตามทีจ่่ายจรงิ รวมถงึคา่ใชจ้่ายและคา่ธรรมเนียมอื่นใดเพื่อใหก้องทุนสามารถลงทุนในหลกัทรพัยด์งักล่าวได ้เป็นตน้  
 
(6) คา่โฆษณาและประชาสมัพนัธก์องทุนรวม ตลอดจนการสมัมนาแนะน ากองทุนรวม ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.50 ต่อปี ของ
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  
 
(7) คา่จดัท าหนงัสอืชีช้วน คา่พมิพ ์และคา่แปลหนงัสอืชีช้วน  
 
(8) คา่จดัท าหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  
 
(9) คา่จดัเตรยีมและจดัพมิพห์นังสอืบอกกล่าวหรอืประกาศตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด  
 
(10) คา่จดัเตรยีมและจดัส่งรายงานต่างๆส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุน  
 
(11) คา่ธรรมเนียมหรอืคา่บรกิารการใชข้อ้มลูดชันีทีผู่ใ้หบ้รกิารดชันีหลกัทรพัยห์รอืกลุ่มดชันีหลกัทรพัยเ์รยีกเกบ็เป็น
รายปี หรอืรายงวด (ถา้ม)ี  
 
(12) คา่ใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้เกีย่วเนื่องกบักองทุน เชน่ คา่ประกาศในหนงัสอืพมิพ ์คา่พมิพแ์บบพมิพ ์คา่ไปรษณียา
กรส าหรบัหนังสอืโตต้อบกบัผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน คา่ใชจ้่ายในการสอบบญัช ี
คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิจากการผดินดัช าระราคา (Failed Trade) (ถา้ม)ี คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิจากการรบัจ านองอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่
เป็นหลกัประกนัการลงทุน ฯลฯ อกีทัง้คา่ใชจ้่ายต่างๆทีเ่กดิขึน้ตามกฎหมาย  
 
15.3. คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  
 
15.3.1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่หน่วยลงทุน  
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
   
 
15.3.2. คา่ธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่หน่วยลงทุน  
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
15.3.3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  
15.3.3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) :ม ี 
รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่หน่วยลงทุน  
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
   
 
 
15.3.3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ม ี 
รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่หน่วยลงทุน  
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
   
 
15.3.4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็  
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
ตามดุลพนิิจของนายทะเบยีนหน่วยลงทุน  
 
15.3.5. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
ไมเ่กนิรายการละ 50 บาท (ส าหรบัการออกใบหน่วยลงทุน)  
 
15.3.6. คา่ปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ ี 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
15.3.7. คา่ธรรมเนียมอื่น ๆ : ม ี 

คา่ธรรมเนียมอื่นๆ เชน่ - ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.00 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ตามทีจ่่ายจรงิ  
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

(1) คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน และ/หรอื เงนิปันผล (ถา้ม)ี เขา้บญัชขีองผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม
อตัราทีธ่นาคารพาณิชยก์ าหนด โดยตดัจ่ายจากจ านวนเงนิทีจ่ะโอนเขา้บญัชนีัน้ๆ  

(2) คา่ธรรมเนียมการหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูซ้ือ้หน่วยลงทุนตามอตัราทีธ่นาคารพาณิชยก์ าหนด (ถา้ม)ี โดยตดั
จ่ายจากบญัชเีงนิฝากของผูซ้ือ้หน่วยลงทุน  
 
คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุน บรษิทัจดัการอาจเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม และ/หรอืแต่ละรายในอตัราทีไ่มเ่ท่ากนั ผูส้ ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนสามารถต่อรองอตัราคา่ธรรมเนียมดงักล่าวได ้บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบรายละเอยีดต่อไป โดยตดิประกาศไวท้ี่
ส านกังานของบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืผา่นเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  

 
บรษิทัจดัการอาจพจิารณาลดหยอ่น หรอืยกเวน้การเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการขาย การรบัซื้อคนืหรอืการสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็วา่เหมาะสม โดยพจิารณาจากมลูคา่การท ารายการ ประเภทการท ารายการ 
ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน เป็นตน้ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะประกาศหลกัเกณฑ ์วธิกีารใหท้ราบล่างหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ ทีท่ าการบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืผา่นเวป็ไซตข์องบรษิัท
จดัการ  
 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เปลีย่นแปลง หรอืปรบัปรุง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร ขัน้ตอนและเงือ่นไขในการเรยีก
เกบ็คา่ธรรมเนียมการขาย การรบัซือ้คนื และการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื
สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบั หรอืกฎหมายของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งประกาศก าหนด โดยถอืวา่ไดร้บัความ
เหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ส านกังาน ก.ล.ต. ผูด้แูลผลประโยชน์ และผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั  

 
 
15.4. วธิกีารค านวณและตดัจ่ายคา่ธรรมเนียม :  

(1) การค านวณคา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน
จะค านวณทุกวนัท าการ โดยใชม้ลูคา่ทรพัยส์นิทัง้หมดหกัดว้ยมลูคา่หนี้สนิทัง้หมด ก่อนหกัคา่ธรรมเนียมการจดัการ 
คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ในแต่ละวนัเป็นฐานในการค านวณ และ
เรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน  
 
(2) คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วเนื่องกบักองทุนรวมตามขอ้ 15.2.6. (1) ถงึ (12) จะตดัจ่ายจากกองทุนรวมตามทีจ่่ายจรงิ โดย
บรษิทัจดัการดว้ยความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ มสีทิธทิีจ่ะตดัจ่ายคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายต่างๆดงักล่าวใน
งวดเดยีว หรอืเฉลีย่ตดัจ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายของกองทุนรวมเป็นรายวนั ทัง้นี้ การตดัจ่ายคา่ใชจ้่ายดงักล่าวจะเป็นไปตาม
หลกัการบญัชแีละวธิปีฏบิตัทิางการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป หรอืมาตรฐานการบญัชทีีก่ าหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยการนัน้  
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(3) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียม และคา่ใชจ้่ายทีก่ าหนดในหวัขอ้ “คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็
จากผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน” โดยอาจเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายจากผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด โดยไมห่กั
จากมลูคา่ของการท ารายการซื้อ ขาย สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืก าหนดวธิกีารอื่นใด เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์
เงือ่นไขภาษ ีหรอืความสะดวกของผูถ้อืหน่วยลงทุน  
 
(4) คา่ธรรมเนียมต่างๆ เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัแลว้ 
 

 
15.5. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่าย :  

กรณีเพ่ิมค่ำธรรมเนียม/ค่ำใช้จ่ำย 

1. กรณีทีบ่รษิทัจดัการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้ตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ จะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

1.1. กรณีเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไมเ่กนิกวา่อตัราขัน้สงูตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการ บรษิทั
จดัการจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการก่อนการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียม
หรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้นัน้ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าวอยา่งทัว่ถงึ 
โดยอยา่งน้อยตอ้งจดัใหม้กีารเผยแพรท่างเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ และ/หรอื ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื
หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

1.2. กรณีเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกวา่อตัราขัน้สงูตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการเมือ่เทยีบกบั
อตัราของรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปี นบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้ โดย
แบ่งเป็น 2 กรณี ดงันี้ 

(1) กรณีเพิม่ขึน้เกนิกวา่รอ้ยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายขัน้สงูตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการ : บรษิทั
จดัการตอ้งไดร้บัมตพิเิศษ 

(2) กรณีเพิม่ขึน้แต่ไมเ่กนิกวา่รอ้ยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายขัน้สงูตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการ : 
บรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนัก่อนการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียม
หรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้นัน้ โดยวธิกีารทีเ่หมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าวอยา่งทัว่ถงึ 
โดยอยา่งน้อยตอ้งจดัใหม้กีารเผยแพรท่างเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ และ/หรอื ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื
หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการแจง้การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายตามขอ้ 1.2. (1) และ (2) ให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายดงักล่าว 

2.กรณีทีบ่รษิทัจดัการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้แตกต่างไปจากทีร่ะบุไวใ้นโครงการ บรษิทั
จดัการตอ้งขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพือ่แกไ้ขโครงการ 
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กรณีลดค่ำธรรมเนียม/ค่ำใช้จ่ำย 

1. กรณีทีบ่รษิทัจดัการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายลดลงตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ  

บรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัทีม่กีารเรยีกเกบ็ธรรมเนียม
หรอืคา่ใชจ้่ายลดลง ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าวอย่างทัว่ถงึ โดย
อยา่งน้อยตอ้งจดัใหม้กีารเผยแพรท่างเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ และ/หรอื ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุน (ถา้ม)ี 

2. กรณีทีบ่รษิทัจดัการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายลดลงแตกต่างไปจากโครงการ บรษิทัจดัการจะ
ด าเนินการขอแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ โดยใหถ้อืวา่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เหน็ชอบการแกไ้ขโครงการใน
เรือ่งดงักล่าว 

 
 
15.6. หมายเหตุ :  

 
16. วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทุน และ
รำคำหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีท่ีมลูค่ำหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  
 
16.1. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ  
 
16.2. เงือ่นไขพเิศษ :  

1. บรษิทัจดัการจะค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารทีส่ านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนดและตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนด โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทัง้นี้ ในชว่งก่อนวนัทีป่ระกาศสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนมผีลใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการจะค านวณและประกาศมลูคา่
ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
2. บรษิทัจดัการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้
คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ดงัต่อไปนี้  
 
(2.1) ค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธแิละมลูคา่หน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการ ภายในวนัท าการถดัไป 
 
(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัส่งค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุน ภายในวนัท า
การถดัไป ในกรณีราคาขายหน่วยลงทุน จะใชม้ลูคา่หน่วยลงทุน ณ วนัสิน้วนัส่งค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็นตวั
ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน ในกรณีราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน จะใชม้ลูคา่หน่วยลงทุน ณ สิน้วนัส่งค าสัง่ซื้อขาย
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หน่วยลงทุนนัน้ เป็นตวัค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

ในการค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษิทั
จดัการจะใชข้อ้มลูราคาปิดของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ ณ วนัทีค่ านวณมลูคา่และราคาดงักล่าวทีไ่ดจ้าก
ระบบทีม่กีารเผยแพรข่อ้มลูและสามารถอา้งองิได ้เชน่ ระบบ Bloomberg หรอื Reuters เป็นตน้ ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นั
ดงักล่าวตรงกบัวนัหยดุท าการของต่างประเทศ หรอืเพราะเหตุอื่นใดทีค่วบคุมไมไ่ด ้ท าใหไ้มม่รีาคาของหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ บรษิทัจดัการจะพจิารณาใชร้าคาล่าสดุทีม่กีารเผยแพรแ่ทน อนึ่ง บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงแหล่งทีม่า 
วนัและเวลาของขอ้มลูอา้งองิทีใ่ชใ้นการค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนได ้ภายใตค้วามเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ  

 
การค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของ
หลกัทรพัย ์และทรพัยส์นิของกองทุนในต่างประเทศเป็นเงนิบาท จะใชข้อ้มลูอตัราแลกเปลีย่นผา่นระบบ Bloomberg 
โดยบรษิทัจดัการจะใชข้อ้มลูทีเ่วลาประมาณ 16.00 น. ของสิน้วนัท าการทีค่ านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ หรอืใชอ้ตัราแลกเปลีย่นอื่นใด และ/หรอืแหล่งทีม่าอื่น
ใดของอตัราแลกเปลีย่น และ/หรอือตัราแลกเปลีย่นของวนัท าการอื่นใด และ/หรอื ณ เวลาอื่นใด ตามทีบ่รษิทัจดัการ
พจิาณาเหน็สมควรภายใตค้วามเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ หรอืตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด  
 
(2.3) ประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิและมลูคา่หน่วยลงทุนของวนัดงันี้  
 
(ก) วนัท าการก่อนวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน โดยประกาศภายในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน  
 
(ข) วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสดุ โดยประกาศภายในวนัท าการถดัไป  
 
(ค) วนัท าการสดุทา้ยของแต่ละเดอืน โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป ทัง้นี้ เฉพาะในกรณีทีก่องทุนรวมก าหนด
วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้หา่งกนัเกนิกวา่ 1 เดอืน  
 
(ง) วนัทีป่รากฏเหตุการณ์ทีน่่าเชือ่ไดว้า่จะมผีลกระทบต่อมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธหิรอืมลูคา่หน่วยลงทุนอยา่งมนียัส าคญั 
โดยประกาศภายในวนัท าการถดัไป 

การประกาศมลูคา่และราคาตามขอ้ (2.3) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัดิงัต่อไปนี้  
(1) ใชต้วัเลขทศนิยมตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 16.2 และตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
 
(2) ด าเนินการเพือ่ใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มลูดงักล่าว โดยการประกาศผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่้
ลงทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะประกาศโดยชอ่งทาง
อื่นแทนการประกาศผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ เชน่ การประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนั หรอืชอ่งทางอื่นที่
เหมาะสม โดยถอืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั และ  
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(3) จดัใหม้ขีอ้มลูดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการ และสถานทีทุ่กแหง่ทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้
คนืหน่วยลงทุนใชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุน เวน้แต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั บรษิทัจดัการกองทุน
จะจดัใหม้ขีอ้มลูดงักล่าวดว้ยหรอืไมก่ไ็ด ้ 
 
มลูคา่หน่วยลงทุน หมายถงึ มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเมือ่สิน้วนัท าการ
ทีค่ านวณนัน้  
 
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีป่ระกาศขา้งตน้ ตอ้ง
ไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์  
 
ในกรณีทีม่ลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดไมถู่กตอ้ง บรษิทัจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
3. การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอื
จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้  
 
(3.1) ค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยม  
ตามหลกัสากล  
 
(3.2) ค านวณมลูคา่หน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
ส าหรบัมลูคา่หน่วยลงทุนเพือ่ใชใ้นการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที ่4 ขึน้ สว่นมลูคา่
หน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้  
 
(3.3) ประกาศมลูคา่หน่วยลงทุนตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 4 ต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหน่ง
ที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2)  
 
(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่
จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้  
 
ในกรณีทีม่ผีลประโยชน์เกดิขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษิทัจดัการจะน าผลประโยชน์นัน้รวมเขา้เป็น
ทรพัยส์นิของกองทุนเปิด  
 
ในกรณีทีม่เีหตุจ าเป็นทีท่ าใหบ้รษิทัจดัการไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามขอ้ 11 บรษิทัจดัการจะไมค่ านวณและประกาศตามก าหนดนี้กไ็ด ้โดยจะแจง้
ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวนัท าการถดัจากวนัทีไ่มส่ามารถค านวณและประกาศได้  
 
บรษิทัจดัการอาจไมค่ านวณและไมป่ระกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีล่งทุนในต่างประเทศ ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ซึง่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุน
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อยา่งมนียัส าคญั และเมือ่ปรากฏเหตุขา้งตน้ บรษิทัจดัการจะประกาศการหยดุค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีล่งทุนในต่างประเทศ ณ ทีท่ าการทุกแหง่
ของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแหง่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน และ
บรษิทัจดัการจะรายงานการหยุดค านวณมลูคา่ดงักล่าวพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของ
กองทุนรวมทีล่งทุนในต่างประเทศนัน้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

 
 
ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรอืราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 1 วนั
ท าการ  
 
16.3. แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดัการจะประกาศผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะประกาศโดยชอ่งทาง
อื่นแทนการประกาศผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ เชน่ การประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนั หรอืชอ่งทางอื่นที่
เหมาะสม โดยถอืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั  
 
16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง :  

ส่วนท่ี1การด าเนินการกรณีมลูคา่หน่วยของกองทุนปิดไมถู่กตอ้งและไดม้กีารประกาศไปแลว้ หรอืราคาหน่วยของ
กองทุนเปิดไมถู่กตอ้ง 

ข้อ 
กรณีท่ีมลูค่ำ/
รำคำหน่วย 
ไม่ถกูต้อง 

กำรด ำเนินกำรของบริษทัจดักำร ระยะเวลำ 

1. < 1 สตางค ์หรอื < 
0.5 % ของมลูค่า/
ราคาหน่วยที่
ถูกตอ้ง 

1.1 จดัท าและส่งรายงาน* ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบถงึ
ความไมถู่กตอ้ง โดยรายงานดงักล่าวตอ้งมสีาระส าคญัดงันี้ 

1.1.1 มลูคา่/ราคาหน่วยทีไ่มถู่กตอ้ง 

1.1.2 มลูคา่/ราคาหน่วยทีถู่กตอ้ง 

1.1.3 สาเหตุทีท่ าใหม้ลูคา่/ราคาหน่วยไมถู่กตอ้ง 

1.1.4 มาตรการป้องกนัเพือ่มใิหม้ลูคา่/ราคาหน่วยไม่
ถูกตอ้ง ในกรณีทีค่วามไมถู่กตอ้งไมไ่ดม้สีาเหตุมาจาก
ปัจจยัภายนอกทีไ่มอ่าจควบคุมได ้

  

ภายใน7 วนัท าการ
นบัแต่วนัทีพ่บว่า
มลูคา่/ราคาหน่วย
ไมถู่กตอ้ง 
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    1.2 ในกรณีทีส่าเหตุทีท่ าใหม้ลูค่า/ราคาหน่วยไมถู่กตอ้งมี
ผลต่อเนื่องถงึการค านวณมลูค่า/ราคาหน่วยครัง้ต่อไป ให้
แกไ้ขมลูคา่/ราคาหน่วยใหถู้กตอ้ง 

ตัง้แต่วนัทีพ่บว่า
มลูคา่/ราคาหน่วย
ไมถู่กตอ้ง 

2. ≥1สตางค ์และ
≥0.5 %ของมลูคา่/
ราคาหน่วยที่
ถูกตอ้ง 

2.1หลกัเกณฑท์ัว่ไป 

2.1.1 ค านวณมลูคา่/ราคาหน่วยยอ้นหลงัตัง้แต่วนัทีพ่บวา่
มลูคา่/ราคาหน่วยไมถู่กตอ้งจนถงึวนัทีม่ลูคา่/ราคาหน่วย
ถูกตอ้ง 

2.1.2 ด าเนินการดงันี้ เฉพาะวนัทีม่ลูคา่/ราคาหน่วย เขา้
เงือ่นไข ตาม 2. 

  

  

  

  

  
2.1.2.1 จดัท ารายงานการแกไ้ขมลูคา่/ราคาหน่วย
ยอ้นหลงั* 

(ก) รายงานตอ้งมสีาระส าคญัตามทีก่ าหนดไวใ้น 1.1 โดย
อนุโลมเวน้แต่ในกรณีของรายงานการแกไ้ขมลูคา่/ราคา
หน่วยยอ้นหลงัของกองทุนเปิด ใหร้ะบุการด าเนินการของ
บรษิทัจดัการเมื่อพบวา่ราคาหน่วยไมถู่กตอ้งไวแ้ทนขอ้มลู
ตาม 1.1.4 

ภายในวนัท าการถดั
จากวนัทีพ่บวา่
มลูคา่/ราคาหน่วย
ไมถู่กตอ้ง 

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรอง
ขอ้มลูในรายงานดงักล่าวภายในวนัท าการถดัจากวนัทีส่่ง
รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ 

  

ภายในวนัท าการถดั
จากวนัทีค่ านวณ
มลูคา่/ราคาหน่วย
ยอ้นหลงัเสรจ็สิน้ 

2.1.2.2 แกไ้ขมลูคา่/ราคาหน่วยใหถู้กตอ้ง ภายในวนัทีผู่ด้แูล
ผลประโยชน์รบัรอง
ขอ้มลูในรายงาน
ตาม2.1.2.1 

2.1.2.3** ด าเนินการโดยวธิกีารใด ๆ เพือ่ใหผู้ล้งทุน
สามารถรบัทราบชือ่กองทุนทีม่กีารแกไ้ขมลูคา่/ราคาหน่วย 
และวนั เดอืน ปี ทีม่กีารแกไ้ขมลูคา่/ราคาหน่วย 

ภายใน3 วนัท าการ
นบัแต่วนัทีผู่ด้แูล
ผลประโยชน์รบัรอง
ขอ้มลูในรายงาน
ตาม 2.1.2.1 

2.2หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิเฉพาะกองทุนเปิดโดยด าเนินการ
เฉพาะมลูคา่/ราคาหน่วยของวนัทีเ่ขา้เงือ่นไขตาม2. 

  

2.2.1 จดัท ารายงานการชดเชยราคาไวใ้นรายงานการ
แกไ้ขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ดว้ย โดยใหอ้ยูใ่นส่วนของ
การด าเนินการของบรษิทัจดัการเมือ่พบวา่ราคาหน่วยไม่
ถูกตอ้ง 

ตาม2.1.2.1 
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2.2.2 ชดเชยราคาตามทีก่ าหนดไวใ้นสว่นที ่2 ใหแ้ลว้เสรจ็ 

2.2.3 ด าเนินการโดยวธิกีารใด ๆ เพือ่ใหผู้ซ้ือ้หรอืผูข้ายคนื
หน่วยในชว่งระยะเวลาทีร่าคาหน่วยไมถู่กตอ้งทราบถงึการ
แกไ้ขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา 

  

ภายใน5 วนัท าการ
นบัแต่วนัทีผู่ด้แูล
ผลประโยชน์รบัรอง
ขอ้มลูในรายงาน
การแกไ้ขราคา
หน่วยยอ้นหลงัและ
รายงานการชดเชย
ราคา 

2.2.4จดัท ามาตรการป้องกนัเพื่อมใิหร้าคาหน่วยไมถู่กตอ้ง
และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มทัง้ส าเนารายงานการแกไ้ข
ราคาหน่วยยอ้นหลงัตาม2.1.2.1 ใหส้ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยไม่
ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่มอ่าจควบคุมได ้
ใหบ้รษิทัจดัการส่งส าเนาเอกสารทีผู่ด้แูลผลประโยชน์
รบัรองวา่การทีร่าคาหน่วยไมถู่กตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยั
ภายนอกทีไ่มอ่าจควบคุมไดม้าพรอ้มส าเนารายงาน
ดงักล่าวแทน 

ภายใน7 วนัท าการ
นบัแต่วนัทีผู่ด้แูล
ผลประโยชน์รบัรอง
ขอ้มลูในรายงาน
ตาม 2.1.2.1 

ส่วนท่ี2การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที ่1 ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

1. รำคำหน่วยท่ีไม่ถกูต้อง < รำคำหน่วยท่ีถกูต้อง 
1.1 กรณีขาย 1.1.1กรณีทีผู่ซ้ือ้มหีน่วยเหลอือยู่ 

ใหล้ดจ านวนหน่วยของผูซ้ือ้หน่วยเป็นจ านวนซึง่มมีลูคา่เท่ากบัสว่นต่างของราคา
หน่วยทีไ่มถู่กตอ้งกบัราคาหน่วยทีถู่กตอ้ง 

1.1.2กรณีทีผู่ซ้ือ้ไมม่หีน่วยเหลอือยู*่** 

ใหจ้่ายเงนิของบรษิทัจดัการใหก้องทุนเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาทีข่าด
อยู ่

1.1.3กรณีทีผู่ซ้ือ้มหีน่วยเหลอือยูน้่อยกวา่จ านวนหน่วยทีจ่ะตอ้งลด*** 

ใหด้ าเนินการดงันี้ 

1.1.3.1 ด าเนินการตาม 1.1.2 หรอื 

1.1.3.2 ลดจ านวนหน่วยทีเ่หลอือยูน่ัน้ และจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการใหก้องทุน
เป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาทีข่าดอยู่ 



ONE-COMPLEX3YA  38 

1.2 กรณีรบัซือ้คนื 1.2.1กรณีทีผู่ข้ายคนืมหีน่วยเหลอือยู่ 

1.2.1.1 เพิม่จ านวนหน่วยของผูข้ายคนืเป็นจ านวนซึง่มมีลูคา่เท่ากบัส่วนต่างของ
ราคาหน่วยทีไ่มถู่กตอ้งกบัราคาหน่วยทีถู่กตอ้ง หรอื 

1.2.1.2 จ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาใหผู้ข้ายคนื 

1.2.2กรณีทีผู่ข้ายคนืไมม่หีน่วยเหลอือยู่ 

ใหบ้รษิทัจดัการจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาให้
ผูข้ายคนื 

2. รำคำหน่วยท่ีไม่ถกูต้อง > รำคำหน่วยท่ีถกูต้อง 
2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิม่จ านวนหน่วยของผูซ้ื้อเป็นจ านวนซึง่มมีลูคา่เท่ากบัส่วนต่างของราคา

หน่วยทีไ่มถู่กตอ้งกบัราคาหน่วยทีถู่กตอ้ง หรอื 

2.1.2 จ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาใหผู้ซ้ือ้ 
2.2 กรณีรบัซือ้คนื 2.2.1กรณีทีผู่ข้ายคนืมหีน่วยเหลอือยู่ 

ใหล้ดจ านวนหน่วยของผูข้ายคนืหน่วยเป็นจ านวนซึง่มมีลูคา่เท่ากบัส่วนต่างของ
ราคาหน่วยทีไ่มถู่กตอ้งกบัราคาหน่วยทีถู่กตอ้ง 

2.2.2กรณีทีผู่ข้ายคนืไมม่หีน่วยเหลอือยู*่** 

ใหบ้รษิทัจดัการจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการใหก้องทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัสว่น
ต่างของราคาทีข่าดอยู่ 

2.2.3กรณีทีผู่ข้ายคนืมหีน่วยเหลอือยูน้่อยกว่าจ านวนหน่วยทีจ่ะตอ้งลด*** 

ใหด้ าเนินการดงันี้ 

2.2.3.1 ด าเนินการตาม 2.2.2 หรอื 

2.2.3.2 ลดจ านวนหน่วยทีเ่หลอือยูน่ัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการใหก้องทุนเป็น
จ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ 

หมายเหตุ 

* ใหบ้รษิทัจดัการจดัใหม้สี าเนารายงานไว ้ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการเพือ่ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เขา้
ตรวจ 

**ไมใ่ชก้บักองทุนปิดทีม่หีน่วยเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์และไดป้ระกาศการแกไ้ขมลูคา่หน่วย
ตามระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ 
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***ไมใ่ชก้บักรณีทีร่าคาหน่วยไมถู่กตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่มอ่าจควบคุมได ้เชน่ ราคาหลกัทรพัย์
ตามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัยไ์มถู่กตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์
รบัรองวา่มสีาเหตุดงักล่าว 

1. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ือ้หรอืผูข้ายคนืหน่วยรายใดมมีลูคา่ไมถ่งึ 100 บาท 
บรษิทัจดัการอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีม่กีารจ่ายเงนิใหผู้ถ้อืหน่วย แต่ถา้บุคคลดงักล่าวไม่
มสีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยแลว้ ใหบ้รษิทัจดัการชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูล
ผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

2. การจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยตาม 1.2 หรอืผูซ้ือ้หน่วยตาม 2.1 บรษิทั
จดัการอาจจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการแทนกองทุนกไ็ด ้

 
 
17. ช่ือผูเ้ก่ียวข้อง :  
 
17.1. ชือ่บรษิทัจดัการ :  
 
ชือ่ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั  
 
17.2. ชือ่ผูด้แูลผลประโยชน์ :  

ชือ่ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
 
17.3. ชือ่ผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) :  
 
ไมม่ ี
 
17.4. ชือ่ของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ชือ่ :  
 
สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

 
17.5. ทีป่รกึษา :  
 
17.5.1. ชือ่ทีป่รกึษาการลงทุน :  

ชือ่ :  
 
17.5.2. ชือ่ทีป่รกึษากองทุน :  
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17.6. ผูส้อบบญัช ี:  

ชือ่ : นางสาว ซูซาน เอีย่มวณิชชา  

ชือ่ : นาย สุชาต ิพานิชยเ์จรญิ  

ชือ่ : นางสาว ชื่นตา ชมเมนิ  

ชือ่ : นางสาว วนัด ีเอีย่มวณิชชา  

ชือ่ : นาย เกยีรตศิกัดิ ์วานิชยห์านนท ์ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี :  

หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้ให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 
17.7. การแต่งตัง้คณะตวัแทนผูถ้อืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

 
18. รอบระยะเวลำบญัชีประจ ำปีของกองทุนรวม :  
 
18.1. วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่ เดอืน  
 
18.2. วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่ 
 
18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: ประมาณ 1 ปี นบัจากวนัสิน้สุดรอบบญัชคีรัง้ก่อนหน้า  
วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : ประมาณ 1 ปี นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีส่ านกังานรบัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็น
กองทุนรวม  
 
19. กำรขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทุน และวิธีกำรแก้ไขโครงกำรจดักำรกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีกำรจดักำร :  

เป็นไปตามประกาศ  
 
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดใน
ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามที่
ก าหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  
 



ONE-COMPLEX3YA  41 

20. ข้อก ำหนดอ่ืน ๆ :  

สามารถดขูอ้มลูในหนงัสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ.  
 
21. กำรด ำเนินกำรกรณีบริษทัจดักำรไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทุนได้ตำมท่ีประกำศก ำหนด :  

เป็นไปตามประกาศ  
 
22. ผลบงัคบัของโครงกำรจดักำรกองทุนรวม :  

 
บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทั
จดัการกองทุนรวม และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดย
อาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในโครงการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอื
ค าสัง่นัน้ ใหถ้อืวา่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 
 
บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดย
ผูด้แูลผลประโยชน์มอี านาจลงนามในขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การลงนาม
ในขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืวา่ผกูพนัผูถ้ือหน่วยลงทุนทัง้ปวง 
 
การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ
กองทุนรวมนี้ ไมว่า่ในทอดใด ๆ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผกูพนัตามขอ้ก าหนดในโครงการจดัการ
กองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 
 
โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากส านกังาน หรอืผา่นการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แหง่
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทั
จดัการกองทุนรวม ถอืเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม  
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 4 มกราคม 2565 

ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชปีีที ่3 ทีจ่ะสิน้สุดวนัที ่31 พฤษภำคม 2565 
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ค ำจ ำกดัควำม / ค ำนิยำม :  

เป็นไปตำมประกำศ  
 
1. ช่ือ ประเภท และอำยขุองโครงกำรจดักำรกองทุนรวม :  
 
1.1. ชือ่โครงกำรจดักำร (ไทย) :  กองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 3YA หำ้มขำยผูล้งทุนรำยยอ่ย  
 
1.2. ชือ่โครงกำรจดักำร (องักฤษ) :  ONE COMPLEX RETURN 3YA FUND NOT FOR RETAIL INVESTORS  
 
1.3. ชือ่ยอ่ :  ONE-COMPLEX3YA  
 
1.4. ประเภทโครงกำร :  กองทุนเปิด  
 
1.5. ประเภทกำรขำย :  ขำยครัง้เดยีว  
 
1.6. กำรก ำหนดอำยโุครงกำร :  ก ำหนด  
 
1.7. อำยโุครงกำร : 3  ปี -  เดอืน -  วนั  
 
1.8. อำยโุครงกำรถงึวนัที ่(กรณีก ำหนดอำยเุป็นชว่งเวลำ) :  
 
1.9. เงือ่นไข (อำยโุครงกำร) :  

ประมำณ 3 ปี โดยไมต่ ่ำกวำ่ 2 ปี 11 เดอืน และไมเ่กนิ 3 ปี 1 เดอืน นบัจำกวนัทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. รบัจด
ทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

เงือ่นไขอื่นๆ 
(1) บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะยตุโิครงกำรในชว่งกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืหลงัจำกสิน้สุดระยะเวลำ
กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก หำกปรำกฏวำ่จ ำนวนเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรกไมเ่พยีงพอต่อ
กำรจดัตัง้กองทุนไดอ้ยำ่งเหมำะสมเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธใินกำร
ยกเลกิกำรจดัตัง้กองทุน โดยถอืวำ่ไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดักำรจะคนืเงนิใหแ้ก่ผู้
สัง่ซือ้หน่วยลงทุนตำมขอ้ก ำหนดในเรือ่งกำรคนืเงนิคำ่สัง่ซือ้หน่วยลงทุน หรอื 

(2) กรณีทีส่ถำนกำรณ์กำรลงทุนในต่ำงประเทศไมเ่หมำะสม เชน่ ภำวะตลำดและเศรษฐกจิมคีวำมผนัผวน หรอืเกดิ
เหตุกำรณ์ไมป่กต ิ
 
(3)ในกรณีทีภ่ำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรกแลว้ปรำกฎวำ่ไมม่ตีรำสำรทีส่ำมำรถลงทุนไดอ้ยำ่งเหมำะสม
เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนบรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะเลกิโครงกำรจดักำรและด ำเนินกำรตำม
วธิกีำรทีก่ ำหนดไวใ้นโครงกำรจดักำรต่อไป 
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1.10. ลกัษณะโครงกำร :  กองทุนรวมทีเ่สนอขำยผูล้งทุนทีม่ใิชร่ำยยอ่ยและผูม้เีงนิลงทุนสงู  
 
1.11. ลกัษณะกำรเสนอขำย :  เสนอขำยในไทย  
 
 
2. จ ำนวนเงินทุนของโครงกำรจดักำรกองทุนรวม มลูค่ำท่ีตรำไว้ จ ำนวน ประเภท รำคำของหน่วยลงทุนท่ี
เสนอขำย :  
 
2.1. จ ำนวนเงนิทุนของโครงกำร : 993,599,751.61 บำท  
 
2.1.1. จ ำนวนเงนิทุนของโครงกำรเริม่ตน้ : 993,599,751.61 บำท  
 
2.2. เงือ่นไข (จ ำนวนเงนิทุนของโครงกำร) :  

ในระหวำ่งกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดักำรสำมำรถเสนอขำยหน่วยลงทุนเกนิจ ำนวนเงนิทุนของ
โครงกำรไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 15 ของจ ำนวนเงนิทุนของโครงกำร  
 
บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธใินกำรพจิำรณำเพิม่เงนิทุนโครงกำร และ/หรอืวงเงนิทีบ่รษิทัจดักำรไดร้บัจดัสรรขึน้ กรณีที่
บรษิทัจดักำรลงทุนในต่ำงประเทศจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรอื ธนำคำรแหง่ประเทศไทย หรอื
หน่วยงำนภำครฐัอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งในกำรพจิำรณำเพิม่จ ำนวนเงนิทุนของโครงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
หำกบรษิทัจดักำรพจิำรณำเหน็วำ่กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุน โดยถอื
วำ่ไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่กำรเพิม่จ ำนวนเงนิทุนของโครงกำรจะเป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละ
ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด  

 
2.3. มลูคำ่ทีต่รำไวต้่อหน่วย : 10 บำท  
 
2.4. จ ำนวนหน่วยลงทุน : 99,359,975.1760 หน่วย  
 
2.5. รำคำของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขำยครัง้แรก : 10 บำท  
 
2.6. มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้แรก : 500,000.00 บำท  
รำยละเอยีดเพิม่เตมิ : ทัง้นี้ มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้แรก ยงัไมร่วมคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (ถำ้ม)ี  
 
2.7. มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : ไมก่ ำหนด  
รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.8. มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนื : ไมก่ ำหนด  
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รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.9. จ ำนวนหน่วยลงทุนขัน้ต่ำของกำรสัง่ขำยคนื : ไมก่ ำหนด  
รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.10. มลูคำ่หน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่ำ : ไมก่ ำหนด  
รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.11. จ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่ำ : ไมก่ ำหนด  
รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.12. รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  

   
 
3. วตัถปุระสงคข์องโครงกำรจดักำรกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบำยกำรลงทุน 
ลกัษณะพิเศษ กำรลงทุนในต่ำงประเทศ กำรลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ ประเภทและอตัรำส่วนกำรลงทุน
ในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  
 
3.1. วตัถุประสงคข์องโครงกำร :  

เพือ่ระดมทุนจำกผูล้งทุนทีม่ใิชร่ำยยอ่ยและ/หรอืผูม้เีงนิลงทุนสงู ทีม่คีวำมเขำ้ใจในทรพัยส์นิทีก่องทุนลงทุนและสำมำรถ
ยอมรบัควำมเสีย่งจำกกำรลงทุนไดส้งูมำกกวำ่ผูล้งทุนทัว่ไป เนื่องจำกกองทุนอำจมกีำรลงทุนในสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ 
(Derivatives) ประเภทสญัญำคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญำคอลออปชัน่ (Call Option) ซึง่มกีำรจ่ำย
ผลตอบแทนอำ้งองิกบัดชันีอำ้งองิ โดยบรษิทัจดักำรจะพจิำรณำลงทุนในตรำสำรดงักล่ำวภำยใตห้ลกัเกณฑท์ีส่ ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งถอืหน่วยลงทุนตัง้แต่วนัทีก่องทุนรวมเสนอขำยครัง้แรกจนถงึ
วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัติำมทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด 
 
3.2. ประเภทกองทุนตำมนโยบำยกำรลงทุนรวม :  ผสม  
 
กำรลงทุนของนโยบำยกำรลงทุนแบบผสม : 
 
- ตรำสำรหนี้ : ไมก่ ำหนดสดัส่วนกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ 
- อื่นๆ 
           -     Derivatives 
ไมก่ ำหนดสดัส่วนกำรลงทุนอื่นๆ 
 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตำมลกัษณะพเิศษ :  
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3.4. ประเภทกองทุนตำมกำรลงทุนในต่ำงประเทศ : กองทนุทีล่งทุนแบบมคีวำมเสีย่งทัง้ในและต่ำงประเทศ  
กำรก ำหนดสดัส่วนกำรลงทุนในต่ำงประเทศ : ไมก่ ำหนดสดัส่วนกำรลงทุนในต่ำงประเทศ  
วงเงนิกำรลงทุนในต่ำงประเทศบำงส่วน ไมเ่กนิ  ลำ้นเหรยีญ  
 
3.5. นโยบำยกำรกูย้มื (ถำ้ม)ี :   

กองทุนอำจกูย้มืหรอืท ำธุรกรรมขำยโดยมสีญัญำซื้อคนืในนำมกองทุนได ้โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. หรอืส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
3.6. กำรลงทุนในสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) :  ลงทุน  
3.6.1 วตัถุประสงคข์องกำรลงทุนในสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ : ทีม่ไิดม้วีตัถุประสงคเ์พือ่ลดควำมเสีย่ง (Non-Hedging)  
มนีโยบำยกำรลงทุนใน derivatives : แบบไมซ่บัซอ้น  
3.6.2 วธิกีำรในกำรค ำนวน Global Exposure limit : Commitment approach  
อตัรำส่วนกำรลงทุนใน derivatives สงูสุด (Maximum Global Exposure) ไมเ่กนิ 100.00  
 
3.7. กำรลงทุนในตรำสำรทีม่สีญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) :  ลงทุน  
 
3.8. กลยุทธก์ำรบรหิำรกองทุน (Management Style) :  มกีลยทุธก์ำรลงทุนครัง้เดยีว (buy-and-hold)  
 
 
3.9. ดชันีชีว้ดั/อำ้งองิ (Benchmark) :   

 
หมำยเหตุ: 
ไมม่ ีเนื่องจำกกองทุนไมส่ำมำรถวดัผลกำรด ำเนินงำนไดเ้พรำะอตัรำผลตอบแทนของกองทุนขึน้อยูก่บัเงือ่นไขกำรจ่ำย
ผลตอบแทนของสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ซึง่มลีกัษณะเฉพำะเจำะจงทีส่รำ้งขึน้ส ำหรบักองทุนนี้โดยเฉพำะ 
 
บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในกำรเปรยีบเทียบตำมทีบ่รษิทัจดักำรเหน็ควรและเหมำะสม ซึง่อยู่
ภำยใตก้รอบนโยบำยกำรลงทุนทีก่ ำหนด โดยบรษิทัจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทรำบล่วงหน้ำอยำ่ง
ชดัเจนถงึวนัทีม่กีำรเปลีย่นตวัชีว้ดั ค ำอธบิำยเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในกำรเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักล่ำวผำ่นกำรลง
ประกำศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำร ภำยในเวลำทีผู่ล้งทุนสำมำรถใชป้ระโยชน์จำกขอ้มลูในกำรตดัสนิใจลงทุนได้  
 
อยำ่งไรกต็ำม ในกรณีกำรเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพือ่ใหเ้ป็นไปตำมประกำศ เงือ่นไขและขอ้ก ำหนดของสมำคมบรษิทั
จดักำรลงทุน และ/หรอื ประกำศ ขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกีย่วกบัมำตรฐำนกำรวดัผลกำร
ด ำเนินงำนของกองทุนรวม และ/หรอื กำรเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในกำรใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อกตวัดชันีของตวัชีว้ดั
ไมไ่ดจ้ดัท ำหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อตัรำดงักล่ำวอกีต่อไป โดยบรษิทัจดักำรจะแจง้กำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนทรำบล่วงหน้ำผำ่นกำรประกำศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำร ภำยในเวลำทีผู่ล้งทุนสำมำรถใชป้ระโยชน์จำกขอ้มลู
กำรตดัสนิใจลงทุนได ้ 
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3.10. ลกัษณะกำรจ่ำยผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ำยผลตอบแทนแบบซบัซอ้น  
 
3.11. รำยละเอยีดเกีย่วกบันโยบำยกำรลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

กองทุนรวม buy-and-hold 
กองทุนรวมทีม่คีวำมเสีย่งสงูหรอืมคีวำมซบัซอ้น 
 
รำยละเอยีดเพิม่เตมิ : 

(1) กองทุนมนีโยบำยลงทุนในตรำสำรหนี้และ/หรอืเงนิฝำกทัง้ในประเทศและ/หรอืต่ำงประเทศ เชน่ ตัว๋แลกเงนิธนำคำร
พำณิชย ์เงนิฝำกในธนำคำรพำณิชย ์และตรำสำรหนี้ทีอ่อกโดยบรษิทัเอกชนทัว่ไป เป็นตน้ โดยจะลงทุนในตรำสำรหนี้
ทีม่อีนัดบัควำมน่ำเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ำมำรถลงทุนได ้(Investment Grade) และอำจมกีำรลงทุนในตรำสำรหนี้ทีม่ ี
อนัดบัควำมน่ำเชือ่ถอืต ่ำกวำ่อนัดบัทีส่ำมำรถลงทุนได ้(Non Investment Grade) รวมทัง้ตรำสำรหนี้ทีไ่มไ่ดร้บักำรจดั
อนัดบัควำมน่ำเชือ่ถอื (Unrated) ไมเ่กนิรอ้ยละ 59 ของมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน รวมกนัทัง้สิน้ประมำณรอ้ยละ 
93 ของมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยมเีป้ำหมำยเพือ่ใหเ้งนิลงทุนในส่วนนี้เตบิโตเป็นรอ้ยละ 100 ของมลูคำ่
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน  
 
(2) กองทุนจะแบ่งเงนิลงทุนส่วนทีเ่หลอืประมำณรอ้ยละ 7 ของมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน เพือ่ลงทุนในสญัญำซือ้
ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เชน่ สญัญำคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญำคอลออปชัน่ (Call Option) ทีม่กีำร
จ่ำยผลตอบแทนอำ้งองิกบัระดบัของดชันีอำ้งองิ(Index level) คอื ดชันี Franklin US Index ทีอ่อกโดยธนำคำรพำณิชย์
ไทย หรอืสถำบนักำรเงนิไทย หรอืธนำคำรซึง่เป็นสำขำของธนำคำรต่ำงประเทศ หรอืสถำบนักำรเงนิต่ำงประเทศ โดยผู้
ออกสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำอำจไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชือ่ถอืในระดบัทีส่ำมำรถลงทุนได ้(Investment Grade) 
หรอืในระดบัทีต่ ่ำกวำ่ทีส่ำมำรถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) หรอื อำจไมไ่ดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอื 
(Unrated) ตำมเงือ่นไขกำรจ่ำยผลตอบแทน เพื่อเปิดโอกำสใหก้บักองทุนสำมำรถแสวงหำผลตอบแทนสว่นเพิม่จำกกำร
ปรบัตวัขึน้ ของดชันี Franklin US Index ทัง้นี้ Notional amount ของสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำทีก่องทุนลงทุนจะมมีลูคำ่
ประมำณหรอืเท่ำกบัมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(ณ วนัจดทะเบยีน) และจะอยูใ่นรปูสกุลเงนิดอลลำรส์หรฐั (USD) หรอือำจอยู่
ในรปูสกุลเงนิต่ำงประเทศอื่นๆ ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรจะแจง้ประเภทของสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ,ผูอ้อกสญัญำซือ้ขำย
ล่วงหน้ำ รวมถงึสกุลเงนิทีก่องทุนจะลงทุนและไดร้บัผลตอบแทนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทรำบในหนงัสอืชีช้วนส่วนสรุป
ขอ้มลูส ำคญัก่อนกำรเสนอขำยครัง้แรก  
 
ทัง้นี้ ในกำรท ำสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เชน่ สญัญำคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญำคอ
ลออปชัน่ (Call Option) ผูอ้อกสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ อำจไมส่ำมำรถจ่ำยผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบำทใหแ้ก่กองทุนได ้
เนื่องจำกตดิเกณฑข์องธนำคำรแหง่ประเทศไทย ดงันัน้ เมือ่กองทุนไดร้บัผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิดอลลำรส์หรฐัฯ หรอื
สกุลเงนิต่ำงประเทศอื่นๆ กองทุนจะท ำกำรแลกเปลีย่นกบัธนำคำรพำณิชยไ์ทยเพือ่แลกเงนิสกุลดอลลำรส์หรฐัฯ หรอื
สกุลเงนิต่ำงประเทศอื่นๆ เป็นสกุลเงนิบำท ตำมอตัรำแลกเปลีย่นในชว่งเวลำนัน้ ทัง้นี้ ผูล้งทุนจงึมคีวำมเสีย่งทีเ่กดิจำก
คูส่ญัญำ (Counterparty risk) จำกกำรท ำสญัญำคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญำคอลออปชัน่ (Call Option) 
และควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น (Foreign exchange rate risk)  

กองทุนอำจลงทุนในตรำสำรทีม่สีญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) รวมทัง้กองทุนอำจลงทุนในสญัญำซือ้



 

ONE-COMPLEX3YA  6 

ขำยล่วงหน้ำเพื่อกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรบรหิำรกำรลงทุน (Efficient Portfolio Management) และส ำหรบักำรลงทุน
ในตรำสำรหนี้และ/หรอืเงนิฝำกต่ำงประเทศ กองทุนจะป้องกนัควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่น (Hedging) ทัง้จ ำนวน 
ทัง้นี้ หำกมกีำรปรบัเปลีย่นกลยุทธเ์กีย่วกบักำรท ำสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำดงักล่ำว กองทุนอำจจะเขำ้ลงทุนในตรำสำรที่
มอีำยยุำวกวำ่อำยโุครงกำร อย่ำงไรกด็ ีกองทุนจะเขำ้ท ำสญัญำขำยตรำสำรดงักล่ำวล่วงหน้ำเพือ่ใหอ้ำยขุองสญัญำ
สอดคลอ้งกบัอำยโุครงกำร เป็นตน้ 

กองทุนอำจเขำ้ท ำธุรกรรมกำรซือ้โดยมสีญัญำขำยคนื (reverse repo) หรอื ธุรกรรมประเภทกำรใหย้มืหลกัทรพัย ์
(securities lending) โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ
ก ำหนด  
 
ในกรณีทีก่ำรลงทุนของกองทุนรวมไมเ่ป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้รษิทั
จดักำรด ำเนินกำรแกไ้ขสดัส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนภำยใน 90 วนันบัแต่วนัที่
สดัส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวมไมเ่ป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดักำรจะไดร้บัมตจิำกผูถ้อืหน่วย
ลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมภำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำว  
 
ทัง้นี้ ในกำรค ำนวณสดัส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวมตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทัจดักำรอำจไมน่บัชว่ง
ระยะเวลำดงันี้รวมดว้ยกไ็ด ้โดยค ำนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส ำคญั 
(ก) ชว่งระยะเวลำ 30 วนันบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม 
(ข) ชว่งระยะเวลำ 30 วนัก่อนเลกิกองทุนรวม 
(ค) ชว่งระยะเวลำทีต่อ้งใชใ้นกำรจ ำหน่ำยทรพัยส์นิของกองทุนเนื่องจำกไดร้บัค ำสัง่ขำยคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
หรอืมกีำรโอนยำ้ยกองทุนจ ำนวนมำก หรอืเพือ่รอกำรลงทุน ทัง้นี้ ตอ้งไมเ่กนิ 10 วนัท ำกำร 

สรปุรำยละเอียดกำรลงทุนของกองทุน 

ส่วนท่ี 1 เงินต้น : กองทุนจะไดร้บัเงนิตน้คนืเตม็จ ำนวนในรปูเงนิบำทจำกกำรลงทุนในตรำสำรหนี้และ/หรอืเงนิฝำกทัง้
ในประเทศและ/หรอืต่ำงประเทศ เชน่ ตัว๋แลกเงนิธนำคำรพำณิชย ์เงนิฝำกในธนำคำรพำณิชย ์และตรำสำรหนี้ทีอ่อก
โดยบรษิทัเอกชนทัว่ไป เป็นตน้ โดยจะลงทุนในตรำสำรหนี้ทมีอีนัดบัควำมน่ำเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ำมำรถลงทุนได ้
(Investment Grade) และอำจมกีำรลงทุนในตรำสำรหนี้ทีม่อีนัดบัควำมน่ำเชือ่ถอืต ่ำกวำ่อนัดบัทีส่ำมำรถลงทุนได ้
(Non-Investment Grade) รวมทัง้ตรำสำรหนี้ทีไ่มไ่ดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชือ่ถอื (Unrated) ไมเ่กนิรอ้ยละ 59 ของ
มลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน รวมกนัทัง้สิน้ประมำณรอ้ยละ 93 ของมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยมเีป้ำหมำย
เพือ่ใหเ้งนิลงทุนเตบิโตเป็นรอ้ยละ 100 ของมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน  

กองทุนอำจลงทุนในตรำสำรทีม่สีญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) รวมทัง้กองทุนอำจลงทุนในสญัญำซือ้
ขำยล่วงหน้ำเพื่อกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรบรหิำรกำรลงทุน (Efficient Portfolio Management) และส ำหรบักำรลงทุน
ในตรำสำรหนี้และ/หรอืเงนิฝำกต่ำงประเทศ กองทุนจะป้องกนัควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่น (Hedging) ทัง้จ ำนวน 
ทัง้นี้ หำกมกีำรปรบัเปลีย่นกลยุทธเ์กีย่วกบักำรท ำสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำดงักล่ำว กองทุนอำจจะเขำ้ลงทุนในตรำสำรที่
มอีำยยุำวกวำ่อำยโุครงกำร อย่ำงไรกด็ ีกองทุนจะเขำ้ท ำสญัญำขำยตรำสำรดงักล่ำวล่วงหน้ำเพือ่ใหอ้ำยขุองสญัญำ
สอดคลอ้งกบัอำยโุครงกำร เป็นตน้  

ส่วนท่ี 2 ผลตอบแทนส่วนเพ่ิม : กองทุนจะแบ่งเงนิลงทุนประมำณรอ้ยละ 7 ของมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน เพือ่
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ลงทุนในสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) ไดแ้ก่ สญัญำคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญำคอลออปชัน่ 
(Call Option) ทีม่กีำรจ่ำยผลตอบแทนอำ้งองิระดบัของดชันีอำ้งองิ (Index Level) คอื ระดบัดชันี Franklin US Index ที่
ออกโดยธนำคำรพำณิชยไ์ทย หรอืสถำบนักำรเงนิไทย หรอืธนำคำรซึง่เป็นสำขำของธนำคำรต่ำงประเทศ หรอืสถำบนั
กำรเงนิต่ำงประเทศ ทัง้นี้ Notional Amount ของสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำทีก่องทุนลงทุนจะมมีลูคำ่ประมำณหรอืเท่ำกบั
มลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(ณ วนัจดทะเบยีน) และจะอยูใ่นรปูสกุลเงนิดอลลำรส์หรฐั (USD Notional amount) หรอืสกุลเงนิ
อื่น ตำมขอ้ตกลง ทีก่องทุนจะไดร้บัจ่ำยผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิดอลลำรส์หรฐั หรอืสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศอื่นๆ  

ลกัษณะท่ีส ำคญัของสญัญำคอลวอรแ์รนท์ (Call Warrant) หรือสญัญำคอลออปชัน่ (Call Option) ท่ีอ้ำงอิงกบั
ผลตอบแทนของ Franklin US Index 

ลกัษณะผลตอบแทนของ 

ตรำสำร  

• สญัญำคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญำคอลออปชัน่ (Call 
Option) จะอำ้งองิกบัระดบัดชันี Franklin US Index โดยจะพจิำรณำ
ระดบัดชันี ภำยในระยะเวลำประมำณ 30 วนั ก่อนวนัสิน้สุดโครงกำร 

• ผลขำดทุนสงูสุดจำกกำรลงทุนในสญัญำคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) 
หรอืสญัญำคอลออปชัน่ (Call Option) คอืคำ่ใชส้ทิธ ิ(Premium) ของ
สญัญำ 

สกลุเงิน ดอลลำรส์หรฐั(USD) 
อำยตุรำสำร ประมำณ 3 ปี แต่ไมน้่อยกวำ่ 2 ปี 11 เดอืน และไมเ่กนิ 3 ปี 1 เดอืน โดยนับจำก

วนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม  
กำรจ่ำยผลตอบแทน 
(Payoff at expiry) 

1.ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในสญัญำคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญำ
คอลออปชัน่ (Call Option) คอื ผลตอบแทนทีป่รบัตวัสงูขึน้ตำมระดบัดชันี 
Franklin US Index โดยผลตอบแทนสญัญำคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอื
สญัญำคอลออปชัน่ (Call Option) สำมำรถปรบัตวัสงูขึน้ไดอ้ยำ่งไมจ่ ำกดั โดยไม่
รวมผลของอตัรำแลกเปลีย่น ซึง่จะจ่ำยใหก้บันักลงทุนหลงัจำกครบอำยโุครงกำร 

2.หำกภำยในระยะเวลำประมำณ 30 วนั ก่อนวนัสิน้สุดโครงกำร ระดบัดชันี 
Franklin US Index ปรบัตวัลดลง ผลขำดทุนในกำรลงทุนในสญัญำคอลวอร์
แรนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญำคอลออปชัน่ (Call Option) จะจ ำกดัทีค่ำ่ใช้
สทิธ ิ(premium) ของสญัญำคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญำคอ
ลออปชัน่ (Call Option)  

เหตกุำรณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อ
กำรลงทุน 

กองทุนสงวนสทิธทิีจ่ะน ำเงนิส่วนทีล่งทุนในสญัญำคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) 
หรอืสญัญำคอลออปชัน่ (Call Option) ไปลงทุนในทรพัยส์นิอื่นทีใ่กลเ้คยีงตำม
ดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน จนครบอำยกุองทุน โดยค ำนึงถงึผลประโยชน์
สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่ผลตอบแทนอำจเปลีย่นแปลงจำกทีก่ ำหนดไวใ้น
กรณีทีเ่กดิเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งต่อดชันี Franklin US Index (ดชันีอำ้งองิ) 
ต่อไปนี้ 
1) มกีำรยกเลกิดชันีอำ้งองิ 
2) ดชันีอำ้งองิหยดุกำรค ำนวณ อนัเนื่องมำจำกตลำดหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งปิดท ำ
กำรตดิต่อกนั 3 วนัท ำกำร หรอืผูใ้หบ้รกิำรดชันีงดประกำศระดบัของดชันี
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ตดิต่อกนั 3 วนัท ำกำร 
3) มกีำรเปลีย่นแปลงวธิกีำรค ำนวณดชันี 
4) มกีำรเปลีย่นแปลงผูใ้หบ้รกิำรดชันี 
5) มกีำรเปลีย่นแปลงกฏหมำยหรอืขอ้บงัคบัทีส่่งผลกระทบต่อดชันีอำ้งองิ 
6) ผูอ้อกสญัญำคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญำคอลออปชัน่ (Call 
Option) ทีม่กีำรจ่ำยผลตอบแทนอำ้งองิกนัระดบัของดชันีอำ้งองิ มตีน้ทุนในกำร
ป้องกนัควำมเสีย่งเพิม่ขึน้ เชน่ จำกกำรเพิม่ขึน้ของอตัรำกำรเสยีภำษอีำกร 
คำ่ใชจ้่ำย และคำ่ธรรมเนียมต่ำงๆ 
7) มเีหตุกำรณ์ใดๆทีท่ ำใหผู้อ้อกสญัญำวอรแ์รนท ์หรอืสญัญำคอลออปชัน่ทีม่กีำร
จ่ำยผลตอบแทนอำ้งองิกบัระดบัของดชันีอำ้งองิไมส่ำมำรถป้องกนัควำมเสีย่งจำก
กำรเปลีย่นแปลงของรำคำดชันีอำ้งองิได ้โดยผูอ้อกสญัญำคอลวอรแ์รนท ์(Call 
Warrant) หรอืสญัญำคอลออปชัน่ (Call Option) ไดใ้ชค้วำมพยำยำมอยำ่งถงึ
ทีสุ่ดในกำรแกไ้ขปัญหำแลว้ แต่อยำ่งไรกต็ำมผูอ้อกสญัญำคอลวอรแ์รนท ์(Call 
Warrant) หรอืสญัญำคอลออปชัน่ (Call Option) ยงัคงไดร้บัผลกระทบดงัต่อไปนี้ 
1. ไมส่ำมำรถหำ สรำ้ง สรำ้งใหม ่ทดแทน ถอืครอง ยกเลกิ หรอืขำยธุรกรรมหรอื
สนิทรพัยเ์พือ่ป้องกนัควำมเสีย่งดำ้นรำคำตำมเงือ่นไขและขอ้ผกูพนัทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัสญัญำวอรแ์รนทน์ัน้ หรอื 
2. ไมส่ำมำรถขำยหรอืไมไ่ดร้บัช ำระเงนิคนืจำกกำรขำยธุรกรรมหรอืสนิทรพัยท์ี่
ลงทุน 

Participation rate (PR) 100% 

ทัง้นี้ อตัรำส่วนรว่ม (Participation Rate) ของระดบัดชันีอำ้งองิอำจมกีำร
เปลีย่นแปลงได ้หำกสภำวะตลำดมกีำรเปลีย่นแปลงหรอืเป็นไปตำมดุลยพนิิจ
ของผูจ้ดักำรกองทุน แต่อยำ่งไรกต็ำม อตัรำส่วนรว่มจะไมต่ ่ำกวำ่อตัรำส่วนรว่มที่
ก ำหนดไวใ้นโครงกำร  

ผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูร้บัอำวลั 
หรือผูค่้ำประกนั ตรำสำร 

สถำบนักำรเงนิในประเทศหรอืต่ำงประเทศ หรอืนิตบิุคคลในประเทศหรอื
ต่ำงประเทศ  

 หมำยเหตุ บรษิทัจดักำรจะแจง้ประเภทของสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ, ผูอ้อกสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ, รวมถงึสกุลเงนิที่
กองทุนจะลงทุนและไดร้บัผลตอบแทน ใหผู้ล้งทุนทรำบในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส ำคญัก่อนกำรเสนอขำยครัง้แรก 

เงื่อนไขกำรจ่ำยผลตอบแทนและกำรค ำนวณ ของสญัญำคอลวอรแ์รนท์ (Call Warrant) หรือสญัญำคอ
ลออปชัน่ (Call Option)  

Return of Call Warrant or Call Option= PR x Max (0, Return Franklin US Index)  
โดย Return Franklin US Index = (Index Final Level / Index Initial Level) -100% 
โดย                                                                                                                                            
      

- PR = Participation Rate  
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- Index Final Level คอื ระดบัดชันีของ Franklin US Index ณ วนัพจิำรณำสนิทรพัยอ์ำ้งองิของสญัญำคอลวอร์
แรนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญำคอลออปชัน่ (Call Option)  
- Index Initial Level คอื ระดบัดชันีของ Franklin US Index ณ วนัเขำ้ท ำสญัญำคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอื
สญัญำคอลออปชัน่ (Call Option)  

ในกรณีทีเ่กดิเหตุกำรณ์ใดๆซึง่อำจมผีลกระทบต่อกำรค ำนวณผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในสญัญำคอลวอรแ์รนท(์Call 
Warrant) หรอืสญัญำคอลออปชัน่ (Call Option)  กำรค ำนวณผลตอบแทนดงักล่ำวจะเป็นไปตำมขอ้ตกลงทีร่ะบุไวใ้น
สญัญำวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญำคอลออปชัน่ (Call Option) ทีก่องทุนลงทุน ซึง่บรษิทัจดักำรจะแจง้เงือ่นไข
ดงักล่ำวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทรำบภำยใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัทีเ่กดิเหตุกำรณ์นัน้ๆขึน้ 

สตูรกำรค ำนวณผลตอบแทน 

กำรจ่ำยคนืเงนิจำกกำรลงทุน ณ วนัครบอำยโุครงกำร (ก่อนหกัคำ่ใชจ้่ำย)                                                        
 
= เงนิตน้ + ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ และ/หรอืเงนิฝำก + ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในสญัญำคอลวอร์
แรนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญำคอลออปชัน่ (Call Option) * 

 
*ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในสญัญำคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญำคอลออปชัน่ (Call Option)  มำจำกกำร
ลงทุนในสญัญำคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญำคอลออปชัน่ (Call Option)  คดิเป็นมลูคำ่ประมำณรอ้ยละ 7 
ของมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน และจ่ำยผลตอบแทนครัง้เดยีวตอนสิน้อำยโุครงกำร โดยผลตอบแทนจำกกำรลงทุน
จะอำ้งองิกบัอตัรำผลตอบแทนของระดบัดชันี Franklin US Index  

ตวัอย่ำง แสดงกำรจ่ำยคนืเงนิจำกกำรลงทุน ณ วนัครบอำยุ
โครงกำร                                                               

สมมตุใิหเ้งนิลงทุนทัง้หมด 32,000,000 บำท สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงันี้ 

ส่วนท่ี1 :ประมำณ 29,760,000  (รอ้ยละ 93) ลงทุนในตรำสำรหนี้และ/หรอืเงนิฝำกทัง้ในประเทศและ/หรอืต่ำงประเทศ 
โดยมเีป้ำหมำยเพือ่ใหส้่วนนี้เตบิโตเป็น 32,000,000 บำท (รอ้ยละ 100) 

ประเภทหลกัทรพัย/์ทรพัยสิ์น สดัส่วนกำรลงทุนและเงินลงทุน สดัส่วนกำรลงทุนและ
ผลตอบแทน จำกกำรลงทุนใน
ส่วนท่ ี1 ณ วนัครบอำยโุครงกำร 

ส่วนท่ ี1 : ตรำสำรหนี้และ/หรอืเงนิ
ฝำกทัง้ในประเทศและ/หรอื
ต่ำงประเทศ 

93% 

29,760,000บำท 

100% 

32,000,000 บำท 

 
ส่วนท่ี 2 : ประมำณ 2,240,000บำท (รอ้ยละ 7) ลงทุนในสญัญำคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญำคอลออปชัน่ 
(Call Option) ซึง่มลูคำ่ตำมขนำดของสญัญำคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญำคอลออปชัน่ (Call 
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Option)  USD 1,000,000 (32,000,000 บำท) 

สมมตุใิห ้ 
วนัทีจ่ดทะเบยีน : 14 พ.ค. 2562 , วนัทีส่ิน้สุดอำยโุครงกำร : 17 พ.ค. 2565 

1. วนัเขำ้ท ำสญัญำคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญำคอลออปชัน่ (Call Option) คอื 14 พ.ค. 2562 

2. Index Initial Level ของดชันี Franklin US Index ณ วนัเขำ้ท ำสญัญำคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญำ 
คอลออปชัน่ (Call Option) คอื 100 

3. อตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัเขำ้ท ำสญัญำคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญำคอลออปชัน่ (Call Option) คอื 
32.00 บำท/ดอลลำรส์หรฐัฯ 

4. วนัพจิำรณำสนิทรพัยอ์ำ้งองิ สญัญำคอลวอรแ์รนท์ (Call Warrant) หรอืสญัญำคอลออปชัน่ (Call Option) คอื วนัที ่
16 พ.ค. 2565 

5. อตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัพจิำรณำสนิทรพัยอ์ำ้งองิ สญัญำคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญำคอลออปชัน่ 
(Call Option) ในกรณีคำ่เงนิบำทแขง็คำ่ คอื 31.50บำท/ดอลลำรส์หรฐัฯ หรอื ในกรณีทีค่ำ่เงนิบำทอ่อนคำ่ คอื 32.50 
บำท/ดอลลำรส์หรฐัฯ 

6. ก ำหนดให ้Participation rate =100% 

  

กรณี USD/THB ณ วนัพิจำรณำ
ดชันีอ้ำงอิง 

ระดบัดชันี Franklin US 
Index ณ วนัเร่ิมต้นสญัญำ  

(Index Initial Level) 

ระดบัดชันี Franklin US 
Index ณ พิจำรณำดชันี

อ้ำงอิง  
(Index Final Level) 

1 เท่ำไรกต็ำม 100 90 

2 เท่ำไรกต็ำม 100 100 

3 32.50 (บำทอ่อนคำ่) 100 110 

4 31.50 (บำทแขง็คำ่) 100 110 

 
กรณีท่ี 1 Index Final Level ของดชันี Franklin US Index ณ วนัพจิำรณำสนิทรพัยอ์ำ้งองิน้อยกว่ำ Index Initial 
Level ของดชันี Franklin US Index ณ วนัเขำ้ท ำสญัญำคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญำคอลออปชัน่ (Call 
Option)   
ตวัอย่ำง Index Final Level ของดชันี Franklin US Index ณ วนัพจิำรณำสนิทรพัยอ์ำ้งองิ สญัญำคอลวอรแ์รนท์ (Call 
Warrant) หรอืสญัญำคอลออปชัน่ (Call Option) คอื 90  
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ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในสญัญำคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญำคอลออปชัน่ (Call Option)  

= USD 1,000,000 x 100.00 % x Max (0%, (90/100)-100%) 
= USD 0  

หรอื เท่ำกบั 0 บำท 

ตำรำงแสดงผลตอบแทนของเงนิลงทุน จ ำนวน 32,000,000 บำท แบ่งออกไดด้งันี้ 

ประเภทหลกัทรพัย/์
ทรพัยสิ์น 

สดัส่วนกำรลงทุน  
(ร้อยละ) 

เงินลงทุน (บำท) เงินท่ีลงทุน+
ผลตอบแทนท่ีคำดว่ำ

จะได้รบั (บำท) 
ส่วนท่ี 1 : ตรำสำรหนี้
และ/หรอืเงนิฝำกทัง้ใน
ประเทศและ/หรอื
ต่ำงประเทศ 

93 29,760,000 32,000,000 

ส่วนท่ี 2 สญัญำคอลวอร์
แรนท(์Call Warrant)หรอื
สญัญำคอลออปชัน่ (Call 
Option)  

7 2,240,000 0 

รวมเงนิตน้และ
ผลตอบแทนทัง้หมด ณ 
วนัครบอำยโุครงกำร 

  
32,000,000 

กำรจ่ำยเงนิคนืเงนิจำกกำรลงทุน ณ วนัครบอำยโุครงกำร (ก่อนหกัคำ่ใชจ้่ำย) = 32,000,000 บำท 

  

กรณีท่ี 2 Index Final Level ของดชันี Franklin US Index ณ วนัพจิำรณำสนิทรพัยอ์ำ้งองิเท่ำกบั Index Initial Level 
ของดชันี Franklin US Index ณ วนัเขำ้ท ำสญัญำคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญำคอลออปชัน่ (Call 
Option)   

ตวัอย่ำง Index Final Level ของดชันี Franklin US Index ณ วนัพจิำรณำสนิทรพัยอ์ำ้งองิ สญัญำคอลวอรแ์รนท์ (Call 
Warrant) หรอืสญัญำคอลออปชัน่ (Call Option) คอื 100  

ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในสญัญำคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญำคอลออปชัน่ (Call Option)  

= USD 1,000,000 x 100.00 % x Max (0%, (100/100)-100%) 
= USD 0  

ตำรำงแสดงผลตอบแทนของเงนิลงทุน จ ำนวน 32,000,000 บำท แบ่งออกไดด้งันี้ 
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ประเภทหลกัทรพัย/์
ทรพัยสิ์น 

สดัส่วนกำรลงทุน  
(ร้อยละ) 

เงินลงทุน (บำท) เงินท่ีลงทุน+
ผลตอบแทนท่ีคำดว่ำ

จะได้รบั (บำท) 
ส่วนท่ี 1 : ตรำสำรหนี้
และ/หรอืเงนิฝำกทัง้ใน
ประเทศและ/หรอื
ต่ำงประเทศ 

93 29,760,000 32,000,000 

ส่วนท่ี 2 สญัญำ 
คอลวอรแ์รนท(์Call 
Warrant) หรอืสญัญำ 
คอลออปชัน่ (Call 
Option)  

7 2,240,000 0 

รวมเงนิตน้และ
ผลตอบแทนทัง้หมด ณ 
วนัครบอำยโุครงกำร 

  
32,000,000 

กำรจ่ำยเงนิคนืเงนิจำกกำรลงทุน ณ วนัครบอำยโุครงกำร (ก่อนหกัคำ่ใชจ้่ำย) 32,000,000 บำท 

 
กรณีท่ี 3 Index Final Level ของดชันี Franklin US Index ณ วนัพจิำรณำสนิทรพัยอ์ำ้งองิสงูกว่ำ Index initial Level 
ของดชันี Franklin US Index ณ วนัเขำ้ท ำสญัญำคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญำคอลออปชัน่ (Call 
Option)  และเงินบำทอ่อนค่ำ เทยีบกบัเงนิดออลำรส์หรฐัฯ ณ วนัพจิำรณำสนิทรพัยอ์ำ้งองิสญัญำคอลวอรแ์รนท์ (Call 
Warrant) หรอืสญัญำคอลออปชัน่ (Call Option)  

ตวัอย่ำง Index Final Level ของดชันี Franklin US Index ณ วนัพจิำรณำสนิทรพัยอ์ำ้งองิ สญัญำคอลวอรแ์รนท์ (Call 
Warrant) หรอืสญัญำคอลออปชัน่ (Call Option) คอื 110 และอตัรำแลกเปลีย่น คอื 32.50 บำท/ดอลลำรส์หรฐัฯ 

= USD 1,000,000 x 100 % x Max (0%, (110/100)-100%) 
= USD 100,000 หรอื เท่ำกบั 3,250,000 บำท  

ตำรำงแสดงผลตอบแทนของเงนิลงทุน จ ำนวน 32,000,000 บำท แบ่งออกไดด้งันี้ 

ประเภทหลกัทรพัย/์
ทรพัยสิ์น 

สดัส่วนกำรลงทุน  
(ร้อยละ) 

เงินลงทุน (บำท) เงินท่ีลงทุน+
ผลตอบแทนท่ีคำดว่ำ

จะได้รบั (บำท) 
ส่วนท่ี 1 : ตรำสำรหนี้
และ/หรอืเงนิฝำกทัง้ใน
ประเทศและ/หรอื
ต่ำงประเทศ 

93 29,760,000 32,000,000 
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ส่วนท่ี 2 สญัญำคอลวอร์
แรนท(์Call Warrant) หรอื
สญัญำคอลออปชัน่ (Call 
Option)  

7 2,240,000 3,250,000 

รวมเงนิตน้และ
ผลตอบแทนทัง้หมด ณ 
วนัครบอำยโุครงกำร 

  
35,250,000 

กำรจ่ำยเงนิคนืเงนิจำกกำรลงทุน ณ วนัครบอำยโุครงกำร (ก่อนหกัคำ่ใชจ้่ำย) = 32,000,000 + 3,250,000 = 
35,250,000บำท 

กรณีท่ี 4 Index Final Level ของดชันี Franklin US Index ณ วนัพจิำรณำสนิทรพัยอ์ำ้งองิสงูกว่ำ Index initial Level 
ของดชันี Franklin US Index ณ วนัเขำ้ท ำสญัญำคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญำคอลออปชัน่ (Call 
Option)  และเงินบำทแขง็ค่ำ เทยีบกบัเงนิดออลำรส์หรฐัฯ ณ วนัพจิำรณำสนิทรพัยอ์ำ้งองิสญัญำคอลวอรแ์รนท์ (Call 
Warrant) หรอืสญัญำคอลออปชัน่ (Call Option)  

ตวัอย่ำง Index Final Level ของดชันี Franklin US Index ณ วนัพจิำรณำสนิทรพัยอ์ำ้งองิ สญัญำคอลวอรแ์รนท์  
(Call Warrant) หรอืสญัญำคอลออปชัน่ (Call Option) คอื 110 และอตัรำแลกเปลีย่น คอื 31.50 บำท/ดอลลำรส์หรฐัฯ 

= USD 1,000,000 x 100 % x Max (0%, (110/100)-100%) 
= USD 100,000 หรอื เท่ำกบั 3,150,000 บำท  

ตำรำงแสดงผลตอบแทนของเงนิลงทุน จ ำนวน 32,000,000 บำท แบ่งออกไดด้งันี้ 

ประเภทหลกัทรพัย/์ทรพัยสิ์น สดัส่วนกำรลงทุน (ร้อยละ) เงินลงทุน (บำท) เงินท่ีลงทุน+
ผลตอบแทนท่ีคำดว่ำ

จะได้รบั (บำท) 
ส่วนท่ี 1 : ตรำสำรหนี้และ/หรอื
เงนิฝำกทัง้ในประเทศและ/หรอื
ต่ำงประเทศ 

93 29,760,000 32,000,000 

ส่วนท่ี 2 สญัญำคอลวอรแ์รนท์
(Call Warrant) หรอืสญัญำคอ
ลออปชัน่ (Call Option)  

7 2,240,000 3,150,000 

รวมเงนิตน้และผลตอบแทน
ทัง้หมด ณ วนัครบอำยโุครงกำร 

  
35,150,000 

กำรจ่ำยเงนิคนืเงนิจำกกำรลงทุน ณ วนัครบอำยโุครงกำร (ก่อนหกัคำ่ใชจ้่ำย) = 32,000,000 + 3,150,000 = 
35,150,000บำท 

สรปุผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในสญัญำคอลวอรแ์รนท์ (Call Warrant) หรือสญัญำคอลออปชัน่ (Call Option)  
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กรณีท่ี สถำนกำรณ์
ค่ำเงินบำท
เมื่อเทียบกบั
เงินดอลลำร์
สหรฐัฯ 

Index Final Level
ของ ดชันี Franklin 

US Index ณ วนั
พิจำรณำสินทรพัย์

อ้ำงอิง 

ส่วนท่ี1 : ตรำ
สำรหน้ีและ/

หรือเงินฝำกทัง้
ในประเทศและ

หรือ
ต่ำงประเทศ 

(บำท) 

ส่วนท่ี 2 สญัญำ
คอลวอรแ์รนท์
(Call Warrant) 
หรือสญัญำคอ
ลออปชัน่ (Call 

Option)  
(บำท) 

รวมเงินต้น
และ

ผลตอบแทน
ทัง้หมดท่ีคำด
ว่ำจะได้รบั ณ 
วนัครบอำยุ
โครงกำร 

(บำท) 
1 - Index Final Level ต ำ่

กว่ำ Index Initial 
Level ณ วนัเขำ้ท ำ
สญัญำคอลวอรแ์รนท์
(Call Warrant)หรอื
สญัญำคอลออปชัน่ 
(Call Option) 

32,000,000 0 32,000,000 

2 - Index Final Level 
เท่ำกบั Index Initial 
Level ณ วนัเขำ้ท ำ
สญัญำคอลวอรแ์รนท์
(Call Warrant)หรอื
สญัญำคอลออปชัน่ 
(Call Option)) 

32,000,000 0 32,000,000 

3 เงนิบำทอ่อนคำ่ Index Final Level สงู
กว่ำ Index Initial 
Level ณ วนัเขำ้ท ำ
สญัญำคอลวอรแ์รนท์
(Call Warrant)หรอื
สญัญำคอลออปชัน่ 
(Call Option) 

32,000,000 3,250,000 
มลูคำ่ตำมขนำด
ของสญัญำ
คอลวอรแ์รนท์
(Call Warrant)
หรอืสญัญำคอ
ลออปชัน่ (Call 
Option) x PR x 
Max(0,[(Index 
Final 
Level/Index 
Initial Level) - 
100%]) xอตัรำ
แลกเปลีย่น ณ 
วนัพจิำรณำ
สนิทรพัยอ์ำ้งองิ 

35,250,000 
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4 เงนิบำทแขง็คำ่ Index Final Level สงู
กว่ำ Index Initial 
Level ณ วนัเขำ้ท ำ
สญัญำคอลวอรแ์รนท์
(Call Warrant)หรอื
สญัญำคอลออปชัน่ 
(Call Option) 

32,000,000 3,150,000 

มลูคำ่ตำมขนำด
ของสญัญำ
คอลวอร์
แรนท(์Call 
Warrant)หรอื
สญัญำคอ
ลออปชัน่ (Call 
Option) x PR x 
Max(0,[(Index 
Final 
Level/Index 
Initial Level) - 
100%]) xอตัรำ
แลกเปลีย่น ณ 
วนัพจิำรณำ
สนิทรพัยอ์ำ้งองิ 

35,150,000 

*ตวัเลขเงนิตน้และผลตอบแทนเป็นเพยีงตวัอยำ่งกำรค ำนวณเพื่อประกอบกำรอธบิำยเท่ำนัน้ มไิดเ้ป็นกำรรบัประกนัวำ่
ผูล้งทุนจะไดร้บัผลตอบแทนตำมทีแ่สดงไว ้

ข้อมลูส ำคญัเก่ียวกบัดชันี Franklin US Index ท่ีสญัญำคอลวอรแ์รนท์ (Call Warrant) หรือ สญัญำคอลออปชัน่ 
(Call Option) ใช้อ้ำงอิง  

วนัท่ีเร่ิมใช้ดชันี 17 พฤศจิกำยน 2560 
Bloomberg Ticker FTUSLX 
สกลุเงิน ดอลลำรส์หรฐัฯ (USD) 
ผูจ้ดัท ำดชันี Franklin Templeton  
Website https://www.franklinusindex.com/franklinusindex   

ดชันี Franklin US Index เป็นดชันีผสมทีป่รบัเปลีย่นสดัส่วนกำรลงทุนในสนิทรพัยต์่ำงๆเป็นรำยวนั ซึง่จดัท ำโดย 
Franklin Templeton Investment ทีม่ปีระสบกำรณ์และมคีวำมเชีย่วชำญดำ้นกำรลงทุนยำวนำนกวำ่ 70 ปี โดย ดชันี
ประกอบดว้ยกลยทุธ ์2 ส่วน คอื 

1) Smart Screen ทีจ่ะคดัเลอืกหุน้ขนำดใหญ่ของสหรฐัฯจ ำนวน 250 ตวัทีม่แีนวโน้มใหผ้ลตอบแทนทีส่งูและสรำ้งเป็น 
Franklin Templeton’s Smart Screen US Large cap index(FLQL1TR) โดยเกณฑก์ำรคดัเลอืกหุน้จะมำจำกกำรน ำ
ปัจจยั 4 ประกำร ประกอบไปดว้ย  ก) Quality ข) Value ค) Momentum และ ง) Low Volatility มำคดัเลอืกหุน้  

2) MarketNav Technology ซึง่จะมกีำรปรบัเปลีย่นสดัส่วนกำรลงทุนในแต่ละวนัใหเ้ป็นไปตำมกำรเปลีย่นแปลงของ
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ตลำด เพือ่ใหไ้ดผ้ลตอบแทนทีส่ม ่ำเสมอ โดยดชันี Franklin US Index นัน้ออกแบบใหม้คีวำมผนัผวนอยูท่ี ่7% ต่อปี 
ดว้ยกำรจดัสรรน ้ำหนกัลงทุนใน 4 ดชันียอ่ย ดงันี้ 

•   ดชันีหุ้น Franklin Templeton’s Smart Screen US Large cap index(FLQL1TR): เป็นดชันีหุน้ ทีค่ดัเลอืกหุน้
ตำมกลยทุธ ์Smart Screen ซึง่มสีดัส่วนกำรลงทุนเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์Single entity limit  

•   ดชันีพนัธบตัร 10 ปี S&P 10-Year Note Futures TR (SPUSTTTR): เป็นดชันีทีอ่อกแบบใหผ้ลตอบแทน
เคลื่อนไหวใกลเ้คยีงกบักำรลงทุนในสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำของพนัธบตัรรฐับำลสหรฐัฯ อำยปุระมำณหรอืใกลเ้คยีง 10 
ปี  (Bond Future Contracts) โดยกองทุนสำมำรถลงทุนในพนัธบตัรสหรฐัฯไดไ้มจ่ ำกดั ในกรณีทีม่อีนัดบัควำม
น่ำเชือ่ถอือยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป ซึง่ทีเ่ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ Single entity limit  

•   ดชันีพนัธบตัร 5 ปี S&P 5-Year Note Futures TR (SPUST5TR): เป็นดชันีทีอ่อกแบบใหผ้ลตอบแทนเคลื่อนไหว
ใกลเ้คยีงกบักำรลงทุนในสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำของพนัธบตัรรฐับำลสหรฐัฯ อำยปุระมำณหรอืใกลเ้คยีง5 ปี  (Bond 
Future Contracts) โดยกองทุนสำมำรถลงทุนในพนัธบตัรรฐับำลสหรฐัฯไดไ้มจ่ ำกดั ในกรณีทีม่อีนัดบัควำมน่ำเชือ่ถอื
อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป ซึง่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์Single entity limit   

•  ดชันีอตัรำดอกเบีย้ ICE Libor USD 3-Month (US0003M): อำ้งองิอตัรำดอกเบีย้ LIBOR อำยเุฉลีย่ประมำณ 3 
เดอืน ซึง่เป็นอตัรำดอกเบีย้ทีใ่ชอ้ำ้งองิส ำหรบัระดมทุนระยะสัน้ระหวำ่งธนำคำร โดยกองทุนสำมำรถลงทุนในเงนิฝำก
เพือ่กำรด ำเนินงำนไดไ้มจ่ ำกดั 

ทัง้นี้ กำรจดัสรรน ้ำหนกัดชันียอ่ยทัง้ 4 ในขำ้งตน้แบ่งออกไดเ้ป็น 3 สถำนกำรณ์ ดงันี้ 

2.1) ในกรณีทีต่ลำดมคีวำมผนัผวนต ่ำ ดชันีกจ็ะท ำกำรเพิม่สดัส่วนกำรลงทุนในหุน้ เพือ่ใหผ้ลตอบแทนทีส่งูขึน้ โดยเพิม่
กำรลงทุนในหุน้ไดม้ำกถงึ 150% เพือ่ใหค้วำมผนัผวนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที ่ 7% ทัง้นี้สดัส่วนของกำรลงทุนหุน้ในแต่
ละบรษิทัของดชันี Franklin Templeton’s Smart Screen US Large cap index (FLQL1TR ) ในกรณีทีเ่พิม่น ้ำหนกั
กำรลงทุนไปที ่150 % จะไมเ่กนิ 15% ซึง่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์ Single entity limit  

2.2) ในกรณีทีต่ลำดมคีวำมผนัผวนสงู จะมกีำรปรบัเพิม่สดัส่วนของกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ ถำ้อยูใ่นชว่งอตัรำดอกเบีย้
ขำขึน้ กจ็ะปรบัโดยเลอืกพนัธบตัรรฐับำลสหรฐัฯ ทีม่อีำย ุ5 ปี ในขณะเดยีวกนั หำกอยูใ่นชว่งอตัรำดอกเบีย้ขำลง 
MarketNav Technology กจ็ะมกีำรเลอืกพนัธบตัรรฐับำลสหรฐัฯ ทีม่อีำย ุ10 ปี 

2.3) ในกรณีทีต่ลำดมคีวำมผนัผวนสงูมำก ดชันีจะเพิม่กำรถอืเงนิสดสภำพคล่อง เพือ่ลดควำมผนัผวน และ รกัษำ
สภำพคล่องไว ้

ดชันีนี้จดัท ำโดย Franklin Templeton  Investment ทีม่ปีระสบกำรณ์และมคีวำมเชีย่วชำญดำ้นกำรลงทุนยำวนำนกวำ่ 
70 ปี โดยมคีวำมเป็นอสิระจำก บลจ.วรรณ ทัง้นี้ดชันีมกีำรรำยงำนระดบัดชันีอยำ่งต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกวนั และ
สำมำรถเขำ้ถงึไดผ้ำ่น https://www.franklinusindex.com 

  

 

https://www.franklinusindex.com/
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3.12. รำยละเอยีดกำรลงทุนในต่ำงประเทศ :  

ไมก่ ำหนดสดัส่วนกำรลงทุนในต่ำงประเทศ 

 
3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน :  
 
3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  

บรษิทัจดักำรจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหำดอกผลโดยวธิอีื่นอยำ่งใดอยำ่งหนึ่งหรอืหลำย
อยำ่งตำมทีป่ระกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนดดงัต่อไปนี้ รวมถงึกำรลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหำดอกผล
โดยวธิอีื่นอยำ่งใด ตำมทีค่ณะกรรมกำร ก.ล.ต.หรอืส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน
จะไดม้ปีระกำศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิ หรอืผอ่นผนัใหก้องทุนรวมสำมำรถลงทุนไดเ้พิม่เตมิในอนำคตอกีดว้ย  
  
ส่วนที ่1 :  ตรำสำร TS (transferable securities) 
เป็นไปตำมประกำศ 
 
  
ส่วนที ่2 :  ทรพัยส์นิประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย property 
เป็นไปตำมประกำศ 
 
  
ส่วนที ่3 :  ทรพัยส์นิประเภทเงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำก 
เป็นไปตำมประกำศ 
 
 
ส่วนที ่4 :  ธุรกรรมประเภทกำรซือ้โดยมสีญัญำขำยคนื (reverse repo) 
เป็นไปตำมประกำศ 
 
  
ส่วนที ่5 :  ธุรกรรมประเภทกำรใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending)  
เป็นไปตำมประกำศ 
  
ส่วนที ่6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives  
เป็นไปตำมประกำศ 
  
 
3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่ำงประเทศ :  
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บรษิทัจดักำรจะลงทุนหรอืแสวงหำประโยชน์เฉพำะจำกหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหำดอกผลโดยวธิอีื่นอย่ำงใดอยำ่ง
หนึ่งหรอืหลำยอยำ่งตำมทีป่ระกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน หรอืประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ก ำหนด
ดงัต่อไปนี ้้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนหรอืส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหค้วำมเหน็ชอบหรอื
มปีระกำศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิหรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีื่น ทัง้นี้ กำร
ลงทุนในตรำสำรหรอืสญัญำในต่ำงประเทศ ตรำสำรหรอืสญัญำดงักล่ำวตอ้งเสนอขำยหรอืเป็นกำรท ำสญัญำในประเทศ
ทีม่หีน่วยงำนก ำกบัดแูลดำ้นหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมำชกิสำมญัของ IOSCO หรอืทีม่กีำรซื้อขำยใน
ตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศทีเ่ป็นสมำชกิของ WFE หรอืเป็นตรำสำรของบรษิทัทีจ่ดัตัง้ และเสนอขำยใน GMS 
 
ส่วนที ่1 :  ตรำสำร TS (transferable securities) ต่ำงประเทศ 
เป็นไปตำมประกำ 
 
  
ส่วนที ่2 :  ทรพัยส์นิประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property ต่ำงประเทศ 
เป็นไปตำมประกำศ 
 
  
ส่วนที ่3 :  ทรพัยส์นิประเภทเงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำก ต่ำงประเทศ 
เป็นไปตำมประกำศ 
 
  
ส่วนที ่4 :  ธุรกรรมประเภทกำรซือ้โดยมสีญัญำขำยคนื (reverse repo) ต่ำงประเทศ 
เป็นไปตำมประกำศ 
 
  
ส่วนที ่5 :  ธุรกรรมประเภทกำรใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending) ต่ำงประเทศ 
เป็นไปตำมประกำศ 
 
  
ส่วนที ่6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ต่ำงประเทศ 
เป็นไปตำมประกำศ 
  
 
3.14. อตัรำส่วนกำรลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม :  
 
อตัรำส่วนกำรลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมในประเทศและต่ำงประเทศ : 
เป็นไปตำมประกำศ และกรณีทีก่ำรลงทุนไมเ่ป็นไปตำมขอ้นี้จะด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมทีป่ระกำศก ำหนด  
 
4. กำรแบง่ชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  
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4.1. กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไมม่ ี 
 
4.2. ประเภทกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไมม่ ี 
 
4.3. รำยละเอยีดเพิม่เตมิ (กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :  

 
รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
5. กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก :  
5.1. ชอ่งทำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

- บรษิทัจดักำร 
- ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนื 
- ชอ่งทำงอื่นๆ เพือ่เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนำคต 
 
5.2. รำยละเอยีดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนงัสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ.  
 
6. กำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก :  
 
6.1. ชอ่งทำงกำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก :  

-  
 
6.2. รำยละเอยีดกำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก :  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนงัสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ.  
 
6.3. กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุน :  

ไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้ำ  
 
7. กำรรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  
 
7.1. ชอ่งทำงกำรรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- Internet 
- Tele-Bank 
- บรษิทัจดักำร 
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- ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนื 
- วธิกีำรอื่นๆ เพือ่เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนำคต 
 
7.2. รำยละเอยีดชอ่งทำงกำรรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนงัสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ.  
 
7.3. วธิกีำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- แบบอตัโนมตั ิ
 
7.4. รำยละเอยีดวธิกีำรรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดักำรถอืวำ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน และบรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรรบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุนเมือ่สิน้สุดอำยโุครงกำร โดยบรษิทัจดักำรจะประกำศแจง้วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัแิละวนัครบอำยุ
โครงกำร โดยจะปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบรษิทัจดักำร สถำนทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนื และ
ประกำศผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำร ภำยใน 30 วนัท ำกำรนบัจำกวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม  
 
ในกรณีวนัทีก่ ำหนดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของบรษิทัจดักำร หรอืเป็นวนัทีส่ ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. มคี ำสัง่ใหบ้รษิทัจดักำรหยดุรบัค ำสัง่ซือ้หรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทั
จดักำรจะด ำเนินกำรรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใินวนัท ำกำรถดัไป  

(1) บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตำมรำคำรบัซือ้คนื ณ วนัทีร่บัซือ้
คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิตำมรำยชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัท ำกำรรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
ดงักลำ่ว 
 
(2) บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรช ำระคำ่ขำยคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัภิำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนั
ค ำนวณรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตั ิเวน้แต่กรณีตำมขอ้ 10 ซึง่บรษิทัจดักำรจะช ำระคำ่ขำยคนืดงักล่ำว 
ตำมวธิทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุไวใ้นแบบค ำขอเปิดบญัชกีองทุนเปิด  
 
(3) นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะเป็นผูย้กเลกิหน่วยลงทุนทีข่ำยคนืโดยอตัโนมตัดิงักล่ำวพรอ้มออกหนงัสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุนส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัค ำนวณรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนโดย
อตัโนมตันิัน้ๆ โดยบรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรใหม้กีำรช ำระเงนิคำ่ขำยคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัใิหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัค ำนวณรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตั ิตำมวธิทีีผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุนระบุไวใ้นแบบค ำขอเปิดบญัชกีองทุนเปิด โดยจ ำนวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะได้รบัจำกกำรขำยคนืหน่วยลงทุน
โดยอตัโนมตั ิจะตดัทศนิยมต ำแหน่งทีส่ำมทิง้  

(4) บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธใินกำรไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัหิรอืหยดุกำรขำย
คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิหำกมกีำรผดินดัช ำระดอกเบีย้หรอืเงนิตน้ของพนัธบตัร หุน้กู ้หรอืหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ
อื่นๆ ทีก่องทุนลงทุน โดยบรษิทัจดักำรจะประกำศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทรำบ ณ ส ำนกังำนของบรษิทัจดักำร สถำนที่
ตดิต่อของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนื และประกำศผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำร และจะรำยงำนกำรไมร่บัซือ้
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คนืหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัหิรอืหยุดกำรขำยคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล 
และรำยงำนแผนกำรด ำเนินกำรของกองทุนใหส้ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั 

  

อนึ่ง บรษิทัจดักำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนื จะด ำเนินกำรขำยคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัภิำยใตเ้งือ่นไข
ตำมขอ้ “กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิคำ่ขำยคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” และ “กำรไมข่ำยหรอืไมร่บัซือ้คนื
หน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซือ้หรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน”  

 
 
7.5. ระยะเวลำในกำรรบัซือ้คนื :  เมือ่สิน้สุดอำยโุครงกำร  
 
7.6. รำยละเอยีดระยะเวลำในกำรรบัซือ้คนื :  

ประมำณ 3 ปี โดยไมต่ ่ำกวำ่ 2 ปี 11 เดอืน และไมเ่กนิ 3 ปี 1 เดอืน นบัจำกวนัทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. รบัจด
ทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

 
7.7. กำรขำยคนืหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้ำ  
 
7.8. รำยละเอยีดกำรขำยคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

 
7.9. รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  

(1) บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงก ำหนดกำรในกำรรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิ วธิกีำร
ขำยคนืและกำรรบัเงนิคำ่ขำยคนืและกำรรบัเงนิคำ่ขำยคนืหน่วยลงทุนโดยถอืวำ่ไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกผูถ้อืหน่วย
ลงทุนแลว้ ทัง้นี้ เพือ่ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะท ำกำรตดิประกำศทีส่ ำนกังำนของบรษิทัจดักำร และ
ส ำนกังำนผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนื (ถำ้ม)ี และ/หรอืผำ่นเวป็ไซตข์องบรษิทัจดักำร  
 
(2) บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปฎเิสธกำรสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนทีอ่ำจส่งผลกระทบต่อประสทิธภิำพของกำรบรหิำร
จดักำรกองทุน โดยบรษิทัจดักำรจะพจิำรณำจำกมลูคำ่กำรสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน และ/หรอื ระยะเวลำ และ/หรอื 
ควำมถีข่องกำรสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกั ทัง้นี้ เพื่อรกัษำผลประโยชน์สงูสุดของกองทุนและผูถ้ือหน่วยลงทุนของ
กองทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนอยูก่่อนแลว้เป็นส ำคญั  
 
(3) บรษิทัจดักำรอำจหยดุรบัค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนเป็นกำรชัว่ครำวได ้เมือ่บรษิทัจดักำรพจิำรณำแลว้เหน็วำ่ในบำง
สถำนกำรณ์หำกมกีำรรบัค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนตำมปกต ิอำจสง่ผลกระทบหรอืควำมเสยีหำยต่อกำรบรหิำรจดักำร
กองทุน และ/หรอื ผูถ้อืหน่วยลงทุน และ/หรอื ต่อกองทุน โดยบรษิทัจดักำรจะประกำศเกีย่วกบักำรหยดุรบัค ำสัง่ขำยคนื
หน่วยลงทุนเป็นกำรชัว่ครำว และก ำหนดกำรเปิดรบัค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนไดต้ำมปกต ิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทรำบ
ล่วงหน้ำโดยกำรตดิประกำศดงักล่ำวทีส่ ำนกังำนของบรษิทัจดักำร ส ำนกังำนผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนื (ถำ้ม)ี 
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และ/หรอืผำ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำร  
 
8. กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  
 
8.1. ชอ่งทำงกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน :  

- Internet 
- บรษิทัจดักำร 
- ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนื 
 
8.2. รำยละเอยีดกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนงัสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ.  
 
9. กำรช ำระค่ำรบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีทีบ่รษิทัจดักำรไมส่ำมำรถช ำระคำ่ขำยคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช ำระคำ่ขำยคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์
หรอืทรพัยส์นิอื่นแทน โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงรบัช ำระคำ่ขำยคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทน
เงนิ และบรษิทัจดักำรไดร้บัมตพิเิศษใหช้ ำระคำ่ขำยคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิได้ 

 
10. กำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดักำรจะเลื่อนก ำหนดช ำระคำ่ขำยคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดไวแ้ลว้ได ้ซึง่ตอ้งไมเ่กนิกว่ำกรณีดงัต่อไปนี้  
 
(1) บรษิทัจดักำรพจิำรณำแลว้ มคีวำมเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลวำ่เป็นกรณีทีเ่ขำ้เหตุดงัต่อไปนี้ โดยไดร้บัควำม
เหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
 
(ก) มเีหตุจ ำเป็นท ำใหไ้มส่ำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำยโอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล หรอื  
 
(ข) มเีหตุทีท่ ำใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช ำระเงนิจำกหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ำมก ำหนดเวลำปกต ิซึง่เหตุ
ดงักล่ำวอยูน่อกเหนือกำรควบคุมของบรษิทัจดักำร  
 
(2) มคี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในชว่งระยะเวลำทีบ่รษิทัจดักำรยงัไม่ไดช้ ำระเงนิคำ่ขำยคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่
ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรพบว่ำรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่ำวไมถู่กตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้
รบัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำโดยรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้ง
นัน้ต่ำงจำกรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตำงคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำรบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  
 
(3) มคี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนในชว่งระยะเวลำทีบ่รษิทัจดักำรพบว่ำรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง และผูด้แูล
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ผลประโยชน์ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรบัซือ้คนื
หน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งนัน้ต่ำงจำกรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตำงคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัรำตัง้แต่
รอ้ยละ 0.5 ของรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  
 
กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตำม (1) (2) หรอื (3) บรษิทัจดักำรจะ
ด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้  
 
(ก) เลื่อนก ำหนดช ำระเงนิคำ่ขำยคนืไดไ้มเ่กนิ 10 วนัท ำกำรนบัแต่วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนนัน้ 
เวน้แต่ไดร้บักำรผอ่นผนัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
(ข) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้รำบถงึกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระคำ่ขำยคนืหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรำยอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้รำบเรือ่งดงักล่ำวดว้ยวธิกีำรใด ๆ โดยพลนั  
 
(ค) แจง้กำรเลื่อนก ำหนดช ำระคำ่ขำยคนื พรอ้มทัง้จดัส่งรำยงำนทีแ่สดงเหตุผลของกำรเลื่อน และหลกัฐำนกำรไดร้บั
ควำมเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ตำม (1) หรอืกำรรบัรองขอ้มลูของผูด้แูลผลประโยชน์ตำม (2) ต่อส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยพลนั ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรกองทุนจะมอบหมำยใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด ำเนินกำรแทนกไ็ด้  
 
(ง) ในระหวำ่งกำรเลื่อนก ำหนดช ำระคำ่ขำยคนื หำกมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนในชว่งเวลำดงักล่ำว 
บรษิทัจดักำรกองทุนจะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งช ำระคำ่ขำยคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตำมล ำดบัวนัทีส่่งค ำสัง่
ขำยคนืก่อนหลงั  

 
11. กำรไม่ขำยไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมสัง่ :  

กำรด ำเนินกำรในกรณีท่ีผูอ้อกตรำสำรหน้ีหรือลกูหน้ีตำมสิทธิเรียกร้องผิดนัดช ำระหน้ี หรือตรำสำรท่ี
ลงทุนประสบปัญหำขำดสภำพคล่องหรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยได้ด้วยรำคำท่ีสมเหตสุมผล (side pocket)  

บรษิทัจดักำรกองทุนรวมจะปฏบิตัติำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ที ่
สน. 9/2564 เรือ่ง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรจดักำรกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนที่
มใิชร่ำยยอ่ย และกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนประเภทสถำบนั 

  

กำรไม่ขำยหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ท่ีรบัไว้แล้วหรือจะหยดุรบัค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings)  

บรษิทัจดักำรกองทุนรวมสำมำรถด ำเนินกำรไดส้งูสุดไมเ่กนิ 1 วนัท ำกำร เวน้แต่จะไดร้บักำรผอ่นผนัเวลำดงักล่ำว
จำกส ำนกังำน โดยบรษิทัจดักำรกองทุนรวมพจิำรณำแลว้ มคีวำมเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลวำ่จ ำเป็นตอ้ง
ระงบักำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนโดยไดร้บัควำมเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ อนัเนื่องจำก เหตุจ ำเป็นตำมกรณีใด
กรณีหนึ่งดงันี้ 
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1. ไมส่ำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวม ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล  

2. ไมส่ำมำรถค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ยำ่งเป็นธรรม และเหมำะสม  

3. มเีหตุจ ำเป็นอื่นใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

อนึ่ง กำรไมข่ำยหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้หรอืจะหยดุรบัค ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ใหบ้รษิทัจดักำรกองทุนรวมปฏบิตัติำม ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ที ่สน. 9/2564 เรือ่ง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรจดักำรกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิชร่ำยย่อย และกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนประเภทสถำบนั 

ทัง้นี้ กำรไมข่ำยหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้หรอืจะหยดุรบัค ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ดว้ยเหตุอื่น ใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที ่
ทน. 11/2564 เรือ่ง หลกัเกณฑก์ำรจดักำรกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิชร่ำยยอ่ย 
กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนประเภทสถำบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

 
 
12. กำรหยดุขำยหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

เป็นไปตำมประกำศ  
 
13. เงือนไขและข้อจ ำกดัในกำรจดัสรรและกำรโอนหน่วยลงทุน :  

13.1 ขอ้จ ำกดักำรถอืหน่วยลงทุน 
กองทุนมขีอ้จ ำกดักำรถอืหน่วยลงทุนทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดจะถอืหน่วยลงทุนของกองทุนไดต้อ้งไมเ่กนิ
หนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีดงัต่อไปนี้ 
(1)  กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเป็นบุคคลดงันี้ 
(ก)  กองทุนดงันี้ 
1.  กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 
2.  กองทุนประกนัสงัคม 
3.  กองทุนกำรออมแหง่ชำต ิ
4.  กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญแหง่ชำต ิ
5.  กองทุนส ำรองเลีย้งชพี 
6.  กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป 
7.  กองทุนอื่นใดทีส่ ำนกังำนพจิำรณำวำ่มลีกัษณะท ำนองเดยีวกบักองทุนตำม 1. ถงึ 6. 
8.  กองทุนตำ่งประเทศทีม่ลีกัษณะตำม 1. ถงึ 7. 
(ข)  นิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทยนอกเหนือจำกกองทุนตำมวรรคหนึ่ง (1) (ก) ซึง่ไมอ่ยูภ่ำยใตบ้งัคบัตอ้งเสยี
ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 
(ค)  บุคคลซึง่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภำยใตโ้ครงกำรระหวำ่งประเทศโดยเป็นกำรลงทุนในต่ำงประเทศ
ของผูล้งทุนทีม่ไิดม้สีญัชำตไิทยหรอืผำ่นบญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชื่อ (omnibus account) 
(ง)  บุคคลอื่นทีไ่ดร้บักำรผอ่นผนัจำกส ำนกังำนเมือ่มเีหตุจ ำเป็นและสมควร 
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(2)  กรณีทีเ่ป็นกำรถอืหน่วยลงทุนทีม่รีะยะเวลำตดิต่อกนัไมเ่กนิหนึ่งปี  เวน้แต่ ไดร้บัผอ่นผนัจำกส ำนกังำนเนื่องจำกมี
เหตุจ ำเป็นและสมควรโดยพจิำรณำถงึประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่ำวเป็นส ำคญัของ
กองทุนรวมทีม่ลีกัษณะครบถว้น ดงันี้ 
(2.1)  กำรถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกวำ่ขอ้จ ำกดักำรถอืหน่วยลงทุน ตอ้งมไิดเ้ป็นไป
โดยมุง่แสวงหำประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจำกประโยชน์ทัว่ไปทีพ่งึไดร้บัจำกกำรลงทุน เชน่ เงนิปันผล หรอืสทิธอิอก
เสยีง เป็นตน้  
(2.2)  มกีระบวนกำรทีท่ ำใหม้ัน่ใจไดว้ำ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรบัทรำบถงึกำรมผีูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืเกนิกวำ่
ขอ้จ ำกดักำรถอืหน่วยลงทุน ซึง่อำจกระทบต่อกำรบรหิำรจดักำรกองทุนรวมหรอืกำรเลกิกองทุนรวมได ้

13.2 ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกวำ่หนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำย
ไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิทัจดักำรกองทุนรวมตอ้งไมน่บัคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนทีเ่กนิกวำ่
หนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ และด ำเนินกำรแกไ้ขสดัส่วนกำรถอื
หน่วยลงทุนของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ใหม้จี ำนวนไมเ่กนิหนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยได้
แลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ภำยในสองเดอืนนบัแต่วนัทีป่รำกฏกรณีดงักล่ำว หรอืด ำเนินกำรเลกิกองทุนรวมนัน้
ทนัท ีเวน้แต่เขำ้ขอ้ยกเวน้แหง่ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน เรือ่งหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ำกดักำรถอืหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้ำทีข่องบรษิทัจดักำร หรอืประกำศอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง แกไ้ข หรอืเพิม่เตมิในอนำคต  

 
บรษิทัจดักำรจะไมจ่ดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลทีซ่ือ้หน่วยลงทุนเกนิกวำ่อตัรำทีก่ ำหนดในหลกัเกณฑท์ีอ่อกโดย
อำศยัอ ำนำจแห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 หรอืกำรไมน่บัคะแนนเสยีงในกำรลงมติ
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเกนิอตัรำดงักล่ำว เป็นตน้  
 
13.3 นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปฏเิสธกำรโอนเปลีย่นมอืหน่วยลงทุนไมว่ำ่ทอดใดๆ อนัจะมผีลให ้ 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนไมเ่ขำ้ลกัษณะเป็นกำรเสนอขำยเฉพำะผูล้งทุนทีม่ใิชร่ำยยอ่ยและผูม้เีงนิลงทุนสงู เวน้แต่เป็น  
กำรโอนทำงมรดก  
 
อนึ่ง บรษิทัจดักำรหรอืนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปฎเิสธกำรโอนหน่วยลงทุนในกรณีทีก่ำรถอืหน่วย
ลงทุนของบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิขอ้จ ำกดักำรถอืหน่วยลงทุน  
 
ในกรณีกำรโอนหน่วยลงทุนผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งตดิต่อบรษิทัจดักำรโดยตรงพรอ้มทัง้กรอกรำยละเอยีด  
ในใบส ำคญักำรโอนหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชดัเจน พรอ้มทัง้แนบเอกสำรกำรโอนตำมทีบ่รษิทัจดักำร
ก ำหนด  

 
 
14. กำรจ่ำยเงินปันผล :  
 
14.1. นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล : ไมจ่่ำย  
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14.2. หลกัเกณฑก์ำรจ่ำยเงนิปันผล :  

บรษิทัจดักำรมนีโยบำยทีจ่ะไมจ่่ำยเงนิปันผล แต่จะน ำผลก ำไรไปลงทุนต่อเพื่อใหเ้กดิรำยไดเ้พิม่ขึน้  
 
14.3. ก ำหนดเวลำ วธิกีำร และขอ้จ ำกดัในกำรจ่ำยเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

ไมม่ ี 
 
15. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวมและผูส้ ัง่ซ้ือหรือผูถ้ือหน่วยลงทุน :  
 
15.1. คำ่ธรรมเนียมรวม (เพดำนคำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยทีป่ระมำณกำรไดท้ีเ่รยีกเกบ็จำกกองทุนรวมทัง้หมด) :  
 
รำยกำรคำ่ธรรมเนียม (ตำม 15.2)  
รำยละเอยีด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรคำ่ใชจ้่ำยทีเ่รยีกเกบ็จำกกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 6.00 ต่อปีของมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวม  
รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  
   
 
15.2. คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยทีเ่รยีกเกบ็จำกกองทุนรวม :  
 
15.2.1. คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี :  

รำยละเอยีด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  
รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  
อตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูคำ่ทรพัยส์นิทัง้หมดหกัดว้ยมลูคำ่หนี้สนิทัง้หมด ก่อนหกัคำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร 
คำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน และคำ่ธรรมเนียมอื่นทีเ่รยีกเกบ็จำกกองทุนที่
มใีนกำรค ำนวณจำกมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธ ิณ วนัทีค่ ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  
 
15.2.2. คำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รำยปี :  

รำยละเอยีด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รำยปี ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 0.107 ต่อปีของมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวม  
รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  
อตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 0.107 ต่อปี ของมลูคำ่ทรพัยส์นิทัง้หมดหกัดว้ยมลูคำ่หนี้สนิทัง้หมด ก่อนหกัคำ่ธรรมเนียมกำร
จดักำร คำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน และคำ่ธรรมเนียมอื่นทีเ่รยีกเกบ็จำก
กองทุนทีม่ใีนกำรค ำนวณจำกมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธ ิณ วนัทีค่ ำนวณมูลคำ่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  
 
15.2.3. คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนรำยปี :  
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รำยละเอยีด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนรำยปี ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธิ
ของกองทุนรวม  
รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  
อตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของมลูคำ่ทรพัยส์นิทัง้หมดหกัดว้ยมลูคำ่หนี้สนิทัง้หมด ก่อนหกัคำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร 
คำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน และคำ่ธรรมเนียมอื่นทีเ่รยีกเกบ็จำกกองทุนที่
มใีนกำรค ำนวณจำกมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธ ิณ วนัทีค่ ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  
 
15.2.4. คำ่ธรรมเนียมทีป่รกึษำกำรลงทุน :  

ไมม่ ี 
 
รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  
   
 
15.2.5. คำ่ธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำย :  

ไมม่ ี 
 
รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  
   
 
15.2.6. คำ่ธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ1.00ของมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  
 
รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  
(1) คำ่ใชจ้่ำยต่ำงๆในกำรจดัตัง้กองทุนรวม เช่น คำ่ธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรขออนุมตัจิดัตัง้และ
จดักำรกองทุน คำ่ใชจ้่ำยในกำรจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม หรอืคำ่ธรรมเนียมกำรเพิม่เงนิทุนจดทะเบยีน 
เป็นตน้ ตำมทีจ่่ำยจรงิ  
 
(2) คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยของผูร้บัฝำกทรพัยส์นิในต่ำงประเทศ รวมทัง้ คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรลงทุนใน
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่ำงประเทศ นอกเหนือจำก "คำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รำยปี" ตำมทีจ่่ำยจรงิ  
 
(3) คำ่อำกรแสตมป์และคำ่นำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรพัยห์รอืตรำสำร ตำมทีจ่่ำยจรงิ  
 
(4) คำ่ตอบแทนผูช้ ำระบญัช ีและผูด้แูลผลประโยชน์ในระหวำ่งกำรช ำระบญัชกีองทุนรวมจนถงึกำรจดทะเบยีนเลกิ
กองทุนรวมต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมทีจ่่ำยจรงิ  
 
(5) คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยทุกประเภททีเ่กดิขึน้หรอืเกีย่วขอ้งกบักำรลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ
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ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ เชน่ กำรจดัหำใหไ้ดม้ำ กำรรบัมอบ กำรสง่มอบ กำรดแูล กำรเกบ็รกัษำ กำรป้องกนั
ผลประโยชน์ คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยในกำรแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ กำรโอนเงนิ คำ่ธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้ง
กบักำรป้องกนัควำมเสีย่งในดำ้นอตัรำแลกเปลีย่น หรอืควำมเสีย่งอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรลงทุนในหลกัทรพัยท์ัง้ใน
ประเทศและต่ำงประเทศ เชน่ คำ่สญัญำฟิวเจอร ์สญัญำฟอรเ์วริด์ หรอืสญัญำสวอป และคำ่ใชจ้่ำยหรอืคำ่ธรรมเนียม
อื่นๆ  
ตำมทีจ่่ำยจรงิ รวมถงึคำ่ใชจ้่ำยและคำ่ธรรมเนียมอื่นใดเพื่อใหก้องทุนสำมำรถลงทุนในหลกัทรพัยด์งักล่ำวได ้เป็นต้น  
 
(6) คำ่โฆษณำและประชำสมัพนัธก์องทุนรวม ตลอดจนกำรสมัมนำแนะน ำกองทุนรวม ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.50 ต่อปี ของ
มลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  
 
(7) คำ่จดัท ำหนงัสอืชีช้วน คำ่พมิพ ์และคำ่แปลหนงัสอืชีช้วน  
 
(8) คำ่จดัท ำหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  
 
(9) คำ่จดัเตรยีมและจดัพมิพห์นังสอืบอกกล่ำวหรอืประกำศตำมทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ก ำหนด  
 
(10) คำ่จดัเตรยีมและจดัส่งรำยงำนต่ำงๆส ำหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุน  
 
(11) คำ่ธรรมเนียมหรอืคำ่บรกิำรกำรใชข้อ้มลูดชันีทีผู่ใ้หบ้รกิำรดชันีหลกัทรพัยห์รอืกลุ่มดชันีหลกัทรพัยเ์รยีกเกบ็เป็น
รำยปี หรอืรำยงวด (ถำ้ม)ี  
 
(12) คำ่ใชจ้่ำยต่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้เกีย่วเนื่องกบักองทุน เชน่ คำ่ประกำศในหนงัสอืพมิพ ์คำ่พมิพแ์บบพมิพ ์คำ่ไปรษณียำ
กรส ำหรบัหนังสอืโตต้อบกบัผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน คำ่ใชจ้่ำยในกำรสอบบญัช ี
คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิจำกกำรผดินดัช ำระรำคำ (Failed Trade) (ถำ้ม)ี คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิจำกกำรรบัจ ำนองอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่
เป็นหลกัประกนักำรลงทุน ฯลฯ อกีทัง้คำ่ใชจ้่ำยต่ำงๆทีเ่กดิขึน้ตำมกฎหมำย  
 
15.3. คำ่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จำกผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  
 
15.3.1. คำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี 

รำยละเอยีด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคำ่หน่วยลงทุน  
 
รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  
   
 
15.3.2. คำ่ธรรมเนียมกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี 

รำยละเอยีด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคำ่หน่วยลงทุน  
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รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
15.3.3. คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  
15.3.3.1 คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขำ้ (Switching In) :ม ี 
รำยละเอยีด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขำ้ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคำ่หน่วยลงทุน  
 
รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  
   
 
 
15.3.3.2 คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ม ี 
รำยละเอยีด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคำ่หน่วยลงทุน  
 
รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  
   
 
15.3.4. คำ่ธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

ตำมทีน่ำยทะเบยีนเรยีกเกบ็  
 
รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  
ตำมดุลพนิิจของนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน  
 
15.3.5. คำ่ธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

 
รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  
ไมเ่กนิรำยกำรละ 50 บำท (ส ำหรบักำรออกใบหน่วยลงทุน)  
 
15.3.6. คำ่ปรบักรณีขำยคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลำถอืครองทีก่ ำหนดในโครงกำร (Exit Fee) : ไมม่ ี 
 
รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
15.3.7. คำ่ธรรมเนียมอื่น ๆ : ม ี 

คำ่ธรรมเนียมอื่นๆ เชน่ - ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 1.00 ของมลูคำ่หน่วยลงทุน 
ตำมทีจ่่ำยจรงิ  
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รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  

(1) คำ่ธรรมเนียมกำรโอนเงนิคำ่ขำยคนืหน่วยลงทุน และ/หรอื เงนิปันผล (ถำ้ม)ี เขำ้บญัชขีองผูถ้อืหน่วยลงทุนตำม
อตัรำทีธ่นำคำรพำณิชยก์ ำหนด โดยตดัจ่ำยจำกจ ำนวนเงนิทีจ่ะโอนเขำ้บญัชนีัน้ๆ  

(2) คำ่ธรรมเนียมกำรหกัเงนิจำกบญัชเีงนิฝำกของผูซ้ือ้หน่วยลงทุนตำมอตัรำทีธ่นำคำรพำณิชยก์ ำหนด (ถำ้ม)ี โดยตดั
จ่ำยจำกบญัชเีงนิฝำกของผูซ้ือ้หน่วยลงทุน  
 
คำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน คำ่ธรรมเนียมกำรรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุน บรษิทัจดักำรอำจเกบ็จำกผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม และ/หรอืแต่ละรำยในอตัรำทีไ่มเ่ท่ำกนั ผูส้ ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนสำมำรถต่อรองอตัรำคำ่ธรรมเนียมดงักล่ำวได ้บรษิทัจดักำรจะแจง้ใหท้รำบรำยละเอยีดต่อไป โดยตดิประกำศไวท้ี่
ส ำนกังำนของบรษิทัจดักำรและผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืผำ่นเวป็ไซตข์องบรษิทัจดักำร  

 
บรษิทัจดักำรอำจพจิำรณำลดหยอ่น หรอืยกเวน้กำรเรยีกเกบ็คำ่ธรรมเนียมกำรขำย กำรรบัซื้อคนืหรอืกำรสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรเหน็วำ่เหมำะสม โดยพจิำรณำจำกมลูคำ่กำรท ำรำยกำร ประเภทกำรท ำรำยกำร 
ระยะเวลำกำรถอืครองหน่วยลงทุน เป็นตน้ ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรจะประกำศหลกัเกณฑ ์วธิกีำรใหท้รำบล่ำงหน้ำ โดยปิด
ประกำศ ณ ทีท่ ำกำรบรษิทัจดักำร และผูส้นับสนุนกำรขำยและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืผำ่นเวป็ไซตข์องบรษิทั
จดักำร  
 
บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธใินกำรแกไ้ข เปลีย่นแปลง หรอืปรบัปรุง หลกัเกณฑ ์วธิกีำร ขัน้ตอนและเงือ่นไขในกำรเรยีก
เกบ็คำ่ธรรมเนียมกำรขำย กำรรบัซือ้คนื และกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื
สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบั หรอืกฎหมำยของหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งประกำศก ำหนด โดยถอืวำ่ไดร้บัควำม
เหน็ชอบจำกผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรจะแจง้ส ำนกังำน ก.ล.ต. ผูด้แูลผลประโยชน์ และผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทรำบล่วงหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั  

 
 
15.4. วธิกีำรค ำนวณและตดัจ่ำยคำ่ธรรมเนียม :  

(1) กำรค ำนวณคำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร คำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และคำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน
จะค ำนวณทุกวนัท ำกำร โดยใชม้ลูคำ่ทรพัยส์นิทัง้หมดหกัดว้ยมลูคำ่หนี้สนิทัง้หมด ก่อนหกัคำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร 
คำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และคำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน ในแต่ละวนัเป็นฐำนในกำรค ำนวณ และ
เรยีกเกบ็จำกกองทุนเป็นรำยเดอืน  
 
(2) คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วเนื่องกบักองทุนรวมตำมขอ้ 15.2.6. (1) ถงึ (12) จะตดัจ่ำยจำกกองทุนรวมตำมทีจ่่ำยจรงิ โดย
บรษิทัจดักำรดว้ยควำมเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ มสีทิธทิีจ่ะตดัจ่ำยคำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยต่ำงๆดงักล่ำวใน
งวดเดยีว หรอืเฉลีย่ตดัจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้่ำยของกองทุนรวมเป็นรำยวนั ทัง้นี้ กำรตดัจ่ำยคำ่ใชจ้่ำยดงักล่ำวจะเป็นไปตำม
หลกักำรบญัชแีละวธิปีฏบิตัทิำงกำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป หรอืมำตรฐำนกำรบญัชทีีก่ ำหนดตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรนัน้  
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(3) บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธใินกำรเรยีกเกบ็คำ่ธรรมเนียม และคำ่ใชจ้่ำยทีก่ ำหนดในหวัขอ้ “คำ่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็
จำกผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน” โดยอำจเรยีกเกบ็คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยจำกผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด โดยไมห่กั
จำกมลูคำ่ของกำรท ำรำยกำรซื้อ ขำย สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืก ำหนดวธิกีำรอื่นใด เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์
เงือ่นไขภำษ ีหรอืควำมสะดวกของผูถ้อืหน่วยลงทุน  
 
(4) คำ่ธรรมเนียมต่ำงๆ เป็นอตัรำทีร่วมภำษมีลูคำ่เพิม่ ภำษธีุรกจิเฉพำะ หรอืภำษอีื่นใดในท ำนองเดยีวกนัแลว้ 
 

 
15.5. กำรเปลีย่นแปลงคำ่ธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ้่ำย :  

กรณีเพ่ิมค่ำธรรมเนียม/ค่ำใช้จ่ำย 

1. กรณีทีบ่รษิทัจดักำรเรยีกเกบ็คำ่ธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ้่ำยเพิม่ขึน้ตำมทีร่ะบุไวใ้นโครงกำร จะเป็นไปตำม
หลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

1.1. กรณีเรยีกเกบ็คำ่ธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ้่ำยเพิม่ขึน้ไมเ่กนิกวำ่อตัรำขัน้สงูตำมทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงกำร บรษิทั
จดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวใหผู้ล้งทุนทรำบล่วงหน้ำไมน้่อยกวำ่ 3 วนัท ำกำรก่อนกำรเรยีกเกบ็คำ่ธรรมเนียม
หรอืคำ่ใชจ้่ำยเพิม่ขึน้นัน้ดว้ยวธิกีำรทีเ่หมำะสมอนัท ำใหม้ัน่ใจไดว้ำ่ผูล้งทุนไดร้บัทรำบขอ้มลูดงักล่ำวอยำ่งทัว่ถงึ 
โดยอยำ่งน้อยตอ้งจดัใหม้กีำรเผยแพรท่ำงเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำร และ/หรอื ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนื
หน่วยลงทุน (ถำ้ม)ี 

1.2. กรณีเรยีกเกบ็คำ่ธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ้่ำยเพิม่ขึน้เกนิกวำ่อตัรำขัน้สงูตำมทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงกำรเมือ่เทยีบกบั
อตัรำของรอบระยะเวลำยอ้นหลงั 1 ปี นบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดักำรเรยีกเกบ็คำ่ธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ้่ำยเพิม่ขึน้ โดย
แบ่งเป็น 2 กรณี ดงันี้ 

(1) กรณีเพิม่ขึน้เกนิกวำ่รอ้ยละ 5 ของอตัรำคำ่ธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ้่ำยขัน้สงูตำมทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงกำร : บรษิทั
จดักำรตอ้งไดร้บัมตพิเิศษ 

(2) กรณีเพิม่ขึน้แต่ไมเ่กนิกวำ่รอ้ยละ 5 ของอตัรำคำ่ธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ้่ำยขัน้สงูตำมทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงกำร : 
บรษิทัจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวใหผู้ล้งทุนทรำบล่วงหน้ำไมน้่อยกวำ่ 60 วนัก่อนกำรเรยีกเกบ็คำ่ธรรมเนียม
หรอืคำ่ใชจ้่ำยเพิม่ขึน้นัน้ โดยวธิกีำรทีเ่หมำะสมอนัท ำใหม้ัน่ใจไดว้ำ่ผูล้งทุนไดร้บัทรำบขอ้มลูดงักล่ำวอยำ่งทัว่ถงึ 
โดยอยำ่งน้อยตอ้งจดัใหม้กีำรเผยแพรท่ำงเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำร และ/หรอื ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนื
หน่วยลงทุน (ถำ้ม)ี 

ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรแจง้กำรเปลีย่นแปลงคำ่ธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ้่ำยตำมขอ้ 1.2. (1) และ (2) ให้
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ภำยใน 15 วนันบัแต่วนัเปลีย่นแปลงคำ่ธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ้่ำยดงักล่ำว 

2.กรณีทีบ่รษิทัจดักำรเรยีกเกบ็คำ่ธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ้่ำยเพิม่ขึน้แตกต่ำงไปจำกทีร่ะบุไวใ้นโครงกำร บรษิทั
จดักำรตอ้งขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพือ่แกไ้ขโครงกำร 
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กรณีลดค่ำธรรมเนียม/ค่ำใช้จ่ำย 

1. กรณีทีบ่รษิทัจดักำรเรยีกเกบ็คำ่ธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ้่ำยลดลงตำมทีร่ะบุไวใ้นโครงกำร  

บรษิทัจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวใหผู้ล้งทุนทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัทีม่กีำรเรยีกเกบ็ธรรมเนียม
หรอืคำ่ใชจ้่ำยลดลง ดว้ยวธิกีำรทีเ่หมำะสมอนัท ำใหม้ัน่ใจไดว้ำ่ผูล้งทุนไดร้บัทรำบขอ้มลูดงักล่ำวอย่ำงทัว่ถงึ โดย
อยำ่งน้อยตอ้งจดัใหม้กีำรเผยแพรท่ำงเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำร และ/หรอื ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุน (ถำ้ม)ี 

2. กรณีทีบ่รษิทัจดักำรเรยีกเกบ็คำ่ธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ้่ำยลดลงแตกต่ำงไปจำกโครงกำร บรษิทัจดักำรจะ
ด ำเนินกำรขอแกไ้ขเพิม่เตมิโครงกำร โดยใหถ้อืวำ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เหน็ชอบกำรแกไ้ขโครงกำรใน
เรือ่งดงักล่ำว 

 
 
15.6. หมำยเหตุ :  

 
16. วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทุน และ
รำคำหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีท่ีมลูค่ำหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  
 
16.1. วธิกีำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคำ่หน่วยลงทุน และรำคำ
หน่วยลงทุน : ในประเทศ  
 
16.2. เงือ่นไขพเิศษ :  

1. บรษิทัจดักำรจะค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมตำมหลกัเกณฑ ์และวธิกีำรทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดและตำมทีส่มำคมบรษิทัจดักำรลงทุนก ำหนด โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

ทัง้นี้ ในชว่งก่อนวนัทีป่ระกำศสมำคมบรษิทัจดักำรลงทุนมผีลใชบ้งัคบั บรษิทัจดักำรจะค ำนวณและประกำศมลูคำ่
ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคำ่หน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตำมประกำศส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
 
2. บรษิทัจดักำรจะค ำนวณและประกำศมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคำ่หน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรบัซือ้
คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ดงัต่อไปนี้  
 
(2.1) ค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธแิละมลูคำ่หน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท ำกำร ภำยในวนัท ำกำรถดัไป 
 
(2.2) ค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัส่งค ำสัง่ซือ้ขำยหน่วยลงทุน ภำยในวนัท ำ
กำรถดัไป ในกรณีรำคำขำยหน่วยลงทุน จะใชม้ลูคำ่หน่วยลงทุน ณ วนัสิน้วนัส่งค ำสัง่ซือ้ขำยหน่วยลงทุนเป็นตวั
ค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุน ในกรณีรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน จะใชม้ลูคำ่หน่วยลงทุน ณ สิน้วนัส่งค ำสัง่ซื้อขำย
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หน่วยลงทุนนัน้ เป็นตวัค ำนวณรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

ในกำรค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคำ่หน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษิทั
จดักำรจะใชข้อ้มลูรำคำปิดของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่ำงประเทศ ณ วนัทีค่ ำนวณมลูคำ่และรำคำดงักล่ำวทีไ่ดจ้ำก
ระบบทีม่กีำรเผยแพรข่อ้มลูและสำมำรถอำ้งองิได ้เชน่ ระบบ Bloomberg หรอื Reuters เป็นตน้ ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นั
ดงักล่ำวตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของต่ำงประเทศ หรอืเพรำะเหตุอื่นใดทีค่วบคุมไมไ่ด ้ท ำใหไ้มม่รีำคำของหลกัทรพัย์
ต่ำงประเทศ บรษิทัจดักำรจะพจิำรณำใชร้ำคำล่ำสดุทีม่กีำรเผยแพรแ่ทน อนึ่ง บรษิทัจดักำรอำจเปลีย่นแปลงแหล่งทีม่ำ 
วนัและเวลำของขอ้มลูอำ้งองิทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคำ่หน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำ
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนได ้ภำยใตค้วำมเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ โดยไมถ่อืวำ่เป็นกำรแกไ้ขโครงกำร  

 
กำรค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคำ่หน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของ
หลกัทรพัย ์และทรพัยส์นิของกองทุนในต่ำงประเทศเป็นเงนิบำท จะใชข้อ้มลูอตัรำแลกเปลีย่นผำ่นระบบ Bloomberg 
โดยบรษิทัจดักำรจะใชข้อ้มลูทีเ่วลำประมำณ 16.00 น. ของสิน้วนัท ำกำรทีค่ ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคำ่หน่วย
ลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ หรอืใชอ้ตัรำแลกเปลีย่นอื่นใด และ/หรอืแหล่งทีม่ำอื่น
ใดของอตัรำแลกเปลีย่น และ/หรอือตัรำแลกเปลีย่นของวนัท ำกำรอื่นใด และ/หรอื ณ เวลำอื่นใด ตำมทีบ่รษิทัจดักำร
พจิำณำเหน็สมควรภำยใตค้วำมเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ หรอืตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีส่ ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืประกำศสมำคมบรษิทัจดักำรลงทุนทีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. ก ำหนด  
 
(2.3) ประกำศมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธ ิและมลูคำ่หน่วยลงทุนของวนัดงันี้  
 
(ก) วนัท ำกำรก่อนวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุน โดยประกำศภำยในวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุน  
 
(ข) วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนล่ำสดุ โดยประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป  
 
(ค) วนัท ำกำรสดุทำ้ยของแต่ละเดอืน โดยใหป้ระกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป ทัง้นี้ เฉพำะในกรณีทีก่องทุนรวมก ำหนด
วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนแต่ละครัง้หำ่งกนัเกนิกวำ่ 1 เดอืน  
 
(ง) วนัทีป่รำกฏเหตุกำรณ์ทีน่่ำเชือ่ไดว้ำ่จะมผีลกระทบต่อมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธหิรอืมลูคำ่หน่วยลงทุนอยำ่งมนียัส ำคญั 
โดยประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป 

กำรประกำศมลูคำ่และรำคำตำมขอ้ (2.3) บรษิทัจดักำรจะปฏบิตัดิงัต่อไปนี้  
(1) ใชต้วัเลขทศนิยมตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ 16.2 และตอ้งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
 
(2) ด ำเนินกำรเพือ่ใหผู้ล้งทุนทรำบขอ้มลูดงักล่ำว โดยกำรประกำศผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำร ภำยในเวลำทีผู่้
ลงทุนสำมำรถใชป้ระโยชน์จำกขอ้มลูในกำรตดัสนิใจลงทุนได ้ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะประกำศโดยชอ่งทำง
อื่นแทนกำรประกำศผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำร เชน่ กำรประกำศในหนงัสอืพมิพร์ำยวนั หรอืชอ่งทำงอื่นที่
เหมำะสม โดยถอืวำ่ไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่บรษิทัจดักำรจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทรำบ
ล่วงหน้ำไมน้่อยกวำ่ 30 วนั และ  
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(3) จดัใหม้ขีอ้มลูดงักล่ำวไว ้ณ ทีท่ ำกำรทุกแหง่ของบรษิทัจดักำร และสถำนทีทุ่กแหง่ทีผู่ส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้
คนืหน่วยลงทุนใชซ้ือ้ขำยหน่วยลงทุน เวน้แต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถำบนั บรษิทัจดักำรกองทุน
จะจดัใหม้ขีอ้มลูดงักล่ำวดว้ยหรอืไมก่ไ็ด ้ 
 
มลูคำ่หน่วยลงทุน หมำยถงึ มลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธหิำรดว้ยจ ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดเมือ่สิน้วนัท ำกำร
ทีค่ ำนวณนัน้  
 
มลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคำ่หน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีป่ระกำศขำ้งตน้ ตอ้ง
ไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์  
 
ในกรณีทีม่ลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธ ิมูลคำ่หน่วยลงทุน จ ำนวนหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดไมถู่กตอ้ง บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
3. กำรใชต้วัเลขทศนิยมของมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคำ่หน่วยลงทุน รำคำขำยและรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอื
จ ำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้  
 
(3.1) ค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ต ำแหน่ง โดยใชว้ธิกีำรปัดเศษทศนิยม  
ตำมหลกัสำกล  
 
(3.2) ค ำนวณมลูคำ่หน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใชว้ธิกีำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล 
ส ำหรบัมลูคำ่หน่วยลงทุนเพือ่ใชใ้นกำรค ำนวณ รำคำขำยหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต ำแหน่งที ่4 ขึน้ สว่นมลูคำ่
หน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นกำรค ำนวณรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมต ำแหน่งที ่5 ทิง้  
 
(3.3) ประกำศมลูคำ่หน่วยลงทุนตำมทีค่ ำนวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 4 ต ำแหน่งโดยตดัทศนิยมต ำแหน่ง
ที ่5 ทิง้ และประกำศรำคำขำยและรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตำมทีค่ ำนวณไดใ้น (3.2)  
 
(3.4) ค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใชว้ธิกีำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล แต่
จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ต ำแหน่งโดยตดัทศนิยมต ำแหน่งที ่5 ทิง้  
 
ในกรณีทีม่ผีลประโยชน์เกดิขึน้จำกกำรค ำนวณตำม (3.1) ถงึ (3.4) บรษิทัจดักำรจะน ำผลประโยชน์นัน้รวมเขำ้เป็น
ทรพัยส์นิของกองทุนเปิด  
 
ในกรณีทีม่เีหตุจ ำเป็นทีท่ ำใหบ้รษิทัจดักำรไมส่ำมำรถค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคำ่หน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วย
ลงทุน และรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตำมขอ้ 11 บรษิทัจดักำรจะไมค่ ำนวณและประกำศตำมก ำหนดนี้กไ็ด ้โดยจะแจง้
ใหส้ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัทีไ่มส่ำมำรถค ำนวณและประกำศได้  
 
บรษิทัจดักำรอำจไมค่ ำนวณและไมป่ระกำศมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคำ่หน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีล่งทุนในต่ำงประเทศ ในกรณีทีเ่กดิเหตุกำรณ์ซึง่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุน
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อยำ่งมนียัส ำคญั และเมือ่ปรำกฏเหตุขำ้งตน้ บรษิทัจดักำรจะประกำศกำรหยดุค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคำ่หน่วย
ลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีล่งทุนในต่ำงประเทศ ณ ทีท่ ำกำรทุกแหง่
ของบรษิทัจดักำรและสถำนทีต่ดิต่อทุกแหง่ของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุน และ
บรษิทัจดักำรจะรำยงำนกำรหยุดค ำนวณมลูคำ่ดงักล่ำวพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรำยงำนแผนกำรด ำเนินกำรของ
กองทุนรวมทีล่งทุนในต่ำงประเทศนัน้ใหส้ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั  

 
 
ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทุนและ/หรอืรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนล่ำสุดภำยใน 1 วนั
ท ำกำร  
 
16.3. แหล่งขอ้มลูกำรเปิดเผยมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคำ่หน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดักำรจะประกำศผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำร ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะประกำศโดยชอ่งทำง
อื่นแทนกำรประกำศผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำร เชน่ กำรประกำศในหนงัสอืพมิพร์ำยวนั หรอืชอ่งทำงอื่นที่
เหมำะสม โดยถอืวำ่ไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่บรษิทัจดักำรจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทรำบ
ล่วงหน้ำไมน้่อยกวำ่ 30 วนั  
 
16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรด ำเนินกำรในกรณีทีม่ลูคำ่หน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง :  

ส่วนท่ี1กำรด ำเนินกำรกรณีมลูคำ่หน่วยของกองทุนปิดไมถู่กตอ้งและไดม้กีำรประกำศไปแลว้ หรอืรำคำหน่วยของ
กองทุนเปิดไมถู่กตอ้ง 

ข้อ 
กรณีท่ีมลูค่ำ/
รำคำหน่วย 
ไม่ถกูต้อง 

กำรด ำเนินกำรของบริษทัจดักำร ระยะเวลำ 

1. < 1 สตำงค ์หรอื < 
0.5 % ของมลูค่ำ/
รำคำหน่วยที่
ถูกตอ้ง 

1.1 จดัท ำและส่งรำยงำน* ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทรำบถงึ
ควำมไมถู่กตอ้ง โดยรำยงำนดงักล่ำวตอ้งมสีำระส ำคญัดงันี้ 

1.1.1 มลูคำ่/รำคำหน่วยทีไ่มถู่กตอ้ง 

1.1.2 มลูคำ่/รำคำหน่วยทีถู่กตอ้ง 

1.1.3 สำเหตุทีท่ ำใหม้ลูคำ่/รำคำหน่วยไมถู่กตอ้ง 

1.1.4 มำตรกำรป้องกนัเพือ่มใิหม้ลูคำ่/รำคำหน่วยไม่
ถูกตอ้ง ในกรณีทีค่วำมไมถู่กตอ้งไมไ่ดม้สีำเหตุมำจำก
ปัจจยัภำยนอกทีไ่มอ่ำจควบคุมได ้

  

ภำยใน7 วนัท ำกำร
นบัแต่วนัทีพ่บว่ำ
มลูคำ่/รำคำหน่วย
ไมถู่กตอ้ง 
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    1.2 ในกรณีทีส่ำเหตุทีท่ ำใหม้ลูค่ำ/รำคำหน่วยไมถู่กตอ้งมี
ผลต่อเนื่องถงึกำรค ำนวณมลูค่ำ/รำคำหน่วยครัง้ต่อไป ให้
แกไ้ขมลูคำ่/รำคำหน่วยใหถู้กตอ้ง 

ตัง้แต่วนัทีพ่บว่ำ
มลูคำ่/รำคำหน่วย
ไมถู่กตอ้ง 

2. ≥1สตำงค ์และ
≥0.5 %ของมลูคำ่/
รำคำหน่วยที่
ถูกตอ้ง 

2.1หลกัเกณฑท์ัว่ไป 

2.1.1 ค ำนวณมลูคำ่/รำคำหน่วยยอ้นหลงัตัง้แต่วนัทีพ่บวำ่
มลูคำ่/รำคำหน่วยไมถู่กตอ้งจนถงึวนัทีม่ลูคำ่/รำคำหน่วย
ถูกตอ้ง 

2.1.2 ด ำเนินกำรดงันี้ เฉพำะวนัทีม่ลูคำ่/รำคำหน่วย เขำ้
เงือ่นไข ตำม 2. 

  

  

  

  

  
2.1.2.1 จดัท ำรำยงำนกำรแกไ้ขมลูคำ่/รำคำหน่วย
ยอ้นหลงั* 

(ก) รำยงำนตอ้งมสีำระส ำคญัตำมทีก่ ำหนดไวใ้น 1.1 โดย
อนุโลมเวน้แต่ในกรณีของรำยงำนกำรแกไ้ขมลูคำ่/รำคำ
หน่วยยอ้นหลงัของกองทุนเปิด ใหร้ะบุกำรด ำเนินกำรของ
บรษิทัจดักำรเมื่อพบวำ่รำคำหน่วยไมถู่กตอ้งไวแ้ทนขอ้มลู
ตำม 1.1.4 

ภำยในวนัท ำกำรถดั
จำกวนัทีพ่บวำ่
มลูคำ่/รำคำหน่วย
ไมถู่กตอ้ง 

(ข) ส่งรำยงำนตำม 2.1.2.1 ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรอง
ขอ้มลูในรำยงำนดงักล่ำวภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัทีส่่ง
รำยงำนใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ 

  

ภำยในวนัท ำกำรถดั
จำกวนัทีค่ ำนวณ
มลูคำ่/รำคำหน่วย
ยอ้นหลงัเสรจ็สิน้ 

2.1.2.2 แกไ้ขมลูคำ่/รำคำหน่วยใหถู้กตอ้ง ภำยในวนัทีผู่ด้แูล
ผลประโยชน์รบัรอง
ขอ้มลูในรำยงำน
ตำม2.1.2.1 

2.1.2.3** ด ำเนินกำรโดยวธิกีำรใด ๆ เพือ่ใหผู้ล้งทุน
สำมำรถรบัทรำบชือ่กองทุนทีม่กีำรแกไ้ขมลูคำ่/รำคำหน่วย 
และวนั เดอืน ปี ทีม่กีำรแกไ้ขมลูคำ่/รำคำหน่วย 

ภำยใน3 วนัท ำกำร
นบัแต่วนัทีผู่ด้แูล
ผลประโยชน์รบัรอง
ขอ้มลูในรำยงำน
ตำม 2.1.2.1 

2.2หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิเฉพำะกองทุนเปิดโดยด ำเนินกำร
เฉพำะมลูคำ่/รำคำหน่วยของวนัทีเ่ขำ้เงือ่นไขตำม2. 

  

2.2.1 จดัท ำรำยงำนกำรชดเชยรำคำไวใ้นรำยงำนกำร
แกไ้ขรำคำหน่วยตำม 2.1.2.1 ดว้ย โดยใหอ้ยูใ่นส่วนของ
กำรด ำเนินกำรของบรษิทัจดักำรเมือ่พบวำ่รำคำหน่วยไม่
ถูกตอ้ง 

ตำม2.1.2.1 
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2.2.2 ชดเชยรำคำตำมทีก่ ำหนดไวใ้นสว่นที ่2 ใหแ้ลว้เสรจ็ 

2.2.3 ด ำเนินกำรโดยวธิกีำรใด ๆ เพือ่ใหผู้ซ้ือ้หรอืผูข้ำยคนื
หน่วยในชว่งระยะเวลำทีร่ำคำหน่วยไมถู่กตอ้งทรำบถงึกำร
แกไ้ขรำคำตำม 2.1.2.2 และกำรชดเชยรำคำ 

  

ภำยใน5 วนัท ำกำร
นบัแต่วนัทีผู่ด้แูล
ผลประโยชน์รบัรอง
ขอ้มลูในรำยงำน
กำรแกไ้ขรำคำ
หน่วยยอ้นหลงัและ
รำยงำนกำรชดเชย
รำคำ 

2.2.4จดัท ำมำตรกำรป้องกนัเพื่อมใิหร้ำคำหน่วยไมถู่กตอ้ง
และส่งรำยงำนดงักล่ำว พรอ้มทัง้ส ำเนำรำยงำนกำรแกไ้ข
รำคำหน่วยยอ้นหลงัตำม2.1.2.1 ใหส้ ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. เวน้แต่ในกรณีทีร่ำคำหน่วยไม่
ถูกตอ้งมสีำเหตุมำจำกปัจจยัภำยนอกทีไ่มอ่ำจควบคุมได ้
ใหบ้รษิทัจดักำรส่งส ำเนำเอกสำรทีผู่ด้แูลผลประโยชน์
รบัรองวำ่กำรทีร่ำคำหน่วยไมถู่กตอ้งมสีำเหตุมำจำกปัจจยั
ภำยนอกทีไ่มอ่ำจควบคุมไดม้ำพรอ้มส ำเนำรำยงำน
ดงักล่ำวแทน 

ภำยใน7 วนัท ำกำร
นบัแต่วนัทีผู่ด้แูล
ผลประโยชน์รบัรอง
ขอ้มลูในรำยงำน
ตำม 2.1.2.1 

ส่วนท่ี2กำรชดเชยรำคำตำม 2.2.2 ของสว่นที ่1 ใหบ้รษิทัจดักำรปฏบิตัติำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

1. รำคำหน่วยท่ีไม่ถกูต้อง < รำคำหน่วยท่ีถกูต้อง 
1.1 กรณีขำย 1.1.1กรณีทีผู่ซ้ือ้มหีน่วยเหลอือยู่ 

ใหล้ดจ ำนวนหน่วยของผูซ้ือ้หน่วยเป็นจ ำนวนซึง่มมีลูคำ่เท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำ
หน่วยทีไ่มถู่กตอ้งกบัรำคำหน่วยทีถู่กตอ้ง 

1.1.2กรณีทีผู่ซ้ือ้ไมม่หีน่วยเหลอือยู*่** 

ใหจ้่ำยเงนิของบรษิทัจดักำรใหก้องทุนเป็นจ ำนวนเท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำทีข่ำด
อยู ่

1.1.3กรณีทีผู่ซ้ือ้มหีน่วยเหลอือยูน้่อยกวำ่จ ำนวนหน่วยทีจ่ะตอ้งลด*** 

ใหด้ ำเนินกำรดงันี้ 

1.1.3.1 ด ำเนินกำรตำม 1.1.2 หรอื 

1.1.3.2 ลดจ ำนวนหน่วยทีเ่หลอือยูน่ัน้ และจ่ำยเงนิของบรษิทัจดักำรใหก้องทุน
เป็นจ ำนวนเท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำทีข่ำดอยู่ 
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1.2 กรณีรบัซือ้คนื 1.2.1กรณีทีผู่ข้ำยคนืมหีน่วยเหลอือยู่ 

1.2.1.1 เพิม่จ ำนวนหน่วยของผูข้ำยคนืเป็นจ ำนวนซึง่มมีลูคำ่เท่ำกบัส่วนต่ำงของ
รำคำหน่วยทีไ่มถู่กตอ้งกบัรำคำหน่วยทีถู่กตอ้ง หรอื 

1.2.1.2 จ่ำยเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ ำนวนเท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำใหผู้ข้ำยคนื 

1.2.2กรณีทีผู่ข้ำยคนืไมม่หีน่วยเหลอือยู่ 

ใหบ้รษิทัจดักำรจ่ำยเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ ำนวนเท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำให้
ผูข้ำยคนื 

2. รำคำหน่วยท่ีไม่ถกูต้อง > รำคำหน่วยท่ีถกูต้อง 
2.1 กรณีขำย 2.1.1 เพิม่จ ำนวนหน่วยของผูซ้ื้อเป็นจ ำนวนซึง่มมีลูคำ่เท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำ

หน่วยทีไ่มถู่กตอ้งกบัรำคำหน่วยทีถู่กตอ้ง หรอื 

2.1.2 จ่ำยเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ ำนวนเท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำใหผู้ซ้ือ้ 
2.2 กรณีรบัซือ้คนื 2.2.1กรณีทีผู่ข้ำยคนืมหีน่วยเหลอือยู่ 

ใหล้ดจ ำนวนหน่วยของผูข้ำยคนืหน่วยเป็นจ ำนวนซึง่มมีลูคำ่เท่ำกบัส่วนต่ำงของ
รำคำหน่วยทีไ่มถู่กตอ้งกบัรำคำหน่วยทีถู่กตอ้ง 

2.2.2กรณีทีผู่ข้ำยคนืไมม่หีน่วยเหลอือยู*่** 

ใหบ้รษิทัจดักำรจ่ำยเงนิของบรษิทัจดักำรใหก้องทุนเปิดเป็นจ ำนวนเท่ำกบัสว่น
ต่ำงของรำคำทีข่ำดอยู่ 

2.2.3กรณีทีผู่ข้ำยคนืมหีน่วยเหลอือยูน้่อยกว่ำจ ำนวนหน่วยทีจ่ะตอ้งลด*** 

ใหด้ ำเนินกำรดงันี้ 

2.2.3.1 ด ำเนินกำรตำม 2.2.2 หรอื 

2.2.3.2 ลดจ ำนวนหน่วยทีเ่หลอือยูน่ัน้และจ่ำยเงนิของบรษิทัจดักำรใหก้องทุนเป็น
จ ำนวนเท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำทีข่ำดอยู่ 

หมำยเหตุ 

* ใหบ้รษิทัจดักำรจดัใหม้สี ำเนำรำยงำนไว ้ณ ทีท่ ำกำรของบรษิทัจดักำรเพือ่ใหส้ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.เขำ้
ตรวจ 

**ไมใ่ชก้บักองทุนปิดทีม่หีน่วยเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์และไดป้ระกำศกำรแกไ้ขมลูคำ่หน่วย
ตำมระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรพัยแ์ลว้ 
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***ไมใ่ชก้บักรณีทีร่ำคำหน่วยไมถู่กตอ้งมสีำเหตุมำจำกปัจจยัภำยนอกทีไ่มอ่ำจควบคุมได ้เชน่ รำคำหลกัทรพัย์
ตำมรำคำตลำดครัง้สดุทำ้ยของตลำดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ื้อขำยหลกัทรพัยไ์มถู่กตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์
รบัรองวำ่มสีำเหตุดงักล่ำว 

1. ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรตอ้งชดเชยรำคำเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ือ้หรอืผูข้ำยคนืหน่วยรำยใดมมีลูคำ่ไมถ่งึ 100 บำท 
บรษิทัจดักำรอำจน ำเงนิชดเชยรำคำไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกทีม่กีำรจ่ำยเงนิใหผู้ถ้อืหน่วย แต่ถำ้บุคคลดงักล่ำวไม่
มสีถำนะเป็นผูถ้อืหน่วยแลว้ ใหบ้รษิทัจดักำรชดเชยรำคำใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัทีผู่ด้แูล
ผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ 

2. กำรจ่ำยเงนิของกองทุนเปิดเพือ่ชดเชยรำคำใหแ้ก่ผูข้ำยคนืหน่วยตำม 1.2 หรอืผูซ้ือ้หน่วยตำม 2.1 บรษิทั
จดักำรอำจจ่ำยเงนิของบรษิทัจดักำรแทนกองทุนกไ็ด ้

 
 
17. ช่ือผูเ้ก่ียวข้อง :  
 
17.1. ชือ่บรษิทัจดักำร :  
 
ชือ่ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน วรรณ จ ำกดั  
 
17.2. ชือ่ผูด้แูลผลประโยชน์ :  

ชือ่ : ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน)  
 
17.3. ชือ่ผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) :  
 
ไมม่ ี
 
17.4. ชือ่ของผูร้บัมอบหมำยงำนดำ้นกำรจดักำรลงทุน (Outsource) :  

ชือ่ :  
 
สทิธ ิหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบ :  

 
17.5. ทีป่รกึษำ :  
 
17.5.1. ชือ่ทีป่รกึษำกำรลงทุน :  

ชือ่ :  
 
17.5.2. ชือ่ทีป่รกึษำกองทุน :  
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17.6. ผูส้อบบญัช ี:  

ชือ่ : นำงสำว ซูซำน เอีย่มวณิชชำ  

ชือ่ : นำย สชุำต ิพำนิชยเ์จรญิ  

ชือ่ : นำงสำว ชื่นตำ ชมเมนิ  

ชือ่ : นำงสำว วนัด ีเอีย่มวณิชชำ  

ชือ่ : นำย เกยีรตศิกัดิ ์วำนิชยห์ำนนท ์ 

รำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี :  

หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบตำมประกำศวำ่ดว้ยกำรใหค้วำมเหน็ชอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดักำรจะแจง้ให้
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ  
 
17.7. กำรแต่งตัง้คณะตวัแทนผูถ้อืหน่วยลงทุน (เฉพำะกอง Country Fund) :  

 
18. รอบระยะเวลำบญัชีประจ ำปีของกองทุนรวม :  
 
18.1. วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่ เดอืน  
 
18.2. วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่ 
 
18.3. รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: ประมำณ 1 ปี นบัจำกวนัสิน้สุดรอบบญัชคีรัง้ก่อนหน้ำ  
วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : ประมำณ 1 ปี นบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัทีส่ ำนกังำนรบัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็น
กองทุนรวม  
 
19. กำรขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทุน และวิธีกำรแก้ไขโครงกำรจดักำรกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีกำรจดักำร :  

เป็นไปตำมประกำศ  
 
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรในกำรขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักล่ำว ใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดใน
ขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดักำรกองทุนรวม ทัง้นี้ กำรขอมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงกำรเป็นไปตำมที่
ก ำหนดไวใ้นมำตรำ 129 มำตรำ 129/1 มำตรำ 129/2 และมำตรำ 129/3 แหง่พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  
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20. ข้อก ำหนดอ่ืน ๆ :  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนงัสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ.  
 
21. กำรด ำเนินกำรกรณีบริษทัจดักำรไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทุนได้ตำมท่ีประกำศก ำหนด :  

เป็นไปตำมประกำศ  
 
22. ผลบงัคบัของโครงกำรจดักำรกองทุนรวม :  

 
บรษิทัจดักำรกองทุนรวมมหีน้ำทีป่ฏบิตัติำมโครงกำรจดักำรกองทุนรวม ขอ้ผกูพนัระหวำ่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทั
จดักำรกองทุนรวม และกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกำศ กฎ และค ำสัง่ทีอ่อกโดย
อำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้ก ำหนดในโครงกำรขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมำย 
ประกำศ กฎ หรอืค ำสัง่ดงักล่ำว หำกบรษิทัจดักำรกองทุนรวมไดด้ ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรอื
ค ำสัง่นัน้ ใหถ้อืวำ่บรษิทัจดักำรกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมโครงกำรแลว้ 
 
บรษิทัจดักำรกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตำมทีร่ะบุไวใ้นโครงกำรจดักำรกองทุนรวม โดย
ผูด้แูลผลประโยชน์มอี ำนำจลงนำมในขอ้ผกูพนัระหวำ่งผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดักำรกองทุนรวม ทัง้นี้ กำรลงนำม
ในขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืวำ่ผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 
 
กำรทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงควำมประสงคใ์นกำรซือ้หรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตำมโครงกำรจดักำร
กองทุนรวมนี้ ไมว่ำ่ในทอดใด ๆ ใหถ้อืวำ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่ำวยอมรบัทีจ่ะผกูพนัตำมขอ้ก ำหนดในโครงกำรจดักำร
กองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดักำรกองทุนรวม 
 
โครงกำรจดักำรกองทุนรวมทีผ่่ำนกำรอนุมตัจิำกส ำนกังำน หรอืผำ่นกำรแกไ้ขเพิม่เตมิตำมมำตรำ 129 แหง่
พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทำ้ยขอ้ผกูพนัระหวำ่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทั
จดักำรกองทุนรวม ถอืเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหวำ่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดักำรกองทุนรวม   

  


