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  กลุม่อตุสาหกรรม %   หลักทรัพย ์ % 

1 กลุม่พลังงานและสาธารณูปโภค 26.25% 1 บรษัิท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 8.42% 

2 กลุม่ธนาคาร 9.96% 2 บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 6.63% 

3 กลุม่พาณชิย ์ 9.80% 3 บรษัิทเดลตา้ อเีลคโทรนคิส ์(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 5.23% 

4 กลุม่ขนสง่และโลจสิตกิส ์ 8.73% 4 บรษัิท ซพี ีออลล ์จ ากัด (มหาชน) 3.97% 

5 กลุม่เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 6.99% 5 บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากัด (มหาชน) 3.83% 

 

  

กลุม่พลังงานและ
สาธารณูปโภค, 

26.25%

กลุม่ธนาคาร, 
9.96%

กลุม่
พาณชิย,์
9.80%

กลุม่ขนสง่และโล
จสิตกิส,์ 8.73%

กลุม่
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

และการสือ่สาร
, 6.99%

กลุม่ชิน้สว่น
อเิล็กทรอนกิส์

, 6.18%

กลุม่อาหารและ
เครือ่งดืม่, 5.72%

กลุม่พัฒนา
อสังหารมิทรัพย,์ 

5.13%

กลุม่วัสดกุอ่สรา้ง, 
4.66%

กลุม่เงนิทนุและ
หลักทรัพย,์ 

4.55%

กลุม่การแพทย์
, 4.01%

สนิทรัพยแ์ละ
หนีส้นิอืน่, 
8.02%

 

http://www.one-asset.com/


 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

 

 

 

 * ค่ำธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณุจะได้รับ ดงันัน้ คณุควรพิจำรณำกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม
ดงักลำ่วก่อนกำรลงทนุ * 

 

http://www.one-asset.com/


 

 
 
 
 
 
 
 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

-20.00%

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

TH100
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TH100 15.04% -16.09% 21.22% 17.27% -10.52% 1.38% -13.38%

BENCHMARK 18.18% -15.00% 23.61% 20.50% -7.14% 5.25% -10.41%
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ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 มีนาคม 2564 
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ประเภทและนโยบายการลงทนุของกองทนุรวม รวมถึงผลตอบแทนที่ผู้ลงทนุจะได้จากเงนิลงทุน 

 

ชื่อกองทนุ กองทนุเปิดไทยเดก็ซ์ SET100 ETF  
(ThaiDEX SET100 ETF : TH100)   

ประเภทโครงการ กองทนุรวมอีทีเอฟที่ลงทนุในตราสารแห่งทนุ 

ระดับความเสี่ยงของกองทนุ  ระดบั 6 (ความเส่ียงสงู) 

อายุโครงการ  ไม่ก าหนดอายโุครงการ  

วันที่ได้รับอนุมตัิให้จดัตัง้และจัดการกองทุนรวม 23 มกราคม 2556 

วันที่จดทะเบียนกองทนุรวม  18 กมุภาพนัธ์ 2556 

นโยบายการลงทนุ 
กองทนุเปิดไทยเด็กซ์ SET100 ETF จะใช้กลยทุธ์การบริหารกองทนุเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยลงทุนใน
ตราสารแห่งทุนโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทัง้นี ้จะเน้นลงทุนใน
หลกัทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดชันีอ้างอิง (ดชันี SET100 Total Return Index) ซึ่งรวมถึงหลกัทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการ
เข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงด้วย โดยกองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็น
ส่วนประกอบของดชันีที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) ได้แก่ หลกัทรัพย์ของผู้ดูแลสภาพคล่อง 
เป็นต้น และส่วนท่ีเหลือจะลงทนุในตราสารแห่งหนี ้ตราสารทางการเงิน  และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด
หรือให้ความเห็นชอบ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เพื่อช าระราคาหลกัทรัพย์ เพื่อรอการลงทุน 
หรือเพื่อเป็นสภาพคล่องของกองทนุ 
 
กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวการณ์ของตลาด กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ และปัจจยัอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง เช่น แนวโน้มและทิศทางราคาของตลาดหลกัทรัพย์ การออกสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีอ้างอิ ง หรือ
หุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดชันีอ้างอิง การคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนยัส าคญัของกองทุน 
และค่าใช้จ่ายในการเข้าท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า เป็นต้น ทัง้นี ้การลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้ามีวตัถุประสงค์
เพื่อให้พอร์ตการลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้ใกล้เคียงกับดัชนี เช่น เข้าท าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าที่อิงกับดัชนี
หลกัทรัพย์หรือหลกัทรัพย์หรือกลุ่มหลกัทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดชันี 
 
ทัง้นี ้กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารทุนของ
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) แต่กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนีท้ี่มีอันดับความ
น่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนีน้ัน้ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุน แต่ต่อมามีการเปล่ียนแปลงเป็นตราสารหนีท้ี่มี
อนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทนุได้  (Non-Investment Grade) เท่านัน้ 
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อนึ่ง ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัท
จดัการด าเนินการแก้ไขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันบัแต่วนัที่สดัส่วน
การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนให้
เปล่ียนแปลงประเภทของกองทนุรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว  
 
ทัง้นี ้ในการค านวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วง
ระยะเวลา 30 วนั นบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนเป็นกองทนุรวม รวมด้วยกไ็ด้ ทัง้นี ้โดยต้องค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคญั   
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ค าถามและค าตอบเกี่ยวกับลกัษณะที่ส าคัญของกองทุนรวม 
 
Q : กองทุนรวมนีอ้้างอิงกับดัชนีราคาหลักทรัพย์ใด และดัชนีดังกล่าวมีหลักทรัพย์ใดเป็นองค์ประกอบ ? 
A :  กองทนุนีใ้ช้ดชันี SET100 Index เป็นดชันีอ้างอิง ซึง่มีสรุปสาระส าคญัของดชันีดงักล่าว ดงัต่อไปนี ้ 
 

(1) ข้อมลูทัว่ไป 
ดัชนี SET100 Index เป็นดัชนีราคาหุ้นที่ใช้แสดงระดับและความเคล่ือนไหวของราคาหุ้นสามัญ 100 ตัวที่มีมูลค่า 
ตามราคาตลาดสงู (Market Capitalization) มีสภาพคล่องสูงอย่างสม ่าเสมอ และมีสดัส่วนผู้หุ้นรายย่อยผ่านเกณฑ์ 
ที่ก าหนด ซึง่ค านวณโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 
(2) วิธีการค านวณดชันี 
ดชันี SET100 Index ใช้วิธีการค านวณแบบถ่วงน า้หนกัด้วยมลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization 
Weight) โดยใช้หุ้นสามัญจดทะเบียนที่ผ่านการคัดเลือก 100 อันดับแรก และปรับฐานการค านวณดัชนีทุกครัง้ที่มี 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ในการค านวณ เนื่องจากการเปล่ียนแปลงจ านวนหุ้นของหลักทรัพย์ที่เป็น 
ผลมาจากเหตกุารณ์ต่างๆ เช่น การเพิ่มทุน การแปลงสภาพหลกัทรัพย์กู้ เป็นหุ้นสามญั และใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิเพื่อซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เป็นต้น 
 

       ดชันี SET100 Index =                               มลูค่าหลกัทรัพย์รวม ณ วนัปัจจบุนั (CMW)  X  1,000      
                                                                            มลูค่าหลกัทรัพย์รวม ณ วนัฐาน (BMW) 
 

ทัง้นี ้วนัฐานท่ีใช้ในการค านวณดชันี SET100 Index คือ วนัท่ี 30 เมษายน 2548 โดยมีค่าดชันี ณ วนัฐานเท่ากบั 1,000 
จดุ 
 
(3) การปรับฐานการค านวณดชันี 
เมื่อมีการใช้หลักทรัพย์รายการใหม่ทุกๆ ครัง้ จะต้องมีการปรับฐานค านวณเพื่อให้ค่าดัชนีมีความต่อเนื่องอยู่เสมอ  
ซึ่งเป็นวิธีการเดียวกับที่ใช้ส าหรับการค านวณ SET Index ในปัจจุบัน โดยการปรับฐานดัชนีจะด าเนินการในท านอง
เดียวกนักบักรณีที่มีหลกัทรัพย์ถกูเพิกถอนและมีหลกัทรัพย์เข้าใหม่ตามแต่กรณี 
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(4) รายชื่อหลกัทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดชันี SET100 ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 
   

No. Sector Securities Name 

1 พลงังานและสาธารณูปโภค บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) PTT 

2 ขนส่งและโลจสิตกิส ์ บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) AOT 

3 พาณิชย ์ บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) CPALL 

4 วสัดุก่อสรา้ง บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากดั(มหาชน) SCC 

5 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) ADVANC 

6 ธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) KBANK 

7 ธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) SCB 

8 พลงังานและสาธารณูปโภค บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) PTTEP 

9 ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์ บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) PTTGC 

10 ธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BBL 
 
 แหล่งที่มาของข้อมลูดชันี SET100 Index : www.set.or.th  
 
Q : วิธีการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่แปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของดัชนีที่ใช้อ้างอิงเป็นอย่างไร ? 
A :  กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET100 ETF จะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดย 

จะลงทนุในหลกัทรัพย์ทกุตวัที่เป็นส่วนประกอบของดชันีอ้างอิง ตามสดัส่วนและน า้หนกัของหลกัทรัพย์แตล่ะตวัที่ก าหนด
โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่แปรผันตามการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิง  ทัง้นี ้บริษัทจัดการ 
ขอสงวนสิทธิในการท า Optimization หรือไม่ลงทุนในหลักทรัพย์บางตัว หากพิจารณาเห็นว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่มี  
สภาพคล่อง 

 

Q : ท่านจะรู้มูลค่าการลงทุนของท่านได้อย่างไร ? 
A : ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน ณ สิน้วนัท าการ ได้ที่ บลจ.วรรณ โทรศัพท์  0-2659-8888 กด 1 

(ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์และสนบัสนนุธุรกิจ) หรือ  www.one-asset.com  
     

ทัง้นี ้บริษัทจัดการได้จัดให้มีมูลค่าหน่วยลงทุนอ้างอิง (IIV) เพื่อใช้เป็นมูลค่าอ้างอิงส าหรับผู้ ลงทุนในการประกอบ 
การตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ โดยท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนอ้างอิง  ได้ที่  
www.one-asset.com หรือ www.set.or.th หรือ www.settrade.com ระหว่างวนัเวลาท าการของตลาดหลกัทรัพย์ฯ    
 
นอกจากนี ้บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลความคลาดเคล่ือน (Tracking Errors) ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน 
จากมูลค่าของปัจจัยอ้างอิงสดุท้าย (Ultimate Underlying) ที่ www.one-asset.com ก่อนเวลาเปิดท าการของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 

 

http://www.set.or.th/
http://www.one-asset.com/
http://www.set.or.th/
http://www.settrade.com/
http://www.one-asset.com/
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ค าถามค าตอบที่ควรทราบเกี่ยวกับกองทนุรวม 
 

1. กองทุนรวมนีม้ีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ ? 

• กองทนุเปิดไทยเด็กซ์ SET100 ETF เป็นกองทนุรวมส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ 

 

2. กองทุนรวมนีม้ีจ านวนเงนิทุนโครงการเท่าใด ? 

• 2,000 ล้านบาท  

• บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มเงินทุนโครงการ  จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ  
ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นใดที่ เก่ียวข้องในการพิจารณาเพิ่มจ านวนเงินทุนของ 
โครงการจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการด าเนินการดังกล่าวจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนและกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว  
ซึ่งการเพิ่มจ านวนเงินทุนของโครงการจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขัน้ตอนการด าเนินการที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

 

3. กองทุนรวมนีเ้หมาะสมที่จะเป็นทางเลือกส าหรับเงินลงทุนลักษณะใด  และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลา
เท่าใด? 

• เงินลงทุนส่วนที่ต้องการผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุนในหุ้น และคาดหวังผลตอบแทนในระดับที่ใกล้เคียงกับ
ผลตอบแทนของดชันีอ้างอิง (ดชันี SET100 Index)     

• เงินลงทนุส่วนท่ีสามารถรับความเส่ียงจากการลงทนุในหุ้น และความผนัผวนของมลูค่าหน่วยลงทนุได้ในระดบัสงู 

• เงินลงทนุส่วนที่สามารถลงทนุได้ในระยะเวลาตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป 

 
 

4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน ? 

• การเปล่ียนแปลงของราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงที่กองทุนได้ลงทุน   
อนัเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง อตุสาหกรรม ตลาดทนุ และตลาดเงิน 

• กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET100 ETF อาจไม่สามารถเลียนแบบผลตอบแทนของดชันีอ้างอิงได้สมบูรณ์  ซึ่งอาจเกิด
จากการที่ราคาหน่วยลงทุนอีทีเอฟที่ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่สามารถสะท้อนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทนุได้อย่างใกล้เคียง 

 

5. เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงนิลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ ? อย่างไร ? 

• กองทนุเปิดไทยเด็กซ์ SET100 ETF  ไม่ใช่กองทนุรวมที่มีการประกนัเงินลงทนุหรือคุ้มครองเงินต้น 
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6. กองทุนรวมนีม้ีรอบระยะเวลาบัญชี ? 

• วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี :   วนัท่ี 31 มกราคม ของทกุปี 

• วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก :   วนัท่ี 31 มกราคม 2557 
 

7. ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงนิลงทุน ? 

• ผู้ ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการเพิ่มขึน้ของมูลค่าหน่วยลงทุน (Capital Gain) ซึ่งสอดคล้องกับ 
การเพิ่มขึน้ของดชันีอ้างอิง 

• ผู้ ลงทุนมีโอกาสได้รับเงินปันผล ซึ่งจ่ายปีละไม่เกิน 4 ครัง้ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของก าไรสะสม หรือ 
ก าไรสทุธิในงวดบญัชีที่จะจ่ายเงินปันผลนัน้ ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะไม่ท าให้กองทนุมีผลขาดทุนสะสม
เพิ่มขึน้ในงวดบญัชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้ 

 

8. การลงทุนในกองทุนรวมนีค้วรเปรียบเทียบกับตัวชีว้ัด (Benchmark) ใด ? และควรลงทุนในกองทุนรวมนีเ้ป็น
ระยะเวลาเท่าใด ? 

• ดชันีชีว้ดัที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานของกองทุนนี ้คือ อตัราผลตอบแทนของดชันีผลตอบแทนรวม 
SET100 (SET100 TRI)   

• ผู้ ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี เ้ป็นระยะเวลาเท่าใด ขึน้อยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น วัตถุประสงค์ ในการลงทุน 
เป้าหมาย และระยะเวลาในการลงทุน ความต้องการในการใช้เงินนีใ้นอนาคต ฐานะการเงินของผู้ ลงทุนเอง  
และปัจจัยอื่นๆที่ เก่ียวข้อง ซึ่งอาจแตกต่างกันไปส าหรับผู้ ลงทุนแต่ละราย ผู้ ลงทุนจึงควรพิจารณาจาก  
ความต้องการและข้อจ ากดัในการลงทนุของผู้ลงทนุ 
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ค าถามค าตอบที่ควรทราบเกี่ยวกับข้อก าหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทนุ 

 

Q : ท่านต้องลงทุนเป็นจ านวนเงนิเท่าไร  และค านวณเป็นหน่วยลงทุนได้อย่างไร ? 
A :  การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก (IPO) 

• ส าหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน สามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนโดยตรงกับบริษัทจัดการครัง้ละไม่ต ่ากว่ า 1 หน่วย 
ของการซือ้ขาย และเพิ่มขึน้เป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการซือ้ขาย  ซึ่งในช่วงของการเสนอขายหน่วยลงทุน 
ครัง้แรก (IPO) บริษัทจัดการจะประกาศตะกร้าหลักทรัพย์ (PDF) ก่อนเวลาท าการของวันสุดท้ายของ 
การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

 
• ส าหรับผู้ที่สนใจลงทุนทั่ วไป สามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนโดยผ่านผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือตัวแทนขายหรือ 

รับซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการ (ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะท าหน้าที่เป็นเพียงผู้ ส่งผ่านค าสั่งซือ้นัน้ๆ ไปยัง 
ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทนุเท่านัน้) เป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากว่า 20,000 บาท 
และเพิ่มขึน้เป็นทวีคูณของ 1,000 บาท โดยราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้แรกจะค านวณในวันสุดท้าย 
ของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะแจ้งให้ผู้ ลงทุนทราบในวันที่มีการโอน  
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ซึ่งสามารถค านวณเป็นจ านวนหน่วยลงทุนได้ดังนี ้ 
 
จ านวนหน่วยลงทนุ = จ านวนเงินลงทนุ / (มลูค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย + ค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)) 
 

การเสนอขายหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก (หลงั IPO)        
• ส าหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน  สามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนโดยตรงกับบริษัทจัดการครัง้ละไม่ต ่ากว่า 1 หน่วย  

ของการซือ้ขาย และเพิ่มขึน้เป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการซือ้ขาย  โดยใช้ราคา ณ วันท าการส่งค าสั่งซือ้ 
หน่วยลงทุน   ซึ่งใช้ตะกร้าหลักทรัพย์ (PDF) ตามที่บริษัทจัดการก าหนด หรือสามารถซือ้หน่วยลงทุนใน 
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

•  ส าหรับผู้ที่สนใจลงทุนทั่วไป สามารถซือ้หน่วยลงทนุโดยใช้ราคาซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่สามารถค านวณ
เป็นจ านวนหน่วยลงทนุ ได้ดงันี ้

        จ านวนหน่วยลงทุน = จ านวนเงินลงทุน / (ราคาเสนอซือ้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ + ค่าธรรมเนียมการซือ้ขาย   
        หลกัทรัพย์) 

 
Q :  ท่านจะลงทุนในกองทุนรวมนีไ้ด้อย่างไร ? 
A :  กรณีเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก (IPO)  
      บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุโดยตรงต่อผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุเท่านัน้ ระหว่างวนัท่ี 31 มกราคม – 13 กมุภาพนัธ์ 

2556 (ส าหรับผู้สนใจลงทนุทัว่ไป สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยผ่านผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ หรือบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัท
จดัการจะท าหน้าที่เป็นเพียงผู้ ส่งผ่านค าสัง่ซือ้นัน้ๆ ไปยงัผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้
ลงทุนเท่านัน้ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2556 โดยผู้ สนใจลงทุนต้องมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ 
กบับริษัทหลกัทรัพย์) 

       
 กรณีเสนอขายหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก (หลงั IPO)   
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       -  บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนโดยตรงต่อผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทุนเท่านัน้ โดยสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนได้ 
ทกุวนัท าการของตลาดหลกัทรัพย์ฯ   

 
       -   ภายหลงัการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของกองทนุเป็นกองทนุต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจดัการ  
       จะน าหน่วยลงทนุของกองทนุไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ผู้สนใจ 
       ลงทนุทัว่ไป หรือผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ สามารถซือ้หรือขายหน่วยลงทนุของกองทนุในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
       โดยปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบตัิของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้สนใจลงทนุต้องมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กบั 
       บริษัทหลกัทรัพย์ด้วย  
   
 ทัง้นี ้ผู้ที่สนใจลงทุนทั่วไปสามารถซือ้หน่วยลงทุน ด้วยวิธีการส่งมอบตะกร้าหลกัทรัพย์ โดยผ่านผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทุน   

ตามขัน้ตอนและวิธีการสัง่ซือ้ที่ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุก าหนด 
 

Q : ท่านจะได้เงนิทุนคืนโดยการขายหน่วยลงทุนได้อย่างไร ? 
A : - กรณีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ สามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนครัง้ละไม่ต ่ากว่า 1 หน่วยของการซือ้ขาย ได้ที่บริษัทจดัการ  
 ได้ทุกวนัท าการของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้ลงทุนจะได้รับช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 3 วนัท าการนบัตัง้แต่ 

วันถัดจากวันส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะช าระเป็นตะกร้าหลักทรัพย์ ตามอัตราส่วนและ
รายละเอียดของหลกัทรัพย์ที่บริษัทจดัการก าหนด    

 
  - กรณีผู้ สนใจลงทุนทั่วไป สามารถขายหน่วยลงทุนของกองทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ  
     และวิธีปฏิบตัิของตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยใช้ราคาซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ   
 

       ทัง้นี  ้ผู้ ที่สนใจลงทุนทั่วไปสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ด้วยวิธีการรับมอบตระกร้าหลักทรัพย์ โดยผ่านผู้ ร่วมค้า 
หน่วยลงทนุ ตามขัน้ตอนและวิธีการสัง่ซือ้ที่ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุก าหนด 

 

Q : กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 
A  :  บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปฎิเสธ และหรือระงับการสั่งซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรือบางส่วน ในกรณีดังต่อไปนี ้
 
      (1) กรณีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของบริษัทจดัการ เร่ือง “การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สบัเปล่ียน  
              หน่วยลงทนุตามสัง่” 
 
        (2) กรณีที่เอกสารหรือข้อมลูที่บริษัทจดัการได้รับจากผู้จองซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง หรือไม่เป็นความจริง หรือไม่  
              ครบถ้วน 
 

(3) กรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือ    
      ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือต่อชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ 



TH100        10 

 
Q : กองทุนรวมนีม้ีข้อก าหนดเกี่ยวกับการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ  
      ซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับค าสั่งซือ้หรือขายหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร ? 
A  :  การเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ 

 บริษัทจดัการจะเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุน
เปิดไว้แล้วได้ ซึง่ต้องไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี ้ 

 
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่ เข้าเหตุดังต่อไปนี ้โดยได้รับ 
      ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

 
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล หรือ  
 
(ข) มีเหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหต ุ    
      ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ 
 
(2) มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการยงัไม่ได้ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่  
      ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้ 
      รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไม่  
      ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5   
      ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 
(3) มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และผู้ดแูล  
      ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับ 
      ซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็น  
      อตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

 
การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการ 
จะด าเนินการดงัต่อไปนี ้

 
(ก) เล่ือนก าหนดช าระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้   

              เว้นแต่ได้รับการผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

 (ข) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเล่ือนก าหนดการช าระค่าขายคืน 
              หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเร่ืองดงักล่าวด้วยวิธีการใด ๆ    
              โดยพลนั 
 
 (ค) แจ้งการเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน พร้อมทัง้จัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลักฐาน 
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              การได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตาม (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตาม (2)  
              ต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์   
              ด าเนินการแทนก็ได้ 
 
 (ง) ในระหว่างการเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว  
              บริษัทจดัการกองทนุจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามล าดบัวนัท่ีส่ง   
              ค าสัง่ขายคืนก่อนหลงั 

 
การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้ว 
บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืนหรือค าสั่ง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้  
ซึง่ต้องไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี ้
 
(1) ตลาดหลกัทรัพย์ไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ  
 
(2) เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว ว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี ้

 
(2.1) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่าง
สมเหตสุมผล 

 
(2.2) ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  

 
(2.3) มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้การไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืน 
หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนที่ได้รับ
ไว้แล้ว หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทนุตาม (2.1) (2.2) หรือ 
(2.3) ให้กระท าได้ไม่เกินกว่า 1 วันท าการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

 

(3) กองทุนได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อกองทนุอย่างมีนยัส าคญั 

 
(3.1) ตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะใน
กรณีที่กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์แห่งนัน้เกินกว่าร้อยละ 10 ของ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
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(3.2) มีเหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และท าให้ไม่สามารถ
โอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ 

 
(3.3)  มีเหตทุี่ท าให้กองทนุไม่ได้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ 
ซึง่เหตดุงักล่าวอยู่เหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 

 
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแก่
ผู้ลงทนุเฉพาะราย เนื่องจากปรากฎข้อเท็จจริงดงัต่อไปนี ้ 
 

(4.1) บริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีส่วนเก่ียวข้องกบัการกระท า ดงัต่อไปนี ้
 

(ก) การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

 
(ข) การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 
 
(ค) การกระท าที่เป็นการปฎิบัติตามค าสัง่เก่ียวกับการยึดหรืออายดัทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอ านาจตาม
กฎหมาย 

 

(4.2) บริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลกูค้าได้
ในสาระส าคญั 

 
บริษัทจดัการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือ
ค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสั่งขายคืนหรือค าสั่งสับเปล่ียน
หน่วยลงทุน ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่
ใช้ในการซือ้ขายหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีค าสั่งซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั และบริษัทจดัการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียน
หน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับค าสัง่ซือ้ 
ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน พร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุน
เปิดนัน้ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

 
ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุที่ได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตาม 
(1) (2) หรือ (3) เกินหน่ึงวนัท าการบริษัทจดัการจะรายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสั่งขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียน
หน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันท าการสุดท้ายก่อนวันรายงานนัน้ให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันท าการก่อนวันเปิดรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืนหรือค าสั่งสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุน รวมทัง้แจ้งการเปิดรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืนหรือค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ
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ในทนัทีที่สามารถกระท าได้ด้วย  
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับค าสั่งซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  บริษัท
จดัการอาจหยุดค านวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุก็ได้  
 
บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หรือค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือหยุด
รับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถูกต้อง 
และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดย
ราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็น
อตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทนุท่ีถูกต้อง ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศหยดุการขายหน่วยลงทุน 
หยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุน ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและสถานที่ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที่ได้มีค าสัง่ซือ้หรือ
ค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุทราบโดยพลนั 
 

Q : การหยุดรับค าสั่งซือ้ / ขายคืนหน่วยลงทุน ? 

A  :  เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ  
        การเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจดัการจะหยดุรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ 
        ขายคืน หรือค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการ  
        ก.ล.ต. ประกาศ ซึง่ไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกนั  เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.   
 ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 
 
Q : ท่านจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้อย่างไร ? 
A  : โครงการไม่เปิดรับการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
 

Q : กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอน และข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน ? 
A  :  เว้นแต่ในกรณีท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควรเป็นอย่างอ่ืน ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มีสิทธ์ิท่ีจะโอนเปล่ียนมือ 
        หน่วยลงทนุได้ ยกเว้นกรณีดงัต่อไปนี ้
 
 (1) กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุโอนหน่วยลงทนุให้บิดา มารดา บตุร และคู่สมรสของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
 (2) กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ศาล หรือโดยผลของกฎหมาย 
 

ในกรณีการโอนหน่วยลงทุนผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องติดต่อบริษัทจัดการโดยตรงพร้อมทัง้กรอกรายละเอียดในใบส าคัญ  
การโอนหนว่ยลงทนุให้ครบถ้วน ถกูต้อง และชดัเจน พร้อมทัง้แนบเอกสารการโอนตามที่บริษัทจดัการก าหนด 
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Q : ท่านจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน

ได้จากช่องทางใด ? 

A  :  ท่านสามารถติดตามข้อมลูที่เก่ียวกบัการซือ้ขายได้ที่ บลจ.วรรณ โทรศพัท์ 0-2659-8888 กด 1 (ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์และ 
        สนับสนุนธุรกิจ) หรือ www.one-asset.com และติดตามข้อมูลของระดับดัชนีอ้างอิงได้ที่เว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง เช่น   
        www.set.or.th www.settrade.com  www.one-asset.com เป็นต้น 
 
  

http://www.one-asset.com/
http://www.set.or.th/
http://www.settrade.com/
http://www.one-asset.com/
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ค าถามค าตอบที่ควรรู้เกี่ยวกับสิทธขิองผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
Q : การซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยตรงกับบริษัทจัดการจะต้องมีปริมาณหรือมูลค่าการซือ้ขายเป็นจ านวนเท่าใด ? 
A :  บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการซือ้ขายโดยตรงกับผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทุนเท่านัน้ โดยจ านวนหน่วยสั่งซือ้ขัน้ต ่า 1 หน่วย 

ของการซือ้ขาย หรือ 1,000,000 หน่วย (หนึ่งล้านหน่วย) ทัง้นี ้ปริมาณหน่วยลงทุนขัน้ต ่าอาจมีการเปล่ียนแปลง โดยให้
ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ   

 

Q : ท่านจะสามารถทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับการซือ้ขายหรือระดับดัชนีที่ใช้อ้างอิงของกองทุนรวมนีไ้ด้อย่างไร ? 
A  :  ท่านสามารถติดตามข้อมลูที่เก่ียวกบัการซือ้ขายได้ที่ บลจ.วรรณ โทรศพัท์ 0-2659-8888 กด 1 (ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์และ 
        สนับสนุนธุรกิจ) หรือ www.one-asset.com และติดตามข้อมูลของระดับดัชนีอ้างอิงได้ที่เว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง เช่น   
        www.set.or.th www.settrade.com  www.one-asset.com เป็นต้น 
 

Q : การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ? 
A :  ในกรณีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุส าหรับการเสนอขายครัง้แรก 

เมื่อบริษัทจดัการได้จดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแล้ว  นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดแจ้งชื่อผู้สัง่ซือ้หน่วย
ลงทุนเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน หลังจากนัน้นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะโอนหน่ วยลงทุนของผู้
สัง่ซือ้หน่วยลงทุนเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน  โดยโอนเข้าบัญชีของนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์หรือบัญชีของผู้ รับฝาก
หน่วยลงทนุท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุระบไุว้ในใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
 
ทัง้นี ้นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะเป็นผู้แจ้งมลูค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยของการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกให้ผู้ลงทนุทราบ
ในวนัท่ีมีการโอนหน่วยลงทนุเข้าบญัชีหลกัทรัพย์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
ในกรณีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในตลาดรอง 
ผู้ลงทุนที่สัง่ซือ้หน่วยลงทุนในตลาดรอง (ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก) ผู้ลงทุนดงักล่าวจะมีชื่อเป็นผู้ ถือ
หน่วยลงทนุต่อเมื่อบริษัทจดัการได้ท าการปิดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
ทัง้นี ้เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ระยะเวลาการส่งมอบ และอื่นๆ จะเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และ
วิธีปฏิบตัิของนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
 

Q : ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนนีม้ีข้อจ ากัดในการถือหน่วยลงทุนหรือไม่ ? 
A : กองทุนนีม้ีข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวน

หน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นแห่งประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุเร่ืองหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 

 
  

http://www.one-asset.com/
http://www.set.or.th/
http://www.settrade.com/
http://www.one-asset.com/
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Q : ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้
สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ? 

A : ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ www.one-asset.com 

 

Q : หากท่านต้องการร้องเรียนจะท าได้อย่างไร ? 

A : ท่านสามารถส่งข้อร้องเรียนได้ที่ 

• บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั 
989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชัน้ 9, 24 ถนนพระราม 1 กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท์ 0-2659-8888  ติดต่อฝ่ายก ากบัและตรวจสอบ 
www.one-asset.com  

• ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) 
โทรศพัท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 
www.sec.or.th 

•  ธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  
1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บรูณะ  
แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ  
กรุงเทพมหานคร 10140  
โทรศพัท์ 0-2470-1952  

 

Q : นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ วิธีการเข้าสู่กระบวนการดงักล่าว ? 
A :   มี 

 

http://www.one-asset.com/
http://www.one-asset.com/
http://www.sec.or.th/
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ค าถามค าตอบที่ควรทราบเกี่ยวกับบคุคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของกองทนุรวม 
 
Q : ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทัจัดการ 
A : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั  

เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชัน้ 9, 24  
ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์ 0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860 
 

 รายชื่อกรรมการ 
 นางนนัทรัตน์  สรัุกขกะ    กรรมการ 
 นายวอง ไซ ฮงั    กรรมการ 
 นายจิน-หลง เจิง้    กรรมการ 
 นายจือ้-หง หลิน    กรรมการ 
 นางชงิ ชงิ ลี     กรรมการ 
 นายกฤช  ปัทมวชิยัพร    กรรมการ 
 นายพจน์ หะริณสตุ    กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

 
 รายชื่อผู้บริหาร 
 นายพจน์ หะริณสตุ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 นายกฤช  ปัทมวชิยัพร    ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฎิบตัิการ 
 นายมณฑล จนุชยะ    ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทนุ 
 นายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร  รองกรรมการผู้จดัการ 
 นายเกรียงไกร พวัพนัธุ์นิวฒัน์    ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       นางปัทมเกสร์ อมาตยกลุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายกองทุนส่วนบุคคลและ 
  กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
 นางสาวปราณี ปีตกิวินวงศ์   ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 
 นางสาวชดิชนก ส่งศิริ    ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายบริหารความเส่ียง 
 นางวรางคณา ศิริโชติวณิชย์   ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายปฏิบตัิการกองทนุ 
 นางสาวอรกญัญา อรุณรัตน์ ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายลกูค้าบคุคลและสถาบนั 
 นายธนธร ประสิทธ์ิพรม ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทนุ 

ในอสงัหาริมทรัพย์ 
 นางสาวรุ่งรัตน์ นิยะถิระกลุ ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายทะเบียน 
 นายสรุศกัดิ์ ธรรมโม ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายกลยทุธ์และพฒันาผลิตภณัฑ์การลงทนุ 
 นายอรรณพ บญุคณานรัุกษ์  ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายกลยทุธ์ธุรกิจและส่ือสารองค์กร 
 นางสาวอรนชุ อศัวปรีชา ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และ
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โครงสร้างพืน้ฐาน 
 นางนวรัตน์ พวงไพโรจน์ ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายก ากบัและตรวจสอบ 
 นายสธุนิน เทพอารักษ์ ผู้อ านวยการ ฝ่ายจดัการกองทรัสต์เพื่อการลงทนุใน

อสงัหาริมทรัพย์ 
 นางสาวอมุาพร แผ่วรคณุ  ผู้อ านวยการ ฝ่ายซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
 นางสาวดวงพร พรพฒันารักษ์ ผู้อ านวยการ ฝ่ายการเงินและบญัชี 
 นางสาวฐิติพร ศิริพนัธ์ ผู้อ านวยการ ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์และสนบัสนนุธุรกิจ 
 นางสาวมาลินี วิเชยีรวิญญ ู   รองผู้อ านวยการ ฝ่ายธุรการ 
 
 จ านวนกองทุนรวมทัง้หมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจดัการ 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 29 มกราคม 2564 มีจ านวนกองทนุรวมทัง้หมด 98 กองทนุ มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมเทา่กับ  
65,616.84 ล้านบาท 
 

 รายชื่อคณะกรรมการการลงทนุ (Investment Committee) 
       นายมณฑล จนุชยะ    ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทนุ 
       นางสาวพรอมุา เทวาหดุี   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายจดัการกองทนุ ตราสารหนี ้
       นางสาวจนัทร์เพ็ญ ชวูงษ์   ผู้จดัการกองทนุอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทนุ ตราสารหนี ้
       นางสาวประภาภรณ์ ซื่อเจริญกิจ   ผู้จดัการกองทนุ ฝ่ายจดัการกองทนุ ตราสารหนี ้
       นางสาวกวิศา เหมเวช    ผู้จดัการกองทนุ ฝ่ายจดัการกองทนุ ตราสารหนี ้
       นายสนัธาน เฮงสกลุ    ผู้จดัการกองทนุ ฝ่ายจดัการกองทนุ ตราสารทนุ 
 นายเกรียงไกร ท านทุศัน์    ผู้จดัการกองทนุ ฝ่ายจดัการกองทนุ ตราสารทนุ 
       นางสาวจารุภทัร ศรีจ าเริญ   ผู้จดัการกองทนุ ฝ่ายจดัการกองทนุ ตราสารทนุ 
       นายสทุธิโรจน์ สิทธิวฒันานนท์   ผู้อ านวยการ ฝ่ายจดัการกองทนุ ต่างประเทศ 
       นายสิทธ์ิ จ่างตระกลู    ผู้จดัการกองทนุ ฝ่ายจดัการกองทนุ ต่างประเทศ 
       นายธัชธรรม วจิารณกรณ์   ผู้จดัการกองทนุ ฝ่ายจดัการกองทนุ ต่างประเทศ 
       นางนวรัตน์ พวงไพโรจน์    ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายก ากบัและตรวจสอบ 
 นางสาวชดิชนก ส่งศิริ    ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายบริหารความเส่ียง 

 

ชื่อ - สกลุ ประวตัิการศกึษา ประสบการณ์ท างาน หน้าที่รับผดิชอบ 

คณุมณฑล จนุชยะ 

 

▪ ป.โท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย 

▪ ป.ตรี บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

▪ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารการลงทนุ 
บลจ.วรรณ จ ากดั 

▪ หวัหน้าฝ่ายจดัการกองทนุตราสารทนุ 
บลจ.ธนชาต 

▪ นกัวิเคราะห์อาวโุส บลจ.ออมสิน จ ากดั 
▪ นกัวิเคราะห์ บล.เกียรตินาคิน 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
การลงทนุ 

 ▪  ▪   
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ชื่อ - สกลุ ประวตัิการศกึษา ประสบการณ์ท างาน หน้าที่รับผดิชอบ 

คณุสนัธาน เฮงสกลุ 

 

▪ ป.โท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน  
(ภาคภาษาองักฤษ) NIDA 

▪ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

▪ ผู้จดัการกองทนุอาวโุส ฝ่ายจดัการ
กองทนุ ตราสารทนุ บลจ. วรรณ จ ากดั 

▪ ผู้จดัการกองทนุ บลจ. บางกอก
แคปปิตอล จ ากดั 

▪ ผู้จดัการกองทนุ ฝ่ายจดัการกองทนุ  
ตราสารทนุ บลจ.วรรณ จ ากดั 

▪ ผู้ช่วยผู้จดัการ ฝ่ายวิจยั กองทนุบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ (กบข.) 

▪ ผู้ช่วยผู้จดัการกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
บริษัทเงินทนุ กรุงเทพธนาทร จ ากดั 
(มหาชน) 

ผู้จดัการกองทนุ 

(ตราสารทนุ) 
 

นายเกรียงไกร ท านทุศัน์ ▪ ป.โท เศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

▪ ป.ตรี เศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

▪ ผู้จดัการกองทนุ ฝ่ายจดัการกองทนุตรา
สารทนุ บลจ. วรรณ จ ากดั 

▪ รักษาการหวัหน้าฝ่ายการจดัการกองทนุ
ส่วนบคุคล บล. กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 

▪ ผู้จดัการกองทนุ ฝ่ายกองทนุส่วนบคุคล 
บลจ. เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จ ากดั 

▪ หวัหน้าฝ่ายวิจยั บล. เออีซี จ ากดั 
(มหาชน) 

▪ นกัวิเคราะห์ บล. คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 

▪ รักษาการหวัหน้าเจ้าหน้าที่การตลาดนกั
ลงทนุสถาบนั บล. ทรีนีตี ้จ ากดั  
(มหาชน) 

▪ นกัวิเคราะห์ บล. ทิสโก้ จ ากดั  (มหาชน) 
▪ นกัวิเคราะห์ บล. ทรีนีตี ้จ ากดั  (มหาชน) 

ผู้จดัการกองทนุ 

(ตราสารทนุ) 
 

คณุจารุภทัร ศรีจ าเริญ ▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

▪ ปริญญาตรี การเงิน การธนาคาร 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

▪ ผู้จดัการกองทนุ ฝ่ายจดัการกองทนุตรา
สารทนุ บลจ. วรรณ จ ากดั 

▪ ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี ้บลจ.วรรณ 
 จ ากดั 

▪ ผู้ช่วยผู้จดัการกองทนุตราสารหนี ้
บลจ.วรรณ จ ากดั 

▪ Wealth Research บล.เอเชีย เวลท์ 
▪ Investment Analyst บริษัท ไทยศรี
ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

▪ Sales Executive บล. เคจีไอ    
▪ Investment Analyst บลจ.วรรณ 

ผู้จดัการกองทนุ  
(ตราสารทนุ) 
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Q : ใครเป็นผู้ดูแลปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทนุเพื่อให้การช าระเงนิและจัดสรรหน่วยลงทนุแก่ผู้ถือ 
หน่วยลงทุนเป็นไปอย่างถูกต้อง ? 

A :   บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั  โทรศพัท์ 0-2659-8888 
 

Q : ใครเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริษัทจัดการให้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดการลงทุนที่ตกลงไว้ ? 
A :  ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)โทรศพัท์ 0-2470-1952 

 
หมายเหต ุ: นอกจากหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัมีหน้าทีต่ามกฎหมายในการรักษา  
                  ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 

Q :  ใครเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงนิของกองทนุรวมที่ท่านลงทุน ? 

A :    นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา หรือ นายสชุาติ พานิชย์เจริญ หรือ นางสาวชื่นตา ชมเมิน 
         บริษัท เอส พี ออดิท จ ากดั โทรศพัท์ 0-2642-6172-4 
 
Q :   ใครเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องและผู้ร่วมค้าหน่วยลงทนุ ที่บริษัทได้แต่งตัง้ไว้ ? 
A :   ผู้ดแูลสภาพคล่อง ได้แก่  

• บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชัน้ 8-11   
ถนนสาทรใต้  แขวงทุ่งมหาเมฆ   
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศพัท์ 0-2658-8888 
 
ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ ได้แก ่

• บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
323  อาคารยไูนเต็ดเซ็นเตอร์  ชัน้ 9, 23-25  
ถนนสีลม เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500  
โทรศพัท์ 0-2231-1111  

• บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 
ชัน้ 29 ถนนสีลม เขตบางรัก   
กรุงเทพมหานคร  10500 
โทรศพัท์ 0-2231-3777,0-2632-0777 
 

Q : ใครเป็นตวัแทนขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทนุได้แต่งตัง้ไว้ในช่วงการเสนอขาย 
หน่วยลงทุนครัง้แรก ? 
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A  :  ท่านสามารถตดิต่อจองซือ้หน่วยลงทนุในช่วงของการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก (IPO) ได้ที่ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ     
  ได้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร. 0-2658-8921-7 
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ค าถามค าตอบที่ควรทราบเกี่ยวกับช่องทางที่ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติม 

 

Q : ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
A :   บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือเว็บไซต ์
       ของบริษัทจดัการ www.one-asset.com 
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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทนุ : 
 
กราฟแสดงผลตอบแทนย้อนหลงัโดยเทียบเคียงกบัดชันี SET100 ซึง่ใช้เป็นตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานของกองทนุเปิดไทยเด็กซ์  
SET100 ETF (TH100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ  

1)    แหล่งที่มาของข้อมลู : Bloomberg โดยใช้ข้อมลูย้อนหลงัตัง้แต่วนัท่ี 18 มกราคม 2551 ถึงวนัที่  
16 มกราคม 2556  

 2)    ผลการด าเนินงานในอดตีมิได้เป็นส่ิงยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต  
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ความเสี่ยงในการลงทนุของกองทนุรวม 

กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET100 ETF จะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดย
ลงทนุในตราสารแห่งทนุโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้จะเน้น
ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี อ้างอิง (ดัชนี SET100 Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ในระหว่าง 
การเข้าหรือออกจากการเป็นหลกัทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดชันีอ้างอิงด้วย  ดังนัน้ มลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
อาจเพิ่มขึน้หรือลดลงได้ในช่วงเวลาต่างๆ ได้ตามหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดชันีอ้างอิงซึ่งกองทุนได้ลงทุนไว้ 
ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัการเปล่ียนแปลงของปัจจยัความเส่ียงในการลงทนุของกองทนุ อนัได้แก่ 

• ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk)  คือ ความเส่ียงที่เกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์มีการปรับตัว  
ขึน้ลง อันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม ตลาดทุน และตลาดเงิน 
เป็นต้น เนื่องจากกองทุนนีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดชันีอ้างอิง  จึงไม่สามารถลดความเส่ียง
ของตลาดได้ เช่น ในกรณีที่ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯปรับตวัลดลง ก็จะส่งผลท าให้ราคาหลกัทรัพย์ที่กองทุนลงทุนปรับตวั
ลดลงด้วย 

• ความเสี่ ยงจากการด าเนินงานของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Company Risk) คือ ความเส่ียงอันเนื่องจาก 
การเปล่ียนแปลงราคาของหลักทรัพย์แต่ละตัวในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นผลมาจากการด าเนินงานของบริษัทเอง  
โดยได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนปัจจัยอื่ นๆ ที่มีผลต่อบริษัทใดบริษัทหนึ่ง 
หรือต่ออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ  แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทจะการกระจายการลงทุนในหุ้ นสามัญ 
จดทะเบียนที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET100 Index เพื่อก าหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถ 
สร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี SET100 Index รวมทัง้จะด าเนินการติดตามและวิเคราะห์ปัจจยัที่จะมีผลกระทบ 
ต่อระดบัราคาของหลกัทรัพย์อย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง 

• ความเสี่ยงด้านราคาซือ้ขาย (Trading price) กับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนต่อหน่วยลงทุน (NAV per 
unit) แตกต่างกัน เนื่องจากกองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET100 ETF เป็นกองทุนที่มีการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ดังนัน้ จึงท าให้กองทุนดังกล่าวมี 2 ราคา คือ ราคาซือ้ขาย (Trading Price) ของหน่วยลงทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนต่อหน่วยลงทุน (NAV per unit) โดยที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
ของกองทุนจะขึน้อยู่กับมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ในขณะที่ ราคาซือ้ขาย (Trading price) ของ 
หน่วยลงทุนอีทีเอฟในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึน้อยู่กับปัจจัยอื่นๆด้วย เช่น อุปสงค์และอุปทานของหน่วยลงทุน 
ในตลาดหลักทรัพย์ ณ ขณะนัน้ ดังนัน้ จึงมีความเส่ียงที่ผู้ ลงทุนจะซือ้หรือขายหน่วยลงทุนอีทีเอฟของกองทุนใน 
ราคาที่สงูกว่าหรือต ่ากว่ามลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุต่อหน่วยลงทนุ (NAV per unit)  

• ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  คือ ความเส่ียงที่เกิดจากผู้ลงทุนไม่สามารถซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ได้
ภายในระยะเวลาหรือราคาตามที่ต้องการ เนื่องจากโอกาสในการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์มีจ ากัด  แต่เนื่องจากกองทุน
เปิดไทยเด็กซ์ SET100 ETF เป็นกองทนุอีทีเอฟท่ีมีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่สามารถซือ้ขายหน่วยลงทนุได้ทกุ
วันท าการ มีจ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการซือ้ขายเพียง 100 หน่วย และมีผู้ ดูแลสภาพคล่องของกองทุนคอย 
ท าหน้าที่เป็นผู้ เสนอซือ้หรือเสนอขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง  จึงท าให้ผู้ลงทุนสามารถซือ้ขายได้ตลอดเวลา ดังนัน้  
ความเส่ียงทางด้านสภาพคล่องจึงต ่ามาก  อย่างไรก็ตาม หากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติที่อยู่นอกเหนือการควบคุม 
ของผู้ดูแลสภาพคล่อง จนท าให้ผู้ดูแลสภาพคล่องไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็อาจส่งผลท าให้สภาพคล่องในการ  
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ซือ้ขายหน่วยลงทุนลดลง นอกจากนี ้ในกรณีที่ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทุนถูกถอดถอนหรือลาออกจากการเป็นผู้ ร่วมค้า 
หน่วยลงทนุ ก็อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุ 

• ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง  เนื่องจากสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 
อาจมีความผนัผวนมากกว่าหลกัทรัพย์พืน้ฐาน ดงันัน้ หากกองทนุลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าย่อมท าให้สินทรัพย์
สทุธิมีความผนัผวนมากกว่าการลงทนุในทรัพย์พืน้ฐาน (Underlying Asset) กรณีที่กองทนุลงทนุในหลกัทรัพย์ดงักล่าว
เพื่อป้องกันความเส่ียง กองทุนจะผูกพันตามเงื่อนไขที่ ระบุในสัญญาป้องกันความเส่ียง ซึ่งราคาที่ได้ตกลงกันไว้ 
อาจมากกว่า หรือน้อยกว่าราคาตลาดขณะนัน้ ทัง้นี ้การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงนัน้ 
อาจจะไม่สามารถป้องกันความเส่ียงได้ทัง้หมด และกรณีที่ผู้ จัดการกองทุนคาดการณ์ผิด กองทุนอาจเสียโอกาสใน 
การได้รับผลตอบแทนที่มากขึน้  

• ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน 
เนื่องจากกองทุนอาจเข้าลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าโดยมีวตัุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงดชันี SET 
100 Index เช่น SET50 INDEX FUTURE หรือสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าอื่นใด เป็นต้น ซึ่งความเส่ียงจะแตกต่าง 
ตามประเภทของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแต่ละประเภทดงันี ้ 
 
- สญัญาออปชั่น คือ สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าที่มีลักษณะของการให้สิทธิแก่ผู้ซือ้สัญญา (Long Position) ในการ 

ซือ้ขายหรือขายสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในอนาคต โดยผู้ซือ้สามารถเลือกที่จะใช้สิทธิหรือไม่ก็ได้ โดยผู้ซือ้
ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม (Premium) ในการได้มาซึง่สิทธิดงักล่าวด้วย ในส่วนของผู้ขายสญัญาจะได้รับาธรรมเนียม
มาก่อนเพื่อแลกกับภาระผูกพันในอนาคตที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ขายออกไป ความเส่ียงของผู้ซือ้สัญญา
ออปชัน่ ได้แก่ ความเส่ียงที่ผู้ซือ้ไม่สามารถใช้สิทธิภายในเวลาที่ก าหนด ท าให้ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมไปโดยไม่ได้
รับผลตอบแทน 
 
ความเส่ียงของผู้ขายสัญญาออปชั่น ได้แก่ ความเส่ียงที่ผู้ ซือ้ใช้สิทธิภายในเวลาที่ก าหนด ซึ่งในกรณีที่เป็นการ  
ขายสิทธิในการซือ้ (Short Call Option) จะท าให้ผู้ขายมีความเส่ียงที่ไม่มีข้อจ ากดั เนื่องจากมลูค่าทรัพย์สินอ้างอิง
สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้โดยไม่มีเพดานสงูสดุ 
 

- สญัญาฟิวเจอร์สและสญัญาฟอร์เวิร์ด คือ  สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่มีลกัษณะของการเป็นภาระผกูพนัที่คู่สญัญา
ต้องปฏิบตัิตามลกัษณะของการเป็นภาระผูกพันที่คู่สญัญาต้องปฏิบตัิตามสญัญาเมื่อถึงระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
กล่าวคือ เมื่อถึงก าหนดตามสัญญา ผู้ซือ้ต้องซือ้สินทรัพย์อ้างอิงในราคาที่ได้ตกลงกันไว้แล้ว ไม่ว่าการซือ้นัน้
อาจจะท าให้เกิดก าไรหรือมีผลขาดทนุต่อผู้ซือ้กต็าม โดยในส่วนของผู้ขายก็เช่นเดียวกนั ไม่ว่าการขายในราคาที่ได้
ตกลงกนัไว้จะท าให้เกิดก าไรหรือผลขาดทนุ ก็ต้องขายในราคาดงักล่าว 
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ความแตกต่างของสัญญาฟิวเจอร์สและสัญญาฟอร์เวิร์ด คือ สัญญาฟิวเจอร์สสามารถซือ้ขายกันได้ในตลาด 
ซือ้ขายล่วงหน้า (Future Market) โดยมีการก าหนดขนาดของสัญญาคุณภาพของสินทรัพย์อ้างอิง และเวลา  
ในการส่งมอบที่เป็นมาตรฐาน และมีส านักหักบัญชี (Clearing House) ท าหน้าที่ในการเรียกหลักประกันเพื่อ 
เป็นหลักประกันความเส่ียงให้ทัง้ 2 ฝ่ายปฏิบัติตามสัญญา โดยจะมีการก าหนดมูลค่าสัญญาตามราคาตลาด  
(Mark to Market) ส่วนสัญญาฟอร์เวิร์ดจะไม่มีการก าหนดมาตรฐานใด ๆ สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการ
เฉพาะรายของคู่สญัญาได้ 
 
ความเส่ียงของสญัญาฟิวเจอร์สและสญัญาฟอร์เวิร์ด ได้แก่ ความผนัผวนของมลูค่าทรัพย์สินอ้างอิงที่เปล่ียนแปลง
ไปในทิศทางที่ท าให้มลูค่าของและสัญญาฟิวเจอร์สและสญัญาฟอร์เวิร์ดมีผลขาดทุน เช่น กองทุนรวมเข้าไปท า
สญัญาฟิวเจอร์ส ซือ้หุ้นที่ราคา 100 บาท ถ้าครบก าหนดสญัญาราคาหุ้นในวนันัน้อยู่ที่ 80 บาท กองทุนรวมจะ
ขาดทนุ 20 บาท แต่ในทางตรงข้ามถ้าราคาหุ้นในวนันัน้อยู่ที่ 125 บาท กองทนุรวมจะมีก าไร 25 บาท 
 

- สญัญาสวอป คือ สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่มีลกัษณะของการที่บุคคล 2 ฝ่ายมาตกลงแลกเปล่ียนกระแสเงินสด
ระหว่างกันในช่วงเวลาในอนาคตโดยการรับและจ่ายกระแสเงินสดมีการอ้างกับสินทรัพย์อ้างอิงโดยคู่ สัญญา 
ทัง้ 2 ฝ่ายสามารถก าหนดลกัษณะของสญัญาได้ตามความต้องการ 
 
ความเส่ียงของสัญญาสวอป ได้แก่ ความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงที่เปล่ียนแปลงไปในทิศทางที่ท าให้
มลูค่าของสญัญาสวอปมีผลขาดทุน เช่น กองทุนรวมท าสญัญาสวอปกับธนาคาร เพื่อแลกเปล่ียนอตัราดอกเบีย้
คงที่ (5%) ที่กองทุนรวมได้รับกับอัตราดอกเบีย้ลอยตัว (MLR+1% = 4%) กองทุนรวมต้องช าระเงินให้ธนาคาร 
เท่ากับ 10,000 บาท [(5%-4%)*10,000] ซึ่งถ้ากองทุนรวมไม่ท าสัญญาสวอปดังกล่าวกองทุนรวมก็ไม่มีภาระ 
ต้องช าระเงิน 

• ความเสี่ยงจากการขยายฐานเงนิลงทุน (Leverage Risk) 
การลงทุนในสญัญาออปชัน่ที่ซือ้ขายในตลาด (Organized Exchange) หรือสญัญาฟิวเจอร์ส ซึ่งกองทุนรวมสามารถ
ลงทุนได้โดยการวางเงินประกัน (Margin) เพื่อป้องกันการไม่ปฏิบตัิตามสญัญา โดยการวางเงินประกันเพียงเล็กน้อย
สามารถลงทนุในสญัญาที่มีมลูค่ามากได้ เช่น ตลาดอาจก าหนดให้วางเงินประกนัเพียงแค่ 5% ของมลูค่าสญัญา ส่งผล
ให้อตัราผลตอบแทน (ก าไร / ขาดทุน) เกิดขึน้ในอตัราที่สงูเมื่อเทียบกบัเม็ดเงินที่ลงทุน ซึ่งในกรณีที่กองทุนคาดการณ์
ถูก ต้อง การวางเงินประกัน เพี ยงเล็ก น้อย  กองทุนก็ จะได้ก าไรเป็นจ านวนมาก  แต่ ในทางตรงกัน ข้าม  
ถ้ากองทุนคาดการณ์ผิดการวางเงินประกันเพียงเล็กน้อย กองทุนก็อาจขาดทุนเป็นจ านวนมากได้  อย่างไรก็ตาม  
บริษัทจัดการจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม ่าเสมอ และพิจารณาโอกาสผลก าไรขาดทุนเพื่อไม่ ให้เกินเพดานที่ 
บริษัทก าหนด 



TH100        27 

• ความเสี่ยงจากความสามารถในการปฏิบัติสัญญาของคู่สัญญา (Counterparty Risk) 

ในกรณีที่เป็นสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าที่เป็นการซือ้ขายนอกตลาด (Over the Counter : OTC) เช่น สัญญาสวอป  
สัญญาฟอร์เวิร์ด สัญญาออปชั่นที่ซือ้ขายนอกตลาด กองทุนรวมจะมีความเส่ียงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ตกลงกันไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะท าการวิเคราะห์สถานะหรืออันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่เป็น
คู่สัญญาอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง  หากมีการปรับตัวในทางลบอย่างมีนัยส าคัญ บริษัทจัดการจะพิจารณา
ปรับเปล่ียนแผนการลงทนุให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์   
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ตารางค่าธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมและผู้ถือหน่วย 

ของรอบปีบัญชีตัง้แต่วนัที่ วนัที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 31 มกราคม 2563 
 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

  
อตัราตาม
โครงการ 

เรียกเกบ็จริง 
2563 

เรียกเกบ็จริง 
2562 

เรียกเกบ็จริง 
2561 

TH100 
(% ของมูลค่า
ทรพัยสิ์นสทุธิ 

ต่อปี) 

(%ของมูลคา่
ทรพัยสิ์นสทุธิ 

ต่อปี) 

(%ของมูลคา่
ทรพัยสิ์นสทุธิ 

ต่อปี) 

(%ของมูลคา่
ทรพัยสิ์นสทุธิ 

ต่อปี) 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายรวมทัง้หมดทีป่ระมาณการได ้         

ค่าธรรมเนียมการจดัการ  (management fee)* ไม่เกนิ 2.14 1.60 1.61 1.60 

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (trustee fee)* ไม่เกนิ 0.02675 0.03 0.03 0.03 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน (registrar fee)* ไม่เกนิ 0.0107 0.01 0.01 0.01 

ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัช ี ตามทีจ่่ายจรงิ 0.59 0.66 0.73 

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.72 1.14 1.41 

ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสรมิ         

การขายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม         

·        ในชว่งเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ไม่เกนิ 0.50 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

·        ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ไม่เกนิ 0.50 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไม่ได ้ ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จรงิทัง้หมด  2.95 3.45 3.78 
 
 
หมายเหต ุ   *   ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ จะค านวณทกุวนัท าการ 

โดยใช้มลูค่าทรัพย์สินทัง้หมดหกัด้วยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมด ก่อนหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ  ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  
และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ในแต ละวนัเป นฐานในการค านวณ 

                -  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดงักล่าวข้างต้นเป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมหรือภาษีอ่ืนใด และภาษีดงักล่าวจะถือเป็นภาระของกองทนุรวม 
                -  บริษัทจดัการสามารถเพ่ิมค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายดงักล่าวข้างต้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 จากที่ระบไุว้ ภายในรอบ ระยะเวลา  
                   1  ปี  ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั โดยประกาศผ่านทางหนงัสอืพิมพ์  ปิดประกาศ ณ  

          ส านกังานของบริษัทจดัการ สถานที่ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และ website ของบริษัทจดัการ 
      -  ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนยีมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย  
         ค่าโฆษณาและประชาสมัพนัธ์กองทนุรวม เม่ือรวมกบัค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่สามารถประมาณการณ์ได้ เช่น ค่าใช้จ่ายต่างๆในการจดัตัง้ 
         กองทนุรวม ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชี ค่าจดัท าเอกสารต่างๆของกองทนุ เช่น หนงัสือชีช้วน หนงัสือบอกกล่าวต่อผู้ถือหน่วยลงทนุ รวมถึง 
         ค่าจดัส่งเอกสารดงักล่าว เม่ือรวมกนัแล้ว ประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุ ไม่เกินร้อยละ 2.675 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 
         ของกองทนุ อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดงักล่าวเป็นเพียงการประมาณการณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
         โดยจะไม่เกินกว่าอตัราขัน้สงูของยอดรวมค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆที่ได้ระบไุว้ในโครงการ 
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถือหน่วย 
 อัตราตามโครงการ 

(%ของมลูค่าหน่วยลงทนุ) 
เรียกเก็บจริง 

(%ของมลูค่าหน่วยลงทนุ) 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ที่ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ
เรียกเก็บจากผู้สนใจลงทนุทัว่ไป ส าหรับการเสนอขาย
ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก (หลงั IPO)  
ด้วยวิธีการส่งมอบตะกร้าหลกัทรัพย์  

ไม่เกิน 0.05 หรือจ านวน 5,000 
บาท ต่อ 1 หน่วยของการซือ้ขาย  

(เรียกเก็บโดยวิธีใดวิธีหน่ึง)  

ตามที่ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุก าหนด 

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ที่ผู้ ร่วมค้าหน่วย
ลงทนุเรียกเก็บจากผู้สนใจลงทนุทัว่ไป ด้วยวิธีการรับมอบ
ตะกร้าหลกัทรัพย์ 

ไม่เกิน 0.05 หรือจ านวน 5,000 
บาท ต่อ 1 หน่วยของการซือ้ขาย 

(เรียกเก็บโดยวิธีใดวิธีหน่ึง) 

ตามที่ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุก าหนด 

ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ (ในกรณีทีซ่ือ้ขายผ่าน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 

ตามทีต่ลาดหลกัทรัพย์ฯก าหนด ตามทีต่ลาดหลกัทรัพย์ฯก าหนด 

หมายเหต ุ  -  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดงักล่าวข้างต้นเป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมหรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนัแล้ว  
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทนุของกองทนุเปิดไทยเดก็ซ์ SET100 ETF  

 
อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่ สัญญา (single entity limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2 หน่วย CIS ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
3.1 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade  
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็น
ประกนั  
  

ไม่เกิน 20% 
(หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการลงทนุใน
ต่างประเทศหรือผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูล าเนา
อยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating 
แบบ national scale) 

4 ตราสารที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
4.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรือศกุกู ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้
ตามกฎหมายไทย หรือสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับ
อนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
4.2 เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้

4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing 
4.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนีน้้อยกว่าหรือ
เท่ากบั 397 วนั นบัแต่วนัที่ลงทนุและไม่ได้มีลกัษณะตาม 4.2.1 หรือ 
4.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็นบคุคลดงันี ้

4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน 
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศยั 
4.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย 
4.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศ
ไทย 
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
4.2.3.9 บริษัทหลกัทรัพย์ 

4.3 เสนอขายในประเทศไทย 
4.4 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนีม้ากกว่า 397 วนั นบั
แต่วนัทีล่งทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

ไม่เกินอตัราดงันี ้แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 20% หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสาร 
ที่ลงทนุใน 
benchmark + 5% 
  

5 ทรัพย์สินดงันี ้   
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
  5.1 ตราสารทนุที่จดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย 

หลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสาร
ทนุที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มี
การเพิกถอนการเป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขายใน SET ) 

      5.2 ตราสารทนุที่ออกโดยบริษัททีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่ว่า 
      ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึง่ 
      หุ้นของบริษัทดงักล่าวซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย 
      หลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET (แต่ไม่ 
      รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตทุี ่
      อาจท าให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซือ้ขาย 
      ใน SET)  
 

5.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 5.1 
5.4 ตราสารที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
    5.4.1 เป็นตราสาร Basel III 
    5.4.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

          5.4.3 เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 
 5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing 
 5.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนีน้้อย
กว่าหรือเท่ากบั 397 วนั นบัแต่วนัที่ลงทนุ และไม่ได้มี
ลกัษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตาม
ตราสารดงักล่าวต้องเป็นบคุคลดงันี ้
5.4.3.3.1 บคุคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9 
5.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทย
เป็นสมาชิก 

5.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้มากว่า 397 
วนั นบัแตว่นัที่ลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ 
regulated market 

5.5 ใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์(Derivative Warrants)ที่มี issuer 
rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.6 ธุรกรรมดงันี ้ที่คู่สญัญามี credit rating อยู่ในระดบั investment 
grade 
      5.6.1 reverse repo 

       5.6.2 OTC derivatives 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี ้แล้วแต่อตัราใดจะสงู
กว่า 
(1) 15% 
(หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการลงทนุใน
ต่างประเทศหรือผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูล าเนา
อยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating 
แบบ national scale) หรือ 
(2) น า้หนกัของทรัพย์สินที่ลงทนุใน 
benchmark + 5% 

6 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบใุนข้อ 1 - ข้อ 5 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อก าหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา แล้วแต่กรณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของกองทนุ 
2. derivatives on organized exchange 
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อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการ

เดียวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบั
บริษัทดงักลา่ว 

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี ้แล้วแต่อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 25% หรือ 
(2) น า้หนกัของทรัพย์สินที่ลงทนุใน benchmark + 10% 

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อก าหนดเกีย่วกบั group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทนุ 
2. derivatives on organized exchange 
  
อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญา

ใช้เงินที่นิติบคุคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาใน
ต่างประเทศของนิติบคุคลดงักล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือ
คู่สญัญา ดงันี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธนาคารพาณิชย์ 
1.3 บริษัทเงินทนุ 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทนุได้รับโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สญัญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญัชี เว้นแต่เป็น
กองทนุ ที่มีอายโุครงการน้อยกว่า 1 ปี ให้เฉลี่ยตาม
รอบอายกุองทนุ 

- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบักองทนุ ที่อายกุองทนุ คงเหลือ
น้อยกว่าหรือเท่ากบั 6 เดือน ทัง้นี ้เฉพาะ กองทนุที่มี
อายโุครงการมากกว่าหรือเท่ากบั 1 ปี 

2 ทรัพย์สินดงันี ้
2.1 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่
กองทนุได้ด าเนินการให้มีการรับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ 
ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุสามารถ
ขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน  
2.3total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี ้แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ตรา
สารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ศกุกู หรือตราสารBasel III ที่มีลกัษณะครบถ้วน
ดงันี ้
    2.3.1 มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1 :
อตัราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา 
(single entity limit) 
    2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade 
หรือไม่มี credit rating 
 
(ข้อนีไ้ม่ใช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & 
hold ที่ลงทนุใน ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน เงินฝากหรือตราสาร

รวมกนัไม่เกิน 25% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
เทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายไุม่เกินอายกุองทนุหรือรอบการลงทนุ
ของกองทนุหรือมีการลงทนุใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สิน
ดงักล่าวมีอายสุอดคล้องกบัอายกุองทนุ) 
  

3 ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse repo) ไม่เกิน 25% 

4 ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) ไม่เกิน 25% 

5 total SIP ซึง่ได้แก่ 
5.1 ทรัพย์สินตามข้อ 6 ของส่วนที่ 1 : อตัราส่วนการลงทนุที่
ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 
5.2 ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ศกุกู หรือตราสาร Basel 
III ที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือตวัตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารต า่
กว่าที่สามารถลงทนุได้ (non-investment grade/unrated) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 
  

6 derivatives ดงันี ้

6.1 การเข้าท าธุรกรรม  
derivatives ที่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเสี่ยง (hedging) 

ไม่เกินมลูค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ 

6.2 การเข้าท าธุรกรรม  
derivatives ที่มิใช่เพ่ือการลดความเสีย่ง  
(non-hedging) 
  

global exposure limit 

7.2.1 กรณีกองทนุไม่มกีารลงทนุแบบซบัซ้อน 
จ ากดั net exposure ที่เกิดจากการลงทนุใน 
derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV 

  

หมายเหต ุ: ส าหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของกองทนุ  ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกบั product limit 
  
อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง ทกุกองทนุรวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัต้องมี

จ านวนหุ้นของบริษัทรวมกนัน้อยกว่า 25% ของจ านวนสิทธิออก
เสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้ (ไม่นบัรวมการถือหุ้นของ 
กองทนุรวมวายภุกัษ์) 

2 ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตราสาร Basel III 
และศกุกูของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตรา
สารหนีภ้าครัฐไทย 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีส้ินทางการเงิน (financial 
liability) ของผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ โดยไม่ให้นบัรวมมลูค่าหนีส้ิน
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 
หรือตราสารหนีภ้าครัฐต่างประเทศ) ดงักล่าวของเจ้าหนีท้ี่มีความเกี่ยวข้องกบัผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจาก

กิจการที่เกี่ยวข้องกนั เป็นต้น 

  

ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนีส้นิทางการเงินตามที่เปิดเผย
ไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ ให้ใช้อตัราส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ้
ของผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มี
การยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

  

2.2 ในกรณีที่กองทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารที่
ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment 
grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทนุเพ่ือกองทนุภายใต้
การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้ เว้นแต่
กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบfiling ในลกัษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ 

  

(อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบคุคลดงันี ้

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศยั 

6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

9. บริษัทหลกัทรัพย์ 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 
10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชิก 

11. สถาบนัการเงินต่างประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตาม 
1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของกองทนุ หรือ
กองทนุ CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้  
- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบัการลงทนุดงันี ้
(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดย
ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน  
(1.1) มีขนาดเล็ก  
(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง  
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หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม % NAV
หรือทรพัยสิ์นในประเทศ ราคาตลาด (บาท)

หุ้นสามญั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์
ธุรกจิการเกษตร 40,240.00 0.50%
อาหารและเครื่องดืม่ 461,970.00 5.72%
ธนาคาร 803,880.00 9.96%
เงนิทุนและหลกัทรพัย์ 367,378.00 4.55%
ประกนัภยัและประกนัชวีติ 24,000.00 0.30%
บรรจุภณัฑ์ 129,500.00 1.60%
ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ 291,200.00 3.61%
ยานยนต์ - -
วสัดุอุตสาหกรรมและเครื่องจกัร - -
วสัดุก่อสรา้ง 376,090.00 4.66%
บรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง 27,200.00 0.34%
เหลก็ - -
พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 413,900.00 5.13%
พลงังานและสาธารณูปโภค 2,118,924.00 26.25%
เหมอืงแร่ - -
พาณชิย์ 791,540.00 9.81%
การแพทย์ 323,700.00 4.01%
สือ่และสิง่พมิพ์ 71,700.00 0.89%
การท่องเทีย่วและสนัทนาการ 19,760.00 0.24%
ขนสง่และโลจสิตกิส์ 705,120.00 8.74%
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 564,108.00 6.99%
ชิน้สว่นอเิลก็ทรอนกิส์ 498,650.00 6.18%
ใบส าคญัแสดงสทิธิ - -
รวมจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 8,028,860.00 99.47%
เงนิฝากบมจ.ธ.กสกิรไทย 72,746.15 0.90%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ 27,339.60 0.34%
หนีส้นิอืน่ ๆ (57,050.61) -0.71%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 8,071,895.14 100.00%

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2564

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิดไทยเดก็ซ์เซ็ท 100 อีทีเอฟ
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ผลการด าเนินงานของกองทนุเปิดไทยเดก็ซ์ SET100 ETF (TH100) 
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ข้อมูลการถือหน่วยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 
กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET 100 ETF (TH100) 

ณ วันที่ 29 มกราคม 2564  
 

- ไม่มี - 

 

หมายเหต ุ:  
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ที ่website ของบริษัทจดัการ
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ค าเตอืน/ข้อแนะน า 

• การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านกังานได้รับ
รองถึงความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุน
ที่เสนอขายนัน้ 

• กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จ ากัด   
จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET100 ETF ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของ 
กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET100 ETF ไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์
จดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั 

• กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET100 ETF อาจมีการสร้างผลตอบแทนที่มีความผันผวนไปจากผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง 
(Tracking Error)  

• บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุน 
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

• ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมลูเพิ่มเติม ผู้ลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูโครงการได้ที่บริษัทจดัการ  
ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ หรือตวัแทนขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

• ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าตวัแทนขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  และควรขอดบูตัรประจ าตวัของบคุคลดงักล่าวที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมลูที่อาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทนุ เช่น การท าธุรกรรมกับบคุคลที่เก่ียวข้องได้ที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

• บริษัทจัดการอนุญาตให้พนกังานลงทุนในหลกัทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศ
ต่างๆ ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจดัการทราบ เพื่ อที่บริษัท
จดัการจะสามารถก ากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้ 

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของกองทุนได้ที่บริษัท
จดัการ 

• ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET100 ETF เมื่อมีความเข้าใจในความเส่ียงของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า  
และผู้ ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ 
การลงทนุ และฐานะการเงินของผู้ลงทนุเอง 

 

 

ส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญของหนังสือชีช้วนนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วนัที่ 30 มนีำคม 2564 

 


