รายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์เจแปน
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กองทุนเปด ทิสโก เอเชีย แปซิฟก เอ็กซ เจแปน
รายละเอียดโครงการจัดการ
1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปด ทิสโก เอเชีย แปซิฟก เอ็กซ เจแปน
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : TISCO Asia Pacific ex Japan Fund
ชื่อยอโครงการ : TISCOAP
ประเภทโครงการ : กองทุนเปด
ประเภทการขาย : หลายครั้ง
การกําหนดอายุโครงการ : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใหโครงการสิ้นสุดลงหรือสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยไมตองขอมติความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน หากเปน
กรณีที่
1) มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตใหนําไปลงทุนในตางประเทศ
2) ผูจัดการกองทุนพิจารณาแลวเห็นวาสถานการณการลงทุนในตางประเทศไมเหมาะสม เชน ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวนอยาง
รุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณไมปกติ เปนตน
3) กรณีอื่นใดที่มีเหตุใหเชื่อไดวาเปนการปกปองรักษาผลประโยชนของกองทุนและ/หรือผูถือหนวยลงทุน
ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูลงทุนทั่วไป
ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
วัตถุประสงคของโครงการ :
โครงการมีวัตถุประสงคที่จะตอบสนองความตองการของผูลงทุนไทยที่ตองการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพยตางประเทศ เพื่อไดรับ
ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมตามนโยบายการลงทุน ทั้งนี้ ผูลงทุนควรมีความเขาใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในตางประเทศได
2. ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมฟดเดอร
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน Lyxor MSCI AC Asia Paciﬁc Ex Japan UCITS ETF
ประเทศที่กํากับดูแลการเสนอขาย : สิงคโปร ( SINGAPORE )
เปนกองทุน UCITS :
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : ไมกําหนด
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับตางประเทศ : กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Lyxor MSCI AC Asia Paciﬁc Ex Japan UCITS ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเปนกองทุนรวม
อีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ประเภทกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร (Singapore
Exchange Limited (SGX)) มีนโยบายการลงทุนในตราสารแหงทุนเพื่อใหไดรับผลตอบแทนใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MSCI AC
Asia-Paciﬁc Ex Japan Net Total Return บริหารและจัดการโดย Lyxor International Asset Management โดยกองทุนจะลงทุนใน
หรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนLyxor MSCI AC Asia Paciﬁc Ex Japan UCITS ETF โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน สําหรับสวนทีเหลื
่ อกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย ตราสารทางการเงินอื่นๆ ตลอดจนหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือใหความเห็นชอบ
นอกจากการลงทุนในตางประเทศแลว กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้และ/หรือเงินฝากในประเทศ ที่มีอายุของตราสารหรือ
สัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แลวแตกรณี ตํ่ากวา 1 ป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการสํารองเงินไวสําหรับการดําเนินงาน รอการลงทุน
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หรือรักษาสภาพคลองของกองทุน และอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีตัวแปรเปนอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) ตามหลักเกณฑที่สํานักงานกําหนด หรืออาจลงทุนในทรัพยสินอื่นใดที่มีลักษณะทํานองเดียวกันนี้ โดยได
รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ทั้งนี้ กองทุนจะไมลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (structured
note) รวมถึงตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือที่ตัวตราสารและที่ผูออกตราสารตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (non-investment grade)
และตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ตัวตราสารและที่ผูออกตราสาร (unrated securities)
อนึ่ง การลงทุนดังกลาวอาจมีผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเขามาเกี่ยวของ ซึ่งผูจัดการกองทุนจะเปนผูพิจารณาถึงความ
จําเปนของการจัดหาและ/หรือเลือกสรรวิธีการปองกันความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณในแตละขณะ
ทั้งนี้ การดํารงอัตราสวนการลงทุนในตางประเทศตามที่ระบุไวขางตน จะไมนํามาบังคับใชในชวงระหวางรอการลงทุนซึ่งมีระยะเวลา
ประมาณ 30 วันนับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม และ/หรือในชวงระยะเวลาประมาณ 30 วันกอนวันเลิกกองทุนหาก
ทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา และ/หรือในชวงที่ผูลงทุนทําการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนจํานวนมาก ซึ่งมี
ระยะเวลาไมเกิน 10 วันทําการ
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Lyxor MSCI AC Asia Paciﬁc Ex Japan UCITS ETF ที่จด
ทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยสิงคโปรนั้นไมเหมาะสมอีกตอไป เชน ผลตอบแทนของกองทุนดังกลาวไมเปนไปตามที่คาดไว หรือไม
สามารถลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนดังกลาวที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยสิงคโปรไดอีกตอไป หรือกองทุนดังกลาวมีการกระทําผิดตาม
ความเห็นของหนวยงานกํากับดูแลของกองทุนตางประเทศ เปนตน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศอื่นใดที่มีนโยบายการลงทุนใกลเคียงกัน โดยไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการและถือวาไดรับมติเห็น
ชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว
ลักษณะสําคัญของกองทุน Lyxor MSCI AC Asia Paciﬁc Ex Japan UCITS ETF (กองทุนหลัก) มีดังนี้

ชื่อ
ประเภท

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ซึ่งเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป

ดัชนีอางอิง

MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan Net Total Return

เพื่อสรางผลตอบแทนของกองทุนทั้งขาขึ้นและขาลงใหใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอางอิง ซึ่งอยูรูปสกุล
วัตถุประสงคการ เงินดอลลารสหรัฐอเมริกา (USD) และเปนดัชนีที่สะทอนผลตอบแทนโดยรวมของหุนขนาดใหญและหุนขนาด
กลางในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟก (ยกเวนญี่ปุน) นอกจากนี้ กองทุนพยายามที่จะลดความแตกตางระหวางผล
ลงทุน
ตอบแทนของกองทุนและผลตอบแทนของดัชนีอางอิง (Tracking Error) ใหนอยที่สุด โดยภายใตสถานการณ
ปกติกองทุนคาดวาจะมีคา Tracking Error อยูที่ 1%
อายุโครงการ ไมกําหนด
วันจัดตั้ง
21 กุมภาพันธ 2562 (วันที่จัดตั้งกองทุนเดิม คือ 28 กันยายน 2549)
กองทุน
วันที่จด
ทะเบียนซื้อขาย
ในตลาด
27 กุมภาพันธ 2562 (วันที่จดทะเบียนซื้อขายเดิม คือ 19 ตุลาคม 2549)
หลักทรัพย
สิงคโปร
รหัสหลักทรัพย
ในตลาด
หลักทรัพย
P60
สิงคโปร (Stock
Code)
สกุลเงินที่ใชใน
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การซื้อขาย
ดอลลารสหรัฐอเมริกา (USD)
มูลคาขั้นตํ่าของ
หนวยซื้อขาย 10 หนวย
(board lot
size)
มูลคาขั้นตํ่าของ
การรับซื้อคืน
ดวยหลักทรัพย USD equivalent to EUR 100,000 (in whole number of Units)
หรือทรัพยสิน
อื่นแทนเงิน (inkind unit)
มูลคาขั้นตํ่าของ
การขายและ ไมกําหนด
รับซื้อคืนดวย
เงินสด
คาใชจายของ
กองทุน (total ไมเกิน 0.65% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
expense ratio)

กลยุทธการ
ลงทุน

กองทุนจะใชกลยุทธการลงทุนที่เรียกวา “Synthetic Replication” กลาวคือ กองทุนอาจเลือกลงทุนใน
หลักทรัพยที่ไมไดนํามาคํานวณในดัชนีอางอิง โดยกองทุนจะทําสัญญาสวอปเพื่อชดเชยสวนตางที่อาจเกิดขึ้น
ระหวางผลการดําเนินงานของกองทุนและผลการดําเนินงานของดัชนีอางอิงในอัตราสวนไมเกินรอยละ 10
ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน กองทุนจึงอาจไมมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation) ไปในทิศทาง
เดียวกับดัชนีอางอิง ดังนั้น สัญญาสวอปจึงเปนตราสารที่จะชวยใหกองทุนมีผลการดําเนินงานใกลเคียงกับผล
การดําเนินงานของดัชนีอางอิงได

คูคาในการทํา Societe Generale
สัญญาสวอป
บริษัทจัดการ Lyxor International Asset Management S.A.S.
ผูเก็บรักษา
ทรัพยสินและ Societe Generale Bank & Trust S.A.
นายทะเบียน
ผูสอบบัญชี
แหลงขอมูล

PricewaterhouseCoopers, Societe cooperative
https://www.lyxoretf.com.sg

หมายเหตุ : ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นวาไมมีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
แกไขเพิ่มเติมโครงการใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และจะแจง
ใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ
คาธรรมเนียมและคาใชจาย
1. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูลงทุน
คาธรรมเนียมการซื้อ/ขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร
คานายหนาซื้อขายหลักทรัพย (Brokerage)
คาธรรมเนียมในการชําระราคา (Clearing fee)
คาธรรมเนียมการซื้อขาย (Trading fee)
2. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุน
คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)
คาธรรมเนียมเมื่อผลการดําเนินงานของกองทุนดีกวาเกณฑอางอิง

ไมมี
ตามที่นายหนาซื้อขายหลักทรัพยเรียกเก็บ
0.0325% ของมูลคาการทําธุรกรรม
0.0075%ของมูลคาการทําธุรกรรม
ไมเกิน 0.65 % ตอป
ไมมี
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(Performance Fee)
คาธรรมเนียมการทํารายการ (Transaction Costs)

ปจจุบันไมคิด

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับดัชนี MSCI AC Asia-Paciﬁc Ex Japan Net Total Return
1. ดัชนี MSCI AC Asia-Paciﬁc Ex Japan Net Total Return เปนดัชนีที่สะทอนผลการดําเนินงานของบริษัทที่มีมูลคาตลาดขนาดใหญ
และขนาดกลางในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟก (ยกเวนญี่ปน)
ุ ซึ่งประกอบดวย
1) กลุมประเทศที่พัฒนาแลว 4 ประเทศ ไดแก ออสเตรเลีย ฮองกง นิวซีแลนด และสิงคโปร
2) กลุมประเทศตลาดเกิดใหม 9 ประเทศ ไดแก จีน อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลี มาเลเซีย ปากีสถาน ฟลิปปนส ไตหวัน และไทย
โดยปจจุบันประกอบดวยบริษัทจํานวน 1,020 บริษัท (ขอมูล ณ 31 ม.ค. 62) ซึ่งครอบคลุมประมาณ 85% ของมูลคาตลาดของแตละ
ประเทศ ดังนั้น ดัชนีดังกลาวถือวามีการกระจายนํ้าหนักอยางเพียงพอ และหุนทีเป
่ นสวนประกอบของดัชนีมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะ
ตลาดอยางเปนอิสระ
2. ดัชนี MSCI AC Asia-Paciﬁc Ex Japan Net Total Return เปนดัชนีที่มีการกําหนดวิธีการคํานวณไวอยางชัดเจน คือ ใชวิธี Free
Float-adjusted Market Capitalization Weighted ซึ่งจะใชมูลคาตลาดของหุนและการกระจายการถือหนวยลงทุนของผูลงทุนรายยอย
เปนปจจัยหลักในการพิจารณาคัดเลือกหุนเขามาเปนสวนประกอบของดัชนี โดยดัชนีจะใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา (USD)
ในการคํานวณ ทั้งนี้ รายชื่อหลักทรัพยที่ใชในการคํานวณดัชนีจะมีการทบทวนทุกๆไตรมาส และนํ้าหนักของหลักทรัพยที่ใชในการคํานวณ
ดัชนีจะมีการทบทวนทุกๆ ครึ่งป
3. ดัชนี MSCI AC Asia-Paciﬁc Ex Japan Net Total Return เปนดัชนีที่ถูกจัดทําขึ้นโดยบริษัท MSCI Inc. ซึ่งเปนสถาบันที่มีความนา
เชื่อถือและเปนอิสระจากบริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก และบริษัทจัดการ
4. ดัชนี MSCI AC Asia-Paciﬁc Ex Japan Net Total Return มีการเผยแพรขอมูลและแสดงคาดัชนีอยางตอเนื่องผานสื่อที่นักลงทุน
สามารถเขาถึงขอมูลได เชน www.msci.com
ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ
สวนที่ 1 : ตราสารทางการเงินทั่วไป
1.1 ประเภทของตราสาร
1.1.1 ตราสารหนี้
1.1.1.1 พันธบัตร
1.1.1.2 ตั๋วเงินคลัง
1.1.1.3 หุนกู (ไมรวมหุนกูแปลงสภาพ หุนกูอนุพันธ และตราสาร Basel III)
1.1.1.4 ตั๋วแลกเงิน
1.1.1.5 ตั๋วสัญญาใชเงิน
1.1.1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกู
1.1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่มีหลักทรัพยอางอิงเปนพันธบัตรหรือหุนกู
1.1.1.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี้ตามขอ 1.1.1.1 – 1.1.1.7 ตามที่สํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เพิ่มเติม
ทั้งนี้ คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑในการลงทุนเปนไปตามประกาศ
สวนที่ 2 : ทรัพยสินประเภทหนวย CIS
สวนที่ 3 : ทรัพยสินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก
สวนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)
สวนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการใหยืมหลักทรัพย (Securities Lending)
สวนที่ 6 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ที่มีสินคา ตัวแปร หรือหลักทรัพยอางอิง (Underlying Derivatives)
เปนอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ทั้งนี้ สวนที่ 2 – สวนที่ 6 เปนไปตามประกาศ
ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในตางประเทศ
สวนที่ 1 : ตราสารทางการเงินตางประเทศทั่วไป
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1.1 ประเภทของตราสาร
1.1.1 ตราสารทุนตางประเทศ
1.1.1.1 หุน
1.1.1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน (Share Warrants)
1.1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได (Transferable Subscription Right: TSR)
1.1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่มีหลักทรัพยอางอิงเปนหุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
1.1.1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตามขอ 1.1.1.1 – 1.1.1.4 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เพิ่มเติม
1.1.2 ตราสารหนี้ตางประเทศ
1.1.2.1 พันธบัตร
1.1.2.2 ตั๋วเงินคลัง
1.1.2.3 หุนกู (ไมรวมหุนกูแปลงสภาพ หุนกูอนุพันธ และตราสาร Basel III)
1.1.2.4 ตั๋วแลกเงิน
1.1.2.5 ตั๋วสัญญาใชเงิน
1.1.2.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกู
1.1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่มีหลักทรัพยอางอิงเปนพันธบัตรหรือหุนกู
1.1.2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี้ตามขอ 1.1.2.1 – 1.1.2.7 ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม
ทั้งนี้ คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑในการลงทุนเปนไปตามประกาศ
สวนที่ 2 : ทรัพยสินประเภทหนวย CIS ในตางประเทศ
สวนที่ 3 : เงินฝากในสถาบันการเงินตางประเทศหรือตราสารตางประเทศที่เทียบเทาเงินฝาก
สวนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ในตางประเทศ ที่มีสินคา ตัวแปร หรือหลักทรัพยอางอิง (Underlying
Derivatives) เปนอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ทั้งนี้ สวนที่ 2 – สวนที่ 4 เปนไปตามประกาศ
อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม
เปนไปตามประกาศ และกรณีที่การลงทุนไมเปนไปตามขอนี้ จะดําเนินการใหเปนไปตามที่ประกาศกําหนด
ทั้งนี้ กองทุนมีการกําหนดอัตราสวนการลงทุนเพิ่มเติมดังนี้
1. อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (Single Entity Limit)
1.1 หนวย CIS จัดตั้งตามกฎหมายไทย ไมเกิน 10%
1.2 หนวย CIS และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุน CIS ที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย ไมเกิน 15%
1.3 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุน CIS ที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย ไมเกิน 5%
2. อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามประเภททรัพยสิน (Product Limit) ไดแก หนวย CIS จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ไมเกิน 15%
3. อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) ไดแก หนวยลงทุน CIS ที่จัดตั้งตาม
กฎหมายไทยกองทุนใดกองทุนหนึ่งไมเกิน 15% ของจํานวนหนวย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น
3. ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินทุนโครงการ
จํานวนเงินทุนโครงการเริ่มตน : 1,000,000,000.00 บาท
นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี
ในระหวางระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนมากกวาจํานวนเงินทุน : เปนจํานวนรอยละ
15.0 ของจํานวนเงินทุนโครงการ
มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 10.0000 บาท
จํานวนหนวยลงทุนเริ่มตน : 100,000,000.0000 หนวย
ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม :
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1) ในระหวางระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหนวยลงทุนเกินจําน
วนเงินทุนของโครงการไดไมเกินรอยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
2) วงเงินสําหรับการลงทุนในตางประเทศ จะเปนไปตามที่หนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายใดๆ จัดสรร
3) หากบริษัทจัดการนําเงินไปลงทุนในตางประเทศแลวเกินกวารอยละ 75 ของวงเงินที่ไดรับการจัดสรรใหสามารถนําเงินไปลงทุนในตาง
ประเทศ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะขอวงเงินเพิ่มเติมจากหนวยงานที่มีอํานาจใดๆ ตลอดจนสงวนสิทธิที่จะดําเนินการเพิ่มเงินทุนจด
ทะเบียนโครงการได โดยไมตองขอมติความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน
4. การบริหารจัดการกองทุน
การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน
วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) :
- การลดความเสี่ยง (Hedging)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน
กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : กองทุนไทยมุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก สวนกองทุนหลัก
มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management)
ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน
5. การแบงชนิดหนวยลงทุน (class of unit) : ไมมี
6. การจายเงินปนผล
นโยบายการจายเงินปนผล : ไมจาย
หลักเกณฑการจายเงินปนผล :
ไมมี
กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :
โครงการจะไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน แตจะนําผลกําไรไปลงทุนตอเพื่อใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้น
7. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน
มูลคาขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : 1000.00 บาท
จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : 100.0000 หนวย
วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผูถือหนวยลงทุน
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทําการ
การรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา
รายละเอียดเพิ่มเติม :
1) วันทําการซื้อขาย หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนหลักและ/หรือวันทําการของประเทศที่
กองทุนหลักลงทุน และ/หรือวันทําการของประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนในตางประเทศ (ถามี) และ/หรือเปนวันทําการที่สามารถทําการ
ชําระราคาและสงมอบหลักทรัพย และ/หรือวันทําการที่บริษัทจัดการไมไดรับผลกระทบจากการชําระคาซื้อขายหลักทรัพยในตางประเทศ
และ/หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกําหนด
2) วันหยุดทําการในตางประเทศ หมายถึง วันหยุดทําการของบริษัทจัดการในตางประเทศ และ/หรือวันหยุดทําการของกองทุนรวมตาง
ประเทศที่กองทุนลงทุน และ/หรือวันหยุดทําการของประเทศที่กองทุนรวมตางประเทศลงทุน และ/หรือวันหยุดทําการของประเทศที่
เกี่ยวของกับการลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ (ถามี)
เงื่อนไข ขอจํากัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :
การชําระคารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน
บริษัทจัดการจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินได ในกรณีที่บริษัทจัดการไม
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สามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน หรือกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนตกลงรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสิน
อื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการไดรับมติพิเศษใหชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินได รวมถึงกรณีอื่นใดที่
เปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยบริษัทจัดการจะกําหนดขั้นตอนการดําเนินการตอไป ซึ่งขั้นตอนที่กําหนด
ตองสามารถปฏิบัติไดจริงและเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนทุกราย
การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปดไดใน
กรณีดังตอไปนี้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีที่เขาเหตุดังตอไปนี้ โดยไดรับความเห็นชอบของผูดูแลผล
ประโยชนแลว
(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จายโอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางสมเหตุสมผลหรือ
(ข) มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูนอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) มีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลว แตในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไมไดชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน
บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคา
ยอนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแต 1
สตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตอง
(3) มีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมได
รับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแต 1 สตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตอง
การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื่อนไดไมเกิน 10 วันทําการ
นับตั้งแตวันทําการถัดจากวันที่มีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนนั้น เวนแตไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ การผอนผัน
ดังกลาวไมรวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้
(1) ประกาศการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของผู
สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทุน และแจงใหผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจงการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื่องดังกลาว พรอมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการไดรับ
ความเห็นชอบหรือการรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผูดูแลผลประโยชนใหสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายใหผูดูแลผลประโยชนดําเนินการดังกลาวแทนก็ได
(3) ในระหวางที่บริษัทจัดการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนนั้น หากถึงวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนวันอื่นและมีผูถือ
หนวยลงทุนสั่งขายคืนหนวยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะตองรับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะตองชําระเงินคาขายคืนหนวย
ลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนที่ยังคางอยูใหเสร็จสิ้นกอน แลวจึงชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนที่สั่งขายคืนหนวยลงทุนใน
วันนั้น ๆ ตอไป
เงื่อนไขและขอจํากัดในการจัดสรรและการโอนหนวยลงทุน
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาเพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนรวมหรือของผูถือหนวยลงทุนหรือชื่อเสียงหรือความ
รับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตเพียงบางสวนหรือทั้งหมดก็ได
โดยไมจําเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา เวนแตเขาขอยกเวนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เงื่อนไข ขอจํากัด การไมขายไมรับซื้อคืนไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่ง :
1) อยูในระหวางดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม
2) กรณีที่กองทุนรวมไดลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ และมีเหตุการณดังตอไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอกองทุน
รวมอยางมีนัยสําคัญ
(1) ตลาดซื้อขายหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพยที่
ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพยแหงนั้นเกินกวา 10% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
(2) มีเหตุการณที่ทําใหไมสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไดอยางเสรี และทําใหไมสามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงิน
จากตางประเทศไดตามปกติ
(3) มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูเหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการ และผูดูแลผลประโยชนเห็นชอบดวยแลว
3) บริษัทจัดการจะหยุดการขายหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวา
ราคาขายหนวยลงทุนของกองทุนไมถูกตอง โดยมีมูลคาตั้งแต 1 สตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราตั้งแต 0.5% ของมูลคาหรือราคาที่ถูกตอง
และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจงผูถือหนวยลงทุนที่มีคํา
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สั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการหยุดขายหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุน
ทั่วไปใหทราบถึงการหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดวยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
8. คาธรรมเนียมและคาใชจาย
8.1 คาธรรมเนียมรวม
ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไมเกินรอยละ : 3.745 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยของ
รอบระยะเวลาบัญชีกองทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม : 8.2 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 2.14 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.0856 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.2675 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม
คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไมมี
คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่นๆ : มี
ประมาณการคา ในอัตราไมเกินรอยละ 1.2519 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :
มูลคาทรัพยสินสุทธิ หมายถึง มูลคาทรัพยสินทั้งหมดหักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลคาหนี้สินทั้งหมดไมรวมคาธรรมเนียมการ
จัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน ณ วันที่คํานวณ
คาธรรมเนียมการจัดการไดรวมคาโฆษณาประชาสัมพันธและสงเสริมการขายกองทุนรวม ไดแก คาใชจายในการสงเสริมการขาย คาใช
จายในการจัดทําโฆษณาและประชาสัมพันธ คาสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธกองทุนรวม ตลอดจนการจัดสัมมนาแนะนํากองทุนรวม
และคาใชจายในการเซ็นสัญญาตางๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวมที่เกิดขึ้นภายหลังการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกแลว
รายละเอียดคาธรรมเนียมอื่น ๆ
1) คาใชจายทุกประเภทอันเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในตางประเทศ คาใชจายของศูนยรับฝากตางประเทศ คาใชจายในการใชบริการจาก
ตัวแทนเก็บรักษาทรัพยสิน คาใชจายของผูดูแลผลประโยชนหรือตัวแทนเก็บรักษาทรัพยสินของผูดูแลผลประโยชนในการติดตอกับ
บุคคลภายนอกเพื่อใหสามารถลงทุนในตราสารที่ออกจําหนายในตางประเทศ ในอัตราไมเกินรอยละ 0.107 ตอปของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของวันทําการกอนหนา
2) คาสัญญาฟวเจอร สัญญาฟอรเวิรด หรือสัญญาสวอปที่อางอิงกับอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตามที่จายจริง
3) คาโฆษณาประชาสัมพันธและสงเสริมการขายกองทุนรวม ไดแก คาใชจายในการสงเสริมการขาย คาใชจายในการจัดทําโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ คาสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธกองทุนรวม ตลอดจนการจัดสัมมนาแนะนํากองทุนรวม และคาใชจายในการเซ็นสัญญา
ตางๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวมในชวงการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก จะเปนภาระของบริษัทจัดการ
4) คาอากรแสตมปและคานายหนาซื้อขายหลักทรัพย ตามที่จายจริง
5) คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื่อการรับชําระหนี้ใด ๆ ของกองทุนรวมตามที่จายจริง
6) คาตอบแทนผูสอบบัญชีตามที่จายจริง
7) คาจัดทํา คาพิมพ คาแปลหนังสือชี้ชวน และคาประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื้อคืนหนวย
ลงทุนทางหนังสือพิมพ
8) คาใชจายในการมีบัญชีจองซื้อหนวยลงทุน บัญชีกองทุนรวม บัญชีจายคารับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือบัญชีอื่น ๆ กับธนาคาร คาใชจาย
ในการรับชําระเงินคาจองซื้อหรือคาซื้อหนวยลงทุน คาใชจายในการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน เชนคาธรรมเนียมตางๆ ที่ธนาคาร
เรียกเก็บ คาอากรแสตมป คาไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร คาสมุดเช็ค ตามที่จายจริง
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9) คาจัดทําและจัดพิมพแบบฟอรมตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม เชน ใบคําขอเปดบัญชี คําสั่งซื้อ คําสั่งขาย คําขอโอนหนวยลงทุน
หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน บัตรตัวอยางลายมือชื่อ ใบแจงยอดการซื้อขายหนวยลงทุน (Statement) ใบสําคัญหนวยลงทุน
สมุดแสดงสิทธิในหนวยลงทุน คาแบบฟอรมเช็คบัญชีจองซื้อหนวยลงทุน บัญชีกองทุนรวม และบัญชีจายคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
10) คาจัดทํา คาพิมพ และคาแปลรายงานประจําป รายงานรอบ 6 เดือน และรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวมหรือตามที่
ประกาศ ก.ล.ต. กําหนด
11) คาจัดทําและคาพิมพหนังสือโตตอบผูถือหนวยลงทุน หนังสือบอกกลาวขาวสาร หรือประกาศตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด จดหมายขาว สารสัมพันธ ตลอดจนคาสงเอกสารตาง ๆ ดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุน
12) คาใชจายตางๆ ในการจัดสงเอกสาร และรายงานตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม ใหแกผูถือหนวยลงทุนหรือบุคคลทีเกี
่ ่ยวของกับ
กองทุนรวมโดยตรง และคาใชจายในการโตตอบผูถือหนวยลงทุน เชน คาแสตมป คาอากรแสตมป คาไปรษณียากร คาโทรศัพท
คาโทรสาร
13) คาใชจายหรือคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของในการจัดการกองทุนรวม เชน คาที่ปรึกษากฎหมาย คาจัดพิมพและจัดสงหนังสือบอกกลาว
หรือประกาศที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ตลอดจนคาใชจายตาง ๆ ที่กฎหมายหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศกําหนด ตามที่จายจริง
14) คาใชจายอันเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแกไขโครงการ เชน การลงประกาศหนังสือพิมพ การจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน การ
ขอมติผูถือหนวยลงทุน หรือคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
15) คาตอบแทนผูชําระบัญชีและผูดูแลผลประโยชนและคาใชจายที่เกิดขึ้นในระหวางการชําระบัญชีกองทุนรวมจนถึงการจดทะเบียน
เลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จายจริง
16) คาใชจาย (ถามี) ในการดําเนินคดีของผูดูแลผลประโยชนที่ฟองรองใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่หรือเรียกคาสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
17) คาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม เชน คาใชจายอื่นๆ ที่ผูสอบบัญชีเรียกเก็บนอกเหนือจากคาตอบแทนผูสอบบัญชี
เปนตน
หมายเหตุ :
อัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดที่
เกี่ยวเนื่องกับคาธรรมเนียมหรือคาใชจายขางตนแลว
8.3 คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end fee)
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 1.50 ของมูลคาหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end fee)
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 1.50 ของมูลคาหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (Switching in)
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (Switching in) : ไมมี
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (Switching out)
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (Switching out) : ไมมี
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน : มี
คาธรรมเนียม : 30.0 บาท
ตอหนวยลงทุน : 10000.0 หนวย
หรือเศษของ : 10000.0 หนวย
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คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน : มี
ฉบับละ : 50.0 บาท
คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่น : มี
คาธรรมเนียมอื่นๆ : คาธรรมเนียมการโอนเงินคาซื้อและคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
ในอัตราไมเกิน รอยละ ของมูลคาหนวยลงทุน : 0.0
ตามที่จายจริง
รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน) :
1) บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนจากผูลงทุนแตละกลุมในอัตราที่ไมเทากัน โดยบริษัทจัดการจะแจง
รายละเอียดใหทราบในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ปดประกาศไวที่สํานักงานของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน รวมทั้งจัดใหมีขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) ตอไป
2) คาธรรมเนียมการโอนเงินคาซื้อและคารับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี)
3) อัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน และคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนขางตน
ไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแลว
8.4 วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมการจัดการรายป คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป คาใชจายในการเปนนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป จะ
คํานวณโดยใชมูลคาทรัพยสินทั้งหมดหักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลคาหนี้สินทั้งหมดไมรวมคาธรรมเนียมการจัดการ คา
ธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน ณ วันที่คํานวณในแตละวัน และจะชําระจากกองทุนรวม
เปนรายเดือน
2) คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จะตัดจายจากกองทุนรวมตามที่จายจริงทั้งจํานวน ยกเวนคา
ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนทางหนังสือพิมพ และคาตอบแทนผูสอบ
บัญชีจะทยอยตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนรวมเฉลี่ยเทากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะไดรับประโยชนจากคาใชจายนั้น ทั้งนี้ การ
ตัดจายคาใชจายดังกลาวจะเปนไปตามประกาศที่เกี่ยวของกําหนด
8.5 การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้
1) กรณีลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงคจะลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามที่ไดระบุไวในโครงการ และไดดําเนินการดังกลาวแลว
บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบอยางทั่วถึงภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่มีการลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
ดังกลาว ทั้งนี้ การเปดเผยขอมูลจะกระทําโดยวิธีการทีเหมาะสมอั
่
นทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาว
การลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใหแตกตางไปจากโครงการ ใหถือวาสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบการแกไข
เพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกลาวเมื่อบริษัทจัดการไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว
2) กรณีเพิ่มคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงคจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไวในโครงการ บริษัทจัดการจะคํานึง
ถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ และจะเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบ
ลวงหนาอยางทั่วถึงดวยวิธีการทีเหมาะสมอั
่
นทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นไมเกินกวาอัตราที่ระบุไวในโครงการ บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลดัง
กลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้น
(2) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นเกินกวาอัตราที่ระบุไวในโครงการ ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลายอนหลัง 1 ป
นับแตวันที่บริษัทจัดการประสงคจะขึ้นคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาว บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑดังนี้
1. ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นไมเกินกวาอัตรา 5% ของอัตราที่ระบุไวในโครงการดังกลาวบริษัทจัดการ
จะเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วันกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายทีเพิ
่ ่มขึ้นดังกลาว
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2. ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นเกินกวาอัตรา 5% ของอัตราที่ระบุไวในโครงการดังกลาว บริษัทจัดการ
จะตองไดรับมติพิเศษในการเปดเผยขอมูลตามวรรคหนึ่ง มิใหนํามาใชกับกรณีที่บริษัทจัดการไดรับมติพิเศษ
3) บริษัทจัดการจะแจงการเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามขอ 2) (2) ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาว
9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของกองทุนรวม
- เครื่องมือการกําหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย
คาธรรมเนียมการขายคืนที่ไมเปนไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กําหนด (liquidity fee) :
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราคาธรรมเนียม liquidity fee ไมเกินรอยละ (ของมูลคาหนวยลงทุน) : 5.00
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑและเงื่อนไข
1) บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไมเกิน 5% ของมูลคาหนวยลงทุน
2) ระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกที่จะเรียกเก็บ Liquidity Fee กําหนดมูลคาขั้นตํ่าไมนอย
กวา 1,000,000 บาท
3) ระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนที่จะเรียกเก็บ Liquidity Fee กําหนดระยะเวลาสูงสุดไมเกิน 90 วัน
4) บริษัทจัดการจะเปดเผยอัตรา Liquidity Fee และ/หรือระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก
และ/หรือระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้ทางเว็บไซตของบริษัทจัดการและหนังสือชี้ชวนสวน
ขอมูลกองทุนรวม หรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
ขอสงวนสิทธิ์
1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มไดไมเกินอัตราสูงสุดที่กําหนด
ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ่มระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และ/หรือปรับลดระยะเวลาการถือครอง
หนวยลงทุนที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้ ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซตของบริษัท
จัดการ หรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑและ/หรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกตางกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุน และ/หรือมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกได
3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั้น
การพิจารณาใชเครื่องมือ
1) บริษัทจัดการอาจใชดุลยพินิจในการใช Liquidity Fee ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
2) บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท
จัดการกําหนด ซึ่งพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับตนทุนและคาใชจายจากการซื้อหรือขายทรัพยสินของกองทุนรวม
(Transaction Costs) และปจจัยที่เกี่ยวของกับสภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนและสภาพคลองของตลาดของ
ทรัพยสิน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและ/หรือสมมติฐานและ/หรือการ
ประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3) ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลคา
ทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing Pricing) (ถามี) หรือการเพิ่ม
คาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Anti-dilution Levies – ADLs)
(ถามี) และสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได
4) ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน อยางไรก็ตาม การ
ใชเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนตอไป
เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนิน
การใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee หรือเครื่องมือในลักษณะเดียวกันที่อาจเรียกชื่อเปนอยางอื่น
บริษัทจัดการอาจใชดุลยพินิจในการใชเครื่องมือ Liquidity Fee ใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง โดยอาจพิจารณากําหนด
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ระยะเวลาถือครองหนวยลงทุน และ/หรือมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก และ/หรืออัตรา
Liquidity Fee ที่เรียกเก็บใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ ภายใตขอมูลที่กองทุนปลายทางเปดเผย
การปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing pricing) :
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 5.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
ดวยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑและเงื่อนไข
1) บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา Swing Factor สูงสุดไมเกิน 5% ของมูลคาหนวยลงทุน
2) Swing Factor มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนดซึ่งพิจารณาจากปจจัยตางๆ
ที่เกี่ยวของกับตนทุนและคาใชจายจากการซื้อหรือขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Transaction Costs) และปจจัยที่เกี่ยวของ
กับสภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนและสภาพคลองของตลาดของทรัพยสิน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช
ขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําได
เพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3) Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งพิจารณาจาก
ปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสภาพคลองของกองทุนรวม และปจจัยที่เกี่ยวของกับสภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน
และสภาพคลองของตลาดของทรัพยสิน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและ/หรือ
สมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข
ณ ขณะนั้น ๆ
4) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไมใช Swing Pricing พรอมกับ Anti-dilution Levies – ADL แตสามารถใชรวมกับ
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได
ขอสงวนสิทธิ์
1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เก็บจริง ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับ
เพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวในโครงการ
3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทําการที่มีการ
ใชเครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่อง
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น แมหาก
ภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทําการนั้นไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวย
ลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน
การพิจารณาใชเครื่องมือ
1) บริษัทจัดการอาจใชดุลยพินิจในการใช Swing Pricing ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช Partial Swing Pricing จะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใด ที่สัดสวนของมูลคา
ซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีคาเกินกวา Swing Threshold ที่บริษัท
จัดการกําหนด โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน (Subscription) บวก
มูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (Switch In) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (Redemption) และหักดวยมูลคาการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (Switch Out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนิน
การใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใชเครื่องมือ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจใชดุลยพินิจในการใชเครื่องมือ Swing Pricing
ใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง โดยอาจพิจารณากําหนด Swing Thresholds และ/หรือ Swing Factor ที่เรียกเก็บให
สอดคลองกับกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ ภายใตขอมูลที่กองทุนปลายทางเปดเผย
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คาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) :
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 5.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑและเงื่อนไข
1) บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา ADLs สูงสุดไมเกิน 5% ของมูลคาหนวยลงทุน
2) บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ
กําหนด ซึ่งจะอยูภายใตกฎระเบียบและ/หรือประกาศและ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและ/หรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่น ทั้งนี้ การกําหนด ADLs Factor จะคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับตนทุนและคาใช
จายจากการซื้อหรือขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Transaction Costs) และปจจัยที่เกี่ยวของกับสภาพคลองของทรัพยสินที่
กองทุนรวมลงทุนและสภาพคลองของตลาดของทรัพยสิน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใต
ขอเท็จจริงที่มีอยูและ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการ
ไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3) การกําหนด ADLs Threshold มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับสภาพคลองของกองทุน และปจจัยที่เกี่ยวของกับสภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนรวม
ลงทุนและสภาพคลองของตลาดของทรัพยสิน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยู
และ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและ
เงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
4) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไมใช ADLs พรอมกับ Swing Pricing แตสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได
ขอสงวนสิทธิ์
1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทําการที่มีการ
ใชเครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่
ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อ
หนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทําการนั้นไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียก
เก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน
3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก เพียงฝงใดฝงหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัท
จัดการกําหนดไว รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันได และขอ
สงวนสิทธิที่จะมีขอกําหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือ
ขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกําหนดได
การพิจารณาใชเครื่องมือ
1) บริษัทจัดการอาจใชดุลยพินิจในการใช ADLs ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
2) บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวย
ลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีคาเกินกวา ADLs Threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด
โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน (Subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนเขา (Switch In) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (Redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนออก (Switch Out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
3) บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใชขอมูลดังตอไปนี้
(1) มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขา มากกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
(2) มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขา นอยกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที่ตางกัน
4) ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน อยางไรก็ตาม การใชเครื่องมือนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยที่ยังคงลงทุนในกองทุนตอไป เครื่องมือนี้ไมไดมี
วัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด
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กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให
สอดคลองกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใชเครื่องมือ ADLs บริษัทจัดการอาจใชดุลยพินิจในการใชเครื่องมือ ADLs ใหสอดคลองกับ
กองทุนปลายทาง โดยอาจพิจารณากําหนด ADLs Thresholds และ/หรือ ADLs Factor ที่เรียกเก็บใหสอดคลองกับกองทุน
ปลายทาง ทั้งนี้ ภายใตขอมูลที่กองทุนปลายทางเปดเผย
- การกําหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัดในการรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
ระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (notice period) :
กองทุนรวมทั่วไป
เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยลงทุนมูลคาเกินกวา : 10.00 % ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
จะตองแจงบริษัทจัดการลวงหนาเปนเวลา : 15 วันทําการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑและเงื่อนไข
1) บริษัทจัดการจะพิจารณาใช Notice Period สูงสุดไมเกิน 15 วันทําการ
2) บริษัทจัดการอาจใช Notice Period รวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได
ขอสงวนสิทธิ์
1) ในกรณีที่มีการใช Notice Period และมีเหตุที่ทําใหตองใชเครื่องมืออื่นดวย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคําสั่งที่
ไดจาก Notice Period นั้นเชนเดียวกับคําสั่งที่ไดตามปกติในวันที่ทํารายการดวย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Notice
Period รวมกับเครื่องมืออื่น ไดแก Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs, Redemption Gate, Side Pocket, Suspension
of Dealings และ/หรือเครื่องมืออื่น ๆ
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice Period ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไมเกิน
Notice Period สูงสุดที่กําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือผานทางชองทาง
อื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
การพิจารณาใชเครื่องมือ
1) บริษัทจัดการอาจใชดุลยพินิจในการใช Notice Period ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
2) บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชและกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งจะพิจารณาจากขอจํากัดดานสภาพคลองของกองทุนรวมและหรือสภาพคลองของตลาด
รวมถึงปจจัยอื่นๆ ที่สงผลกระทบตอสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ขอมูล
ประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อให
สามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช notice period บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางได
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใชเครื่องมือ Notice Period บริษัทจัดการอาจใชดุลยพินิจในการใชเครื่องมือ Notice Period
ใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง โดยอาจพิจารณากําหนดระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนา และ/หรือมูลคาการขายคืนหนวย
ลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกที่ตองแจงลวงหนา ใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ ภายใตขอมูลที่กองทุน
ปลายทางเปดเผย
เพดานการขายคืนหนวยลงทุน (redemption gate) :
กองทุนรวมทั่วไป
เพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมตํ่ากวารอยละ : 10.00 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
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หลักเกณฑและเงื่อนไข
1) บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ขั้นตํ่า ไมตํ่ากวา 10% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียด
วิธีการคํานวณที่บริษัทจัดการกําหนด
2) บริษัทจัดการจะกําหนด Gate Period สูงสุดไมเกิน 7 วันทําการ ในแตละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณที่บริษัท
จัดการกําหนด
3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate Threshold ในกรณีดังกลาว Redemption
Gate จะใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใด ที่สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลคาทรัพยสินสุทธิ
ทั้งหมดของกองทุน มีคาเทากับหรือมากกวา Gate Threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่ มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน คํานวณจาก มูลคาการซื้อหนวยลงทุน (Subscription) บวก มูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (Switch In) หัก
ดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (Redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (Switch Out) อยางไรก็
ตาม ในกรณีที่ Gate Threshold ถึงระดับที่บริษัทจัดการกําหนดและกองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที่จะไมใช Redemption Gate ได
4) บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดสวน (Pro-rata
Basis) ของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช Redemption Gate
5) บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแตละครั้งแตกตางกันได แต Redemption
Gate จะไมตํ่ากวา Redemption Gate ขั้นตํ่า และ Gate Period จะไมมากกวาระดับเพดานที่ระบุไวในโครงการ
6) คําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกสวนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการ รับซื้อคืนหนวย
ลงทุนถัดไป รวมกับคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหมตามสัดสวน (Pro-rata Basis) โดยไมมีการจัดลําดับกอนหลังของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปดใหยกเลิกคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกสวนที่
เหลือได เมื่อมีการจัดทําระบบงานรองรับแลวเสร็จ โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบผานทางเว็บไซตของบริษัท
จัดการ หรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
7) บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไมเกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
ณ วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ เวนแตกรณีที่กองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืน
หนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่ประกาศใช
8) บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบเมื่อมีการใช Redemption Gate โดยไมชักชา
9) ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลอง
อื่นได
ขอสงวนสิทธิ์
1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไมตํ่า
กวา Redemption Gate ขั้นตํ่าที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่ประกาศใช
3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการทํา Redemption Gate ไดแก การยกเลิก
Redemption Gate กอนระยะเวลาที่กําหนด การใชเครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เปนตน (ถามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม
สามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนในสวนที่เหลือได บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดที่คาง
อยูในรายการ และแจงผูถือหนวยลงทุนที่ถูกยกเลิกคําสั่งโดยไมชักชา
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั้น
การพิจารณาใชเครื่องมือ
1) บริษัทจัดการอาจใชดุลยพินิจในการใช Redemption Gate ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
2) บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณไมปกติ หรือประเมินวาสถานการณอาจจะ
ไมปกติ โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของสภาพคลองของกองทุนรวมและหรือสภาพคลองของตลาด รวมถึงปจจัยอื่นๆ
ที่สงผลกระทบตอสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน นอกจากนี้ บริษัทจัดการอาจกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้
สถานการณที่ไมปกติดวย Gate Threshold ได
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใชเครื่องมือ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจใชดุลยพินิจในการใชเครื่องมือ
Redemption Gate ใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง โดยอาจพิจารณากําหนดเพดานการขายคืนหนวยลงทุน และ/หรือ
ระยะเวลาที่ใช Redemption Gate ใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ ภายใตขอมูลที่กองทุนปลายทางเปดเผย
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- การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน (suspension of
dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการไดสูงสุดไมเกิน (วันทําการ) : 1
เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุ
สมผลวา จําเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความเห็นชอบจากผูดแลผลประโยชน
ู
กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกําหนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
(suspension of dealings) ไดดวยเหตุอื่นใดดังตอไปนี้ ซึ่งไมเกินกวากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
กําหนด
1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูลงทุนเฉพาะราย เนื่อง
จากปรากฏขอเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
(1) การกระทําทีเป
่ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไมวาจะเปน
กฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ
(2) การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
(3) การกระทําทีเป
่ นการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระสําคัญ
2.อยูในระหวางดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตนอันเนื่องมา
จาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย วาดวยการดํารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนสวนบุคคล การเปน
นายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรัพยทเป
ี่ นหนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญา
ซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทําไดไมเกิน 3 วันทําการ
10. กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนและราคาหนวยลงทุน : คํานวณของทุกสิ้นวันทําการ
และประกาศภายในวันทําการถัดไป
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการจะประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนและราคาหนวยลงทุนทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุน
สามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได และจัดใหมีขอมูลดังกลาวไว ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุก
แหงที่ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนใชซื้อขายหนวยลงทุน เวนแตในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะ
จัดใหมีขอมูลดังกลาวดวยหรือไมก็ได ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจดําเนินการดวยวิธีการใดๆ เพิ่มเติม เพื่อใหผูลงทุนทราบขอมูลดังกลาวได
เชน การประกาศทางหนังสือพิมพ เปนตน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว
บริษัทจัดการอาจไมคํานวณและไมประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
ของกองทุนรวม ในกรณีที่ตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศที่กองทุนรวมไดลงทุนในหลักทรัพยที่ซื้อขายในตลาดดังกลาวเกินกวา 10%
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม หรือกองทุนตางประเทศที่กองทุนไปลงทุนเกินกวา 10% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวมไมสามารถทําการซื้อขายไดตามปกติ หรือเหตุอื่นใดที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ เมื่อปรากฏเหตุดัง
กลาว บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวม ณ ที่
ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุด
คํานวณมูลคาดังกลาว พรอมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมนั้นใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบโดยพลัน
การใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลตางประเทศ เพื่อคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนเงินบาท ในกรณีที่มิไดมีการทําสัญญาประกันความเสี่ยง บริษัทจัดการจะใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลตาง
ประเทศ (Spot Rate) ที่ประกาศโดยเอเปกซ (Apex) ณ วันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ ที่เวลาประมาณ 16.00 น. โดยบริษัทจัดการจะ
ใชคากลางระหวางราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย เปนเกณฑในการคํานวณ
ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงคจะเปลี่ยนแปลงการดําเนินการดังกลาว บริษัทจัดการจะตองขอความเห็นชอบจากผูดูแลผล
ประโยชนกอนทุกครั้ง
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ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง บริษัทจัดการจะดําเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยวาดวยเรื่องการดําเนินการ
ในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนหรือราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง
ในกรณีที่ไดรับความเห็นชอบจากผูดแลผลประโยชน
ู
เนื่องจากมีเหตุจําเปนและสมควรที่อยูนอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ โดย
เหตุดังกลาวสงผลใหบริษัทจัดการไมไดรับขอมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพยสินที่กองทุนลงทุน หรือไมสามารถคํานวณหรือประกาศมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืน หนวยลงทุนได บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศสาเหตุ
และแนวทางปฏิบัติใหผูถือหนวยลงทุนทราบผานชองทาง ทีเ่ ขาถึงไดงายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูล
ในการตัดสินใจลงทุนได
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