รายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนเปิ ด ทิสโก ้ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ
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กองทุนเปด ทิสโก พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ
รายละเอียดโครงการจัดการ
1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปด ทิสโก พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : TISCO US Treasury Bond Fund
ชื่อยอโครงการ : TUSTREASURY
ประเภทโครงการ : กองทุนเปด
ประเภทการขาย : หลายครั้ง
การกําหนดอายุโครงการ : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใหโครงการสิ้นสุดลงหรือสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยไมตองขอมติความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน หากเปน
กรณีที่
1) มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตใหนําไปลงทุนในตางประเทศ
2) ผูจัดการกองทุนพิจารณาแลวเห็นวาสถานการณการลงทุนในตางประเทศไมเหมาะสม เชน ภาวะตลาดและเศรษฐกิจ มีความผันผวน
อยางรุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณไมปกติ เปนตน
3) กรณีอื่นใดที่มีเหตุใหเชื่อไดวาเปนการปกปองรักษาผลประโยชนของกองทุนและ/หรือผูถือหนวยลงทุน
ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูลงทุนทั่วไป
ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
วัตถุประสงคของโครงการ :
โครงการมีวัตถุประสงคที่จะตอบสนองความตองการของผูลงทุนไทยที่ตองการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพยตางประเทศ เพื่อไดรับผล
ตอบแทนที่เหมาะสมตามนโยบายการลงทุน ทั้งนี้ ผูลงทุนควรมีความเขาใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในตางประเทศได
2. ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารหนี้
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมฟดเดอร
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน iShares U.S. Treasury Bond ETF
ประเทศที่กํากับดูแลการเสนอขาย : สหรัฐอเมริกา ( UNITED STATES )
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : ไมกําหนด
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับตางประเทศ : กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน iShares U.S. Treasury Bond ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเปนกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange
Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย Cboe BZX ประเทศสหรัฐอเมริกา และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประเทศสหรัฐอเมริกา ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา (USD) โดยเฉลี่ยในรอบป
บัญชีไมนอยกวา 80% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
กองทุนหลักมีวัตถุประสงคในการสรางผลตอบแทนจากการลงทุน (กอนหักคาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดของกองทุนหลัก) ใหใกลเคียง
กับผลตอบแทนของดัชนี ICE U.S. Treasury Core Bond (ดัชนีอางอิง) ซึ่งเปนดัชนีที่ประกอบดวยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่ออก
เสนอขายแกประชาชนโดยทั่วไปที่มีอายุคงเหลือมากกวา 1 ปแตไมเกิน 30 ป และมีมูลคาหนาตั๋วอยางนอย 300 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ
อเมริกา ทั้งนี้ กองทุนหลักดังกลาวบริหารและจัดการโดย BlackRock Fund Advisors
กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เชน การทําสัญญาฟวเจอรส สัญญาออปชั่นบนสัญญาฟวเจอรส
สัญญาออปชั่น และสัญญาสวอป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทําใหกองทุนหลักสามารถสรางผลตอบแทนใหใกลเคียงกับดัชนีอางอิง รวมถึงเพื่อ
2/19

อํานวยความสะดวกและลดตนทุนในการทําธุรกรรมของกองทุนหลัก
สําหรับเงินลงทุนในตางประเทศสวนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย ตราสารทางการเงินอื่นๆ ตลอดจนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางในตางประเทศ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดหรือใหความเห็นชอบใหกองทุนลงทุนได โดยกองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มี
อันดับความนาเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผูออกตราสารตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (Non-Investment Grade) และตราสารที่ไมไดรับการจัด
อันดับความนาเชื่อถือที่ตัวตราสารและที่ผูออกตราสาร (Unrated) โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน และกองทุนอาจลงทุนใน
ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศกําหนด
ในสวนของการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หลักทรัพย ตราสารทางการเงินอื่นๆ ตลอดจนหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดหรือใหความเห็นชอบใหกองทุนลงทุนได โดยกองทุนจะไมลงทุนในตราสารที่มี
อันดับความนาเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผูออกตราสารตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (Non-Investment Grade) และตราสารที่ไมไดรับการจัด
อันดับความนาเชื่อถือที่ตัวตราสารและที่ผูออกตราสาร (Unrated) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไวซึ่งตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถือที่ตัวตราสาร
หรือที่ผูออกตราสารตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (Non-Investment Grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารนั้นไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ตัว
ตราสารหรือที่ผูออกตราสารในอันดับที่สามารถลงทุนได (Investment Grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเทานั้น และกองทุนอาจลงทุนใน
ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efﬁcient Portfolio
Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎขอบังคับ และปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน ทิศทางราคาหลักทรัพย อัตรา
ดอกเบี้ย และสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงคาใชจายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา เปนตน
กองทุนอาจใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการจึงอาจมีความ
เสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินจากการที่กองทุนนําเงินบาทไปซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนหลักในตลาดหลักทรัพย Cboe BZX เปน
สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา ซึ่งมูลคาของกองทุนอาจจะไดรับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทและสกุลเงินดอลลารสหรัฐ
อเมริกาที่กองทุนไปลงทุน และทําใหผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได
โดยตัวอยางของการปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน เชน กรณีที่คาเงินสกุลดอลลารสหรัฐอเมริกามีแนวโนมออนคาลง บริษัทจัดการ
อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในสัดสวนที่มากกวากรณีที่คา
เงินสกุลดอลลารสหรัฐอเมริกามีแนวโนมแข็งคา อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา เพื่อปองกันความ
เสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในสัดสวนที่นอย หรืออาจพิจารณาไมปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ ในกรณีที่คาเงินสกุลดอลลารสหรัฐอเมริกามีแนวโนมแข็งคา ซึ่งการทําธุรกรรมปองกันความเสี่ยงอาจมีตนทุนโดยทําใหผลตอบแทน
ของกองทุนโดยรวมลดลงจากตนทุนที่เพิ่มขึ้น
ในภาวะปกติเงินลงทุนสวนใหญของกองทุนจะถูกนําไปลงทุนในตางประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุน อยางไรก็ตาม ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบงประเภทของกองทุน บริษัท
จัดการจะดําเนินการแกไขสัดสวนการลงทุนของกองทุนใหเปนไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแตวันที่สัดสวนการลงทุนของ
กองทุนไมเปนตามนโยบายการลงทุน เวนแตบริษัทจัดการจะไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนใหเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนในกําหนด
เวลาดังกลาว
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน iShares U.S. Treasury Bond ETF นั้นไมเหมาะสมอีกตอไป
โดยอาจสืบเนื่องจากการไดรับผลกระทบจากภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณไมปกติตางๆ และ/หรือ
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินหรือการลงทุนในตางประเทศ และ/หรือ มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่นๆ ของกองทุนหลัก
เชน การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน ลักษณะกองทุน อัตราคาธรรมเนียม การลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นใดที่ขัดตอ
หลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เปนตน และ/หรือผลตอบแทนหรือความเสี่ยงของกองทุนหลักไมเปนไปตามที่คาดไว
และ/หรือกองทุนหลักมีผลตอบแทนตํ่ากวาผลตอบแทนของกองทุนตางประเทศอื่นๆ และ/หรือผลตอบแทนของกองทุนหลักตํ่ากวาดัชนีชี้วัด
และ/หรืออัตราคาธรรมเนียมของกองทุนหลักเพิ่มสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญจนอาจสงผลกระทบตอกองทุน และ/หรือกองทุนหลักมีการเรียก
เก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายอื่นใดจนอาจสงผลกระทบตอกองทุน และ/หรือกองทุนหลักไมไดลงทุนตามธีมการลงทุนที่กําหนดไว
และ/หรือกองทุนหลักมีสภาพคลองลดลงอยางมีนัยสําคัญและอาจสงผลกระทบตอกองทุน และ/หรือกองทุนหลักเลิกกองทุน และ/หรือไม
สามารถลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนดังกลาวไดอีกตอไป และ/หรือไมสามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย Cboe BZX ไดอีกตอไป
และ/หรือ กองทุนหลักดังกลาวมีการกระทําผิดตามความเห็นของหนวยงานกํากับดูแลของกองทุนตางประเทศ หรือราคาปดของกองทุนหลัก
มีความผันผวนจากราคาซื้อขายระหวางวันอยางมีนัยสําคัญ และ/หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่สงผลกระทบหรือความเสียหายตอกองทุน
และ/หรือกองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักเกินกวา 25% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก หรือมีการลงทุนในกองทุนหลักเกินกวา
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หลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เปนตน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศอื่นใดที่มีนโยบายการลงทุนใกลเคียงกันตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะไมขัด
กับวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกองทุน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือ
หนวยลงทุนแลว โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการ
ซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุน iShares U.S. Treasury Bond ETF เปนตลาดหลักทรัพยอื่นนอกเหนือจากตลาดหลักทรัพย Cboe BZX
ในภายหลังได โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะรายงานใหสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ และปด
ประกาศใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วันกอนดําเนินการดังกลาว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน
หนวยลงทุน และลงประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนในอนาคตเปน Fund of Funds หรือลงทุนในตราสาร
หนี้ตางประเทศโดยตรง โดยไมทําใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Proﬁle) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดย
ขึ้นอยูกับสถานการณตลาด ขอจํากัดหรือเงื่อนไขในการลงทุน และตองเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการแจงผูถือหนวยลงทุนลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยการปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต
ของบริษัทจัดการกอนดําเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกลาว
ลักษณะสําคัญของกองทุน iShares U.S. Treasury Bond ETF (กองทุนหลัก) มีดังนี้
ชื่อ
ประเภท
ดัชนีอางอิง

iShares U.S. Treasury Bond ETF
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)
ดัชนี ICE U.S. Treasury Core Bond
กองทุนมุงเนนการลงทุนเพื่อสรางผลตอบแทนจากการลงทุน (กอนหักคาธรรมเนียมและคาใชจายของ
วัตถุประสงคการ กองทุน) ใหใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี ICE U.S. Treasury Core Bond (ดัชนีอางอิง) ซึ่งเปนดัชนีที่
ประกอบดวยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่ออกเสนอขายแกประชาชนโดยทั่วไปที่มีอายุคงเหลือมากกวา 1
ลงทุน
ปแตไมเกิน 30 ป และมีมูลคาหนาตั๋วอยางนอย 300 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา โดยไมรวมมูลคาที่
ถือหรือถูกซื้อโดยธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา
กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพยที่เปนสวนประกอบของดัชนีอางอิงอยางนอย 80% ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด
ของกองทุน และกองทุนจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่พิจารณาแลวเห็นวาจะสามารถสรางผล
ตอบแทนจากการลงทุนใหใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอางอิง อยางนอย 90% ของมูลคาทรัพยสิน
ทั้งหมดของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาฟวเจอรส และ/หรือสัญญาออปชั่น และ/หรือ
สัญญาสวอป ในสัดสวนไมเกิน 10% ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมดของกองทุน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยสราง
ผลตอบแทนใหใกลเคียงกับดัชนีอางอิง
กลยุทธการ
ลงทุน

กองทุนจะใชกลยุทธในการบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive) ในการสรางผลตอบแทนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
การลงทุนของกองทุน โดยที่ปรึกษาการลงทุนจะใชกลยุทธการลงทุนที่เรียกวา “Representative Sampling
Indexing Strategy” ในการบริหารกองทุน ซึ่งกลยุทธดังกลาว กองทุนจะเลือกลงทุนในหลักทรัพยบางตัวที่
พิจารณาแลวเห็นวาสามารถใชเปนตัวแทนของหลักทรัพยทั้งหมดที่เปนสวนประกอบของดัชนีอางอิงได ทั้งนี้
หลักทรัพยที่กองทุนเลือกลงทุนจะมีลักษณะในภาพรวมเหมือนกับหลักทรัพยทั้งหมดที่เปนสวนประกอบของ
ดัชนีอางอิง ทั้งในสวนของลักษณะการลงทุน (ที่ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด
และนํ้าหนักตามหมวดอุตสาหกรรม เปนตน) ลักษณะพื้นฐาน (เชน ความผันผวนของผลตอบแทน อายุเฉลี่ย
วันครบกําหนดอายุ การจัดอันดับความนาเชื่อถือ และผลตอบแทนของตราสาร เปนตน) และสภาพคลองของ
หลักทรัพย

วันที่จดทะเบียน 14 กุมภาพันธ 2555
จัดตั้งกองทุน
ตลาดหลักทรัพย
ที่จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย Cboe BZX
ซื้อขาย
รหัสหลักทรัพย GOVT
วันทําการซื้อขาย ทุกวันทําการ
สกุลเงินพื้นฐาน
และสกุลเงินที่ใช ดอลลารสหรัฐอเมริกา (USD)
ในการซื้อขาย
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นโยบายการจาย รายเดือน
เงินปนผล
บริษัทจัดการ
(Investment BlackRock Fund Advisors
Adviser)
ผูดูแลงานดาน
ปฏิบัติการ, ผู
เก็บรักษา
ทรัพยสินและ
นายทะเบียน State Street Bank and Trust Company
หนวยลงทุน
(Administrator,
Custodian &
Transfer
Agent)
ผูสอบบัญชี
PricewaterhouseCoopers LLP
(Auditor)
แหลงขอมูล https://www.ishares.com/us/products/239468/ishares-us-treasury-bond-etf
คาธรรมเนียมและคาใชจายของกองทุนหลัก
รายการ

อัตราที่เรียกเก็บ

% ตอปของ NAV
สัดสวนคาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดโดยประมาณ

0.05%

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

0.05%

หมายเหตุ : ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นวาไมมีนัยสําคัญ บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิที่จะ
แกไขเพิ่มเติมโครงการใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และจะแจง
ใหผูถือหนวยลงทุนทราบ
ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับดัชนี ICE U.S. Treasury Core Bond
1. ดัชนี ICE U.S. Treasury Core Bond เปนดัชนีที่สะทอนผลการดําเนินงานของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบดวยพันธบัตร
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่ออกเสนอขายแกประชาชนโดยทั่วไปที่มีอายุคงเหลือมากกวา 1 ปแตไมเกิน 30 ป และมีมูลคาหนาตั๋วอยางนอย 300
ลานเหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา โดยไมรวมมูลคาที่ถือหรือถูกซื้อโดยธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
ที่เปนสวนประกอบของดัชนีจะตองถูกเสนอขายในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาและมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งตราสารดังกลาว
จะไมรวมถึงตราสารที่มีการจายผลตอบแทนอางอิงกับเงินเฟอ ตั๋วเงินเพื่อบริหารกระแสเงินสด (Cash Management Bills) ตั๋วเงินคลัง หนี้
ที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐที่มีหรือไมมีรัฐบาลเปนผูคํ้าประกัน และพันธบัตรรัฐบาลประเภทไมจายดอกเบี้ย (Zero Coupon) ที่ถูกแยกออก
จากพันธบัตรรัฐบาลที่มีการจายดอกเบี้ย
2. ดัชนี ICE U.S. Treasury Core Bond เปนดัชนีที่มีการกําหนดวิธีการคํานวณไวอยางชัดเจน คือ ใชวิธี Market Capitalization ในการ
คํานวณ ซึ่งจะใชมูลคาตลาดของตราสารในการถวงนํ้าหนัก โดยมูลคาดังกลาวไมรวมถึงสวนที่รับซื้อหรือออกเสนอขายโดยธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ดัชนีจะใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา (USD) ในการคํานวณ และรายชื่อหลักทรัพยที่เปนสวนประกอบของดัชนีจะมี
การปรับปรุงทุกวันทําการสุดทายของแตละเดือน
3. ดัชนี ICE U.S. Treasury Core Bond เปนดัชนีที่ถูกจัดทําขึ้นโดยบริษัท ICE Data Indices, LLC ซึ่งเปนสถาบันที่เปนอิสระจากกองทุน
หลักและบริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก
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4. ดัชนี ICE U.S. Treasury Core Bond มีการเผยแพรขอมูลและแสดงคาดัชนีอยางตอเนื่องผานสื่อที่นักลงทุนสามารถเขาถึงขอมูลได เชน
https://indices.theice.com
3. ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินทุนโครงการ
จํานวนเงินทุนโครงการเริ่มตน : 2,000,000,000.00 บาท
นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี
ในระหวางระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนมากกวาจํานวนเงินทุน : เปนจํานวนรอยละ
15.0 ของจํานวนเงินทุนโครงการ
มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 10.0000 บาท
จํานวนหนวยลงทุนเริ่มตน : 200,000,000.0000 หนวย
ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม : 4. การบริหารจัดการกองทุน
การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน
วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) :
- การลดความเสี่ยง (Hedging)
- ที่มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไมซับซอน
วิธีการในการคํานวณ Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราสวนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไมเกินรอยละ : 100.0
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ลงทุน
กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : กองทุนไทยมุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก สวนกองทุนหลัก
มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management)
ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน
5. การแบงชนิดหนวยลงทุน (class of unit) : ไมมี
6. การจายเงินปนผล
นโยบายการจายเงินปนผล : ไมจาย
หลักเกณฑการจายเงินปนผล : กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :
โครงการจะไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน แตจะนําผลกําไรไปลงทุนตอเพื่อใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้น
7. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน
มูลคาขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด
จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด
วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผูถือหนวยลงทุน
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทําการ
การรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา
รายละเอียดเพิ่มเติม :
1) วันทําการซื้อขาย หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนหลักและ/หรือวันทําการของประเทศที่
กองทุนหลักลงทุน และ/หรือวันทําการของประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนในตางประเทศ (ถามี) และ/หรือเปนวันทําการที่สามารถทําการ
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ชําระราคาและสงมอบหลักทรัพย และ/หรือวันทําการที่บริษัทจัดการไมไดรับผลกระทบจากการชําระคาซื้อขายหลักทรัพยในตางประเทศ
และ/หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกําหนด
2) วันหยุดทําการในตางประเทศ หมายถึง วันหยุดทําการของบริษัทจัดการในตางประเทศ และ/หรือวันหยุดทําการของกองทุนรวมตาง
ประเทศที่กองทุนลงทุน และ/หรือวันหยุดทําการของประเทศที่กองทุนรวมตางประเทศลงทุน และ/หรือวันหยุดทําการของประเทศที่
เกี่ยวของกับการลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ (ถามี)
3) บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนดวันที่มิใชวันทําการซื้อขายเพิ่มเติม ซึ่งจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยการลงประกาศบนเว็บไซต
ของบริษัทจัดการ รวมถึงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวันที่มิใชวันทําการซื้อขายดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงใหทราบโดยการลงประกาศบน
เว็บไซตของบริษัทจัดการ
4) บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนจํานวนทั้งหมดที่ผูถือหนวยลงทุนไดมีคําสั่งขายคืนไว และจะชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผู
ถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของวันทําการซื้อขายของกองทุน โดยไมนับรวมวัน
หยุดทําการของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตางประเทศที่มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูประกอบ
ธุรกิจที่เกี่ยวของในตางประเทศ ซึ่งจะสงผลกระทบตอการชําระราคา
เงื่อนไข ขอจํากัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :
การชําระคารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน :
1) บริษัทจัดการอาจชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินได ตามเงื่อนไขใดเงื่อนไข
หนึ่งดังตอไปนี้
(1) การชําระคาขายคืนหนวยลงทุนดังกลาว มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูถือหนวยลงทุนนําหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นนั้นไปชําระเปนคาซื้อ
หนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ
(2) บริษัทจัดการไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน
(3) ผูถือหนวยลงทุนตกลงรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการกองทุนรวมไดรับมติ
พิเศษใหชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินได
2) ในการพิจารณาจัดสรรหลักทรัพยหรือทรัพยสิน เพื่อชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการ
จะยึดหลักใหมีการดําเนินการที่เหมาะสม เปนธรรม ตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเปนสําคัญ โดยจะพิจารณาจากปจจัย ดังตอ
ไปนี้
(1) มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยหรือทรัพยสิน (Mark to Market)
(2) อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ลงทุน (Duration)
(3) สัดสวนการลงทุน
(4) สภาพคลองของตราสาร
(5) อันดับความนาเชื่อถือของตราสาร (Credit Rating)
อยางไรก็ตาม ในกรณีที่มีขอจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพยหรือทรัพยสิน เชน กรณีที่ผูออกตราสารมีการกําหนดเงื่อนไขที่ไมอนุญาตให
กองทุนแบงหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่กองทุนถืออยูทั้งหมดที่ออกโดยผูออกตราสารรายนั้นได เปนตน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช
ดุลยพินิจในการจัดสรรหลักทรัพยหรือทรัพยสินตามวิธีการที่บริษัทจัดการพิจารณาวาเหมาะสม เปนธรรม ตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุน
รวมทุกราย
3) ในกรณีที่บริษัทจัดการจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสรร
หลักทรัพยตามขั้นตอนดังตอไปนี้
(1) บริษัทจัดการจะคํานวณมูลคาหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นที่จะนํามาชําระเปนคาขายคืนหนวยลงทุนแทนเงินใหแกผูขายคืนหนวยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลคายุติธรรมที่บริษัทจัดการใชในการคํานวณราคาหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นนั้น ณ วันทําการซื้อขายหนวยลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพยใหเปนไปตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนที่ขายคืนหนวยลงทุน และสัดสวนตามมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยแตละตัวใน
พอรตการลงทุน ณ วันที่ผูถือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุน และหากมีสวนตางจะชําระเปนเงินสด โดยมีวิธีการคํานวณ ดังนี้
1. คํานวณจํานวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนที่กองทุนตองชําระใหแกผูถือหนวยลงทุน และสัดสวนการถือหนวยลงทุนที่ขายคืนหนวยลงทุน
2. คํานวณสัดสวนตามมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยแตละตัวในพอรตการลงทุน เพื่อพิจารณาวาหลักทรัพยแตละตัวคิดเปนสัดสวนเทาใด
ของพอรตการลงทุนทั้งหมด
3. จัดสรรหลักทรัพยใหแกผูถือหนวยลงทุนตามสัดสวนการถือหนวยลงทุน ที่ขายคืนหนวยลงทุน โดยพิจารณาจากปจจัยตามขอ 2) เพื่อใหผู
ถือหนวยลงทุนไดรับสัดสวนหลักทรัพยในแตละผูออกหรือคูสัญญา อายุเฉลี่ยของ ตราสารหนี้ที่ลงทุน อัตราดอกเบี้ยหรืออัตราผลตอบแทน
รวมถึงอันดับความนาเชื่อถือของตราสารที่ใกลเคียงกันกับพอรตการลงทุนของกองทุนมากที่สุด
(2) บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพยใหแกผูถือหนวยลงทุน โดยในกรณีที่มูลคาของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นที่จะจัดสรรใหแก
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ผูขายคืนหนวยลงทุนมีมูลคานอยกวาจํานวนเงินที่ผูขายคืนหนวยลงทุนจะไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะจัดสรร
หลักทรัพยที่คํานวณไดตามขอ 3) (1) ใหแกผูขายคืนหนวยลงทุน และจะทําการชําระสวนตางระหวางมูลคาเปนเงินสดใหแกผูขายคืนหนวย
ลงทุน
ในกรณีที่กองทุนมีเงินสดคงเหลือไมเพียงพอตอการชําระคืนสวนตางตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะทําการชําระสวนตางใหแกผูขายคืน
หนวยลงทุน เมื่อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นวันทําการใดถัดจากวันนั้น
หมายเหตุ : สวนตางระหวางมูลคาเทากับจํานวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนที่ผูขายคืนหนวยลงทุนพึงไดรับ หักดวยมูลคาหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอื่นที่ตองการจัดสรรใหแกผูขายคืนหนวยลงทุน
(3) กรณีที่มีผูขายคืนหนวยลงทุนที่รับคาขายคืนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินมากกวา 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนิน
การจัดสรรหลักทรัพยหรือทรัพยสินตามวิธีการที่กําหนดในขอ 3) (1)
(4) กรณีการจายเงินสวนตางระหวางมูลคาตามขอ 3) (2) ใหแกผูขายคืนหนวยลงทุนที่รับคาขายคืนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพยหรือทรัพยสิน
อื่นแทนเงินที่มีจํานวนผูขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวมากกวา 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินสวนตางดังกลาวใหแกผูขายคืนหนวย
ลงทุนที่มีมูลคาขายคืนหนวยลงทุนนอยที่สุดกอนตามลําดับ
4) วิธีการสงมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการสงมอบหลักทรัพยไปยังบัญชีที่ผูถือหนวยลงทุนเปดไวกับบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือ
ธนาคารแหงประเทศไทย หรือผูรับฝากทรัพยสินหรือตัวแทนเก็บรักษาทรัพยสินของผูถือหนวยลงทุน โดยในสวนที่เปนเงินนั้น บริษัทจัดการ
จะดําเนินการโอนเขาบัญชีรับชําระคาขายคืนที่ผูถือหนวยลงทุนใหไวกับบริษัทจัดการ
การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน :
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปดไดใน
กรณีดังตอไปนี้
1) บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีที่เขาเหตุดังตอไปนี้ โดยไดรับความเห็นชอบของผูดูแลผล
ประโยชนแลว
(1) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จายโอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางสมเหตุสมผลหรือ
(2) มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูนอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการ
2) มีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลว แตในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไมไดชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัท
จัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลัง
และรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแต 1 สตางคขึ้นไป
และคิดเปนอัตราตั้งแต 0.5% ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตอง
3) มีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมได
รับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแต 1 สตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราตั้งแต 0.5% ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตอง
การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนตาม 1) 2) หรือ 3) บริษัทจัดการอาจเลื่อนไดไมเกิน 10 วันทําการ
นับตั้งแตวันทําการถัดจากวันที่มีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนนั้น เวนแตไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการ
จะดําเนินการดังตอไปนี้
1) ประกาศการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของผู
สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทุน และแจงใหผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนทราบโดยพลัน
2) แจงการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื่องดังกลาว พรอมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการไดรับ
ความเห็นชอบหรือการรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผูดูแลผลประโยชนใหสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายใหผูดูแลผลประโยชนดําเนินการดังกลาวแทนก็ได
3) ในระหวางการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน หากมีผูถือหนวยลงทุนสั่งขายคืนหนวยลงทุนในชวงเวลาดังกลาว บริษัท
จัดการจะตองรับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้น โดยตองชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนตามลําดับวันที่สงคําสั่งขายคืนกอนหลัง
เงื่อนไขและขอจํากัดในการจัดสรรและการโอนหนวยลงทุน :
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาเพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนรวมหรือของผูถือหนวยลงทุนหรือชื่อเสียงหรือความ
รับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตเพียงบางสวนหรือทั้งหมดก็ได
โดยไมจําเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา เวนแตเขาขอยกเวนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เงื่อนไข ขอจํากัด การไมขายไมรับซื้อคืนไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่ง :
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1) อยูในระหวางดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขาของผูถือหนวยลงทุนที่ซื้อหรือสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนเขากองทุน ผานบัญชีบริษัทหลักทรัพยแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน (Omnibus Account) ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ
3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขาหรือปฏิเสธหรือระงับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนเขาของผูถือหนวยลงทุน ในกรณีที่มีขอจํากัดในการลงทุนในกองทุนหลัก เชน กรณีที่กองทุนหลักที่กองทุนลงทุน ปดรับคําสั่งซื้อ
หนวยลงทุนเปนการชั่วคราว (Soft Close) หรือเปนการถาวร (Hard Close) ซึ่งสงผลทําใหกองทุนไมสามารถลงทุนในกองทุนหลักเพิ่มเติม
ได หรือในกรณีที่คําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขาดังกลาว อาจสงผลทําใหกองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักเกินกวา 25% ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก หรือมีการลงทุนในกองทุนหลักเกินกวาหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด หรือใน
กรณีที่อุปทานของทรัพยสินที่จะลงทุนมีจํากัด ทําใหสงผลกระทบตอผลตอบแทนที่จะไดรับจากการลงทุน
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขาเปนการชั่วคราวหรือถาวร ตามที่บริษัทจัดการเห็น
สมควร โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยปดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือในเว็บไซตของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา
เปนการถาวร บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 7 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันหยุดรับคําสั่งซื้อคํา
สั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขาเปนการถาวร
8. คาธรรมเนียมและคาใชจาย
8.1 คาธรรมเนียมรวม
ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไมเกินรอยละ : 5.0 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยของรอบ
ระยะเวลาบัญชีของกองทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม : 8.2 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 3.0 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.2 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.5 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไมมี
คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่นๆ : มี
ประมาณการคา ในอัตราไมเกินรอยละ 1.3 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :
มูลคาทรัพยสินสุทธิ หมายถึง มูลคาทรัพยสินทั้งหมดหักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลคาหนี้สินทั้งหมดไมรวมคาธรรมเนียมการ
จัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน ณ วันที่คํานวณ
รายละเอียดคาธรรมเนียมอื่น ๆ
1) คาใชจายตางๆ ในการจัดตั้งกองทุนรวม เชน คาธรรมเนียมหรือคาใชจายในการยื่นคําขออนุมัติจัดตั้งกองทุน คาธรรมเนียมการจด
ทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม คาธรรมเนียมการเพิ่มจํานวนเงินทุนโครงการ เปนตน ตามที่จายจริง
2) คาโฆษณาประชาสัมพันธ ไดแก คาใชจายในการจัดทําโฆษณาและประชาสัมพันธ คาสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธกองทุน คาใชจาย
ดานการตลาด คาอบรมเผยแพรความรู ตลอดจนการจัดสัมมนาแนะนํากองทุน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการโฆษณา
ประชาสัมพันธ (ถามี) ทั้งนี้ ไมเกิน 0.50% ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
3) คาใชจายทุกประเภทอันเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในตางประเทศ คาใชจายของศูนยรับฝากตางประเทศ คาใชจายในการใชบริการจาก
ตัวแทนเก็บรักษาทรัพยสิน คาใชจายของผูดูแลผลประโยชนหรือตัวแทนเก็บรักษาทรัพยสินของผูดูแลผลประโยชนในการติดตอกับ
บุคคลภายนอกเพื่อใหสามารถลงทุนในตราสารที่ออกจําหนายในตางประเทศรวมถึงคาใชจายและคาธรรมเนียมอื่นใดเพื่อใหกองทุน
สามารถลงทุนในหลักทรัพยดังกลาวได ตามที่จายจริง
4) คาสัญญาฟวเจอรส สัญญาฟอรเวิรด หรือสัญญาสวอปที่อางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตามที่จายจริง
5) คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย คาใชจายและ/หรือคาธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับการโอนหรือรับโอนหลักทรัพย ตามที่
9/19

จายจริง เชน คาอากรแสตมป คานายหนาซื้อขายหลักทรัพย เปนตน
6) คาใชจายและ/หรือคาธรรมเนียมในการมีบัญชีจองซื้อหนวยลงทุน บัญชีกองทุนรวม บัญชีจายคารับซื้อคืนหนวยลงทุน บัญชีจายเงิน
ปนผล หรือบัญชีอื่นๆ ที่เปดไวกับธนาคาร คาใชจายและ/หรือคาธรรมเนียมในการจัดการเงินคาจองซื้อหรือคาซื้อหนวยลงทุน คาใชจาย
และ/หรือคาธรรมเนียมในการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน การจายเงินปนผล ตามที่จายจริง เชน คาธรรมเนียมตางๆ ที่ธนาคารเรียก
เก็บ คาอากรแสตมป คาไปรษณียากร คาสมุดเช็ค เปนตน
7) คาใชจายในการจัดทํา จัดพิมพ จัดแปลเอกสารที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการกองทุนรวม รวมถึงคาไปรษณียากร และคาใชจายในการจัด
สงเอกสารและรายงานถึงผูถือหนวยลงทุน ตามที่จายจริง ดังตอไปนี้
(1) แบบฟอรมตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม เชน ใบคําขอเปดบัญชี คําสั่งซื้อ คําสั่งขาย คําสั่งสับเปลี่ยน คําขอโอนหนวยลงทุน
หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน บัตรตัวอยางลายมือชื่อ ใบแจงยอดการซื้อขายหนวยลงทุน (Statement) แบบฟอรม Cheque
Voucher สําหรับบัญชีกองทุนรวม บัญชีจองซื้อหนวยลงทุน บัญชีจายคารับซื้อคืนหนวยลงทุน และบัญชีจายเงินปนผล เปนตน
(2) หนังสือชี้ชวน รายงานประจําป รายงานรอบ 6 เดือน และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม หนังสือบอกกลาวขาวสาร
จดหมายขาว และสารสัมพันธใหแกผูถือหนวยลงทุน รวมถึงรายงานที่บริษัทจัดการจัดทําขึ้นหรือมีหนาที่จัดทําขึ้นตามที่สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด
8) คาลงประกาศตางๆ ในหนังสือพิมพรายวัน ที่บริษัทจัดการจัดทําขึ้น หรือมีหนาที่จัดทําขึ้นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด ตามที่จายจริง เชน คาประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวย
ลงทุน ราคาขาย และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนทางหนังสือพิมพ คาประกาศปดสมุดทะเบียนเพื่อจายเงินปนผล เปนตน
9) คาใชจายอันเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแกไขโครงการ ตามที่จายจริง เชน คาใชจายในการลงประกาศหนังสือพิมพ การจัด
ประชุมผูถือหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน เปนตน ตลอดจนคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นตามที่ สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด
10) คาตอบแทนผูสอบบัญชี คาธรรมเนียมในการยืนยันยอดแกผูสอบบัญชี คาใชจายอื่นๆ ที่ผูสอบบัญชีเรียกเก็บนอกเหนือจากคา
ตอบแทนผูสอบบัญชี คาที่ปรึกษากฎหมาย คาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคําสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด ตามที่จายจริง รวมถึงคาใชจายใน
การเซ็นสัญญาตางๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม ตามที่จายจริง
11) คาใชจายตามที่จายจริง ซึ่งเกิดขึ้นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื่อการรับชําระหนี้ใดๆ ของกองทุนรวม และคาใชจาย
ที่เกิดขึ้นจากการติดตามผูถือหนวยเพื่อรับสิทธิประโยชนจากเงินลงทุน เชน เงินคาขายคืนหนวยลงทุน และเงินปนผล เปนตน
12) คาตอบแทนผูชําระบัญชี คาตอบแทนผูดูแลผลประโยชน คาใชจายในการวางทรัพย รวมถึงคาใชจายอื่น ๆ ตามที่จายจริง ที่เกิดขึ้น
ในระหวางการชําระบัญชีกองทุนรวมจนถึงการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
13) คาใชจาย (ถามี) ในการดําเนินคดีของผูดูแลผลประโยชนที่ฟองรองใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่หรือเรียกคาสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จาย
จริง
14) คาใชจายในการดําเนินการเพื่อใหกองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพยตางๆ ได เชน คาใชจายในการแปลเอกสาร คาใชจายในการ
รับรองเอกสาร คาใชจายสําหรับการเปดบัญชีเพื่อลงทุนในหลักทรัพยตางๆ เปนตน ตามที่จายจริง
15) คาใชจายเกี่ยวกับการใชดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงดัชนีอื่น ๆ สําหรับอางอิงในกองทุนตามที่จายจริง
16) คาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการกองทุนรวม ตามที่จายจริง
หมายเหตุ :
อัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดที่
เกี่ยวเนื่องกับคาธรรมเนียมหรือคาใชจายขางตนแลว
8.3 คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end fee)
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน : ไมมี
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ประมาณการคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 2.5 ของมูลคาหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end fee)
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 2.5 ของมูลคาหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (Switching in)
อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราคาธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจากกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการ
เดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น
ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนด
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขาในอัตราไมเกินรอยละ 2.5 ของมูลคาหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (Switching out)
อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : อัตราคาธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวม
ภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น
ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนด
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในอัตราไมเกินรอยละ 2.5 ของมูลคาหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน : มี
คาธรรมเนียม : 30.0 บาท
ตอหนวยลงทุน : 10000.0 หนวย
หรือเศษของ : 10000.0 หนวย
คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน : มี
ฉบับละ : 50.0 บาท
คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่น : มี
คาธรรมเนียมอื่นๆ : คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย เมื่อสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ในอัตราไมเกิน รอยละ ของมูลคาหนวยลงทุน : 1.0
ตามที่จายจริง
รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน) :
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน และ/หรือคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน จากผูลงทุนแตละกลุมใน
อัตราที่ไมเทากัน โดยบริษัทจัดการจะแจงรายละเอียดใหทราบในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม และลงประกาศในเว็บไซตของ
บริษัทจัดการ
อัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และคาใชจาย
ในการซื้อขายหลักทรัพยขางตนไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแลว
รายละเอียดคาธรรมเนียมอื่น ๆ
1) คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย เมื่อสั่งซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมในอัตราไมเกิน 1.00% ของมูลคาหนวยลงทุนที่สั่งซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน โดยจะคํานวณรวม
ไปในราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน เพื่อนําเงินดังกลาวไปชําระเปนคาใชจายหรือคาธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือสั่งขาย
หลักทรัพย เชน คาธรรมเนียมนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ภาษีมูลคาเพิ่ม หรืออื่นๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขาย
หลักทรัพย
2) คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย เมื่อมีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมในอัตราไมเกิน 1.00% ของมูลคาหนวยลงทุนที่สั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (Switching In)
หรือสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (Switching Out) โดยจะคํานวณรวมไปในราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน เพื่อนําเงินดัง
กลาวไปชําระเปนคาใชจายหรือคาธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย เชน คาธรรมเนียมนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ภาษี
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มูลคาเพิ่ม หรืออื่นๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย
3) อัตราคาธรรมเนียมอื่นๆ เพื่อชําระเงินคาจองซื้อหรือคาซื้อหนวยลงทุน ที่อาจเรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุน (ถามี) เชน อัตราคา
ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการใชบริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด เปนตน
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 การเปดเผยขอมูลจะกระทําโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาว
การลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใหแตกตางไปจากโครงการ ใหถือวาสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบการแกไข
เพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกลาวเมื่อบริษัทจัดการไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว
2) กรณีเพิ่มคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงคจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไวในโครงการ บริษัทจัดการจะคํานึง
ถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ และจะเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบ
ลวงหนาอยางทั่วถึงดวยวิธีการที่เหมาะสมอันทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นไมเกินกวาอัตราที่ระบุไวในโครงการ บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลดัง
กลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้น
(2) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นเกินกวาอัตราที่ระบุไวในโครงการ ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลายอนหลัง 1 ป
นับแตวันที่บริษัทจัดการประสงคจะขึ้นคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาว บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑดังนี้
1. ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นไมเกินกวาอัตรา 5% ของอัตราที่ระบุไวในโครงการดังกลาวบริษัทจัดการ
จะเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วันกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่เพิ่มขึ้นดังกลาว
2. ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นเกินกวาอัตรา 5% ของอัตราที่ระบุไวในโครงการดังกลาว บริษัทจัดการ
จะตองไดรับมติพิเศษ
ในการเปดเผยขอมูลตามวรรคหนึ่ง 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 :
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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
ระยะเวลาถือครองหนวยลงทุน และ/หรือมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก และ/หรืออัตรา
Liquidity Fee ที่เรียกเก็บใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ ภายใตขอมูลที่กองทุนปลายทางเปดเผย เชน หนังสือชี้ชวน
ของกองทุนปลายทาง เปนตน
การปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing pricing) :
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 5.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
ดวยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑและเงื่อนไข
1) บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา Swing Factor สูงสุดไมเกิน 5% ของมูลคาหนวยลงทุน
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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 เชน หนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง เปนตน
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
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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
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 เชน หนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง เปนตน
- การกําหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัดในการรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
ระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (notice period) :
กองทุนรวมทั่วไป
เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยลงทุนมูลคาเกินกวา : 10.00 % ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
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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 เชน หนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง เปนตน
เพดานการขายคืนหนวยลงทุน (redemption gate) :
กองทุนรวมทั่วไป
เพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมตํ่ากวารอยละ : 10.00 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
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
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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 เชน
หนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง เปนตน
- การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน (suspension of
dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการไดสูงสุดไมเกิน (วันทําการ) : 5
เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุ
สมผลวา จําเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกําหนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
(suspension of dealings) ไดดวยเหตุอื่นใดดังตอไปนี้ ซึ่งไมเกินกวากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
กําหนด
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1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูลงทุนเฉพาะราย เนื่อง
จากปรากฏขอเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
(1) การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไมวาจะเปน
กฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ
(2) การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
(3) การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระสําคัญ
2.อยูในระหวางดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตนอันเนื่องมา
จาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย วาดวยการดํารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนสวนบุคคล การเปน
นายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญา
ซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทําไดไมเกิน 3 วันทําการ
10. กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนและราคาหนวยลงทุน :
คํานวณภายใน : 1 วันทําการ
และประกาศภายใน : 2 วันทําการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
เนื่องจากกองทุนมีนโยบายการลงทุนที่เนนลงทุนในตางประเทศเปนหลัก มีการลงทุนในประเทศที่มีเวลาแตกตางกัน และทําใหไดรับ
ขอมูลที่จะใชในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนลาชา ดังนั้น บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคา
หนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปด ตามหลักเกณฑขางตน
เวนแตกรณีที่กองทุนรวมตางประเทศไมไดประกาศ และ/หรือนําสงมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศใหแกบริษัทจัดการ
และ/หรือวันทําการนั้นตรงกับวันหยุดทําการของบริษัทจัดการในตางประเทศ และ/หรือวันหยุดทําการของกองทุนรวมตางประเทศที่
กองทุนลงทุน และ/หรือวันหยุดทําการของประเทศที่กองทุนรวมตางประเทศลงทุน และ/หรือวันหยุดทําการของประเทศที่เกี่ยวของกับ
การลงทุน ทําใหบริษัทจัดการไมไดรับขอมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพยสินที่กองทุนลงทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการตอเนื่องกันจนเปนเหตุ
ใหบริษัทจัดการไมสามารถคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวย
ลงทุน ภายในระยะเวลาที่กําหนดได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และ
ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยไมชักชา ภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการไดรับขอมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพยสินที่กองทุนลงทุน
ดังกลาวแลว และจะประกาศภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวย
ลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
การประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนและราคาหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดวยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผูลงทุน
ทราบขอมูลดังกลาวในชองทางที่เขาถึงไดงายและทั่วถึง และภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได
ซึ่งบริษัทจัดการจะเปดเผยมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุนของกองทุนไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจไมคํานวณและไมประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
ของกองทุนรวม เมื่อมีเหตุการณดังตอไปนี้
1) เมื่อบริษัทจัดการไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน โดยใหไดรับยกเวนเฉพาะในชวง
ระยะเวลาดังกลาว
2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการตองเลิกกองทุนรวม โดยใหไดรับยกเวนตั้งแตวันที่ปรากฏเหตุดังกลาว
การใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลตางประเทศ เพื่อคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนเงินบาท บริษัทจัดการจะใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลตางประเทศ (Spot Rate) ที่ประกาศโดยแอสเพ็น
(Aspen) ณ วันทําการของมูลคาทรัพยสินสุทธิที่เวลาประมาณ 16.00 น. โดยบริษัทจัดการจะใชคากลางระหวางราคาเสนอซื้อและราคา
เสนอขาย เปนเกณฑในการคํานวณ ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงคจะเปลี่ยนแปลงการดําเนินการดังกลาว บริษัทจัดการจะตอง
ขอความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชนกอนทุกครั้ง
ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง บริษัทจัดการจะดําเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กําหนดในประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนและหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยวาดวยเรื่องการดําเนินการในกรณี
ที่มูลคาหนวยลงทุนหรือราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง
ในกรณีที่ไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน เนื่องจากมีเหตุจําเปนและสมควรที่อยูนอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุ
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ดังกลาวสงผลใหบริษัทจัดการไมไดรับขอมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพยสินที่กองทุนลงทุน หรือไมสามารถคํานวณหรือประกาศมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืน หนวยลงทุนได บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทาง
ปฏิบัติใหผูถือหนวยลงทุนทราบผานชองทาง ที่เขาถึงไดงายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได
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