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กองทุนเปิ ดธนชาตไชน่ าชาเลนจ์#1
(Thanachart China Challenge Fund#1 : T-CHChallenge#1)
 การกาหนดเป้าหมายอัตราการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็ นเพียงเป้าหมายที่เป็ นเหตุให้มีการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น
ไม่ใช่การประมาณการหรื อการรับประกันว่าผูล้ งทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ ทั้งนี้ หากภาวะ
ตลาดหรื อภาวการณ์ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปจากการคาดการณ์ กองทุนรวมอาจไม่ดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติก็ได้
 กองทุ น เปิ ดธนชาตไชน่ าชาเลนจ์ #1 มี เป้ าหมายที่ จ ะเน้ น ลงทุ น ในหน่ วยลงทุ น ของกองทุ น รวมต่ างประเทศเพี ย งกองทุ น เดี ย ว
คือ กองทุน Hang Seng China Enterprises Index ซึ่ งเป็ นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนที่สอดคล้องใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Hang Seng China Enterprises
กองทุนดังกล่าวไม่ได้เป็ นกองทุนที่คุม้ ครองเงินต้น และมีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในประเทศจีน เช่น การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย และ ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีอากร ความเสี่ ยงด้านการเมือง
ในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค ความเสี่ ยงในการบังคับใช้ขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและการเข้า -ออกของ
เงินลงทุน หรื อกฎหมายหรื อข้อกาหนดอื่นๆ ผลกระทบจากภาวะเงินฝื ดหรื อเงินเฟ้ อ รวมถึงความจากัดของ ความคุ้มครองจาก
กฎหมายที่มีต่อกองทุน เป็ นต้น
 กองทุน Hang Seng China Enterprises Index อาจลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หาร
การลงทุ น (Efficient Portfolio Management (EPM)) จึ งมี ค วามเสี่ ย งมากกว่ ากองทุ น รวมอื่ น จึ ง เหมาะสมกับ ผู ้ล งทุ น ที่ ต้อ งการ
ผลตอบแทนสู งและสามารถรับความเสี่ ยงได้สูงกว่าผูล้ งทุนทัว่ ไป ผูล้ งทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ ยง
ของสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า และ ผู ้ล งทุ น ควรพิ จ ารณาความเหมาะสมของการลงทุ น โดยค านึ ง ถึ ง ประสบการณ์ ก ารลงทุ น
วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผูล้ งทุนเอง
ความเสี่ ยงที่กองทุนนี้ลงทุนเกี่ยวข้องกับประเทศจีนเป็ นหลัก
 เนื่องจากกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรื อตราสารที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีน คือ กองทุน Hang Seng China Enterprises Index
มูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนอาจจะได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนหรื อการเปลี่ยนแปลงในประเทศจีนเป็ นสาคัญ เช่น
การเปลี่ ยนแปลงของนโยบายรัฐบาล ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ ยน การบังคับ ใช้มาตรการเกี่ยวกับ การแลกเปลี่ ยนเงินตรา
(imposition of currency repatriation restrictions) การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากปัจจัยความไม่มนั่ คงทางสังคม ศาสนา การเมือง
เศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงหรื อพัฒนาการของกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายของประเทศจีน รวมถึงผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าว
ของประเทศอื่น ๆ ในโลกด้วย เป็ นต้น
 เนื่องจากกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรื อตราสารที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีน ซึ่งมีอตั ราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลแตกต่างจากสกุล
เงินบาท ดังนั้น มูลค่าทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน จึงอาจได้รับผลกระทบในด้านลบจากการเปลี่ยนแปลงหรื อความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนของประเทศจีน เมื่อเปรี ยบเทียบกับเงินบาท
 การที่กองทุนเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรื อตราสารที่เกี่ยวข้องกับ ประเทศจีนเป็ นหลักจึงมีความเสี่ ยงจากการกระจุกตัวในการลงทุน
(Concentration risk) และอาจนาไปสู่ความผันผวนที่มากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนสู งกว่า
 เนื่ องจากกองทุนเปิ ดธนชาตไชน่ าชาเลนจ์#1ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ ยงที่ทางการของต่างประเทศ อาจออกมาตรการใน
ภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทาให้กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่ งอาจส่ งผลให้ผลู ้ งทุนไม่ได้รับคืนเงินตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
ข้อมูลกองทุนรวม

หน้า 1

กองทุนเปิ ดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1

 กองทุนเปิ ดธนชาตไชน่ าชาเลนจ์#1 อาจลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจ
ที่ ผูจ้ ัด การกองทุ น เห็ น เหมาะสม โดยผูจ้ ัด การกองทุ น จะพิ จ ารณาจากปั จจัยที่ เกี่ ยวข้อ ง เช่ น อัต ราการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จเชิ ง
เปรี ยบเทียบของประเทศ ฐานะความเข้มแข็งของประเทศในเชิงเปรี ยบเทียบเช่น สัดส่ วนหนี้ สาธารณะต่อจีดีพี ดุลการค้า ดุลบัญชี
เดินสะพัด ทุนสารองระหว่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย แนวโน้มค่าเงินของสกุลเงินของประเทศเพื่อนบ้านหรื อในภูมิภาคโดยรวม
เทียบกับสกุลเงินที่กองทุนลงทุน ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวต้องไม่ขดั กับประกาศสานักงาน ก.ล.ต.และธนาคารแห่งประเทศไทย การ
บริ หารความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแบบยืดหยุน่ จึงอาจยังมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซึ่งอาจทาให้ผลู ้ งทุนได้รับ
ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรื อได้รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่ มแรกได้ อีกทั้ง การทาธุรกรรมป้องกันความเสี่ ยงอาจมีตน้ ทุน ซึ่ ง
ทาให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
 กองทุ น เปิ ดธนชาตไชน่ าชาเลนจ์ #1 มี เป้ าหมายที่ จ ะเน้ น ลงทุ น ในหน่ วยลงทุ น ของกองทุ น รวมต่ างประเทศเพี ย งกองทุ น เดี ย ว
คือ กองทุน Hang Seng China Enterprises Index โดยผูจ้ ดั การกองทุนจะบริ หารจัดการเชิ งรับ (Passive Investment Risk) ผูจ้ ดั การ
กองทุนจะไม่ได้ใช้การบริ หารการลงทุนแบบเชิ งรุ ก (Actively Managed) จึงอาจได้รับผลกระทบทางลบจากการปรับตัวลดลงของ
ดัชนี Hang Seng China Enterprises และมูลค่าหน่วยลงทุนของ กองทุน Hang Seng China Enterprises Index ที่กองทุนนี้ ลงทุน โดย
ผูจ้ ดั การกองทุนนี้ จะไม่ได้พยายามบริ หารกองทุนแบบปกป้องหรื อ defensive position ในช่วงตลาดขาลง
 กองทุนเปิ ดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1มีการกาหนดเงื่อนไขการเลิกกองทุนที่ผลู ้ งทุนต้องรับทราบ คือ
เมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่ 10.86 บาท* ขึ้นไป ณ วันทาการใด ทั้งนี้ ผูล้ งทุนควรตระหนักว่าการกาหนดมูลค่าหน่วยลงทุน
ในเงื่อนไขการเลิกกองทุนดังกล่าว มิได้เป็ นการรับประกันหรื อทาให้คาดหวังว่าผูล้ งทุนจะได้รับผลตอบแทนตามมูลค่าหน่วยลงทุนที่
กาหนดให้เป็ นเงื่อนไขการเลิกกองทุน
ทั้งนี้ เงินที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน เมื่อคานวณเป็ นมูลค่าต่อหน่ วยลงทุน
อาจมีมูลค่าต่ากว่ามูลค่าหน่ วยลงทุน 10.86 บาท ที่เป็ นเงื่อนไขในการเลิกกองทุนดังกล่าว เนื่ องจากการหักค่าใช้จ่าย และกันสารอง
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน และการปรับตัวขึ้นลงของราคา หรื อผลตอบแทนของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนหรื อมี
ไว้ในขณะที่กองทุนจาหน่ายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินนั้น ซึ่งอาจได้รับผลกระทบหรื อมีราคาเปลี่ยนแปลงลดลง จากความผันผวนของ
ปัจจัยภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องของหลักทรัพย์ เช่น ฐานะการเงินของผูอ้ อกตราสาร ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาด
เงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย เป็ นต้น
*ตัวเลขดังกล่าวเป็ นเพียงการกาหนดเป้าหมายที่เป็ นเหตุให้เลิกโครงการเท่านั้น ไม่ใช่การประมาณการหรื อรับประกันว่าผูล้ งทุนจะ
ได้รับผลตอบแทนในอัตราตามตัวเลขที่ระบุไว้ตามระยะเวลาที่กาหนด ทั้งนี้ หากภาวะตลาดหรื อภาวการณ์ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปจาก
การคาดการณ์ทาให้มูลค่ากองทุนรวมไม่ถึงตัวเลขเป้าหมายในเวลาที่กาหนด กองทุนจะเปิ ดให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนสามารถซื้อ หรื อ ขาย
คืนหน่ วยลงทุน หรื อสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ทุกวันทาการ และหากเกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื่อกองทุนมีมูลค่า
หน่วยลงทุนตั้งแต่ 10.86 บาท ขึ้นไป ณ วันทาการใด กองทุนจะดาเนินการเลิกกองทุน
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ ยงของการลงทุนผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1เมื่อ
เห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผูล้ งทุน และผูล้ งทุนยอมรับความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ลงทุนได้
 ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติผลู ้ งทุนอาจได้รับชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสื อ ชี้ชวน
 เนื่ องจากกองทุนเปิ ดธนชาตไชน่ าชาเลนจ์#1 ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ ยงที่ทางการของต่างประเทศ อาจออกมาตรการใน
ภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทาให้กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่ งอาจส่ งผลให้ ผูล้ งทุนไม่ได้รับคืนเงินตาม
ข้อมูลกองทุนรวม
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ระยะเวลาที่กาหนด
ในกรณี ที่ผูล้ งทุนได้รับการจัดสรรหน่ วยลงทุน ผูล้ งทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุ มตั ิจาก
สานักงานและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริ ษทั จัดการกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่จดั ทา
ขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะปฏิเสธไม่รับ หรื อไม่ดาเนินการตามคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ั่งซื้อ หรื อสั่งสับเปลี่ยนของบุคคลใด
หรื อกลุ่มบุคคลใดที่ทาให้บริ ษทั จัดการและหรื อกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ ยงทางกฎหมาย ความเสี่ ยงด้านภาษี หรื อความเสี่ ยง
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรื อกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มี
ลักษณะเดียวกัน
บริ ษทั จัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุน กับหรื อเพื่อประโยชน์กบั 1) พลเมืองสหรัฐอเมริ การ หรื อผูม้ ี
ถิ่นฐานอยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ การ หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู ้
ที่มีหนังสื อเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อผูถ้ ือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษทั หรื อ
ห้างหุ้น ส่ วน เป็ นต้นซึ่ งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมิรกา รวมถึงสาขาของนิ ติบุคคลดังกล่าว 3) หน่ วยงานของ
รัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมิรกา 4) ผูล้ งทุนซึ่ งติตต่อหรื อรับข้อมูล หรื อส่ งคาสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของ
บริ ษทั จัดการหรื อชาระ/รั บชาระเงิน เกี่ยวกับหน่ วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมิรกา ทั้งนี้ รวมถึ งผูล้ งทุนที่ ใช้ตวั แทนหรื อ
ผูจ้ ดั การที่ในประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1 - 4
การพิจารณาร่ างหนังสื อชี้ ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึง
ความถูกต้องของข้อมูลในหนังสื อชี้ชวนของกองทุนรวม หรื อได้ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
ผูล้ งทุนสามารถดูรายงานรอบระยะเวลาหกเดือน และรายงานรอบระยะเวลาบัญชี ของกองทุนรวม ผ่านทางเว็บไซต์ บลจ.ธนชาต
https://www.thanachartfundeastspring.com
ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสื อชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสื อชี้ชวนไว้เป็ นข้อมูลเพื่อใช้อา้ งอิงในอนาคต
และเมื่อมีขอ้ สงสัยให้สอบถามผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 7 สิ้นสุ ดวันที่ 11 พฤษภาคม 2566
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ลักษณะที่สาคัญ
ชื่ อกองทุน

กองทุนเปิ ดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1

อายุกองทุน

ไม่กาหนด โดยมีเงื่อนไขดังนี้

กองทุนมีเงื่อนไขการเลิกกองทุนที่ผ้ลู งทุนต้ องรับทราบ ดังนี้
หากเกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่ 10.86 บาท ขึ้นไป ณ วันทาการใด กองทุนจะ
ดาเนิ น การเลิ กกองทุ น เพื่อคืนเงินให้ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นที่ ยงั ถื อหน่ วยลงทุ นอยู่ ณ วัน นั้น ตามข้อมูลผูถ้ ื อหน่ วยลงทุน ของนาย
ทะเบียนและตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ เงินที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุนข้างต้นเมื่อคานวณเป็ นมูลค่าต่อหน่วย
ลงทุน อาจมีมูลค่าต่ากว่ามูลค่าหน่วยลงทุน 10.86 บาท ที่เป็ นเงื่อนไขในการเลิกกองทุนดังกล่าว เนื่องจากการหักค่าใช้จ่าย และกัน
สารองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน และการปรับตัวขึ้นลงของราคา หรื อผลตอบแทนของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่กองทุน
ลงทุนหรื อมีไว้ในขณะที่กองทุนจาหน่ายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินนั้น ซึ่ งอาจได้รับผลกระทบหรื อมีราคาเปลี่ยนแปลงลดลง จาก
ความผันผวนของปั จจัยภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องของหลักทรัพ ย์ เช่น ฐานะการเงินของผูอ้ อกตราสาร ภาวะเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย เป็ นต้น
จานวนเงินทุนของโครงการ

1,000 ล้านบาท

วันที่ได้ รับอนุมัติให้ จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

วันที่ 10 เมษายน 2558

วันที่จดทะเบียน

วันที่ 12 พฤษภาคม 2558
ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

1. ประเภทโครงการ
- กองทุนรวมตราสารแห่งทุน
- กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)
- กองทุนรวมหน่วยลงทุนแบบ Feeder Fund
2. นโยบายการลงทุน
1. กองทุนเป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุน
เดียว โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนมีเป้าหมายที่
จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน Hang Seng China Enterprises Index
ซึ่ งกองทุ น Hang Seng China Enterprises Index มี วตั ถุป ระสงค์ในการลงทุ น เพื่ อ สร้ างผลตอบแทน(ก่ อนหัก ค่าใช้จ่ าย)ที่
สอดคล้ อ งใกล้เคี ย งกั บ ผลตอบแทนของดั ช นี Hang Seng China Enterprises โดยกลยุ ท ธ์ ห ลัก จะลงทุ น ในหุ้ น ที่ เป็ น
ส่ วนประกอบของดัชนี Hang Seng China Enterprises กองทุน Hang Seng China Enterprises Index บริ หารและจัดการโดย
Hang Seng Investment Management Limited โดยจดทะเบี ย นซื้ อ ขายในตลาดหลัก ทรั พ ย์ฮ่อ งกง (The Stock Exchange of
Hong Kong : “SEHK”)
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2. ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึงหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นหรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สานักงาน ก.ล.ต
กาหนดหรื อเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นหรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นใน
ต่างประเทศ เช่ น กองทุนรวมตลาดเงิน หรื อกองทุนรวมที่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อบริ หารสภาพคล่อง ตราสารหนี้ เงินฝากใน
สถาบันการเงินต่างประเทศ ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ซ่ ึ งทรัพย์สินที่เป็ นการลงทุนในประเทศ เช่น ตราสารแห่ ง
หนี้ ในประเทศ หรื อเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที่มีอายุของตราสารหรื อสัญญา หรื อระยะเวลาการฝากเงิน
แล้วแต่กรณี ต่ากว่า 1 ปี หรื อการลงทุนอื่นที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรื อเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งนี้
เพื่ออานวยความสะดวกหรื อเพื่อป้องกันปั ญหาในการดาเนิ นงานของกองทุน เช่น เพื่อรอการลงทุน หรื อเพื่อชาระค่าใช้จ่าย
เพื่อรักษาสภาพคล่อง หรื อเพื่อการอื่นใดที่มีลกั ษณะทานองเดียวกัน หรื อในกรณี ที่เกิดเหตุผิดปกติที่เกิดจากปั จจัยที่ควบคุม
ไม่ได้ เป็ นต้น
3. เนื่ องจากกองทุนนี้ มีค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนที่ ตอ้ งหักออกจากกองทุน รวมถึงความจาเป็ นในการ
ดารงสภาพคล่องของกองทุนไว้บางส่วน รวมถึงการป้องกันความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราซึ่งขึ้นอยูก่ บั ดุลย
พินิจที่ผจู ้ ดั การกองทุนเห็นเหมาะสม ปั จจัยเหล่านี้อาจมีผลทาให้ผลการดาเนินงานของกองทุนต่ากว่าดัชนี Hang Seng China
Enterprises และหรื อ กองทุ น Hang Seng China Enterprises Index ซึ่ ง เหตุ ผ ลดังกล่ าวมี ส่วนท าให้ มู ล ค่ าหน่ วยลงทุ น ของ
กองทุ น นี้ อาจจะไม่ ไ ด้ เคลื่ อ นไหวขึ้ นลงตามดั ช นี Hang Seng China Enterprises และหรื อกองทุ น Hang Seng China
Enterprises Index อย่างสมบูรณ์
4. กองทุ น Hang Seng China Enterprises Index อาจพิ จ ารณ าลงทุ นใน สั ญ ญ าซื้ อขายล่ ว งหน้ า (Derivatives) เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารการลงทุน (efficient portfolio management(EPM)) เช่ น การทาสัญญาฟิ วเจอร์ ส และ/หรื อสัญญา
ออปชั่น ที่ อ้างอิ งกับ หลักทรั พ ย์ห รื อ ตัวแปรอ้างอิง ที่ กองทุ น ลงทุ น โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อท าให้ กองทุ น สามารถสร้ าง
ผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอา้ งอิง
ส่วนกองทุนเปิ ดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 อาจลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้อง
กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจที่ผจู ้ ดั การกองทุนเห็นเหมาะสม โดยผูจ้ ดั การกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจเชิงเปรี ยบเทียบของประเทศ ฐานะความเข้มแข็งของประเทศในเชิงเปรี ยบเทียบเช่น สัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อจีดี
พี ดุลการค้า ดุลบัญชี เดินสะพัด ทุนสารองระหว่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย แนวโน้มค่าเงินของสกุลเงินของประเทศเพื่ อน
บ้านหรื อในภูมิภาคโดยรวมเที ยบกับ สกุลเงินที่ กองทุ นลงทุน ซึ่ งการดาเนิ นการดังกล่าวต้องไม่ขดั กับประกาศสานักงาน
ก.ล.ต.และธนาคารแห่ งประเทศไทย การบริ หารความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแบบยืดหยุ่น จึงอาจยังมีความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซึ่ งอาจทาให้ผลู ้ งทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรื อได้รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่ มแรก
ได้ อีกทั้ง การทาธุรกรรมป้องกันความเสี่ ยงอาจมีตน้ ทุน ซึ่งทาให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
5. ในส่ วนของการลงทุนในประเทศ กองทุ นเปิ ดธนชาตไชน่ าชาเลนจ์#1 จะไม่ลงทุนในตราสารที่ มีลกั ษณะของสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และจะไม่ลงทุนโดยตรงในตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่ อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้
(Non-Investment grade)ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้ อ
ขายในตลาดหลักทรั พ ย์ (Unlisted Securities) ยกเว้น ในกรณี ข ณะที่ เริ่ ม ลงทุ น ตราสารดังกล่ าวได้รับ การจัด อัน ดับ ความ
น่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่ อถือลงต่ากว่า
Investment grade กองทุ น จะมี ไ ว้ซ่ ึ งตราสารดัง กล่ าวต่ อ ไปได้ รวมทั้งมี เวลาในการปรั บ ลดอัต ราส่ ว นให้ เป็ นไปตามที่
สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด หรื อเห็นชอบให้ดาเนินการได้
6. บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะนาเงินลงทุนบางส่ วนหรื อทั้งหมดมาลงทุนในประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน
โดยรวมโดยถือว่าได้รับมติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุน เช่น ในกรณี ที่มี
ความผิด ปกติ ข องตลาด หรื อ ในกรณี ที่ การเปลี่ ยนแปลงในภาวะตลาดหรื อการคาดการณ์ ภาวะตลาดทาให้ การลงทุ น ใน
ข้อมูลกองทุนรวม
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ต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบตั ิ หรื อกรณี อื่นใดที่เกิด จากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่นการเปลี่ยนแปลง
ของกฎหมาย หรื อประกาศที่เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขอื่น
1.

ในขณะที่จดั ตั้งกองทุน สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดให้ในกรณี ที่กองทุนเป็ นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (foreign
investment fund) การลงทุ น หรื อ มี ไ ว้ซ่ ึ งทรั พ ย์สิ น เพื่ อ กองทุ น ดัง กล่ า วต้อ งเป็ นการลงทุ น ในต่ างประเทศ (offshore
investment) เป็ นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน
ทั้งนี้ การคานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามวรรคหนึ่งการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริ ษทั จัดการอาจไม่นบั ช่วง
ระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
• ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ที่จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม
• ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกาหนดอายุโครงการ
ในกรณี ที่การลงทุนของกองทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริ ษทั จัดการจะ
ดาเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่สัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมภายในกาหนดเวลาดังกล่าว

2.

บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน ( classes หรื อ sub-classes of shares) ทั้งนี้ โดย
คานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และขอสงวนสิ ทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนรวม
ต่างประเทศที่กองทุนลงทุนที่แตกต่างไปจากที่ระบุในรายละเอียดโครงการกองทุนนี้ เช่น กรณี ที่กองทุนรวมต่างประเทศ
กองเดิ มมี การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมี นัยสาคัญ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการซื้ อขาย ค่าธรรมเนี ยมและ
ค่าใช้จ่าย เปลี่ยนบริ ษทั จัดการ หรื อกรณี อื่นที่ทาให้กองทุนนี้อาจได้รับผลกระทบในทางลบ โดยกองทุนรวมต่างประเทศที่
อาจมีการพิจารณาเลือกลงทุนทดแทนกองทุนเดิม จะต้องมีนโยบายการลงทุนที่ยงั สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของ
กองทุนนี้ ทั้งนี้ ในกรณี ดงั กล่าวจะเป็ นไปเพื่อปกป้ องผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยภายใต้สถานการณ์น้ นั ๆ โดยคานึ งถึง
และรั กษาผลประโยชน์ ข องผูถ้ ื อ หน่ วยลงทุ น เป็ นสาคัญ และจะไม่ถื อว่ าเป็ นการด าเนิ น การที่ ผิ ดไปจากรายละเอีย ด
โครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว

3. ผลตอบแทนที่ผ้ลู งทุนจะได้ จากเงินลงทุน
 ผูล้ งทุนมีโอกาสได้รับกาไรส่วนเกินทุน (Capital Gain) จากการลงทุนในกองทุนนี้ ซึ่งจะขึ้นอยูก่ บั ผลการดาเนินงานของ
กองทุน Hang Seng China Enterprises Index ที่กองทุนลงทุน
ทั้งนี้ การกาหนดเป้าหมายอัตราการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็ นเพียงเป้าหมายที่เป็ นเหตุให้มีการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนเท่านั้น ไม่ใช่การประมาณการหรื อการรับประกันว่าผูล้ งทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ ทั้งนี้ หากภาวะตลาดหรื อภาวการณ์ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปจากการคาดการณ์ กองทุนรวมอาจไม่ดาเนินการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติก็ได้
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ลักษณะที่สาคัญของกองทุน
Q : กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อมีการแบ่ งชนิดของหน่ วยลงทุนหรื อไม่ อย่างไร
A: กองทุนนี้เป็ นกองทุนเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
Q: กองทุนนีม้ ีจานวนเงินทุนโครงการเท่ าใด?
A: กองทุนนี้มีจานวนเงินทุนโครงการ เท่ากับ 1,000 ล้านบาท
Q: กองทุนรวมนีเ้ หมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่ าใด
A : 1. เหมาะสมกับเงินลงทุนของผูล้ งทุนที่ตอ้ งการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นประเทศจีน โดยรับความเสี่ ยงได้สูง สามารถลงทุนระยะ
ยาวและรับความเสี่ ยงที่ เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและความเสี่ ยงเฉพาะของการลงทุนในได้หุ้นประเทศจีน รวมถึง
ความเสี่ ยงของอัตราแลกเปลี่ยนได้ โดยผูล้ งทุนในกองทุนนี้สามารถรับความผันผวนของเงินลงทุนและผลตอบแทนทั้งในระยะ
สั้น และระยะยาวได้
2. เหมาะสาหรับเงินลงทุนส่ วนที่ผลู ้ งทุนต้องการลงทุนในกองทุนที่ บริ หารจัดการเชิ งรับ (Passive Investment Risk) และยอมรับ
ผลกระทบทางลบจากการปรับตัวลดลงของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises และมูลค่าหน่วยลงทุนของ กองทุน Hang Seng
China Enterprises Index ที่กองทุนนี้ ลงทุน ผูล้ งทุนเข้าใจและยอมรับว่าผูจ้ ดั การกองทุน นี้ จะไม่ได้พยายามบริ หารกองทุน
แบบปกป้องหรื อ defensive position ในช่วงตลาดขาลง
3. เหมาะสาหรับผูล้ งทุนที่ยอมรับได้ว่ากองทุนจะเลิกกองทุน หากเกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วย
ลงทุนตั้งแต่ 10.86 บาท ขึ้นไป ณ วันทาการใด
Q : ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
A : ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน ได้แก่
- เงินลงทุนที่ ลงทุนในกองทุนนี้ อาจมี ความผันผวนสู งได้เนื่ องจากกองทุน นี้ จะเน้นลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน Hang Seng China Enterprises Index จึงมีความกระจุกตัวในการลงทุนในหุ้นจีนเพียง
ประเทศเดียว หากเกิดความผันผวนสู งและรุ นแรง อาจทาให้ผลู ้ งทุนขาดทุนหรื อได้รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่ มแรกได้
- ผูล้ งทุนและเงินลงทุนที่จะลงทุนในกองทุนนี้ ต้องรับความเสี่ ยงของอัตราแลกเปลี่ยนได้ เพราะกองทุนอาจป้องกันความเสี่ ยงที่
เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจที่ผจู ้ ดั การกองทุนเห็นเหมาะสม จึงอาจยังมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินเหลืออยู่ จึงอาจทาให้ผลู ้ งทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรื อได้รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่ มแรกได้ อีกทั้ง การ
ทาธุรกรรมป้องกันความเสี่ ยงอาจมีตน้ ทุน ซึ่งทาให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิม่ ขึ้น
- ผูล้ งทุนยอมรับว่า กองทุนจะเลิกกองทุน หากเกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่
10.86 บาท ขึ้นไป ณ วันทาการใด
Q : กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนที่มีผ้ปู ระกันเงินลงทุนหรื อเป็ นกองทุนรวมที่ม่ งุ เน้ นจะคุ้มครองเงินต้ นหรื อไม่ อย่างไร
A : กองทุนนี้ไม่มีผปู ้ ระกันเงินลงทุน และไม่คมุ้ ครองเงินต้น
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Q : กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
A : วันที่สิ้นสุ ดรอบบัญชี วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม
Q : กองทุนรวมต่ างประเทศทีก่ องทุนนีจ้ ะพิจารณาลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ มีนโยบายการลงทุน ปัจจัยเสี่ ยงที่สาคัญ และผล
การดาเนินงานอย่างไร?
A : ข้ อมูลกองทุน Hang Seng China Enterprises Index ซึ่ งเป็ นกองทุนรวมในต่ างประเทศที่กองทุนเปิ ดธนชาตไชน่ าชาเลนจ์ #1
จะพิจารณาลงทุน”
แหล่งข้อมูล: www.hangseng.com.etf
1. Hang Seng China Enterprises Index, Prospectus as of July 25, 2013
2. Fund Fact Sheet, April, 2015 ของกองทุน Hang Seng China Enterprises Index
ทั้งนี้ ข้อมูลต่อไปนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากข้อมูล ณ วันที่ที่แสดง โดยส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปจะเป็ นไปตามข้อมูลในหนังสื อชี้
ชวนของกองทุน Hang Seng China Enterprises Index ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรื อที่มีการให้ขอ้ มูลเป็ นปัจจุบนั ขึ้น
1.ข้ อมูลกองทุน Hang Seng China Enterprises Index
ชื่อกองทุนรวมในต่างประเทศ
ประเภทและวัตถุประสงค์การลงทุน

วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย (Listed
Market)
รหัสหลักทรัพย์
บริ ษทั จัดการ (Management Company)
การจ่ายเงินปันผล
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (Total Expenses
Ratio)
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ (Trustee)
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อขาย (Trading Unit)

ข้อมูลกองทุนรวม

Hang Seng China Enterprises Index
Hang Seng China Enterprises Index เป็ นกองทุนประเภท Exchange
Traded Fund (ETF) ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนที่
สอดคล้องใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Hang Seng China
Enterprises Index
(ที่มา: Hang Seng China Enterprises Index, Prospectus as of July
25,2013)
สกุลเงินฐาน (Base Currency) ของกองทุน คือ ดอลล่าร์ฮ่องกง (HKD)
10 ธันวาคม 2546
ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong Kong :
“SEHK”)
2828
Hang Seng Investment Management Limited
2 ครั้งต่อปี (ถ้ามี)
0.65% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน
HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited
10 ธันวาคม 2546
200 หน่วย (Unit)
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2.ข้ อมูลสาคัญเกี่ยวกับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises (H-Share Index)
ดัชนี Hang Seng China Enterprises จัดทาโดย Hang Seng Indexes Company Limited (HSIL) เผยแพร่ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 ส.ค.
2537 จดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (SEHK) ปัจจุบนั มีเผยแพร่ ทาง internet เช่น www.hsi.com.hk หรื อ Bloomberg
•
ดัชนี Hang Seng China Enterprises มี ส่วนประกอบเป็ นหุ้ น จานวน 40 หลักทรั พ ย์ที่ มี มูล ค่ าตามราคาตลาด (Market
Capitalisation) สู งสุ ดที่คดั เลือกมาเป็ นส่วนประกอบของดัชนีและมีน้ าหนักของหุ้นแต่ละตัวไม่เกินร้อยละ 10
•
ดัชนี Hang Seng China Enterprises มีการคานวณ โดยวิธี Freefloat-adjusted Market Capitalisation ซึ่ งประกอบด้วยหุ้น
จานวน 40 หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดหุ้นปรับด้วย Free Float สู งสุ ดเฉลี่ย 12 เดือนย้อนหลัง และมีสภาพคล่องสม่าเสมอ
ในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง
•
ดัชนี Hang Seng China Enterprises จะมีความถี่ในการทบทวนเปลี่ยนแปลง (review) โดย HSIL ทุกไตรมาสซึ่ งอาจทา
ให้หลักทรัพย์ที่เป็ นส่วนประกอบของดัชนีมีการเปลี่ยนแปลง
(แหล่งที่มาของข้อมูล: www.hangseng.com.etf, Hang Seng China Enterprises Index, Prospectus as of July 25, 2013)
3.ความเสี่ยงทีส่ าคัญของ Hang Seng China Enterprises Index
3.1 ปัจจัยที่มีผลทาให้ มูลค่าหน่ วยลงทุนของ กองทุน Hang Seng China Enterprises Index (ต่ อไปในหัวข้ อนี้ จะเรียกว่า
“กองทุน H-Share ETF”) ผันผวน
• การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน H-Share ETF ขึ้นอยู่กบั การเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด อันมี
ปั จ จัย มาจากสภาวะเศรษฐกิ จ การเมื อ ง กฎหมาย ตลาดการเงิ น เป็ นต้น นอกจากนี้ การเปลี่ ยนแปลงของมู ล ค่ า
ทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน H-Share ETF จะขึ้นอยู่กบั หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ฐานะทางการเงิน ภาคอุตสาหกรรม
ที่ต้งั ทางภูมิศาสตร์ของผูอ้ อกหลักทรัพย์ และระดับของเงินลงทุนของผูอ้ อก
• ในกรณี ที่ดชั นี Hang Seng China Enterprises มีการกระจุกตัวในการลงทุนในหลักทรัพย์ของอุตสาหกรรมหนึ่ง ๆ หรื อ
กลุ่มของอุตสาหกรรมใด ๆ กองทุน H-Share ETF ก็จะมีการลงทุนที่กระจุกตัวในลักษณะเดียวกันด้วย และในกรณี น้ ี
ผลการด าเนิ น งานของ กองทุ น H-Share ETF อาจจะขึ้ น อยู่ กับ ผลการด าเนิ น งานของอุ ต สาหกรรม หรื อ กลุ่ ม
อุตสาหกรรมดังกล่าว และอาจมีความผันผวนมากกว่ากองทุนอื่น ๆ ที่มีการกระจุกตัวในการลงทุนน้อยกว่า
• ผูจ้ ดั การกองทุน H-Share ETF อาจลงทุนในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งในสัดส่วนสู งอย่างมีนยั สาคัญ ในกรณี น้ ี ผล
การดาเนินงานของกองทุน H-Share ETF อาจจะขึ้นอยู่กบั ผลการดาเนินงานของหลักทรัพย์น้ นั ๆ และอาจมีความผัน
ผวนมากกว่ากองทุนอื่น ๆ ที่มีการกระจายการลงทุนมากกว่า
• กองทุน H-Share ETF ไม่ ได้ บริ หารกองทุนเชิ งรุ ก (actively managed) โดยผูจ้ ดั การกองทุนจะไม่มีสิทธิ ที่จะคัดเลือก
หลักทรัพย์รายตัวเพื่อลงทุน หรื อ ไม่สามารถที่จะบริ หารจัดการกองทุนแบบปกป้ อง (defensive positions) ในช่วง
ภาวะตลาดขาลง ดังนั้น หากดัชนี Hang Seng China Enterprises ปรับตัวลง จะส่ งผลให้หน่ วยลงทุนของกองทุน HShare ETF ลดลงด้วยเช่นกัน
• เมื่อผูล้ งทุนใน “กองทุน H-Share ETF” ขายคืนหน่วยลงทุน อาจได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่ มแรก หรื อได้รับผล
ขาดทุน
3.2 ปัจจัยหรื อความเสี่ยงเพิม่ เติม ที่เกี่ยวข้ องกับ “H-Share ETF” ที่ต้องพิจารณาเพิม่ เติม
• ความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ (NAV)/หน่วย และ ราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK:
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ /หน่ วย ของกองทุน H-Share ETF โดยทัว่ ไปจะผันผวนเป็ นไปตามความเคลื่อนไหวของ ดัชนี
Hang Seng China Enterprises
ข้อมูลกองทุนรวม
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ระดับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises ที่เป็ นข้อมูลในระหว่างวัน อาจจะมีความแตกต่างจากราคาปิ ด ณ สิ้นวันของ
ดัชนีน้ ีในตลาดหลักทรัพย์ SEHK
หน่วยลงทุนของกองทุน H-Share ETF ที่มีการซื้ อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK จะซื้ อขายด้วยราคาตลาดใน
ขณะนั้น ซึ่งจะผันผวนในระหว่างวันทาการซื้อขาย
แม้ว่าโดยหลักการจะคาดการณ์ ว่า ราคาซื้ อขายหน่ วยลงทุน ของกองทุน H-Share ETF ในตลาดหลักทรัพ ย์ฮ่องกง
SEHK ควรจะใกล้เคียงกับ มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ (NAV)/หน่ วย แต่มีโอกาสที่ 2 ค่านี้ จะแตกต่างกัน เนื่ องจากความ
ต้องการซื้ อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์ , สภาพคล่องและส่ วนต่างของราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ซึ่ งสาเหตุเหล่านี้จะทาให้
ราคาซื้ อขายหน่วยลงทุนของกองทุน H-Share ETF ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK มีค่าสู งกว่า หรื อ ต่ากว่า มูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิ (NAV)/หน่วยของกองทุน H-Share ETF ได้ นัน่ คือ สามารถเกิด Premium หรื อ Discount ได้
• ความสัมพันธ์กบั ดัชนี Hang Seng China Enterprises : ผลการดาเนินงานของ กองทุน H-Share ETF อาจไม่เท่ากับผล
การด าเนิ น งาน ข อ ง ดั ช นี Hang Seng China Enterprises ค วาม แ ต กต่ างอ าจ มี ส าเห ตุ เนื่ อ งจ าก ก อ งทุ น
H-Share ETF มี ค่ าใช้จ่ ายของกองทุ น และปั จ จัย อื่ น ๆ เช่ น การปรั บ ค่ า NAV ความสั ม พัน ธ์ ที่ ไ ม่ ส มบู ร ณ์ ข อง
หลักทรัพย์ที่ กองทุน H-Share ETF ลงทุน กับหลักทรัพย์ในดัชนี Hang Seng China Enterprises ความแตกต่างของ
เวลาในการปรับหลักทรัพย์ระหว่าง กองทุน H-Share ETF กับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises กองทุน H-Share
ETF อาจจะไม่ได้ลงทุนในหลักทรัพย์ครบทุกตัวที่เป็ นส่วนประกอบของดัชนี Hang Seng China Enterprises โดยการ
ใช้กลยุทธ์ sampling techniques หรื อ การใช้ Futures หรื ออนุ พนั ธ์อื่น อาจมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของผลการ
ดาเนินงานของกองทุน H-Share ETF กับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises ได้
• การซื้ อขาย และการ Listed : หากดัชนี Hang Seng China Enterprises ถูกยกเลิก หรื อ ใบอนุญาตของผูจ้ ดั การกองทุน
H-Share ETF กับผูม้ ีสิทธิ (proprietor and provider) ในดัชนี Hang Seng China Enterprises ถูกยกเลิก ผูจ้ ดั การกองทุน
H-Share ETF โดยการหารื อกับ Trustee อาจขออนุญาตจากหน่วยงานผูก้ ากับดูแล เพื่อใช้ดชั นี อนื่ แทนดัชนี Hang Seng
China Enterprises โดยดัชนี น้ ันจะเป็ นดัชนี ที่มีตลาดรองซื้ อขาย และมี วตั ถุประสงค์ในทานองเดี ยวกับ ดัชนี Hang
Seng China Enterprises อย่างไรก็ตาม ในกรณี ดังกล่ าว กองทุ น H-Share ETF ก็จ ะยังคงมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อสร้ าง
ผลตอบแทนที่สอดคล้องกับดัชนีเช่นเดิม
หากหน่วยลงทุนเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ (SEHK) ผูจ้ ดั การกองทุนโดยการหารื อกับ Trustee อาจขออนุญาตจาก
หน่วยงานผูก้ ากับดูแล เพื่อบริ หารกองทุน H-Share ETF ในลักษณะ Traditional Index โดยจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
ทราบ ซึ่งในกรณี น้ ีผถู ้ ือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอนหน่วยลงทุน หรื ออีกกรณี
ผูจ้ ดั การกองทุนอาจยกเลิกกองทุน กองทุน H-Share ETF ได้ หาก Trustee พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุน โดยจะแจ้งให้ผลู ้ งทุนทราบ และเงินที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุน อาจสู งหรื อต่ากว่าเงิน
ลงทุนเริ่ มแรกได้
แม้ว่ากองทุน H-Share ETF จะจดทะเบียนซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง SEHK แต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าจะ
มีปริ มาณซื้อขายมาก (active trading)
ส่วนประกอบของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises อาจมีการเปลี่ยนแปลง และหลักทรัพย์ที่เป็ นส่วนประกอบของ
ดัชนี Hang Seng China Enterprises อาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้
• ความผันผวนของตลาดหุ้น : มูลค่าของหุ้น รวมถึงหุ้น H-Share อาจมีความผันผวน จากผลกระทบอันมีปัจจัยมาจากผู ้
ออก การเปลี่ ยนแปลงทางการเมือง สภาวะเศรษฐกิจ ซึ่ งในระยะสั้นราคาหุ้ นอาจมีความผันผวนสู งอันเนื่ องมาจาก
ปั จจัยเหล่านี้ ปั จจัยดังกล่าวจะส่ งผลกระทบต่อหุ้ นแต่ละประเภท หรื อแต่ละส่ วนของตลาดแตกต่างกัน เช่ น หุ้ น
ประเภท Large Cap จะได้รั บ ผลกระทบต่ างจากหุ้ น ประเภท Small Cap, “หุ้ น เติ บ โต” (Growth Stock) จะได้รั บ
ผลกระทบจากปัจจัยข้างต้นต่างจาก หุ้นคุณค่า” (Value Stock)
ข้อมูลกองทุนรวม
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•

•

•

•
•

•

ปัจจัยภายในของบริ ษทั จดทะเบียน, ปัจจัยการเมือง และสภาวะทางเศรษฐกิจ อาจมีผลกระทบต่อบริ ษทั จดทะเบียนราย
ใดรายหนึ่ง หรื อบริ ษทั จดทะเบียนในธุรกิจอุตสาหกรรมหนึ่ง ๆ หรื อกระทบตลาดในภาพรวมทั้งหมดได้
การให้ยืมหลักทรัพย์ : กองทุน H-Share ETF มีความเสี่ ยงหากมีการทาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ได้แก่ ความเสี่ ยง
จากการทาธุรกรรมกับคู่สัญญา (Counterparty Risk) ซึ่ งเกิดจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาของคู่สัญญา ความเสี่ ยงของ
กฎหมาย (Regulatory Risk) ที่เปลี่ยนแปลง เป็ นโมฆะ หรื อสัญญาไม่มีสามารถบังคับใช้ได้ และความเสี่ ยงของตลาด
(Market Risk) จากความผันผวนของตลาด สภาพคล่องของตลาด และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
การ Short Selling : กองทุน H-Share ETF อาจทา short sales หากคาดการณ์ว่า ราคาของหลักทรัพย์ที่ซ้ื อในตลาดจะ
เป็ นราคาที่ต่ากว่าราคาที่จะขายได้ตามธุรกรรม short sales โอกาสที่จะขาดทุนจากธุรกรรม short sales จะแตกต่างจาก
การทาลงทุนด้วยเงินสดในหุ้นตัวเดียวกัน โดยโอกาสที่จะขาดทุนจากธุ รกรรม short sales ไม่มีเพดานสู งสุ ด เพราะ
ราคาหุ้นตัวนั้น สามารถขึ้นไปได้อย่างไม่มีเพดาน ในขณะที่ หากลงทุนซื้ อ-ขายหุ้ น ตัวเดียวกันด้วยเงินสด โอกาส
ขาดทุนสู งสุ ดจะเท่ากับเงินลงทุนเริ่ มแรกเท่านั้น
การเปลี่ยนแปลงของผูอ้ อกหลักทรัพย์: การเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเงินของผูอ้ อก, การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
หรื อการเมืองอาจส่ งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของผูอ้ อก ผูอ้ อกหลักทรัพย์ที่เป็ นบริ ษทั ขนาดเล็ก หรื อเป็ นที่รู้จกั
น้อยกว่าจะมีความผันผวนของมูลค่าหลักทรัพย์มากกว่าบริ ษทั ขนาดใหญ่ ปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อผูอ้ อกหลักทรัพย์
แต่ละบริ ษทั นี้ อาจมีผลกระทบต่อหลักทรัพย์ที่เป็ นส่วนประกอบของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises
Market Maker: อาจมีหรื อไม่มี Market Maker สาหรับกองทุน H-Share ETF ผูล้ งทุนควรตระหนักว่าสภาพคล่องใน
ตลาดรองอาจได้รับผลกระทบในทางลบหากกองทุนไม่มี Market Maker
ความเสี่ ยงจากการเลิกกองทุน H-Share ETF : กองทุน H-Share ETF อาจถูกยกเลิกโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์ภายใต้เงือน
ไขในหัวข้อ “การเลิกกองทุน H-Share ETF” ซึ่ งในขณะที่เลิกกองทุนผูล้ งทุนควรตระหนักว่าอาจได้รับเงินลงทุนน้อย
กว่าที่ได้ลงทุนไว้ได้
ความเสี่ ยงที่ เกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผลจากเงินลงทุนเริ่ มแรก หรื อมีผลกระทบต่อเงินลงทุนเริ่ มแรก : ผูจ้ ดั การอาจ
พิจารณาจ่ายเงินปั นผลจากเงินลงทุนเริ่ มแรก หรื อมีผลไปกระทบไปลดเงินลงทุนเริ่ มแรก (capital) ตามดุลพินิจของ
ผูจ้ ดั การ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในลักษณะดังกล่าวจะเป็ นการคืนหรื อไถ่ถอนเงินลงทุนเริ่ มแรกบางส่วนของผูล้ งทุนคืน
ให้ผลู ้ งทุนไปด้วย อาจส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิต่อหน่วยของกองทุนลดลงทันที

3.3 ปัจจัยความเสี่ยงทั่วไปที่เกี่ยวข้ องกับแผ่นดินใหญ่
• การเมื องและเศรษฐกิ จ : การลงทุนของกองทุน H-Share ETF จะสอดคล้องกับ หลักทรัพย์ส่วนประกอบของดัชนี
Hang Seng China Enterprises ซึ่ งหุ้นที่เป็ นส่ วนประกอบของดัชนีจะรวมถึงหุ้นของบริ ษทั /นิติบุคคลที่ดาเนิ นการใน
จีนแผ่นดินใหญ่ (Mainland incorporated enterprises) และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (SEHK) ซื้ อขายใน
ฮ่องกง (H-Shares) เป็ นหลัก บริ ษทั เหล่านี้ มีธุรกิจที่ ข้ ึนกับโอกาสการเติ บโตของจีนแผ่นดิน ใหญ่อย่างมีนัยสาคัญ
อย่างไรก็ตาม ผูล้ งทุนควรตระหนักว่าสภาวะทางเศรษฐกิจในจีนแผ่นดินใหญ่จะแตกต่างจากประเทศที่พฒั นาแล้วใน
หลายด้าน รวมถึงบทบาทของภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ, ระดับการพัฒนา, อัตราการเติบโต และการควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงินตรา กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบของตลาดทุนอาจยังไม่พฒั นาเทียบเท่ากับประเทศที่พฒั นาแล้ว
การลงทุนของกองทุน H-Share ETF มีความเสี่ ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) และมีความเสี่ ยง
เฉพาะจากการตลาดในจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่ งปั จจัยความเสี่ ยงเฉพาะเหล่านี้ จะไม่ใช่ลกั ษณะเดียวกับตลาดที่พฒั นาแล้ว
เช่น
1. สภาพคล่องน้อยกว่า และความมีประสิ ทธิภาพที่นอ้ ยกว่าของตลาดหลักทรัพย์
2. ความผันผวนของราคาที่สูงกว่า
ข้อมูลกองทุนรวม
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3. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และการควบคุมการแลกเปลี่ยน
4. ข้อมูลบริ ษทั จดทะเบียนที่เผยแพร่ มีนอ้ ยกว่า
5. ข้อจากัดในการส่งเงินกลับออกนอกประเทศ
6. ค่าใช้จ่ายในการทา Transaction ค่าใช้จ่ายผูด้ ูแลผลประโยชน์ที่สูงกว่า รวมถึงความเสี่ ยงที่สูงกว่าในการ Settlement
7. ความยากในเรื่ องของการบังคับสัญญา
8. ระดับการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับตลาดทุนน้อยกว่า
9. มาตรฐานบัญชีที่แตกต่างกัน การเปิ ดเผยข้อมูล และรายงานต่างๆ
10. การแทรกแซงของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ
11. อัตราเงินเฟ้อที่สูงกว่า
12. ความไม่แน่นอนทางสังคม, การเมือง และเศรษฐกิจ
13. ความเสี่ ยงของการยึดทรัพย์หรื อการเวนคืน และการก่อการร้าย
4. Performance

ข้อมูลจาก Fund Factsheet as of March, 2021
ข้ อกาหนดในการซื้อขายและโอนหน่ วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนีม้ ีวธิ ีการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอย่างไร
A: การขายหน่ วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่าในการซื้อครั้งแรก (เปิ ดบัญชี) 1 บาท
มูลค่าขั้นต่าในการซื้อครั้งต่อไป
1 บาท ขึ้นไป*
ราคาขายหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน**
ณ สิ้นวันทาการซื้อขาย บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ข้อมูลกองทุนรวม
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หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษทั จัดการ หรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์เอื้ออานวย และทางอินเทอร์เน็ต
** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5
ทิ้งและปัดศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึ้น
*** บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่าของการสัง่ ซื้อหน่วยลงทุน โดยปรับเพิม่ ได้สูงสุ ดไม่เกิน 1,000
บาท และ/หรื อ ปรับเพิ่มได้สูงสุ ดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่ ง
บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน ก่อนวันดาเนินการดังกล่าว (ทั้งนี้ หากใน
กรณี ที่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ก่อนวันดาเนินการดังกล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที่ที่ทาการของบริ ษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับ
ซื้อคืน และประกาศใน เว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษทั จัดการกาหนด
การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
1. กรณีรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริ ษทั จัดการถือว่าผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนได้ตกลงสั่งขายคืนหน่ วยลงทุนและยินยอมให้บริ ษทั จัดการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดย
อัตโนมัติ และบริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิในการพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ตามรายละเอียดต่อไปนี้
ในการดาเนิ นการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดงั กล่าว บริ ษทั จัดการจะดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
ให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน ดังนี้
เมื่อเกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่ 10.86 บาท ขึ้นไป ณ วันทาการใดบริ ษทั
จัดการจะดาเนินการดังนี้
(1) เมื่อเกิ ดเหตุตามเงื่อนไขการเลิ กกองทุน บริ ษทั จัดการจะดาเนิ นการจาหน่ ายหลักทรั พย์หรื อทรัพย์สินที่ เหลืออยู่ของ
กองทุน เพื่อคืนเงินตามจานวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสารองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู ้
ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่ วนจานวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด โดยวิธีการรับซื้ อคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
โดยบริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะกาหนดวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยคานึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนและความเหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน
(2) เงินที่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนเมื่ อเกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน เมื่อคานวณเป็ นมูลค่าต่อหน่วย
ลงทุน อาจมีมูลค่าต่ากว่ามูลค่าหน่ วยลงทุนที่เป็ นเงื่อนไขในการเลิกกองทุนดังกล่าว เนื่องจากการหักค่าใช้จ่าย และกัน
สารองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน และการปรับตัวขึ้นลงของราคา หรื อผลตอบแทนของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่
กองทุ นลงทุน หรื อมี ไว้ในขณะที่ กองทุน จาหน่ ายหลักทรัพ ย์หรื อทรัพ ย์สิ นนั้น ซึ่ งอาจได้รับผลกระทบหรื อมี ราคา
เปลี่ยนแปลงลดลง จากความผันผวนของปั จจัยภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องของหลักทรัพย์ เช่น ฐานะการเงินของผู ้
ออกตราสาร ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย เป็ นต้น
โดยบริ ษทั จัดการจะใช้รายชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ณ วันทาการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
ดังกล่าว และบริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่ จะปิ ดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อพักการโอนหน่วยลงทุนสาหรับการรับซื้ อคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดงั กล่าวตามที่นายทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนกาหนด
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ดังกล่าว โดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจาก ผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะนาเงินลงทุนทั้งหมดที่ได้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายไป
ลงทุนต่อยังกองทุนเปิ ดธนชาตตลาดเงิน (T-MONEY) และถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดาเนินการจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ข้อมูลกองทุนรวม
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แล้ว และถือว่าไม่ปฏิบตั ิผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน เว้นแต่บริ ษทั จัดการจะกาหนดหรื ออนุญาตเป็ นอย่างอื่น
ได้แก่ กรณี บริ ษทั จัดการประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางจากกองทุน T-MONEY เป็ นกองทุนรวมตลาดเงินอื่น
ภายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการ หรื อบริ ษทั จัดการอนุญาตให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์ให้บริ ษทั จัดการนา
เงินดังกล่าวไปลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินอื่นภายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการ หรื อโอนเงินเข้าบัญชี หรื อชาระเงิน
ตามวิธีการที่บริ ษทั จัดการอนุญาตให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
2. กรณีรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนแบบปกติ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถซื้อ หรื อ ขายคืนหน่วยลงทุน ได้ทุกวันทาการ
การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทาการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น. ด้วยตนเอง ณ ที่ทาการบริ ษทั
จัดการ หรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน
มูลค่าขั้นต่าในการขายคืนแต่ละครั้ง
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

1.00 บาทขึ้นไป
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน**
ณ วันสิ้นวันทาการซื้อขาย

หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษทั จัดการ หรื อผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนบางแห่ งที่
ระบบคอมพิวเตอร์เอื้ออานวย และทางอินเทอร์เน็ต
** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่
5 ทิ้ง
*** บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ เปลี่ยนแปลง มูลค่าขั้นต่าของการสั่งขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สูงสุ ดไม่เกิน 1,000
บาท และ/หรื อ จานวนหน่วยลงทุนขั้นต่าของการสัง่ ขายคืน โดยปรับเพิม่ ได้สูงสุ ดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้
ถื อ ว่ าได้รับ ความเห็ น ชอบจากผูถ้ ื อ หน่ วยลงทุ น แล้ว ซึ่ งบริ ษ ัท จัด การจะแจ้งให้ ผูถ้ ื อ หน่ วยลงทุ น ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่ อนวันดาเนิ นการดังกล่าว (ทั้งนี้ หากในกรณี ที่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุน บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดาเนิ นการดังกล่าว)
โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที่ที่ทาการของบริ ษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน และประกาศใน
เว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษทั จัดการกาหนด
สถานที่ติดต่ อซื้อ-ขายหน่ วยลงทุน
ผูส้ นใจสามารถติดต่อด้วยตนเอง โทรสาร ไปรษณี ย ์ หรื อทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่
▪ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
ที่ อยู่ ห้อง 902-908 ชั้น 9 อาคารมิ ตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 994 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุ มวัน
กรุ งเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2126-8399 โทรสาร โทรสาร 0 -2055-5801
E-mail : mailus@thanachartfundeastspring.com Website : http:// www.thanachartfundeastspring.com
▪ ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-292-4352
ข้อมูลกองทุนรวม
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▪ หรื อผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ บลจ. ธนชาตแต่งตั้ง
วิธีการชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุน เงินสด คาสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรื อดราฟต์ สั่งจ่าย
“บัญชีจองซื้อหน่ วยลงทุนของบลจ.ธนชาต” บัญชีกระแสรายวัน
ธ.ทหารไทยธนชาต
ราชดาริ
011-1-08829-0
“บัญชีซื้อหน่ วยลงทุน โดย บลจ.ธนชาต” บัญชีกระแสรายวัน
ธ.ธนชาต
สานักชิดลม
001-3-00417-4
ธ.กรุ งเทพ
เพลินจิต
205-3-03201-3
ธ.กรุ งศรี อยุธยา
เพลินจิตทาวเวอร์
285-0-01087-9
ธ.กสิ กรไทย
ถนนหลังสวน
082-1-08292-7
ธ.ไทยพาณิ ชย์
สานักรัชโยธิน
111-3-03734-0
ธ.ออมสิ น
ราชประสงค์
000-0-0004393-5
โดยใช้ ชุดชาระเงิน Pay-in-slip เพื่อนาเข้ าบัญชีของธนาคารดังกล่าว หรื อวิธีการอืน่ ใดตามที่บริ ษทั จัดการอนุญาต
Q: กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิ์ไม่ ขายหน่ วยลงทุน
A: บริ ษทั จัดการกองทุนรวมสงวนสิ ทธิไม่ขายหน่วยลงทุนดังนี้
1) พลเมืองสหรัฐอเมริ กา หรื อผูม้ ีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อที่
ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผูท้ ี่มีหนังสื อเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อผูถ้ ือ Green Card ที่ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริ กา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษทั หรื อห้างหุ้นส่วน เป็ นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขาของนิติ
บุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริ กา
4) ผูล้ งทุนซึ่ งติดต่อหรื อรับข้อมูล หรื อส่ งคาสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษทั จัด การ หรื อชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่ วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทั้งนี้ รวมถึงผูล้ งทุนที่ใช้ตวั แทนหรื อผูจ้ ดั การที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กาใน
การดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – ข้อ 4)
- บริ ษทั จัดการจึงขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสั่งซื้ อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรง
หรื อทางอ้อม สาหรับผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้างต้น
- บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับ คาสั่งซื้อหน่วยลงทุนใด ๆ ที่บริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า อาจมีผลกระทบ
ต่อการบริ หารกองทุนอย่างมีประสิ ทธิภาพเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
- บริ ษทั จัดการอาจหยุดรับคาสั่งซื้ อหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราวเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า การรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนต่อไป
ตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริ หารกองทุนอย่างมีประสิ ทธิภาพ หรื อ ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรื อต่อกองทุน
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Q: กองทุนรวมนี้มีข้อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ ขายหรื อไม่ รับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ตามคาสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคาสั่งซื้อหรื อขายคืนหน่ วยลงทุน ไว้อย่างไร
A: กองทุนรวมนีม้ ีข้อกาหนดดังนี้
การเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เปิ ดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณี ที่กาหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุ จริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณี ที่เข้าเหตุดงั ต่อไปนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) มีเหตุที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
(2) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีคาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั้งนี้ การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนมี คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการ
ผ่อนผันจากสานักงาน
(2) แจ้งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน ตลอดจน
เปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบเรื่ องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่ งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบ
ของผูด้ ูแลผลประโยชน์หรื อการรับรองข้อมูลของผูด้ ูแลผลประโยชน์ต่อสานักงานโดยพลัน
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ดาเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผถู ้ ื อหน่ วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริ ษทั จัดการ
กองทุนรวมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชาระค่าขายคืนแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนตามลาดับวันที่ส่งคาสั่งขายคืนก่อนหลัง
การไม่ ขายหรื อไม่ รับซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้ว
1. การดาเนิ นการในกรณี ที่ผูอ้ อกตราสารหนี้ หรื อลูกหนี้ ตามสิ ทธิ เรี ยกร้อ งผิดนัดชาระหนี้ หรื อตราสารที่ลงทุนประสบปั ญหาขาด
สภาพคล่อ งหรื อไม่ สามารถจาหน่ ายได้ด้วยราคาที่ สมเหตุสมผล (side pocket) บริ ษทั จัดการกองทุ น รวมจะปฏิ บัติตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวม
เพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
2. บริ ษทั จัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้ อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้ว หรื อจะหยุดรับคาสั่งซื้ อคาสั่งขายคืน คาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณี ที่กาหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ
(2) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุ จริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณี ดงั ต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 1 วันทาการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงาน
ข้อมูลกองทุนรวม
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(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้ เกิดขึ้น ซึ่ งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอย่างมีนยั สาคัญ
(ก) ตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ที่กองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่ซ้ือขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละสิ บของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทาให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทาให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรื อรับ
โอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรื อ
(ค) มีเหตุที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่ งเหตุดงั กล่าวอยูเ่ หนื อ
การควบคุมของบริ ษทั จัดการกองทุนรวมและผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้ อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรื อเป็ นการหยุดรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผลู ้ งทุนเฉพาะราย
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริ งดังต่อไปนี้
(ก) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1) การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะ
เป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสั่งเกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการรู ้จกั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสาคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดาเนิ นการเปลี่ยนให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริ หารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื่ องมาจากการที่ บริ ษทั จัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
การเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่ วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การ
เงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
3. เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 2. และบริ ษทั จัดการประสงค์จะไม่ขายหรื อไม่รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสั่งซื้ อคาสั่งขายคืน
คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
(1) แจ้งผูถ้ ื อ หน่ วยลงทุ น ที่ มี คาสั่ งซื้ อ ค าสั่ งขายคื น ค าสั่ งสั บ เปลี่ ยนหน่ วยลงทุ น ไว้แ ล้วให้ ท ราบถึ งการไม่ข ายไม่ รับ ซื้ อคื น ไม่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้อ 2. (1) (2) (3) หรื อ (5) บริ ษทั จัดการจะเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอื่น
และผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบถึงการหยุดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อการหยุดรับคาสั่งซื้อหรื อคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนั้นให้สานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณี ที่ บริ ษ ัทจัดการกองทุ นรวมไม่ขาย ไม่รับซื้ อคื น ไม่สั บเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นหรื อหยุดรั บคาสั่ งซื้ อ คาสั่ งขายคืน คาสั่ ง
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามข้อ 2. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทาการ ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมดาเนิ นการดังนี้ ก่อนการเปิ ดรับ
คาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคาสั่งซื้ อ คาสั่งขายคืน คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด ณ วันทา
การสุ ดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สานักงานทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
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(ข) แจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื้อ คาสัง่ ขายคืน คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิ ดขาย รับซื้อคืน สับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุ น ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ื อหน่ วยลงทุน รายอื่น และผูล้ งทุน ทั่วไปให้ ทราบถึ งการเปิ ดรับ คาสั่ งซื้ อ คาสั่งขายคืน คาสั่ ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการไม่ขาย ไม่รั บซื้ อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้ อ คาสั่งขายคืนหรื อคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื้ อ คาสั่งขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการอาจหยุดคานวณและประกาศ
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
4. บริ ษทั จัดการจะหยุดการขายหน่ วยลงทุนตามคาสั่งซื้ อหรื อคาสั่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรื อหยุดรับคาสั่งซื้ อหรื อ
คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษทั จัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขาย
หน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ข้ นึ ไปและคิดเป็ นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการ
จะประกาศหยุดการขายหน่ วยลงทุน หยุดรับคาสั่งซื้ อหรื อคาสั่งสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุน ณ ที่ทาการทุกแห่ งของบริ ษทั จัดการและ
สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ใช้ในการซื้อขายหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผทู ้ ี่
ได้มีคาสั่งซื้อหรื อคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
การหยุดรับคาสั่งซื้อหรื อขายคืนหน่ วยลงทุน
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรื อในกรณี ที่มีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรื อเพือ่ รักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริ ษทั จัดการหยุดรับคาสั่งซื้ อ คาสั่ง
ขายคืนหรื อคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นการชัว่ คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วัน
ทาการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสั่งซื้ อ คาสั่งขายคืน หรื อคาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
Q: บริษัทจัดการจะจัดให้ มีเครื่ องมือการบริหารและจัดการความเสี่ย งด้ านสภาพคล่ องของกองทุน (Liquidity Management Tools)
สาหรับกองทุนรวมนี้ อย่างไร
A: เครื่ องมือการบริ หารและจัดการความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity Management Tools) :
สาหรับในช่ วงแรก (ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565) บริ ษทั จัดการจะจัดให้มีเครื่ องมือการบริ หารและจัดการความเสี่ ยงด้านสภาพ
คล่องของกองทุนในปั จจุบนั อันได้แก่ การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ดว้ ยสู ตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม (swing pricing) , การกาหนดเพดานการขายคืนหน่ วยลงทุน (Redemption Gate) , การดาเนินการในกรณี ที่ผูอ้ อก
ตราสารหนี้ ห รื อลูกหนี้ ตามสิ ท ธิ เรี ยกร้ องผิดนัดชาระหนี้ หรื อตราสารที่ ลงทุน ประสบปั ญ หาขาดสภาพคล่องหรื อไม่สามารถ
จาหน่ายได้ดว้ ยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และ การไม่ขายหรื อไม่รับซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้วหรื อจะหยุด
รับคาสัง่ ซื้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ซึ่งบริ ษทั จัดการจะดาเนินการในกรอบวิธีการดังต่อไปนี้
สาหรั บในอนาคต หากบริ ษทั จัดการจะเพิ่มเติมการใช้เครื่ องมือการบริ หารและจัดการความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนอัน
ได้แก่ ค่าธรรมเนี ยมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee), ค่าธรรมเนี ยมการซื้ อขายหน่ วยลงทุนที่ สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขาย
ทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) และ ระยะเวลาที่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice
period) นั้น บริ ษทั จัดการจะเปิ ดเผยให้ทราบในหนังสื อชี้้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมฉบับนี้ และ/หรื อทางเว็บไซด์ของบริ ษทั จัดการ
หรื อ ผ่านทางช่องทางอื่นที่บริ ษทั จัดการกาหนด
ข้อมูลกองทุนรวม
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ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะเป็ นผูใ้ ช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้เครื่ องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรื อหลายอย่างตามความจาเป็ นและหรื อตามการ
ประเมิ น ว่ าสมควรภายใต้เงื่ อนไขข้อจากัดและสถานการณ์ ที่ เกี่ ยวข้อ งในขณะนั้น ๆ โดยบริ ษ ัท จัดการจะระบุ วิธี การรวมถึ ง
รายละเอียดการใช้เครื่ องมือเหล่านี้ และหรื อกรณี มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทางตามที่บริ ษทั จัดการ
เห็นสมควร โดยการใช้เครื่ องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรื อเงื่อนไขที่ใช้แตกต่า งกันในแต่ละวันทาการที่มี
การใช้เครื่ องมือนั้น ๆ
▪ การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิด้วยสู ตรการคานวณที่สะท้ อนต้ นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ดว้ ยสู ตรการคานวณที่ สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
หมายถึ ง การปรั บ มู ล ค่ าหน่ วยลงทุ น (NAV per Unit) ที่ ใช้ในการค านวณราคาซื้ อ ขายหน่ ว ยลงทุ น ด้วย swing factor เพื่ อ
สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้ อขายทรัพย์สิน (transaction costs) ของกองทุนรวมที่อาจเกิดขึ้นจากปั จจยัต่าง ๆ เช่น การ
ซื้อขายทรัพย์สิน หรื อภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผันผวนหรื อสภาพคล่องผิดปกติ หรื อ เหตุการณ์อื่นที่ส่งผลกระทบต่อ
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม เป็ นต้น โดยสามารถ พิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้เทจ็จรงิที่มีอยู่และหรื อ
สมมตฐิานและหรื อการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ
ขณะนั้น ๆ ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้
- “Full swing pricing” เป็ นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้วยสู ตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวมทุกวันทาการ โดยไม่ตอ้ งมีการพิจารณากาหนดระดับ (threshold) ของมูลค่าซื้อ
ขายหน่วยลงทุนสุ ทธิ
-

“Partial swing pricing” เป็ นการปรั บ มู ล ค่าหน่ วยลงทุ น (NAV per Unit) ด้วยสู ตรการค านวณทที่ สะท้อ นต้น ทุ น และ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม เฉพาะวันทาการที่กองทุนรวมมีมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุ ทธิเกินระดับ
(threshold) ที่กาหนดไว้

• กองทุนรวมทั่วไป
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
- บริ ษทั จัดการจะกาหนดอัตรา swing factor สู งสุ ดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริ ษทั จัดการจะพิจารณาเลือกใช้
Swing Pricing ที่ เป็ น Full Swing Pricing หรื อ Partial Swing Pricing ตามดุ ลพิ นิ จของบริ ษ ัท จัดการ โดยค านึ งถึ งประโยชน์ ของ
กองทุนและผูถ้ ือหน่วยลทุนเป็ นสาคัญ
- swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริ ษทั จัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการ
ซื้ อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่ วนการลงทุน และ/หรื อ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
ปลายทาง (กรณี feeder fund หรื อ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรื อค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทาธุรกรรม REPO เพื่อเสริ มสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรื อ ต้นทุนในการปรับ
ใช้ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อป้องกันความเสี่ ยง
3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมมติฐานและหรื อการประเมินจากปัจจัยที่
เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
ข้อมูลกองทุนรวม
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- Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริ ษทั จัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมมติฐานและหรื อการประเมินจากปัจจัยที่
เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
- ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริ ษทั จัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่ องมือ
ในการบริ หารความเสี่ ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้ อสงวนสิทธิ์
• บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ด(ถ้ามี )มาใช้ในการพิจารณาและหรื อตัดสิ นใจเรื่ องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่ องมือ Swing Pricing ในวันทาการนั้น
• บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา swing factor ที่เรี ยกเก็บจริ ง ได้ตามดุลยพินิจของบริ ษทั จัดการ แต่ไม่เกินอัตราสู งสุ ด
ที่กาหนดไว้ในโครงการ
• บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะนาค่าซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็ นยอดซื้ อหน่วยลงทุนในวันทาการที่มีการใช้
เครื่ องมือ swing pricing และบริ ษทั จัดการจะนายอดซื้ อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรื อตัดสิ นใจเรื่ องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่ องมือ swing pricing ในวันทาการนั้น ทั้งนี้บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดาเนินการใด
ๆ ที่ได้ดาเนินการหรื อตัดสิ นใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่ องมือ swing pricing ในวันทาการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็ค
ค่าซื้ อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรื อบางส่ วนของวันทาการนั้นไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้และรายการซื้ อหน่วยลงทุนที่ชาระด้วยเช็คที่
เรี ยกเก็บไม่ได้น้ นั ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ่งเป็ นไปตามดุลยพินิจของบริ ษทั จัดการ
การพิจารณาใช้ เครื่ องมือ
• บริ ษทั จัดการจะเป็ นผูใ้ ช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการ ที่มีการใช้เครื่ องมือนี้
• ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็ นการใช้เฉพาะวันทาการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้ อขายหน่วย
ลงทุนสุ ทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิท้ งั หมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริ ษทั จัดการกาหนด โดยที่
มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุ ทธิของกองทุนคานวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริ ษทั จัดการกาหนด
- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริ ษทั จัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

ข้อมูลกองทุนรวม
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รายละเอียดเพิม่ เติม
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ swing pricing บริ ษทั จัดการจะดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมู ลที่ได้รับจาก กองทุน
ปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งเป็ นไปตามดุลพินิจของบริ ษทั จัดการ และคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ ือหน่วยลทุน
เป็ นสาคัญ โดยดาเนินการตามภายใต้หวั ข้อกองทุนรวมทัว่ ไป และเป็ นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกาหนด
▪ การกาหนดเพดานการขายคืนหน่ วยลงทุน (Redemption Gate)
การกาหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) หมายถึง การกาหนดระดับการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนออกได้เท่าที่ Redemption Gate ที่กาหนด เมื่อเกิดสถานการณ์ไม่ปกติหรื อประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดย
สามารถกาหนด threshold เป็ นตัวบ่ งชี้ สถานการณ์ ไม่ป กติ ดังกล่าวและการใช้ Redemption Gate จะต้องไม่เกิ น กว่าระยะเวลาที่
กาหนดใน gate period
- กองทุนรวมทั่วไป
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
• บริ ษทั จัดการจะกาหนด Redemption Gate ไม่ต่ากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคานวณ
เป็ นไปตามวิธีที่บริ ษทั จัดการกาหนด
• บริ ษทั จัดการจะกาหนด Gate period สู งสุ ด ไม่เกิน 7 วันทาการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิ ธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่
บริ ษทั จัดการกาหนด
• ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติดว้ ย Gate threshold ในกรณี ดงั กล่าว Redemption Gate จะใช้
เฉพาะวันทาการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุ ทธิ ของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิท้งั หมดของกองทุนมี
ค่าเท่ากับหรื อมากกว่า Gate threshold ที่บริ ษทั จัดการกาหนด โดยที่ มูลค่าซื้ อขายหน่วยลงทุนสุ ทธิ ของกองทุนคานวณจากมูลค่าการ
ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น (subscription) บวก มู ล ค่ า การสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น เข้า (switch in) หั ก ด้ว ยมู ล ค่ าการขายคื น หน่ ว ยลงทุ น
(redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริ ษทั จัดการจะพิจารณากาหนดวิธีการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของ
คาสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
• บริ ษทั จัดการอาจพิจารณากาหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ากว่า
Redemption Gate ขั้นต่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ
• คาสั่งรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนและสับ เปลี่ยนออกส่ วนที่เหลือ บริ ษทั จัดการจะนาไปทารายการในวันทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคาสั่งรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่ วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลาดับก่อน-หลังของ
คาสั่งรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคาสั่งรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่ วนที่เหลือได้ ซึ่ ง
เป็ นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริ ษทั จัดการกาหนด
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• บริ ษทั จัดการจะทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทา
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณี ที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรื อ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
• บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้า
• ในกรณี ที่มีการใช้เครื่ องมือ Redemption Gate นี้ บริ ษทั จัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้ อสงวนสิทธิ์
• บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ เปลี่ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของบริ ษทั จัดการ
แต่ไม่ต่ากว่า Redemption Gate ขั้นต่าที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สู งสุ ด ที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการ
คานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริ ษทั จัดการกาหนด
• บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
• บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดาเนิ นการระหว่างการทา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption
Gate ก่อนระยะเวลาที่กาหนด การใช้เครื่ องมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรื อร่ วมกับ Redemption Gate เป็ นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ใน
กรณี ที่ไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริ ษทั จัดการอาจพิจารณายกเลิกคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่
ค้างอยูใ่ นรายการ และแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคาสั่งโดยไม่ชกั ช้า
• บริ ษ ัทจัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุ กชนิ ด(ถ้ามี ) มาใช้ในการพิ จารณาและหรื อตัดสิ นใจเรื่ องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่ องมือ Redemption Gate ในวันทาการนั้น
การพิจารณาใช้ เครื่ องมือ
• บริ ษทั จัดการจะเป็ นผูใ้ ช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่ องมือนี้
• บริ ษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณี ที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรื อประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดย
บริ ษทั จัดการอาจกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติดว้ ย Gate threshold ได้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรื อประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะ
ไม่สอดคล้องกับปริ มาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื่องจากมีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate
ที่กาหนดไว้
3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริ ษทั จัดการ
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมติฐานและหรื อการประเมินจากปั จจัยที่
เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริ ษทั จัดการจะพิจารณาดาเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
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รายละเอียดเพิม่ เติม
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ redemption gate บริ ษทั จัดการจะดาเนิ นการให้สอดคล้อ งกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่ งผูถ้ ือหน่วยอาจจะได้รับชาระเงินจากคาสั่งรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยน
ออก เฉลี่ ยตามสัด ส่ วน (pro-rata basis) ของคาสั่งรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate หรื อ
เป็ นไปตามดุลพินิจของบริ ษทั จัดการ และคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ ือหน่วยลทุนเป็ นสาคัญ โดยดาเนินการตามภายใต้
หัวข้อกองทุนรวมทัว่ ไป และเป็ นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกาหนด
▪ การดาเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรื อลูกหนี้ตามสิ ทธิเรียกร้ องผิดนัดชาระหนี้ หรื อตราสารที่ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรื อไม่ สามารถจาหน่ ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะปฏิ บัติตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากั บหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.
9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย
และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
▪ การไม่ ขายหรือไม่ รับซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุน
(suspension of dealings)
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมสามารถดาเนิ นการได้สูงสุ ดไม่ เกิน 1 วันทาการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สานักงาน โดยบริ ษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุ จริ ตและสมเหตุสมผลว่าจาเป็ นต้องระงับการซื้อขาย
หน่ ว ยลงทุ น โดยได้รั บ ความเห็ น ชอบของผู ้ดู แ ลผลประโยชน์ อัน เนื่ อ งจาก เหตุ จ าเป็ นตามกรณี ใ ดกรณี ห นึ่ งดัง นี้
1. ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรม และเหมาะสม
3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม
อนึ่ง การไม่ขายหรื อไม่รับซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้วหรื อจะหยุดรับคาสั่งซื้ อหรื อคาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุน
(suspension of dealings) ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิตาม ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู ้
ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
ทั้งนี้ การไม่ขายหรื อไม่รับซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้วหรื อจะหยุดรับคาสั่งซื้ อหรื อคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์
การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
และกองทุนส่วนบุคคล
Q: กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่างไร
A: ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการ สามารถขอรับหนังสื อ
ชี้ชวน คู่มือผูล้ งทุน คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ /หรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษทั จัดการกาหนด(ถ้า มี) ได้ที่ ที่ทาการทุกแห่ งของ
บริ ษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทาการซื้อขายหน่วยลงทุน หรื อช่องทางอื่นที่บริ ษทั
จัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
และ /หรื อเอกสารอื่นใดที่ บริ ษทั จัดการกาหนด พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริ ษทั จัดการกาหนด(ถ้ามี) โดย
นาส่งเอกสารดังกล่าวได้ที่บริ ษทั จัดการหรื อ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ข้อมูลกองทุนรวม
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Q: กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจากัดการโอนไว้อย่างไร
A: กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจากัดการโอนไว้ดังนี้
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ ต้องไม่ขดั ต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย
สรุ ปวิธีการโอนหน่วยลงทุน ดังนี้
▪ ผูโ้ อนและผูร้ ั บโอนจะต้องมายื่นคาขอโอนหน่ วยลงทุนที่สานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน (บลจ. ธนชาต) พร้อมเอกสาร

หลักฐานตามที่นายทะเบียนกาหนด
▪ ผูโ้ อนหน่วยลงทุนจะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกาหนด
▪ ทั้งนี้ สิ ทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บน
ั ทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนของผูโ้ อน
และผูร้ ับโอนในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่ งหนังสื อรับรองสิ ทธิ ใน
หน่วยลงทุนทางไปรษณี ยแ์ ก่ผโู ้ อนและผูร้ ับโอนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคาขอ
โอนหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารครบถ้วนตามที่กาหนด
ข้ อจากัดการโอนหน่ วยลงทุน
1. บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะปฏิเสธไม่รับ หรื อไม่ดาเนินการตามคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ั่งซื้อ หรื อสั่งสับเปลี่ยนของบุคคล
ใดหรื อกลุ่มบุคคลใดที่ ทาให้บริ ษทั จัดการและหรื อกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ ยงทางกฎหมาย ความเสี่ ยงด้านภาษี หรื อ
ความเสี่ ยงอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ กฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรื อ กฎหมายอื่ น ทั้ง ในและ
ต่างประเทศที่มีลกั ษณะเดียวกัน
2. บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม
กับ
1) พลเมื องสหรัฐอเมริ กา หรื อผูม้ ี ถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่ งรวมถึ งดิ น แดนของประเทศสหรั ฐอเมริ กาหรื อที่
ประเทศสหรั ฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึ งผูท้ ี่ มี ห นัง สื อ เดิ น ทางของประเทศสหรั ฐอเมริ กาหรื อผูถ้ ื อ Green Card ที่ ออก
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษทั หรื อห้างหุ้นส่วน เป็ นต้น ซึ่ งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขาของนิติ
บุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริ กา
4) ผูล้ งทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้อมูล หรื อส่งคาสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษทั จัดการ หรื อชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุน
ดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทั้งนี้ รวมถึ งผูล้ งทุ นที่ ใช้ตัวแทนหรื อผูจ้ ัดการที่ ต้ งั อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กาในการ
ดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1 - 4
3. บริ ษทั จัดการหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิ ทธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หากการ
โอนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทาให้บริ ษทั จัดการและหรื อกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ ยงทางกฎหมาย ความเสี่ ยงด้านภาษี
หรื อความเสี่ ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรื อกฎหมายอื่นทั้งในและ
ต่างประเทศที่มีลกั ษณะเดียวกัน
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Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์ สินสุ ทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุนและราคาขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ได้ จาก
ช่ องทางใด
A : ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สิ นสุ ทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุนและราคาขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้ โดย
บริ ษทั จัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่ าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ของวันทา
การซื้ อขายหน่วยลงทุนล่าสุ ด ภายในวันทาการถัดไปในหนังสื อพิมพ์ข่าวหุ้น (ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลง
หนังสื อพิมพ์ที่ใช้ในการประกาศข้อมูลดังกล่าวของกองทุนตามที่บริ ษทั จัดการเห็นเหมาะสม โดยบริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะไม่
ประกาศล่วงหน้า) และสามารถติดตามได้ทาง Website ของบริ ษทั จัดการ http://www.thanachartfundeastspring.comหรื อทางระบบ
โทรศัพท์อตั โนมัติ หมายเลข 0-2126-8399
สิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนีม้ ีการออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรื อไม่ อย่างไร
A : กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิ ทธิให้แก่ผสู ้ ั่งซื้อหรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ น สมุดบัญชีแสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุน
โดยผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนมีหน้าที่มารับสมุดบัญชีแสดงสิ ทธิ ในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริ ษทั จัดการหรื อ
นายทะเบียนให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
บริ ษ ัท จัด การหรื อนายทะเบี ยนหน่ ว ยลงทุ น อาจมอบหมายให้ ผูส้ นับ สนุ น การขายหรื อรั บ ซื้ อ คื น ที่ บ ริ ษ ัท จัด การแต่ งตั้งเป็ น
ผูด้ าเนิ นการดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง หรื อให้ ผสู ้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนเป็ นผูด้ าเนินการดังกล่าวในนามบริ ษทั จัดการหรื อ
นายทะเบียน
Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจากัดสิทธิในเรื่ องใด ภายใต้ เงื่อนไขอย่างไร
A: ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจากัดสิทธิในเรื่ อง
▪ การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม:ในกรณี ที่บคุ คลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่ งในสามของจานวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด บริ ษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสี ยงของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่ วนที่เกิน
กว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด และจะดาเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคล
หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นให้มีจานวนไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ภายใน
2 เดือนนับแต่วนั ที่ปรากฏกรณี ดงั กล่าว หรื อจะดาเนิ นการเลิกกองทุนรวมนั้นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่สานักงาน ก.ล.ต.
กาหนด
▪ กองทุนจะไม่จ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) ในส่วนที่เกิน 1 ใน 3 และยกเงินปันผลส่ วนดังกล่าวให้เป็ นรายได้ของแผ่นดิน กรณี การเกินโดย

เกิดจากการลงทุนเพิ่ม ทั้งนี้โดยเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื่ องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริ ษทั จัดการ
Q: ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งหุ้นของบริษัทใด จะมีช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้
สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิม่ เติมหรื อไม่ อย่างไร
A: ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสี ยงและการดาเนินการใช้สิทธิ ออกเสี ยงได้ที่ทาการของบริ ษทั จัดการหรื อโดย
ผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตของบริ ษทั จัดการ http:// www.thanachartfundeastspring.com และผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนที่
ได้รับการแต่งตั้งจากบริ ษทั จัดการ
ข้อมูลกองทุนรวม
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Q: กองทุนรวมนีม้ ีช่องทางและวิธีการร้ องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ตลอดจนวิธีเข้ าสู่ กระบวนการดังกล่าวหรื อไม่ อย่างไร
A: กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรี ยนของผูล้ งทุน โดย
ผูล้ งทุนสามารถ ติดต่อที่ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด โทรศัพท์ 0-2126-8399 หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(Help Center) โทรศัพท์ 0-2263-6000
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ไม่มี
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการของกองทุนรวม
Q: ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
A: ข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนธนชาตจากัด (บลจ.ธนชาต) เดิมชื่อบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ออมสิ นจากัด (บลจ.ออมสิ น)
ก่ อตั้งขึ้ นเมื่ อวันที่ 19 มี น าคม 2535 ด้วยทุน จดทะเบี ยนที่ เรี ยกชาระแล้วจานวน 100 ล้านบาท เป็ นหนึ่ งในเจ็ดบริ ษ ัท แรกที่ ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวมจากกระทรวงการคลังต่อมาได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจัดการกองทุนส่ วนบุคคลปั จจุบนั ดาเนิ นธุรกิจด้านการจัดการกองทุนรวมกองทุนส่ วนบุคคลและกองทุนสารองเลี้ยงชี พ
โดยอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ต่อมาได้เปลี่ยนชื่ อเป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมธนชาติจากัดเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2542 และเป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุนธนชาติจากัดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2544 ปั จจุบนั บริ ษทั ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธน
ชาตจากัด โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 26 พฤษภาคม 2548 เป็ นต้นไป
ทุนจดทะเบียน
จานวน
แบ่งออกเป็ น
เรี ยกชาระแล้ว

100,000,000
10,000,000
100,000,000

บาท
หุ้น
บาท

มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2535

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น โดยถือหุ้นในบริ ษทั จัดการคิดเป็ นร้อยละดังต่อไปนี้
1. บริ ษทั พรู เด็นเชียล คอร์ปอเรชัน่ โฮลดิ้งส์ จากัด ร้อยละ 50.09999
2. ธนาคารทหารไทย ธนชาต
ร้อยละ 49.9
3. พรู เด็นเชียล โฮลดิง้ ส์ ลิมิเต็ด
ร้อยละ 0.00001
คณะกรรมการบริษัทจัดการ ดังนี้
1. นายโรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์
2. นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์
3. นายไท เปง เบอร์นาร์ด เทีย
4. นายอนุวตั ิร์ เหลืองทวีกุล
5. นายศรัณย์ ภู่พฒั น์
ข้อมูลกองทุนรวม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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จานวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้ การบริหารจัดการของบริษัท 99 กองทุน (ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2565)
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวม 149,082,760,735.66 บาท (ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2565)
รายชื่ อคณะกรรมการการลงทุน
รายชื่อคณะกรรมการบริ หารการลงทุน ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.

คุณยิ่งยง
คุณวิศิษฐ์
คุณธีรนุช
คุณวิภาสิ ริ
คุณพัชราภา

เจียรวุฑฒิ
ชื่นรัตนกุล
ธรรมภิมุขวัฒนา
เกษมศุข
มหัทธนกุล

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

Q: รายชื่ อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการกองทุนรวมรวมทั้ง
หน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว
A: รายชื่ อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ การทางาน และ หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ชื่ อ นามสกุล
นางสาวธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา

ประวัติการศึกษา
- ปริ ญญาโท / MBA
(Finance) New York
University
- ปริ ญญาตรี / BBA
บริ หารธุรกิจ (การเงิน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- CFA level I

ประสบการณ์ ทางาน
หน้ าที่ความรับผิดชอบ
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
- ผูช้ ่วยกรรมการ
บลจ.ธนชาต
ผูจ้ ดั การ กลุ่มกองทุน
- ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายบริ หาร
ต่างประเทศ
ความเสี่ ยง/ ฝ่ ายตราสารหนี้/
ฝ่ ายลงทุนต่างประเทศ
กองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ
- เจ้าหน้าที่ลงทุน ธนาคาร
แห่งประเทศไทย

Q: รายชื่ อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน นายทะเบียนหน่ วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์
A :ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ลาดับ
บริษัท
1
ธนาคารทหารไทย ธนชาต จากัด (มหาชน)
2
บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
3
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
4
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
5
บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
6
บริ ษทั หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีน่า จากัด

เบอร์ โทรศัพท์
02-292-4352
0-2271-8852
0-2695-5847
0-2635-1700 ต่อ 771 ถึง 778
0-2638-5626
0-2026-5100 กด 1

หรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนที่ บลจ.ธนชาตแต่งตั้ง
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รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนธนชาต จากัดโทรศัพท์ 0-2126-8399 โทรสาร 0-2217-5282
รายชื่อผูด้ ูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2470-3200
นอกจากหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนด้วย
ช่ องทางที่ผ้ลู งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
ผูล้ งทุนสามารถขอรับหนังสื อชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด ธนาคารทหารไทย
ธนชาต หรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรื อ เว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ
www.thanachartfundeastspring.com
ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
1. ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้ องกับ กองทุน Hang Seng China Enterprises Index ซึ่ งเป็ นกองทุนรวมในต่างประเทศที่ กองทุนเปิ ดธนชาตไช
น่าชาเลนจ์#1จะพิจารณาลงทุนรายละเอียดเป็ นไปตามหัวข้อ ลักษณะที่สาคัญของกองทุน“Q : กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนนี้จะ
พิจารณาลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ มีนโยบายการลงทุน ปัจจัยเสี่ ยงที่สาคัญ และผลการดาเนินงานอย่างไร”
2. กองทุ นเปิ ดธนชาตไชน่ าชาเลนจ์#1 มี เป้ าหมายที่ จะเน้น ลงทุ นในหน่ วยลงทุ น ของกองทุน รวมต่างประเทศเพียงกองทุ น เดี ยว
คือ กองทุน Hang Seng China Enterprises Index โดยผูจ้ ดั การกองทุนจะบริ หารจัดการเชิงรับ (Passive Investment Risk) ผูจ้ ดั การ
กองทุนจะไม่ได้ใช้การบริ หารการลงทุนแบบเชิ งรุ ก (actively managed) จึงอาจได้รับผลกระทบทางลบจากการปรับตัวลดลงของ
ดัชนี Hang Seng China Enterprises และมูลค่าหน่วยลงทุนของ กองทุน Hang Seng China Enterprises Index ที่กองทุนนี้ลงทุน โดย
ผูจ้ ดั การกองทุนนี้ จะไม่ได้พยายามบริ หารกองทุนแบบปกป้องหรื อ defensive position ในช่วงตลาดขาลง
3. ความเสี่ยงที่กองทุนนีล้ งทุนเกี่ยวข้ องกับประเทศจีนเป็ นหลัก
- เนื่ อ งจากกองทุ น จะเน้ น ลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์ห รื อ ตราสารที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ประเทศจี น คื อ กองทุ น Hang Seng China
Enterprises Index มูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนอาจจะได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนหรื อการเปลี่ยนแปลงใน
ประเทศจีนเป็ นสาคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาล ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน การบังคับใช้มาตรการ
เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตรา (imposition of currency repatriation restrictions) การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากปัจจัย
ความไม่มนั่ คงทางสังคม ศาสนา การเมือง เศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงหรื อพัฒนาการของกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย
ของประเทศจีน รวมถึงผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าวของประเทศอื่น ๆ ในโลกด้วย เป็ นต้น
- เนื่องจากกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรื อตราสารที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีน ซึ่ งมีอตั ราแลกเปลี่ยนของเงิ นสกุลแตกต่าง
จากสกุลเงินบาท ดังนั้น มูลค่าทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน จึงอาจได้รับผลกระทบในด้านลบจากการเปลี่ยนแปลงหรื อความผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศจีน เมื่อเปรี ยบเทียบกับเงินบาท
- การที่กองทุนเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรื อตราสารที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนเป็ นหลักจึงมีความเสี่ ยงจากการกระจุกตัวในการ
ลงทุน (Concentration risk) และอาจนาไปสู่ความผันผวนที่มากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนสู งกว่า
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4. ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในต่ างประเทศ (Country Risk)
ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับประเทศต่างๆที่กองทุนไปลงทุนเช่นการเปลี่ ยนแปลงทางการเมืองกฎหมายเศรษฐกิจตลาดการเงินอัตรา
ดอกเบี้ยและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาดการเงินของประเทศนั้นๆเป็ นต้น
การลงทุนของกองทุนในต่างประเทศในตราสารที่ออกโดยภาคเอกชน รัฐบาล หรื อองค์กรที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายมหาชน (public-law
entities)ในประเทศและสกุลเงินที่แตกต่างกัน ย่อมมีความเสี่ ยงของการลงทุนที่เกี่ยวข้องของการลงทุ นแต่ละลักษณะโดยทัว่ ไปความ
เสี่ ยงในการลงทุนดังกล่าวจะมีระดับความเสี่ ยงสู งขึ้น เมื่อมีการลงทุนในหลักทรัพย์ของประเทศที่อยูใ่ นช่วงกาลังพัฒนา (Developing
Countries) และตลาดประเทศเกิ ดใหม่ (Emerging Markets) ความเสี่ ยงที่ กล่ าวถึ งอาจจะส่ งผลกระทบในทางลบต่อ หลักทรั พ ย์ ที่
กองทุนในต่างประเทศลงทุน เช่น ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากกฎเกณฑ์และข้อกาหนดในการลงทุนหรื อการเรี ย กคืนทรัพย์สินหรื อสิ ท ธิ
กลับคืนสู่ประเทศนั้น ๆ (investment and repatriation restrictions) ความเสี่ ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ ยงที่
เกิดจากโอกาสที่ตลาดในประเทศเหล่านั้นจะเกิดความผันผวนอย่างผิดปกติเมื่อเปรี ยบเทียบกับตลาดในประเทศที่มีการพัฒนามากกว่า
ความเสี่ ยงจากการเข้ามามีบทบาทหรื อการแทรกแซงของภาครัฐต่อภาคเอกชน ความจากัดในข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อ ผูล้ งทุน หรื อระดับ
ความเคร่ งครัดที่ต่ากว่าในกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุน ความหลากหลายของจานวนตราสารที่มีสภาพคล่องมีจากัด
เมื่อเปรี ยบเทียบกับตลาดที่พฒั นาแล้ว ซึ่ งข้อจากัดของตลาดในประเทศกาลังพัฒนาเหล่านี้ อาจมีผลทาให้กองทุนไม่สามารถขายตรา
สารในตลาดได้ตามเวลาและราคาที่ตอ้ งการ ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีอากรความจากัดในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาด
เงินตลาดทุน ระดับการพัฒนาในในระบบเศรษฐกิจ และการเมืองในระดับนานาชาติ และระดับภูมิภาค ความเสี่ ยงในการบังคับใช้
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน หรื อกฎหมายหรื อข้อกาหนดอื่น ๆ โดยรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ ผลกระทบจากภาวะ
เงินฝื ดหรื อเงินเฟ้อ รวมถึงความจากัดของความคุม้ ครองจากกฎหมายที่มีต่อกองทุน
5. ความเสี่ ยงที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจและสภาพตลาดการลงทุน (Economic and market events risk)ภาวะเศรษฐกิจโลกยังอาจมีความไม่
แน่นอนในปี หน้า สถานการณ์และปั จจัยกดดันหรื อข่าวเหตุการณ์ต่าง ๆ ในแต่ละช่วงเวลา อาจจะยังคงส่งผลกระทบต่อตลาดได้อีก ซึ่ งอาจ
ทาให้ตลาดการเงินการลงทุน ทั้งในประเทศจีน และประเทศอื่น ๆ มีความผันผวนสู งผิดปกติได้ในบางช่วงเวลา ซึ่ งความผันผวนดังกล่าว
อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการลงทุนของกองทุนได้
6. ความเสี่ ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity securities risk)ราคาหุ้นของบริ ษทั ต่าง ๆ ที่กองทุนลงทุนอาจมีความผันผวน และมีมูลค่า
ตลาดลดต่าลง ซึ่ งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในทางลบของสถานะการเงินของบริ ษทั นั้น และหรื อเกิดจากปั จจัยลบจากภาวะตลาดและ
เศรษฐกิจโดยรวม แม้ว่าหุ้นที่กองทุนลงทุนจะเป็ นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี (“blue chip” equity securities) เป็ นหุ้นของบริ ษทั ที่มีรากฐาน
ยาวนาน มีมูลค่าตลาดสู ง (large market capitalizations) ซึ่ งตามหลักทัว่ ไป จะมีสถานะทางการเงินดี หุ้นของบริ ษทั คุณภาพเหล่านี้ ก็อาจ
ได้รับผลกระทบในทางลบจากภาวะตลาดและเศรษฐกิจโดยรวมที่ไม่ดีได้ นอกจากนี้ ในบางสถานการณ์ หุ้นของบริ ษทั ที่มีมูลค่าตลาดสู ง
(large market capitalizations) อาจจะมีโอกาสที่อตั ราการเติบโต(growth potential) จะน้อยกว่าหุ้นที่มีมูลค่าตลาดเล็กกว่าได้ และยังอาจจะ
ปรับตัวกับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปได้ชา้ กว่า
7. ความเสี่ ยงจากการไม่ กระจายการลงทุน (Non-diversified risk)กองทุนนี้เน้นลงทุนในตราสารในตลาดทุนประเทศจีน ดังนั้นจึงมีการกระจุก
ตัวในด้านประเทศที่กองทุนลงทุน ไม่ได้มีการกระจายการลงทุนไปยังตราสารของหลาย ๆ ภูมิภาคหรื อหลาย ๆ ประเทศทัว่ โลก หรื อใน
กรณี ที่กองทุนลงทุนกระจุกตัวในบางกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector investing risk) จึงมีความเสี่ ยงที่เกิดจากการไม่มีการกระจายการลงทุน ซึ่ ง
อาจทาให้กองทุนโดยรวมมีความผันผวนสู งกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนสู ง โดยเฉพาะในช่วงภาวะตลาดผันผวน และหากกองทุน
ลงทุนกระจุกตัวในบางกลุ่มธุ รกิ จอุตสาหกรรม (Sector investing risk) กองทุนอาจได้รับผลกระทบสู งกว่า หากธุ รกิ จอุตสาหกรรมนั้น
ได้รับผลกระทบทางลบจากภาวะตลาด เศรษฐกิจ กฎระเบียบ หรื อปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็ นการเฉพาะกับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมนั้น ๆ
ข้อมูลกองทุนรวม
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8. ความเสี่ ยงด้ านภาษี (Tax Considerations)การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับภาษีในประเทศจีน หรื อนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาษีและการลงทุน
ของประเทศจีน ที่มีผลต่อผูล้ งทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าเงินลงทุนของกองทุน หรื อกระทบต่อ
ความสามารถในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผลู ้ งทุน
9. ความเสี่ ยงจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ ได้ ความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ความเสี่ ยงทางกฎหมายที่ เกิด
จากการลงทุ น ในประเทศจี น ความเสี่ ยงในกรณี ที่ ห น่ วยงานกากับ ดู แล (regulators) หน่ วยงานกากับดู แลตนเอง (self-regulatory
organizations) หรื อตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์ บังคับใช้มาตรการพิเศษต่าง ๆ ในกรณี ที่ตลาดอยู่ใ นภาวะฉุ กเฉิ น มาตรการที่หน่วยงาน
เหล่านี้บงั คับใช้ในอนาคต ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนได้
10. ความเสี่ ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency /Exchange Rate Risk)เป็ นความเสี่ ยงที่เกิดจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ย นระหว่าง
สกุลเงินบาทกับเยน ซึ่งอาจจะทาให้ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในต่างประเทศเมื่อคิดเป็ นเงินบาทแตกต่างไปจากผลตอบแทนที่
เกิดขึ้นบนเงินสกุลเยน
กองทุนอาจพิจารณาใช้เครื่ องมือป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัต ราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งนี้ กองทุนอาจไม่
จาเป็ นจะต้องปิ ดฐานะเงินตราต่างประเทศเป็ นสกุลเงินบาทเต็มจานวนหรื อตลอดเวลา
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึ้น
ได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจที่ผจู ้ ดั การกองทุนเห็นเหมาะสม
โดยผูจ้ ดั การกองทุนจะพิจารณาจากปั จจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเชิ งเปรี ยบเทียบของประเทศ ฐานะความ
เข้ม แข็ง ของประเทศในเชิ งเปรี ยบเที ย บเช่ น สั ด ส่ ว นหนี้ สาธารณะต่ อ จี ดี พี ดุ ล การค้า ดุ ล บัญ ชี เดิ น สะพัด ทุ น ส ารองระหว่าง
ประเทศ อัตราดอกเบี้ ย แนวโน้มค่าเงิ นของสกุลเงิน ของประเทศเพื่อ นบ้านหรื อในภูมิภาคโดยรวมเที ยบกับสกุลเงิ นที่ กองทุ น
ลงทุน ซึ่ งการดาเนินการดังกล่าวต้องไม่ขดั กับประกาศสานักงาน ก.ล.ต.และธนาคารแห่งประเทศไทย การบริ หารความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ ยนแบบยืดหยุ่น จึงอาจยังมี ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิน เหลืออยู่ ซึ่ งอาจท าให้ ผูล้ งทุ น ได้รับผลขาดทุ นจากอัตรา
แลกเปลี่ยนหรื อได้รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่ มแรกได้ อีกทั้ง การทาธุรกรรมป้องกันความเสี่ ยงอาจมีตน้ ทุน ซึ่ งทาให้ผลตอบแทน
ของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
11. ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)ได้แก่ โอกาสที่ราคาของตราสารที่ กองทุนลงทุนจะเปลี่ยนแปลง
ไป ซึ่ งเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของระดับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ในกรณี ที่กองทุนลงทุนในกองทุนที่เป็ นกองทุนตลาดเงิน หรื อ
กองทุนมีการลงทุนในตราสารหนี้ กองทุนนั้นอาจมีความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
ทั้งนี้ ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) เป็ นส่วนหนึ่งของความเสี่ ยงจากความผันผวน ของราคาตรา
สาร (Market Risk) ซึ่งโดยหลักการคือ โอกาสที่ราคาหรื อผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึ้นลง เนื่องจากความผันผวนของปัจจัย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ค่าเงิน และอัตราดอกเบี้ย เป็ นต้น และราคาซื้อขายของตราสารที่กองทุนลงทุนเหล่านั้นอาจมี
การเคลื่อนไหวปรับตัวลดลงหรื อสู งขึ้นตามภาวะตลาดการลงทุนแต่ละขณะ ทั้งในสภาพตลาดขาลงหรื อขาขึ้น จึงมีความเสี่ ยงของการ
ผันผวนของราคาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนด้วย
12. ความเสี่ ยงจากการที่ ผู้ ออกตราสารหนี้ไม่ สามารถช าระดอกเบี้ย และ/ หรื อ คื นเงินต้ นได้ (Default Risk/ Credit Risk/ Business Risk/
Counter-party Risk)ได้แก่โอกาสที่ผอู ้ อกตราสารแห่ งหนี้ ไม่สามารถจ่ายชาระหนี้ได้เต็มตามจานวนเงินหรื อตามเวลาที่กาหนดไว้ หรื อ
ข้อมูลกองทุนรวม
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ความเสี่ ยงที่ เกิ ดขึ้ นเนื่ องจากผลการด าเนิ นงานของบริ ษ ัทเอง โดยปั จจัยหลักที่ มี ผลต่ อผลการด าเนิ นงานของผูอ้ อกตราสารนั้น อาจ
ประกอบด้วย ประเภทของบริ ษทั ขนาดของบริ ษทั โครงสร้างเงินทุนและการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ฐานะการเงิน คุณภาพของการบริ หาร
เป็ นต้น
นอกจากนี้ ในกรณี ที่กองทุนเข้าทาสัญญาหรื อข้อผูกพันกับคู่สัญญา เช่น การทาธุรกรรมสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า อาจมีความเสี่ ยงหาก
คู่สัญญาที่กองทุนทาธุรกรรมด้วยไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อผูกพันหรื อสัญญาดังกล่าวได้หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อผูกพันได้อย่าง
สมบูรณ์ ในการบริ หารความเสี่ ยงในส่ วนนี้ กองทุนจะพิจารณาปัจจัยพื้นฐานของคู่สัญญาก่อนเข้าทาสัญญา เช่น การพิจารณาอันดับ
ความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา เป็ นต้น
13. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)ได้แก่ โอกาสที่กองทุนไม่สามารถซื้อหรื อขายตราสารที่ถือครองอยูใ่ น
ราคา จานวน และระยะเวลาที่ตอ้ งการได้ ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนโดยคานึงถึงสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือของตราสารประเภท
ต่างๆ ก่อนการตัดสิ นใจลงทุน เพื่อกาหนดสัดส่ วนการลงทุนในตราสารให้เหมาะสมกับผลตอบแทนและความเสี่ ยงที่กาหนดไว้และ
สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน
14. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงของกองทุน คือการที่ผลู ้ งทุนอาจจะพลาดโอกาสในการ
ได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากการที่กองทุนไปลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ ยง ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า ดังกล่าว อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ ยงของกองทุนได้ท้งั หมด
15. ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในกองทุนอีทีเอฟ (ETF)ในต่ างประเทศ
ในกรณี ที่กองทุนลงทุนในกองทุนอีทีเอฟในต่างประเทศ จะมีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์/สิ นทรัพย์ของ underlying index เช่น
ความเสี่ ยงของหุ้น ความเสี่ ยงของตราสารหนี้ และความเสี่ ยงอื่น เช่น
- ความเสี่ ยงของประเภทหลักทรั พย์/สิ นทรั พย์ที่ ETF ลงทุน (Asset Class Risk) : ETF อ้างอิงกับดัชนี หนึ่ งๆ (underlying index)
อาจจะมีผลการดาเนินงานต่ากว่าหรื อสู งกว่า ETF ที่อา้ งอิงกับดัชนีอื่นๆ ได้
- ความเสี่ ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (Concentration Risk) : ในกรณี ของ ETF ลงทุนอ้างอิงกับดัชนีที่มีการกระจุกตัวในการลงทุน
เช่น ภูมิภาค ประเทศ หรื อ กลุ่มธุรกิจ หากมีปัจจัยลบมากระทบภูมิภาค ประเทศ หรื อกลุ่มธุรกิจเหล่านั้น ETF ดังกล่าวอาจได้รับ
ผลลบหรื อมีความผันผวนมากกว่า
- ความเสี่ ยงในการบริ หาร (Management Risk) : ETF อาจจะไม่ได้ลงทุนเหมือน underlying index ทุกประการ จึงมีความเสี่ ยงที่เกิด
จากกลยุทธ์การบริ หารจัดการของผูจ้ ดั การกองทุนของ ETF นั้นๆ ซึ่งอาจมีผลให้ผลการดาเนินงานไม่เป็ นตามที่คาดหวัง
- ความเสี่ ยงของตลาด (Market Risk): มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของ ETF (NAV)จะเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามมูลค่าของหลักทรัพย์หรื อ
ทรัพย์สินที่ลงทุนซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ของตลาดและภาวะเศรษฐกิจ
- ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อขาย ETF ในตลาดหลักทรัพย์ต่าง ๆ เช่น ความไม่แน่นอนในสภาพคล่อง การถูกถอนจากการเป็ น
หลักทรั พ ย์จ ดทะเบี ย น : กรณี ที่ ETF ไม่ เปิ ดรั บ ค าสั่ ง ซื้ อ ขายอาจท าให้ ร าคาที่ ซ้ื อ ขายในตลาดหลักทรั พ ย์มี premiums หรื อ
discounts มากกว่าปกติได้ การซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่อาจมีการสั่งหยุดตามกฎของตลาดหลักทรัพย์น้ นั ๆ และความเสี่ ยงที่
ราคา ETF อาจซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ในราคาที่แตกต่างจาก NAV และอาจมีการเปลี่ยนขึ้นลงตามความต้องการซื้ อ-ขายของผู ้
ลงทุนตลอดช่ วงเวลาเปิ ดซื้ อขาย(trading hours) และอาจมี ความแตกต่างจาก NAV มากเมื่อตลาดผันผวน ซึ่ งอาจทาให้เกิด ผล
ขาดทุนจากการซื้อขายได้ และการซื้อขาย ETF มีค่าใช้จ่าย เช่น brokerage fees เป็ นต้น
- ความเสี่ ยงที่เกิดจากการบริ หารจัดการเชิงรับ (Passive Investment Risk) : ETF ไม่ได้ใช้การบริ หารการลงทุนแบบเชิกรุ ก (actively
managed)จึงอาจได้รับผลกระทบทางลบจากการปรับตัวลดลงของ underlying index โดยผูจ้ ดั การกองทุนETF จะไม่ได้พยายาม
บริ หารกองทุนแบบปกป้องหรื อ defensive position ในช่วงตลาดขาลง
ข้อมูลกองทุนรวม

หน้า 31

กองทุนเปิ ดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1

- ความเสี่ ยงในการการเบี่ยงเบนจาก underlying index (Tracking Error Risk) : ETF มีความเสี่ ยงที่จะไม่ได้เคลื่อนไหวขึ้นลงเท่ากัน
กับ underlying index อย่างสมบู ร ณ์ ซึ่ งอาจเกิ ด จากสาเหตุ ต่ างๆ เช่ น ค่ าใช้จ่ ายของ ETF การค านวณ การเปลี่ ย นแปลงของ
underlying index และกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งความเสี่ ยงนี้อาจจะมีมากขึ้นในช่วงตลาดผันผวนหรื อผิดปกติ
16. ความเสี่ยงอื่น ๆ
ความเสี่ ยงที่กองทุน Hang Seng China Enterprises Index อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น แนวทางหรื อนโยบายการลงทุน
ค่าธรรมเนียมและหรื อค่าใช้จ่าย (ซึ่งต้องดาเนินการตามที่ระบุในหนังสื อชี้ชวนของที่ กองทุน Hang Seng China Enterprises Index
หรื อตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องของ กองทุน Hang Seng China Enterprises Index รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม อื่น
ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกองทุน Hang Seng China Enterprises Index
ตารางสรุปอัตราส่ วนการลงทุนของกองทุนรวม
ส่ วนที่ 1 : อัตราส่ วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรื อคู่สัญญา (single entity limit)
หมายเหตุ: ในกรณี เป็ นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ ับฝาก ผูอ้ อกตราสารหรื อคู่สัญญา
แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. Derivatives on organized exchange
ข้ อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่ วน
(% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย
ไม่จากัดอัตราส่วน
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณี มี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึ้นไป
ไม่จากัดอัตราส่วน
2.2 กรณี มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade แต่ต่ากว่า 2 อันดับ ไม่เกิน 35%
แรก
3 หน่วย CIS
3.1 ในประเทศ
ไม่เกิน 10%
3.2 ต่างประเทศ
ไม่เกิน 15%
4 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู ้ ับฝากหรื อผูอ้ อกตราสารมี
ไม่เกิน 20%
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(หรื อไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนใน
4.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
ต่างประเทศหรื อผูม้ ีภาระผูกพันมี
4.2 เป็ นธนาคารออมสิ น ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรื อตราสารที่รัฐบาลเป็ น
ภูมิลาเนาอยูต่ ่างประเทศ โดยเลือก ใช้
ประกัน
credit rating แบบ national scale)
(ไม่รวมเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการ
ดาเนินงานของกองทุน)
5 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสู ง
5.1 เป็ นตราสารหนี้ ที่ผอู ้ อกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรื อสาขาของ
กว่า
ธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
(1) 10% หรื อ
ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทย
(2) น้ าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
ข้อมูลกองทุนรวม
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ข้ อ

ประเภททรัพย์สิน

5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัว่ ไป โดยมีรายละเอียดตามแบบ
filing
5.2.3 ในกรณี ที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้นอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ
397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรื อ 5.2.2 ผูม้ ี
ภาระผูกพันตามราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิ น
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริ ษทั หลักทรัพย์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ในกรณี ที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้มากกว่า 397 วัน นับแต่
วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ regulated market
6 ทรัพย์สินดังนี้
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย
หลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผอู ้ อกตราสารอยู่
ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอนการเป็ น
หลักทรัพย์ซ้ือขายใน SET หรื อของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งหุน้ ของ
บริ ษทั ดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุน
ทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงบริ ษทั ที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิก
ถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET หรื อของตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.3 หุ้นที่อยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1
ข้อมูลกองทุนรวม
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อัตราส่ วน
(% ของ NAV)
benchmark + 5%

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสู ง
กว่า
(1) 10% หรื อ
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 5%

กองทุนเปิ ดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1

ข้ อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่ วน
(% ของ NAV)

6.4 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็ นตราสารหนี้ ที่ผอู ้ อกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนั้นในต่างประเทศ หรื อผูอ้ อกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทย) หรื อตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.4.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนใน SET
หรื อในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ
filing
6.4.3.3 ในกรณี ที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ < 397 วัน
นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 6.4.3.1 หรื อ 6.4.3.2
ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ น บุคคลดังนี้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ไทยเป็ นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตาม
ข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณี ที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ > 397 วันนับแต่วนั ที่
ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ regulated market
6.5 ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกตรา
สาร
หรื อคู่สัญญา (issuer rating) อยูใ่ นระดับ investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.6.1 OTC derivatives
7 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)
รวมกันไม่เกิน 5%
ส่ วนที่ 2 : อัตราส่ วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์สิน
1

ข้อมูลกองทุนรวม

การลงทุนในทรัพย์สินของบริ ษทั ทุกบริ ษทั ที่อยูใ่ นกลุ่มกิจการเดียวกันหรื อ
การเข้าเป็ นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริ ษทั ดังกล่าว
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(% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่
อัตราใดจะสู งกว่า
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(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 10%
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หมายเหตุ: ในกรณี เป็ นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. Derivatives on organized exchange
ส่ วนที่ 3 : อัตราส่ วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์สิน
1

2

3

4

ข้อมูลกองทุนรวม

เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้เงิน ที่
นิติบคุ คลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ั่งจ่าย หรื อคู่สัญญา ดังนี้
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
1.2 ธนาคารพาณิ ชย์
1.3 บริ ษทั เงินทุน
1.4 บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รับโอนกรรมสิ ทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม
reverse repo หรื อ securities lending หรื อ derivatives)
ทรัพย์สินดังนี้
2.1 ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้เงินที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุน
ได้ดาเนินการให้มีการรับโอนสิ ทธิเรี ยกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่
กฎหมายกาหนด หรื อมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผูอ้ อกตรา
สารได้
2.2 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากคงเหลือเกิน
12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 4 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้
กึ่งทุน
หรื อตราสาร Basel lll ที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
2.3.1 มีลกั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรื อคู่สัญญา (single entity limit)
2.3.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับต่ากว่า investment grade หรื อไม่มี credit
rating
หน่วย CIS
3.1 ในประเทศ
3.2 ต่างประเทศ
Total SIP ซึ่งได้แก่
4.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ของส่วนที่ 1: อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู ้
ออกทรัพย์สินหรื อคู่สัญญา (single entity limit)
4.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่ ึงทุน หรื อตราสาร Basel lll ที่มีอนั ดับ
ความน่าเชื่อถือที่ตวั ตราสารและ/หรื อผูอ้ อกตราสารที่ต่ากว่าที่สามารถ
ลงทุนได้ (non-investment grade/ unrated)
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อัตราส่ วน
(% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ย ในรอบปี
บัญชี (หรื อในรอบอายุกองทุน
สาหรับกองทุนที่มีอายุโครงการน้อย
กว่า 1 ปี )
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั กองทุนที่อายุ
โครงการ คงเหลือน้อยกว่าหรื อ
เท่ากับ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่
มีอายุท้งั โครงการมากกว่าหรื อเท่ากับ
1 ปี
รวมกันไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 20%
ไม่จากัดอัตราส่วน
รวมกันไม่เกิน 15%

กองทุนเปิ ดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1

ข้ อ
5

ประเภททรัพย์สิน
การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ ยง
(Hedging)

อัตราส่ วน
(% ของ NAV)
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ ยงที่มีอยู่

หมายเหตุ: สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ
product limit
ส่ วนที่ 4 : อัตราส่ วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่ วน
(% ของ NAV)
1 หุ้นของบริ ษทั รายใดรายหนึ่ง
ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน ต้องมี
จานวนหุน้ ของบริ ษทั รวมกัน < 25% ของจานวนสิ ทธิออกเสี ยง
ทั้งหมดของบริ ษทั นั้น (ไม่นบั รวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภกั ษ์)
2 ตราสารหนี้ ของผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ง (ไม่ 2.1 ไม่เกิ น 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้ สิ นทางการเงิน (financial liability)
รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย)
ของผูอ้ อกตราสารรายนั้น ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชี ล่าสุ ด ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผอู ้ อกตราสารมีหนี้ สิน
ทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไปและยัง
ไม่ ป รากฎในงบการเงิ น ล่ าสุ ด บลจ. อาจน ามู ล ค่ า หนี้ สิ น ทาง
การเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงิน
ล่าสุ ดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็ นข้อมูลที่
มีการเผยแพร่ เป็ นการทัว่ ไป
และในกรณี ที่ผอู ้ อกตราสารไม่ มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิ ดเผย
ไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุ ด ให้ใช้อตั ราส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้
ของผูอ้ อกรายนั้นเป็ นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณี ที่ผอู ้ อกตราสารได้มี
การยื่ น แบบ filing ในลั ก ษณะเป็ นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณี ที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็ นตรา
สารที่ออกใหม่และมี credit rating อยูใ่ นระดับต่ากว่า investment grade
หรื อไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุน เพื่อกองทุนภายใต้การจัดการ
ของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิ น 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครั้ง เว้นแต่กรณี ที่ผอู ้ อกตราสารได้มี
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะ
เป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบั กรณี เป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้
1. ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิ น
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ข้อมูลกองทุนรวม
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ข้ อ

3

ประเภททรัพย์สิน

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

อัตราส่ วน
(% ของ NAV)
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริ ษทั หลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับ บุคคลตาม
1. – 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรื อกองทุน
CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี้
(1) การลงทุนในหน่ วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง

ทั้งนี้การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่ วนการลงทุนให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยการลงทุน

ข้อมูลกองทุนรวม
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ตารางแสดงค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรื อผู้ถือหน่ วยลงทุนหรือกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน
รายการที่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อน
ระยะเวลาถือครองที่กาหนดโครงการ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิ ทธิใน
หน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน

อัตราตามโครงการ
ไม่เกิน 1.070%
ไม่เกิน 1.070%
ไม่เกิน 1.070%

ไม่มี

เรียกเก็บจริง
2563
2564
2565
0.535%
0.535%
0.535%
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
เรี ยกเก็บเท่ากับค่าธรรมเนียมในการขายหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
โดยจะไม่เรี ยกเก็บซ้ าซ้อน
ไม่มี

ไม่เกิน 53.50 บาทต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรื อตามอัตราที่นายทะเบียน
กาหนดตามที่จ่ายจริ ง
ไม่เกิน 53.50 บาท ต่อรายการ หรื อตามอัตราที่นายทะเบียนกาหนด
ตามอัตราที่ธนาคารกาหนด

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
รายการทีเ่ รียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบญั ชีกบั ธนาคาร
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทั้งหมด

อัตราตามโครงการ
ไม่เกิน 2.140%
ไม่เกิน 0.696%
ไม่เกิน 0.134%
ตามที่จ่ายจริ ง
ตามที่จ่ายจริ ง
ไม่เกิน 1.310%
ไม่ เกิน 4.280%

2563
1.071%
0.027%
0.134%
0.017%
0.019%
1.268%

เรียกเก็บจริง
2564
1.067%
0.027%
0.133%
0.041%
0.012%
0.011%
1.291%

2565
1.067%
0.027%
0.133%
0.071%
0.005%
1.303%

หมายเหตุ : - ค่าใช้จ่ายข้างต้น ไม่รวมค่านายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษีอื่น ทานองเดียวกัน (ถ้ามี)
- รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรื อภาษีอื่นใด (ถ้ามี)
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

ข้อมูลกองทุนรวม
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ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (trading cost)

2562
-

2563
-

2564
-

2562
0.18

2563
0.03

2564
0.00

หมายเหตุ - ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
- รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรื อภาษีอื่นใด (ถ้ามี)

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover ratio: PTR)

ข้อมูลกองทุนรวม
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รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่น

ข้อมูลกองทุนรวม
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กองทุนเปิ ดธนชาตไชน่ าชาเลนจ์#1
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ และทรัพย์ สินอื่ น
ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
ชื่ อหลักทรัพย์

อัตรา
ดอกเบีย้
(%)

อันดับความน่ าเชื่อถือ

TRIS

FITCH

S&P

วันครบ
กาหนด
Moody's

การลงทุนในหลักทรัพย์ ต่างประเทศ
ตราสารทุน
2828HK
Hang Seng China Enterprises Index
ETF
เงินฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์
KBANK - S/A

ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)

BANK DEPOSIT- JPMORGAN CHASE & CO.
HKD

F1+(tha)*

BBB+* Baa1*
A*

A3*

จานวน
มูลค่าตาม
ร้ อยละของ
มูลค่าตาม
ร้ อยละ
หน่ วย (พัน ราคาตลาดไม่ รวม เงินลงทุน ราคาตลาดรวม ของมูลค่า
หน่ วย)/
ดอกเบีย้ ค้างรับ
ดอกเบีย้ ค้างรับ ทรัพย์ สิน
มูลค่าหน้ าตัว๋
(พันบาท)
(พันบาท)
สุ ทธิ
(พันบาท)
40,339.97
100.00
40,339.97
97.03
40,339.97
100.00
40,339.97
97.03
133.30
40,339.97
100.00
40,339.97
97.03
2,339.65

5.62

2,137.47

2,339.65
2,138.34

5.62
5.14

190.80

201.31

0.48

(996.80)
32.79
(1,029.59)

(2.40)
0.08
(2.48)

(100.54)
(100.54)

(0.25)
(0.25)

41,582.28

100.00

การป้ องกันความเสี่ ยงของรายการในอนาคตโดยใช้ สัญญาล่ วงหน้ า
สั ญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้ า
สั ญญาขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
สิ นทรัพย์ อื่นและหนีส้ ินอื่น
หนีส้ ิ นอื่น
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผูอ้ อกตราสาร

40,339.97

100.00

กองทุนเปิ ดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
กลุม่ ของตราสาร

มูลค่าตามราคาตลาด
ร้อยละของ
(พันบาท) มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
-

-

2,339.65

5.63%

(ค) ตราสารที่มีมีอนั ดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment
grade)

-

-

(ง) ตราสารที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในอันดับตํา่ กว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
(Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ

-

-

2,339.65

5.63%

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิ ชย์ หรือบริ ษทั เงิ นทุน
เป็ นผูอ้ อก/ผูส้ งจ่
ั ่ าย/ผูร้ บั รอง/ผูร้ บั อาวัล/ผูส้ ลักหลัง/ผูค้ าํ้ ประกัน

รวม
สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ทีบ่ ริษทั จัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุม่ (ง) 15% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ

อันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว
บ.ฟทซ เรทติง้ (ประเทศไทย)
บ.ทริสเรตติ้ง จํากัด
AAA(tha)
AAA
AA(tha)
AA
A(tha)
A
BBB(tha)
BBB
BB(tha)
BB
B(tha)
B
CCC,CC,C(tha)
C
DDD,DD,D(tha)
D

ความหมายของเรทติง้
ความนาเชื่อถือสูงที่สุด และมีความเสี่ยงต่ําที่สุด
กลุมตราสารหนี้ระดับนาลงทุน
ความนาเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ํามาก
(Investment grade bonds)
ความนาเชื่อถือสูงและมีความเสี่ยงต่ํา
ความนาเชื่อถืออยูในเกณฑพอใช
ความนาเชื่อถือต่ํากวาระดับปานกลาง
กลุมตราสารหนี้ระดับเก็งกําไร
ความนาเชื่อถืออยูในเกณฑต่ํามาก
(Speculative Grade Bonds)
มีความเสี่ยงตอการผิดนัดชําระหนี้สูงสุด
อยูในภาวะที่ผิดนัดชําระหนี้

อันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะสั้น
บ.ฟทซ เรทติง้ (ประเทศไทย)
บ.ทริสเรตติ้ง จํากัด
T1
ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี
F1
แสดงถึงระดับความสามารถชั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนด
มาก มีสภาพคลองที่ดีมาก และนักลงทุนจะไดรับความคุมครองจากการผิดนัดชําระ
เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใตอันดับความ
หนี้ที่ดีกวาอันดับเครดิตในระดับอื่น ผูออกตราสารที่ไดรับอันดับเครดิตในระดับ
นาเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกําหนดโดยฟกซ โดยอันดับความนาเชื่อถือนี้จะมอบใหสําหรับ
ดังกลาวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิดนัดชําระหนี้ที่สูง
อันดับความนาเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “นอยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นใน
ยิ่งขึ้น
ประเทศเดียวกัน และโดยปกติแลวจะกําหนดใหกับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ําประกัน
โดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความนาเชื่อถือสูงเปนพิเศษจะมีสัญลักษณ “+” แสดงไวเพิ่มเติม
จากอันดับความนาเชื่อถือที่กําหนด
T2
ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี
F2
แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับ
และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับที่นาพอใจ
ที่นาพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ระดับของ
ความนาเชื่อถือดังกลาวยังไมอาจเทียบเทากับกรณีที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่สูง
กวา
T3
ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได
F3
แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลา
ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน
อยางไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้ดังกลาวจะมีความไมแนนอนมากขึ้นไปตามความ
เปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกวาตราสารที่ไดรับการจัดอันดับที่สูงกวา
T4
ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นที่คอนขางออนแอ
B
แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่
ไมแนนอนเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้
ดังกลาวจะไมแนนอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะ
สั้น
C
แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที
ไมแนนอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติ
ตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับสภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพการณทาง
เศรษฐกิจเทานั้น
D
แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ที่ไดเกิดขึ้นแลวหรือกําลังจะเกิดขึ้น
ทั้ง บ.ฟทซ เรทติ้ง และ บ.ทริสเรตติ้ง ใชสัญลักษณ บวก (+) และ ลบ (-) ตอทายอันดับเครดิตเพื่อใชขยายของเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยามเอาไวมากกวาเล็กนอย (+) และ นอยกวาเล็กนอย (-) ตามลําดับ
สําหรับ ฟทซ เรตติ้ง เปนสถาบันจัดอันดับเครดิตนานาชาติ จึงมีคําวา (tha) ตอทายเพื่อแสดงถึงการใหอันดับเครดิตตามมาตรวัดภายในประเทศไทย

ผลการดาเนินงาน
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กองทุนเปิ ดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1

ผลการดาเนินงาน “กองทุนเปิ ดธนชาตไชน่ าชาเลนจ์ #1”
ย้อนหลัง

T-CHCallenge#1
ดัชนีมาตรฐาน2
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิต่อ
หน่วย (บาท)

ย้อนหลัง

ย้อนหลัง

ย้อนหลัง

ย้อนหลัง

ย้อนหลัง

3 เดือน
11 ก.พ. 65
ถึง
11 พ.ค. 65

6 เดือน
11 พ.ย. 64
ถึง
11 พ.ค. 65

1 ปี
11 พ.ค. 64
ถึง
11 พ.ค. 65

3 ปี
11 พ.ค. 62
ถึง
11 พ.ค. 65

5 ปี
11 พ.ค. 60
ถึง
11 พ.ค. 65

10 ปี
ถึง
11 พ.ค. 65

ตั้งแต่ จัดตั้ง
กองทุน 1
12 พ.ค. 58
ถึง
11 พ.ค. 65

-21.56
-18.92
6.3530

-24.27
-21.67
6.5807

-32.97
-28.53
7.4347

-14.05
-12.14
7.8530

-7.79
-8.18
7.4773

-

-9.47
-9.61
10.0000

1

1

1

1

หมายเหตุ :
1
ร้อยละต่อปี
2
ดัชนีมาตรฐาน คือ ดัชนี Hang Seng China Enterprises

เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้ จัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษทั จัดการลงทุน
ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
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กองทุนเปิ ดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1

คาเตือน / ข้ อแนะนา
 กองทุนเปิ ดธนชาตไชน่ าชาเลนจ์ #1เป็ นนิตบิ ุคคลแยกต่ างหากจากบริษัทจัดการดังนั้นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาตจากัดจึง
ไม่ มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ดธนชาตไชน่ าชาเลนจ์ #1ทั้งนี้ผลการดาเนินงานของกองทุนเปิ ดธนชาตไชน่ า
ชาเลนจ์ #1ไม่ ได้ ขนึ้ อยู่กับสถานะทางการเงินหรื อผลการดาเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาตจากัด
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต
จากัดเช่ นเดียวกันกับที่บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ธนชาต จากัดลงทุนในหลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินอื่นเพื่ อกองทุนรวม โดย
บริษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมต่ อผู้ถือหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้
ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ ที่บริ ษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่ได้ รับการ
แต่ งตั้งจากบริษัทจัดการ(ถ้ ามี) และสานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. และสามารถขอข้ อมูลดังกล่าวได้ ที่บริษัทจัดการ
 ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสื อชี้ชวนส่ วนข้ อมูลโครงการได้ ที่ บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน ธนชาต จากัดหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่ อการตัดสิ นใจลงทุนเช่ นการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง (Connected person) ได้ ที่
สานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. หรื อโดยผ่านเครื อข่ ายอินเทอร์ เน็ตของสานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
 บริษัทจัดการอนุญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรั พย์ เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่ างๆที่สมาคม
บริษัทจัดการลงทุนกาหนดและจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริษัทจัดการทราบเพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกากับและดูแล
การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สิทธิออกเสียงได้ ที่ทาการของบริษัทจัดการหรื อโดยผ่าน
เครื อข่ ายอินเตอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ http://www.thanachartfundeastspring.comและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนที่ได้ รับ
การแต่ งตั้งจากบริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการและ/ หรื อผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่ งตั้ง อาจพิจารณาขอข้ อมูล เอกสาร หลักฐาน
เพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่ งซื้ อหน่ วยลงทุน หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับผู้ลงทุนตามคาจากัดความของ
กฎหมายหรื อตามที่ หน่ วยงานที่มีอานาจกาหนด ทั้งก่ อน และหรื อภายหลังการลงทุน ในกองทุน ไปแล้ วทั้งนี้เพื่ อให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้ อง หรื อเพื่อให้ เป็ นไปตามแนวทางปฏิบัติ
หรื อการตีความ หรื อการสั่ งการของหน่ วยงานผู้มีอานาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนมี
หน้ าที่ต้องทาความรู้จักตัวตนของลูกค้ า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)โดย
ผู้สนใจสั่ งซื้ อหน่ วยลงทุน หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนมีหน้ าที่แจ้ งการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลเกี่ยวกับการรู้ จักตัวตนของลูกค้ า
(KYC) และการพิสูจน์ ทราบลูกค้ า (CDD) ให้ บริ ษัทจัดการและหรื อผู้สนับสนุนการขายและรั บซื้ อคืนหน่ วยลงทุนทราบ โดยตาม
แนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและหรื อผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
จาเป็ นต้ องดาเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิ ดบัญชีเพื่อใช้ บริการใหม่ การทาธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้ อมูล
ลูกค้าให้ เป็ นปัจจุบันเป็ นระยะๆ รวมทั้งการดาเนินการอื่นๆ ตามที่หน่ วยงานผู้มีอานาจกาหนดแนวทาง
 ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้ รับการจัดสรรหน่ วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้ าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้ รับอนุมัติจาก
สานักงานและที่แก้ ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้ วยกฎหมาย ตลอดจนข้ อผูกพันระหว่ างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่ วยลงทุนที่
จัดทาขึน้ โดยชอบด้ วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนรวม
 การพิจารณาร่ างหนังสื อชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้ เป็ นการแสดงว่ าสานักงาน ก.ล.ต. ได้ รับรองถึง
ความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสื อชี้ชวนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
หนังสื อชี้ชวนฉบับนีร้ วบรวมขึน้ โดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565
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HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF
(SEHK STOCK CODE：2828 – HKD Counter /82828 – RMB Counter)

www.hangsenginvestment.com*

IMPORTANT RISK WARNINGS / FUND INFORMATION FOR HONG KONG INVESTORS
• With effect from 5 March 2018, Hang Seng H-Share Index ETF is renamed as Hang Seng China Enterprises Index ETF.
• Hang Seng China Enterprises Index ETF (the “HSCEI ETF”) is an index-tracking fund which aims to match, before expenses, as closely as practicable the performance of the Hang Seng China Enterprises
Index (the “Index”). The HSCEI ETF invests primarily in the constituent stocks of the Index.
• The HSCEI ETF is different from a typical unit trust as it is listed on The Stock Exchange of Hong Kong Limited, and like other listed stocks, carry similar risks such as liquidity risk and risk of trading
suspension. The market price per Unit could be significantly higher or lower than its Net Asset Value per Unit due to market demand and supply, liquidity and scale of trading spread in the secondary
market and will fluctuate during the trading day.
• The HSCEI ETF is subject to tracking error risk, passive investment risk, risk of concentration of investments in a single market/several constituent stocks of the Index and risks associated with
investments in mainland China (an emerging market).
• The HSCEI ETF is also subject to dual counter risk, RMB currency and conversion risks, reliance on market maker risk and reliance on the same group risk.
• The Manager may, at its discretion, pay dividend out of capital. The Manager may also, at its discretion, pay dividend out of gross income while all or part of the fees and expenses of the HSCEI ETF are
charged to/paid out of the capital of the HSCEI ETF, resulting in an increase in distributable income for the payment of dividends by the HSCEI ETF and therefore, the HSCEI ETF may effectively pay
dividend out of capital. Payment of dividends out of capital or effectively out of capital amounts to a return or withdrawal of part of an investor’s original investment or from any capital gains attributable
to that original investment. Any distributions involving payment of dividends out of the capital of the HSCEI ETF or effectively out of the capital of the HSCEI ETF may result in an immediate reduction of
the Net Asset Value per Unit of the HSCEI ETF.
• Investment involves risks and investors may lose substantial part of their investment in the HSCEI ETF.
Investors should not only base on this factsheet alone to make investment decisions, but should read the HSCEI ETF’s offering documents (including the full text of the risk factors stated therein) in
detail.

INVESTMENT OBJECTIVE

PERFORMANCE

HSCEI ETF is an index-tracking fund that seeks to provide investment returns for
investors that match, before expenses, the performance of the Index as closely as
practicable.

Performance in Price Return ^

FACTS
Exchange Listing
Establishment Date
Stock Code
Tracked Index
Trading Board Lot Size
Trading Currency
Base Currency
Short Sell
Dividend Payout Frequency
Web Site
Manager
Trustee
In-kind/Cash Creation or
Redemption

The Stock Exchange of Hong Kong – Main Board
19 November 2003
2828 – HKD Counter
82828 – RMB Counter
Hang Seng China Enterprises Index
200 Units – HKD Counter
200 Units – RMB Counter
HKD – HKD Counter
RMB – RMB Counter
HKD
Allowed (uptick rule exempted)
Semi-annually (if any)
www.hangsenginvestment.com*
Hang Seng Investment Management Limited
HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited(1)
Minimum 100,000 Units (or multiples thereof) through
Participating Dealers Only

(1) With effect from 1 May 2019, the Trustee has been changed from HSBC Provident Fund Trustee (Hong
Kong) Limited to HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited.

KEY FIGURES
Market Closing Price ^
Net Asset Value (NAV)
Total Asset Value
Issued Units
Average Daily Turnover (Feb 22) ^
Number of Stocks held
Current Management Fee
Current Trustee Fee
^Souce: HKEx

HKD 81.300 – HKD Counter
RMB 65.540 – RMB Counter
HKD 81.29 per Unit
HKD 23,417.42 Million
288,086,881
HKD 3342.07 Million – HKD Counter
RMB 0.33 Million – RMB Counter
50
0.55% p.a.
0.0475% p.a.

TOP HOLDINGS
China Construction Bank
Tencent Holdings
Alibaba Group
Meituan
Ping An Insurance
Industrial and Commercial Bank of China
China Mobile
Xiaomi Corporation
China Merchants Bank
Kuaishou Technology

8.48%
7.66%
6.84%
6.05%
5.12%
4.61%
4.34%
3.45%
3.44%
3.25%

HSCEI ETF - HKD Counter
Index

3 Mths
-4.25%
-4.12%

6 Mths
-13.56%
-12.63%

1 Yr
-28.63%
-28.66%

3 Yrs
-29.33%
-29.41%

5 Yrs
-21.64%
-22.08%

L-T-D
122.10%
119.23%

HSCEI ETF - HKD Counter
Index

Y-T-D
-2.67%
-2.58%

2021
-23.31%
-23.30%

2020
-3.72%
-3.85%

2019
10.29%
10.30%

2018
-13.33%
-13.53%

2017
24.90%
24.64%

Performance in Total Return

#

HSCEI ETF - HKD Counter
Index

3 Mths
-4.25%
-4.10%

6 Mths
-12.60%
-12.35%

1 Yr
-27.24%
-26.90%

3 Yrs
-23.92%
-22.42%

5 Yrs
-11.18%
-7.96%

L-T-D
227.24%
272.64%

HSCEI ETF - HKD Counter
Index

Y-T-D
-2.67%
-2.57%

2021
-21.81%
-21.41%

2020
-1.04%
-0.33%

2019
13.30%
14.13%

2018
-10.93%
-10.29%

2017
27.96%
29.12%

^ HSCEI ETF: NAV to NAV basis, with no dividend reinvested. (Source: NAV is provided by HSBC
Institutional Trust Services (Asia) Limited. The performance information of the HSCEI ETF is provided by
the Manager.) The performance information presented is for reference only.
Index: Price return with no dividend reinvested. Source: Hang Seng Indexes Company Limited.
#

HSCEI ETF: NAV to NAV basis, total return with dividend (if any) reinvested. (Source: NAV is provided by
HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited. The performance information of the HSCEI ETF is
provided by the Manager.) Please note that the Units of the HSCEI ETF currently available are income
units only. The performance information presented is calculated based on the assumption that there were
no distributions to Unitholders, and is for reference only.
Index: Total return with dividend reinvested, net of PRC withholding tax. Source: Hang Seng Indexes
Company Limited.

DIVIDEND HISTORY
Ex. Dividend Date

(2)

19 Sep 2019
22 Jun 2020
17 Sep 2020
17 Jun 2021
16 Sep 2021

HKD 1.30 per unit
HKD 1.22 per unit
HKD 1.50 per unit
HKD 0.80 per unit
HKD 0.99 per unit

(2) With effect from 29 May 2017, the Manager intends to make declaration of distribution in June and
September (instead of June and November) of each year. A positive distribution yield does not imply a
positive return.

(Source: HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited. All information as at 28 Feb 2022.)

Please read the disclaimer in relation to the Index in the HSCEI ETF's Hong Kong Offering Document. The HSCEI ETF has been authorized by the Securities and Futures Commission in Hong Kong ("SFC"). (SFC
authorisation is not a recommendation or endorsement of the HSCEI ETF nor does it guarantee the commercial merits of the HSCEI ETF or its performance. It does not mean the HSCEI ETF is suitable for all investors
nor is it an endorsement of its suitability for any particular investor or class of investors.) Certain information contained in this factsheet is obtained and prepared from sources which Hang Seng Investment Management
Limited (“HSVM”) reasonably believes to be reliable. For information sourced externally (as disclosed), HSVM has reasonable belief that such information is accurate and complete. This factsheet is for your information
and reference only, and does not constitute any offer, solicitation or recommendation to buy or sell Units in the HSCEI ETF. Investors should note that investment involves risks and not all investment risks are
predictable. Prices of fund units may go up as well as down and past performance information presented is not indicative of future performance. Before making any investment decisions, investors should read the Hong
Kong Offering Document of the HSCEI ETF (including the full text of the risk factors stated therein (such as the arrangement in the event that the HSCEI ETF is delisted)) in detail and obtain appropriate professional
advice where necessary. This factsheet has not been reviewed by the SFC.
*This website has not been reviewed by the SFC.
Issued by Hang Seng Investment Management Limited (wholly-owned subsidiary of Hang Seng Bank)
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HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF
(SEHK STOCK CODE：2828 – HKD Counter /82828 – RMB Counter)

www.hangsenginvestment.com*

LIST OF PARTICIPATING DEALERS +

ASSET ALLOCATION
Information Technology
Financials
Consumer Discretionary
Properties & Construction
Consumer Staples
Telecommunications
Healthcare
Energy
Industrials
Utilities
Conglomerates
Cash & Others

32.18%
29.73%

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
Barclays Bank PLC

9.69%
6.06%
5.10%
4.34%
3.94%
3.63%
2.50%
1.71%
0.89%
0.23%

BNP Paribas Securities Services
BOCI Securities Limited
China Merchants Securities (HK) Co., Ltd.
Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited
Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited
DBS Vickers (Hong Kong) Limited
Goldman Sachs (Asia) Securities Limited
Haitong International Securities Company Limited
Hang Seng Securities Limited

(Source: HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited. All information as at 28 Feb
2022.)

HSBC Broking Securities (Hong Kong) Limited
J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited
Korea Investment & Securities Asia Limited

DAILY TURNOVER & MARKET CLOSING PRICE

Merrill Lynch Far East Limited
Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

HKD Counter

Nomura International (Hong Kong) Limited
Daily Turnover (HKD Mn)

Phillip Securities (Hong Kong) Limited

Market Closing Price (HKD)

9,000

SG Securities (HK) Limited

90

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

8,000

UBS Securities Hong Kong Limited

Daily Turnover (HKD Mn)

6,000
86
5,000
4,000
84
3,000
2,000

Market Closing Price (HKD)

88

7,000

82

+ Please visit www.hangsenginvestment.com* for the latest list.

LIST OF MARKET MAKERS +
HKD Counter

1,000

BNP Paribas Securities (Asia) Ltd.

0

DRW Singapore Pte. Ltd.

80
4-2

11-2

18-2

25-2

Eclipse Options (HK) Limited
Flow Traders Hong Kong Limited

Source: HKEx

Haitong International Securities Company Ltd.
HSBC Securities Brokers (Asia) Ltd.
IMC Asia Pacific Ltd.

RMB Counter

Interactive Brokers Hong Kong Limited
Jane Street Asia Trading Limited
Daily Turnover (CNY Mn)

Market Closing Price (CNY)

2.5

Jump Trading Pacific Pte. Ltd.
73

Korea Investment & Securities Asia Limited
Mirae Asset Securities (HK) Limited
Optiver Trading Hong Kong Ltd.

2.0

1.5
69
1.0

67
0.5

Phillip Securities (HK) Ltd.
Market Closing Price (CNY)

Daily Turnover (CNY Mn)

71

SG Securities (HK) Limited
T G Securities Limited
Tower Research Capital (Singapore) Pte. Ltd.
Vivienne Court Trading Pty. Ltd.
Yue Kun Research Limited
RMB Counter
BNP Paribas Securities (Asia) Ltd.

0.0

65
4-2

11-2

18-2

25-2

Flow Traders Hong Kong Limited
Jane Street Asia Trading Limited
Vivienne Court Trading Pty. Ltd.

Source: HKEx

+ Please visit www.hangsenginvestment.com* for the latest list.

Please read the disclaimer in relation to the Index in the HSCEI ETF's Hong Kong Offering Document. The HSCEI ETF has been authorized by the Securities and Futures Commission in Hong Kong ("SFC"). (SFC
authorisation is not a recommendation or endorsement of the HSCEI ETF nor does it guarantee the commercial merits of the HSCEI ETF or its performance. It does not mean the HSCEI ETF is suitable for all investors
nor is it an endorsement of its suitability for any particular investor or class of investors.) Certain information contained in this factsheet is obtained and prepared from sources which Hang Seng Investment Management
Limited (“HSVM”) reasonably believes to be reliable. For information sourced externally (as disclosed), HSVM has reasonable belief that such information is accurate and complete. This factsheet is for your information
and reference only, and does not constitute any offer, solicitation or recommendation to buy or sell Units in the HSCEI ETF. Investors should note that investment involves risks and not all investment risks are
predictable. Prices of fund units may go up as well as down and past performance information presented is not indicative of future performance. Before making any investment decisions, investors should read the Hong
Kong Offering Document of the HSCEI ETF (including the full text of the risk factors stated therein (such as the arrangement in the event that the HSCEI ETF is delisted)) in detail and obtain appropriate professional
advice where necessary. This factsheet has not been reviewed by the SFC.
*This website has not been reviewed by the SFC.
Issued by Hang Seng Investment Management Limited (wholly-owned subsidiary of Hang Seng Bank)

รายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนเปดธนชาตไชนาชาเลนจ#1 Thanachart China Challenge Fund#1

กองทุนเปดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1

กองทุนเปดธนชาตไชนาชาเลนจ#1
รายละเอียดโครงการจัดการ
1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปดธนชาตไชนาชาเลนจ#1
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Thanachart China Challenge Fund#1
ชื่อยอโครงการ : T-CHChallenge#1
ประเภทโครงการ : กองทุนเปด
ประเภทการขาย : หลายครั้ง
การกําหนดอายุโครงการ : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :
1.กองทุนจะเลิกกองทุน หากภายในระยะเวลาประมาณ 1 ปนับตั้งแตวันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม เกิดเหตุตาม
เงื่อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื่อกองทุนมี มูลคาหนวยลงทุนตั้งแต 10.86 บาท ขึ้นไป ณ วันทําการใด (โดยบริษัทจัดการจะแจงวันครบ
กําหนดระยะเวลา1 ป ดังกลาว ถึงผูถือหนวยลงทุนภายใน 30 วันนับตั้งแตวันสิ้นสุดการเสนอขายหนวยลงทุน)
2. เมื่อครบระยะเวลา 1 ปนับตั้งแตวันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม และมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนยังไมถึงระดับ
ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน ตามขอ 1 กองทุนจะเปดใหผูถือหนวยลงทุนสามารถซื้อ หรือ ขายคืนหนวยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได
ทุกวันทําการ โดยเริ่มในวันทําการแรกหลังครบ 1 ป เวนแตบริษัทจัดการจะกําหนดหรืออนุญาตเปนอยางอื่นเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผู
ถือหนวยลงทุน โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงรับทราบ และยินยอมใหดําเนินการทั้งหมดขางตนแลว หากมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดวัน
เปดใหบริการซื้อขายบริษัทจัดการจะประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ หากเกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื่อ
กองทุนมีมูลคาหนวยลงทุนตั้งแต 10.86 บาท ขึ้นไป ณ วันทําการใด กองทุนจะดําเนินการเลิกกองทุน เพื่อคืนเงินใหผูถือหนวยลงทุนที่ยังถือ
หนวยลงทุนอยู ณ วันนั้น ตามขอมูลผูถือหนวยลงทุนของนายทะเบียนและตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ถือตอจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายแลวทั้งหมด
ทั้งนี้ เงินที่ผูถือหนวยลงทุนไดรับจากการเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน ตามขอ 1 และขอ 2 ขางตนเมื่อคํานวณเปน
มูลคาตอหนวยลงทุน อาจมีมูลคาตํ่ากวามูลคาหนวยลงทุน 10.86 บาท ที่เปนเงื่อนไขในการเลิกกองทุนดังกลาว เนื่องจากการหักคาใชจาย
และกันสํารองคาใชจายที่เกี่ยวของของกองทุน และการปรับตัวขึ้นลงของราคา หรือผลตอบแทนของหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่กองทุนลงทุน
หรือมีไวในขณะที่กองทุนจําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินนั้น ซึ่งอาจไดรับผลกระทบหรือมีราคาเปลี่ยนแปลงลดลง จากความผันผวนของ
ปจจัยภายในและภายนอกที่เกี่ยวของของหลักทรัพย เชน ฐานะการเงินของผูออกตราสาร ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน
ตลาดทุน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย เปนตน
ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูลงทุนทั่วไป
ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
วัตถุประสงคของโครงการ :
กองทุนเปนกองทุนรวมหนวยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ย
ในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยในขณะที่จัดตั้งกองทุน กองทุนมีเปาหมายที่
จะเนนลงทุนในกองทุน Hang Seng H-Share Index ETF เปนหลัก ดังนั้น จึงมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนของกองทุน ใหสอดคลอง
เปนไปในทิศทางเดียวกับผลตอบแทนของกองทุน Hang Seng H-Share Index ETF โดยเปนทางเลือกในการลงทุนใหกับผูลงทุนที่ตองการ
กระจายการลงทุนบางสวนไปยังชองทางการลงทุนที่สะทอนผลตอบแทนของดัชนีตราสารทุนของบริษัทในประเทศจีนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยประเทศฮองกง คือ ดัชนี Hang Seng China Enterprises
อยางไรก็ตาม เนื่องจากกองทุนนี้มีคาธรรมเนียมและคาใชจายในการจัดการกองทุนที่ตองหักออกจากกองทุน รวมถึงความจําเปนในการดํารง
สภาพคลองของกองทุนไวบางสวน รวมถึงการปองกันความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราซึ่งขึ้นอยูกับดุลยพินิจที่ผูจัดการ
กองทุนเห็นเหมาะสม ปจจัยเหลานี้อาจมีผลทําใหผลการดําเนินงานของกองทุนตํ่ากวาดัชนี Hang Seng China Enterprises และหรือ
กองทุน Hang Seng H-Share Index ETF ซึ่งเหตุผลดังกลาวมีสวนทําใหมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนนี้อาจจะไมไดเคลื่อนไหวขึ้นลงตาม
ดัชนี Hang Seng H-Share Index ETF และหรือกองทุน Hang Seng H-Share Index ETF อยางสมบูรณ
ผูลงทุนที่จะพิจารณาลงทุนในกองทุนนี้ จึงตองสามารถยอมรับความเสี่ยงของดัชนีตราสารทุนของบริษัทในประเทศจีนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยประเทศฮองกง Hang Seng H-Share Index ETF และความเสี่ยงของการลงทุนในหุนของบริษัทประเทศจีนที่จดทะเบียนใน
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ประเทศฮองกง ที่อาจมีความผันผวนสูงได และยังคงมีความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนดวย เพราะกองทุนนี้อาจลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นไดจากการลงทุนในตางประเทศตามความ
เหมาะสมและสภาวการณในแตละขณะขึ้นอยูกับดุลยพินิจที่ผูจัดการกองทุนเห็นเหมาะสม
2. ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมฟดเดอร
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน Hang Seng H-Share Index ETF
ประเทศที่กํากับดูแลการเสนอขาย : ฮองกง ( HONG KONG )
หลักเกณฑเงื่อนไขการมุงรักษาเงินตน
ขอมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการมุงรักษาเงินตน :
ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินที่มุงรักษาเงินตน :
0
ขอมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการมุงรักษาเงินตน :
Sector ของกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) :
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : ไมกําหนด
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับตางประเทศ : กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ
การกําหนดสัดสวนการลงทุนในตางประเทศ : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
1. กองทุนเปนกองทุนรวมหนวยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว โดย
เฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนมีเปาหมายที่จะเนนลงทุนในหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน Hang Seng H-Share Index ETF ซึ่งกองทุน Hang Seng H-Share
Index ETF มีวัตถุประสงคในการลงทุนเพื่อสรางผลตอบแทน (กอนหักคาใชจาย) ที่สอดคลองใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Hang Seng
China Enterprises โดยกลยุทธหลักจะลงทุนในหุนที่เปนสวนประกอบของดัชนี Hang Seng China Enterprises กองทุน Hang Seng HShare Index ETF บริหารและจัดการโดย Hang Seng Investment Management Limited โดยจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
ฮองกง (The Stock Exchange of Hong Kong : “SEHK”)
2. สวนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดหรือ
เห็นชอบใหกองทุนลงทุนได รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นในตางประเทศ เชน กองทุนรวม
ตลาดเงิน หรือกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงคเพื่อบริหารสภาพคลอง ตราสารหนี้ เงินฝากในสถาบันการเงินตางประเทศ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจ
ลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่เปนการลงทุนในประเทศ เชน ตราสารแหงหนี้ในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที่มี
อายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แลวแตกรณี ตํ่ากวา 1 ป หรือการลงทุนอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
อนุญาต หรือเห็นชอบใหกองทุนลงทุนได ทั้งนี้เพื่ออํานวยความสะดวกหรือเพื่อปองกันปญหาในการดําเนินงานของกองทุน เชน เพื่อรอการ
ลงทุน หรือเพื่อชําระคาใชจาย เพื่อรักษาสภาพคลอง หรือเพื่อการอื่นใดที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน หรือในกรณีที่เกิดเหตุผิดปกติที่เกิดจาก
ปจจัยที่ควบคุมไมได เปนตน
3. เนื่องจากกองทุนนี้มีคาธรรมเนียมและคาใชจายในการจัดการกองทุนที่ตองหักออกจากกองทุน รวมถึงความจําเปนในการดํารงสภาพ
คลองของกองทุนไวบางสวน รวมถึงการปองกันความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราซึ่งขึ้นอยูกับดุลยพินิจที่ผูจัดการกองทุนเห็น
เหมาะสม ปจจัยเหลานี้อาจมีผลทําใหผลการดําเนินงานของกองทุนตํ่ากวาดัชนี Hang Seng China Enterprises และหรือกองทุนHang
Seng H-Share Index ETF ซึ่งเหตุผลดังกลาวมีสวนทําใหมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนนี้อาจจะไมไดเคลื่อนไหวขึ้นลงตามดัชนี Hang
Seng China Enterprises และหรือกองทุน Hang Seng H-Share Index ETF อยางสมบูรณ
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4. กองทุน Hang Seng H-Share Index ETF อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
การลงทุน (efﬁcient portfolio management(EPM)) เชน การทําสัญญาฟวเจอรส และ/หรือสัญญาออปชั่น ที่อางอิงกับหลักทรัพยหรือ
ตัวแปรอางอิงที่กองทุนหลักลงทุน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทําใหกองทุนหลักสามารถสรางผลตอบแทนใหใกลเคียงกับดัชนีอางอิง
สวนกองทุนเปดธนชาตไชนาชาเลนจ#1 อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นไดจากการลงทุนในตางประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณในแตละขณะขึ้นอยูกับดุลยพินิจที่
ผูจัดการกองทุนเห็นเหมาะสม โดยผูจัดการกองทุนจะพิจารณาจากปจจัยที่เกี่ยวของ เชน อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเชิงเปรียบเทียบของ
ประเทศ ฐานะความเขมแข็งของประเทศในเชิงเปรียบเทียบเชน สัดสวนหนี้สาธารณะตอจีดีพี ดุลการคา ดุลบัญชีเดินสะพัด ทุนสํารอง
ระหวางประเทศ อัตราดอกเบี้ย แนวโนมคาเงินของสกุลเงินของประเทศเพื่อนบานหรือในภูมิภาคโดยรวมเทียบกับสกุลเงินที่กองทุนลงทุน
ซึ่งการดําเนินการดังกลาวตองไมขัดกับประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.และธนาคารแหงประเทศไทย การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
แบบยืดหยุน จึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู ซึ่งอาจทําใหผูลงทุนไดรับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไดรับเงิน
คืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได อีกทั้ง การทําธุรกรรมปองกันความเสี่ยงอาจมีตนทุน ซึ่งทําใหผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจาก
ตนทุนที่เพิ่มขึ้น
5. ในสวนของการลงทุนในประเทศ กองทุนเปดธนชาตไชนาชาเลนจ#1 จะไมลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง
(Structured Note) และจะไมลงทุนโดยตรงในตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (Non-Investment
grade)ตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated Securities) และหลักทรัพยที่ไมมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
(Unlisted Securities) ในตางประเทศ ยกเวนในกรณีขณะที่เริ่มลงทุน ตราสารดังกลาวไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือของตราสารอยูใน
อันดับที่สามารถลงทุนได (Investment grade) แตตอมาถูกปรับลดอันดับความนาเชื่อถือลงตํ่ากวา Investment grade กองทุนจะมีไวซึ่ง
ตราสารดังกลาวตอไปได รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดอัตราสวนใหเปนไปตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด หรือเห็นชอบใหดําเนินการได
6. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําเงินลงทุนบางสวนหรือทั้งหมดมาลงทุนในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อประโยชนของกองทุนโดยรวมโดยถือวา
ไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว และไมถือวาเปนการแกไขรายละเอียดโครงการกองทุน เชน ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือใน
กรณีที่การเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณภาวะตลาดทําใหการลงทุนในตางประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือ
กรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไมสามารถควบคุมได เชนการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวของ
เงื่อนไขอื่น
1. ในขณะที่จัดตั้งกองทุน สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดใหในกรณีที่กองทุนเปนกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ (foreign investment
fund) การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินเพื่อกองทุนดังกลาวตองเปนการลงทุนในตางประเทศ (offshore investment) เปนหลักโดยเฉลี่ยใน
รอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
ทั้งนี้ การคํานวณสัดสวนการลงทุนของกองทุนตามวรรคหนึ่งการจัดแบงประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไมนับชวงระยะเวลาดังนี้รวม
ดวยก็ได ทั้งนี้ โดยตองคํานึงถึงประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ
• ชวงระยะเวลา 30 วันนับแตวันที่จดทะเบียนเปนกองทุนรวม
• ชวงระยะเวลา 30 วันกอนครบกําหนดอายุโครงการ

• ชวงระยะเวลาที่ตองใชในการจําหนายทรัพยสินของกองทุนเนื่องจากไดรับคําสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือมีการสิ้นสุด
สมาชิก ภาพ หรือมีการโอนยายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ตองไมเกินกวา 10 วันทําการ

ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบงประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการแกไขสัดสวน
การลงทุนของกองทุนรวมใหเปนไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแตวันที่สัดสวนการลงทุนของกองทุนรวมไมเปนไปตามนโยบาย
การลงทุน เวนแตไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนใหเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกลาว
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหนวยลงทุน ( classes หรือ sub-classes of shares) ทั้งนี้ โดยคํานึงถึง
และรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนลงทุนที่
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แตกตางไปจากที่ระบุในรายละเอียดโครงการกองทุนนี้ เชน กรณีที่กองทุนรวมตางประเทศกองเดิมมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน
อยางมีนัยสําคัญ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการซื้อขาย คาธรรมเนียมและคาใชจาย เปลี่ยนบริษัทจัดการ หรือกรณีอื่นที่ทําใหกองทุนนี้อาจได
รับผลกระทบในทางลบ โดยกองทุนรวมตางประเทศที่อาจมีการพิจารณาเลือกลงทุนทดแทนกองทุนเดิม จะตองมีนโยบายการลงทุนที่ยัง
สอดคลองกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ ทั้งนี้ ในกรณีดังกลาวจะเปนไปเพื่อปกปองผลประโยชนของผูถือหนวยภายใตสถานการณนั้นๆ
โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และจะไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดย
ถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว
3. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในกองทุนหลักไมนอยกวารอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลักนั้น หากปรากฏวากองทุนหลักนั้นมี
มูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ และวิธีการที่สํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด
(1) มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกวาสองในสามของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในชวงระยะเวลาหาวันทําการใดติดตอกัน คิดเปนจํานวนเกินกวาสองในสามของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก
เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะดังกลาวบริษัทจัดการดําเนินการดังตอไปนี้
(1) แจงเหตุที่กองทุนหลักมีมูลคาทรัพยสินลดลง พรอมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชนที่ดีที่สุดของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
ใหสํานักงานและผูถือหนวยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแตวันที่ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดําเนินการใหสํานักงานทราบภายในสามวันทําการนับแตวันที่ดําเนินการแลวเสร็จ
(4) เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ตอผูที่สนใจจะลงทุนเพื่อใหผูที่สนใจจะลงทุนรับรูและเขาใจเกี่ยวกับสถานะ
ของกองทุนรวม
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการใหบุคลากรที่เกี่ยวของเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการดังกลาวดวย
ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดําเนินการตามขอ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผอนผันตอสํานักงาน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่มีการดําเนินการเปลี่ยน/โอนยาย กองทุนจะยกเวนไมนําเรื่องการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินในตาง
ประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน มาบังคับใชในชวง
ดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน
ขอมูลกองทุน Hang Seng H-Share Index ETF ซึ่งเปนกองทุนรวมในตางประเทศที่กองทุนเปดธนชาตไชนาชาเลนจ#1 จะพิจารณา
ลงทุน”
แหลงขอมูล: www.hangseng.com.etf
1. Hang Seng H-Share Index ETF, Prospectus as of July 25, 2013
2. Fund Fact Sheet, January, 2014 ของกองทุน Hang Seng H-Share Index ETF
ทั้งนี้ ขอมูลตอไปนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากขอมูล ณ วันที่ที่แสดง โดยสวนที่เปลี่ยนแปลงไปจะเปนไปตามขอมูลในหนังสือชี้ชวนของ
กองทุน Hang Seng H-Share Index ETF ที่มีการแกไขเพิ่มเติมหรือที่มีการใหขอมูลเปนปจจุบันขึ้น

1.ขอมูลกองทุน Hang Seng H-Share Index ETF
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ชื่อกองทุนรวมในตางประเทศ

Hang Seng H-Share Index ETF

ประเภทและวัตถุประสงคการลงทุน

Hang Seng H-Share Index ETF เปนกองทุนประเภท
Exchange Traded Fund (ETF) ที่มีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนที่
สอดคลองใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Hang Seng China
Enterprises Index

(ที่มา: Hang Seng H-Share Index ETF, Prospectus as
of July 25,2013)

สกุลเงินฐาน (Base Currency) ของกองทุน คือ ดอลลารฮองกง (HKD)

วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน

10 ธันวาคม 2546

ตลาดหลักทรัพยที่จดทะเบียนซื้อขาย (Listed Market)

ตลาดหลักทรัพยฮองกง (The Stock Exchange of Hong Kong :
“SEHK”)

รหัสหลักทรัพย

2828

บริษัทจัดการ (Management Company)

Hang Seng Investment Management Limited

การจายเงินปนผล

2 ครั้งตอป (ถามี)
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อัตราสวนคาใชจายโดยประมาณ (Total Expenses

0.65% ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

Ratio)

ผูดูแลผลประโยชน (Trustee)

HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited

วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน

10 ธันวาคม 2546

มูลคาขั้นตํ◌าของการซื้อขาย (Trading Unit)

200 หนวย (Unit)

2.ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index (H-Share Index)
ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index จัดทําโดย Hang Seng Indexes Company Limited (HSIL) เผยแพรครั้งแรกเมื่อวันที่ 8
ส.ค.2537 จดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพยฮองกง (SEHK) ปจจุบันมีเผยแพรทาง internet เชน www.hsi.com.hk หรือ Bloomberg
• ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index มีสวนประกอบเปนหุนจํานวน 40 หลักทรัพยที่มีมูลคาตามราคาตลาด (Market
Capitalisation) สูงสุดที่คัดเลือกมาเปนสวนประกอบของดัชนีและมีนํ้าหนักของหุนแตละตัวไมเกินรอยละ 10
• ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index มีการคํานวณ โดยวิธี Freeﬂoat-adjusted Market Capitalisation ซึ่งประกอบดวยหุน
จํานวน 40 หลักทรัพยที่มีมูลคาตลาดหุนปรับดวย Free Float สูงสุดเฉลี่ย 12 เดือนยอนหลัง และมีสภาพคลองสมํ่าเสมอในชวง 12 เดือน
ยอนหลัง
• ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index จะมีความถี่ในการทบทวนเปลี่ยนแปลง (review) โดย HSIL ทุกไตรมาสซึ่งอาจทําให
หลักทรัพยที่เปนสวนประกอบของดัชนีมีการเปลี่ยนแปลง
(แหลงที่มาของขอมูล: www.hangseng.com.etf, Hang Seng H-Share Index ETF, Prospectus as of July 25, 2013 )
3.ความเสี่ยงที่สําคัญของ Hang Seng H-Share Index ETF
3.1 ปจจัยที่มีผลทําใหมูลคาหนวยลงทุนของ กองทุน Hang Seng H-Share Index ETF (ตอไปในหัวขอนี้ จะเรียกวา “กองทุน HShare ETF”) ผันผวน
• การเปลี่ยนแปลงของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน H-Share ETF ขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด อันมีปจจัยมาจากสภาวะ
เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ตลาดการเงิน เปนตน นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน H-Share ETF จะขึ้น
อยูกับหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน ฐานะทางการเงิน ภาคอุตสาหกรรม ที่ตั้งทางภูมิศาสตรของผูออกหลักทรัพย และระดับของเงินลงทุนของผู
ออก
• ในกรณีที่ดัชนี Hang Seng China Enterprises มีการกระจุกตัวในการลงทุนในหลักทรัพยของอุตสาหกรรมหนึ่ง ๆ หรือกลุมของ
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อุตสาหกรรมใด ๆ กองทุน H-Share ETF ก็จะมีการลงทุนที่กระจุกตัวในลักษณะเดียวกันดวย และในกรณีนี้ ผลการดําเนินงานของ กองทุน
H-Share ETF อาจจะขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของอุตสาหกรรม หรือกลุมอุตสาหกรรมดังกลาว และอาจมีความผันผวนมากกวากองทุน
อื่น ๆ ที่มีการกระจุกตัวในการลงทุนนอยกวา
• ผูจัดการกองทุน H-Share ETF อาจลงทุนในหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ่งในสัดสวนสูงอยางมีนัยสําคัญ ในกรณีนี้ ผลการดําเนินงานของ
กองทุน H-Share ETF อาจจะขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของหลักทรัพยนั้น ๆ และอาจมีความผันผวนมากกวากองทุนอื่น ๆ ที่มีการ
กระจายการลงทุนมากกวา
• กองทุน H-Share ETF ไมไดบริหารกองทุนเชิงรุก (actively managed) โดยผูจัดการกองทุนจะไมมีสิทธิที่จะคัดเลือกหลักทรัพยรายตัว
เพื่อลงทุน หรือ ไมสามารถที่จะบริหารจัดการกองทุนแบบปกปอง (defensive positions) ในชวงภาวะตลาดขาลง ดังนั้น หากดัชนี Hang
Seng China Enterprises ปรับตัวลง จะสงผลใหหนวยลงทุนของกองทุน H-Share ETF ลดลงดวยเชนกัน
• เมื่อผูลงทุนใน “กองทุน H-Share ETF” ขายคืนหนวยลงทุน อาจไดรับเงินคืนนอยกวาเงินลงทุนเริ่มแรก หรือไดรับผลขาดทุน

3.2 ปจจัยหรือความเสี่ยงเพิ่มเติม ที่เกี่ยวของกับ “H-Share ETF” ที่ตองพิจารณาเพิ่มเติม
• ความผันผวนของมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV)/หนวย และ ราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฮองกง SEHK:
มูลคาทรัพยสินสุทธิ/หนวย ของกองทุน H-Share ETF โดยทั่วไปจะผันผวนเปนไปตามความเคลื่อนไหวของ ดัชนี Hang Seng China
Enterprises
ระดับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises ที่เปนขอมูลในระหวางวัน อาจจะมีความแตกตางจากราคาปด ณ สิ้นวันของดัชนีนี้ในตลาด
หลักทรัพย SEHK
หนวยลงทุนของกองทุน H-Share ETF ที่มีการซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพยฮองกง SEHK จะซื้อขายดวยราคาตลาดในขณะนั้น ซึ่งจะผันผวน
ในระหวางวันทําการซื้อขาย
แมวาโดยหลักการจะคาดการณวา ราคาซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุน H-Share ETF ในตลาดหลักทรัพยฮองกง SEHK ควรจะใกลเคียงกับ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV)/หนวย แตมีโอกาสที่ 2 คานี้จะแตกตางกัน เนื่องจากความตองการซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย , สภาพคลองและ
สวนตางของราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ซึ่งสาเหตุเหลานี้จะทําให ราคาซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุน H-Share ETF ในตลาดหลักทรัพย
ฮองกง SEHK มีคาสูงกวา หรือ ตํ่ากวา มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV)/หนวยของกองทุน H-Share ETF ได นั่นคือ สามารถเกิด Premium หรือ
Discount ได
• ความสัมพันธกับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises : ผลการดําเนินงานของ กองทุน H-Share ETF อาจไมเทากับผลการดําเนินงาน
ของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises ความแตกตางอาจมีสาเหตุเนื่องจากกองทุน H-Share ETF มีคาใชจายของกองทุน และปจจัย
อื่น ๆ เชน การปรับคา NAV ความสัมพันธที่ไมสมบูรณของหลักทรัพยที่ กองทุน H-Share ETF ลงทุน กับหลักทรัพยในดัชนี Hang Seng
China Enterprises ความแตกตางของเวลาในการปรับหลักทรัพยระหวาง กองทุน H-Share ETF กับ ดัชนี Hang Seng China
Enterprises กองทุน H-Share ETF อาจจะไมไดลงทุนในหลักทรัพยครบทุกตัวที่เปนสวนประกอบของดัชนี Hang Seng China
Enterprises โดยการใชกลยุทธ sampling techniques หรือ การใช Futures หรืออนุพันธอื่น อาจมีผลกระทบตอความสัมพันธของผลการ
ดําเนินงานของกองทุน H-Share ETF กับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises ได
• การซื้อขาย และการ Listed : หากดัชนี Hang Seng China Enterprises ถูกยกเลิก หรือ ใบอนุญาตของผูจัดการกองทุน H-Share ETF
กับผูมีสิทธิ (proprietor and provider) ในดัชนี Hang Seng China Enterprises ถูกยกเลิก ผูจัดการกองทุน H-Share ETF โดยการหารือ
กับ Trustee อาจขออนุญาตจากหนวยงานผูกํากับดูแล เพื่อใชดัชนีอื่นแทนดัชนี Hang Seng China Enterprises โดยดัชนีนั้นจะเปนดัชนีที่
มีตลาดรองซื้อขาย และมีวัตถุประสงคในทํานองเดียวกับ ดัชนี Hang Seng China Enterprises อยางไรก็ตาม ในกรณีดังกลาว กองทุน HShare ETF ก็จะยังคงมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนที่สอดคลองกับดัชนีเชนเดิม
หากหนวยลงทุนเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย (SEHK) ผูจัดการกองทุนโดยการหารือกับ Trustee อาจขออนุญาตจากหนวยงานผูกํากับดูแล
เพื่อบริหารกองทุน H-Share ETF ในลักษณะ Traditional Index โดยจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ ซึ่งในกรณีนี้ผูถือหนวยลงทุน

หน้า 7 / 24

กองทุนเปดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1
สามารถขายคืนไดโดยไมมีคาธรรมเนียมในการไถถอนหนวยลงทุน หรืออีกกรณีผูจัดการกองทุนอาจยกเลิกกองทุน กองทุน H-Share ETF
ได หาก Trustee พิจารณาแลวเห็นวาเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุน โดยจะแจงใหผูลงทุนทราบ และเงินที่ผูถือหนวยลงทุนไดรับจาก
การเลิกกองทุนอาจสูงหรือตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได
แมวากองทุน H-Share ETF จะจดทะเบียนซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพยฮองกง SEHK แตไมไดเปนการรับประกันวาจะมีปริมาณซื้อขายมาก
(active trading)
สวนประกอบของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises อาจมีการเปลี่ยนแปลง และหลักทรัพยที่เปนสวนประกอบของ ดัชนี Hang Seng
China Enterprises อาจถูกเพิกถอนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนได
• ความผันผวนของตลาดหุน : มูลคาของหุน รวมถึงหุน H-Share อาจมีความผันผวน จากผลกระทบอันมีปจจัยมาจากผูออก การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง สภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งในระยะสั้นราคาหุนอาจมีความผันผวนสูงอันเนื่องมาจากปจจัยเหลานี้ ปจจัยดังกลาวจะสง
ผลกระทบตอหุนแตละประเภท หรือแตละสวนของตลาดแตกตางกัน เชน หุนประเภท Large Cap จะไดรับผลกระทบตางจากหุนประเภท
Small Cap, “หุนเติบโต” (Growth Stock) จะไดรับผลกระทบจากปจจัยขางตนตางจาก หุนคุณคา” (Value Stock)
ปจจัยภายในของบริษัทจดทะเบียน, ปจจัยการเมือง และสภาวะทางเศรษฐกิจ อาจมีผลกระทบตอบริษัทจดทะเบียนรายใดรายหนึ่ง หรือ
บริษัทจดทะเบียนในธุรกิจอุตสาหกรรมหนึ่ง ๆ หรือกระทบตลาดในภาพรวมทั้งหมดได
• การใหยืมหลักทรัพย : กองทุน H-Share ETF มีความเสี่ยงหากมีการทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย ไดแก ความเสี่ยงจากการทําธุรกรรม
กับคูสัญญา (Counterparty Risk) ซึ่งเกิดจากการไมปฏิบัติตามสัญญาของคูสัญญา ความเสี่ยงของกฎหมาย (Regulatory Risk) ที่
เปลี่ยนแปลง เปนโมฆะ หรือสัญญาไมมีสามารถบังคับใชได และความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) จากความผันผวนของตลาด สภาพ
คลองของตลาด และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
• การ Short Selling : กองทุน H-Share ETF อาจทํา short sales หากคาดการณวา ราคาของหลักทรัพยที่ซื้อในตลาดจะเปนราคาที่ตํ่า
กวาราคาที่จะขายไดตามธุรกรรม short sales โอกาสที่จะขาดทุนจากธุรกรรม short sales จะแตกตางจากการทําลงทุนดวยเงินสดในหุน
ตัวเดียวกัน โดยโอกาสที่จะขาดทุนจากธุรกรรม short sales ไมมีเพดานสูงสุด เพราะราคาหุนตัวนั้น สามารถขึ้นไปไดอยางไมมีเพดาน ใน
ขณะที่หากลงทุนซื้อ-ขายหุนตัวเดียวกันดวยเงินสด โอกาสขาดทุนสูงสุดจะเทากับเงินลงทุนเริ่มแรกเทานั้น
• การเปลี่ยนแปลงของผูออกหลักทรัพย: การเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเงินของผูออก, การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือการเมืองอาจ
สงผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของผูออก ผูออกหลักทรัพยที่เปนบริษัทขนาดเล็ก หรือเปนที่รูจักนอยกวาจะมีความผันผวนของมูลคา
หลักทรัพยมากกวาบริษัทขนาดใหญ ปจจัยที่สงผลกระทบตอผูออกหลักทรัพยแตละบริษัทนี้ อาจมีผลกระทบตอหลักทรัพยที่เปน
สวนประกอบของ ดัชนี Hang Seng China Enterprises
• Market Maker: อาจมีหรือไมมี Market Maker สําหรับกองทุน H-Share ETF ผูลงทุนควรตระหนักวาสภาพคลองในตลาดรองอาจไดรับ
ผลกระทบในทางลบหากกองทุนไมมี Market Maker
• ความเสี่ยงจากการเลิกกองทุน H-Share ETF : กองทุน H-Share ETF อาจถูกยกเลิกโดยผูดูแลผลประโยชนภายใตเงือนไขในหัวขอ “การ
เลิกกองทุน H-Share ETF” ซึ่งในขณะที่เลิกกองทุนผูลงทุนควรตระหนักวาอาจไดรับเงินลงทุนนอยกวาที่ไดลงทุนไวได
• ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการจายเงินปนผลจากเงินลงทุนเริ่มแรก หรือมีผลกระทบตอเงินลงทุนเริ่มแรก : ผูจัดการอาจพิจารณาจายเงินปนผล
จากเงินลงทุนเริ่มแรก หรือมีผลไปกระทบไปลดเงินลงทุนเริ่มแรก (capital) ตามดุลพินิจของผูจัดการ ซึ่งการจายเงินปนผลในลักษณะดัง
กลาวจะเปนการคืนหรือไถถอนเงินลงทุนเริ่มแรกบางสวนของผูลงทุนคืนใหผูลงทุนไปดวย อาจสงผลใหมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยของ
กองทุนลดลงทันที
3.3 ปจจัยความเสี่ยงทั่วไปที่เกี่ยวของกับแผนดินใหญ
• การเมืองและเศรษฐกิจ : การลงทุนของกองทุน H-Share ETF จะสอดคลองกับหลักทรัพยสวนประกอบของดัชนี Hang Seng China
Enterprises ซึ่งหุนที่เปนสวนประกอบของดัชนีจะรวมถึงหุนของบริษัท/นิติบุคคลที่ดําเนินการในจีนแผนดินใหญ (Mainland
incorporated enterprises) และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฮองกง (SEHK) ซื้อขายในฮองกง (H-Shares) เปนหลัก บริษัทเหลานี้มี
ธุรกิจที่ขึ้นกับโอกาสการเติบโตของจีนแผนดินใหญอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตาม ผูลงทุนควรตระหนักวาสภาวะทางเศรษฐกิจในจีนแผนดิน
ใหญจะแตกตางจากประเทศที่พัฒนาแลวในหลายดาน รวมถึงบทบาทของภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ, ระดับการพัฒนา, อัตราการเติบโต
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และการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบของตลาดทุนอาจยังไมพัฒนาเทียบเทากับประเทศที่พัฒนาแลว
การลงทุนของกองทุน H-Share ETF มีความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม (Emerging Market) และมีความเสี่ยงเฉพาะจากการ
ตลาดในจีนแผนดินใหญ ซึ่งปจจัยความเสี่ยงเฉพาะเหลานี้ จะไมใชลักษณะเดียวกับตลาดที่พัฒนาแลว เชน
1. สภาพคลองนอยกวา และความมีประสิทธิภาพที่นอยกวาของตลาดหลักทรัพย
2. ความผันผวนของราคาที่สูงกวา
3. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และการควบคุมการแลกเปลี่ยน
4. ขอมูลบริษัทจดทะเบียนที่เผยแพรมีนอยกวา
5. ขอจํากัดในการสงเงินกลับออกนอกประเทศ
6. คาใชจายในการทํา Transaction คาใชจายผูดูแลผลประโยชนที่สูงกวา รวมถึงความเสี่ยงที่สูงกวาในการ Settlement
7. ความยากในเรื่องของการบังคับสัญญา
8. ระดับการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับตลาดทุนนอยกวา
9. มาตรฐานบัญชีที่แตกตางกัน การเปดเผยขอมูล และรายงานตางๆ
10. การแทรกแซงของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ
11. อัตราเงินเฟอที่สูงกวา
12. ความไมแนนอนทางสังคม, การเมือง และเศรษฐกิจ
13. ความเสี่ยงของการยึดทรัพยหรือการเวนคืน และการกอการราย
3. ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินทุนโครงการ
จํานวนเงินทุนโครงการเริ่มตน : 1,000,000,000.00 บาท
นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : ไมมี
ในระหวางระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนมากกวาจํานวนเงินทุน : ไมมี
มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 10.0000 บาท
จํานวนหนวยลงทุนเริ่มตน : 100,000,000.0000 หนวย
ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก
รายละเอียดเพิ่มเติม : 4. การบริหารจัดการกองทุน
นโยบายการกูยืม :
บริษัทจัดการอาจกูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมได ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด ทั้งนี้จะทําเพื่อการบริหารสภาพคลอง
ของกองทุนรวมเทานั้น
การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน
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วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) :
- การลดความเสี่ยง (Hedging)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน
กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : อื่น ๆ
ดํารงคาความผันผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (tracking error : “TE” %
ตอป) : รายละเอียดเพิ่มเติมกลยุทธการบริหารกองทุน :
มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)
กลยุทธการลงทุนของกองทุน (Investment Strategy) :
รายละเอียดเพิ่มเติมกลยุทธการลงทุนของกองทุน :
ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน
5. การแบงชนิดหนวยลงทุน (class of unit) : ไมมี
6. การจายเงินปนผล
นโยบายการจายเงินปนผล : ไมจาย
หลักเกณฑการจายเงินปนผล :
กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :
7. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน
มูลคาขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : 1.00 บาท
จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติม :
วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผูถือหนวยลงทุน
- แบบอัตโนมัติ
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : อื่น ๆ โปรดระบุ
การรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา
เงื่อนไข ขอจํากัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :
เปนไปตามประกาศ
เงื่อนไข ขอจํากัด การไมขายไมรับซื้อคืนไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่ง :
1. เครื่องมือการกําหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย
1.1 คาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอง (liquidity fee)
- กองทุนรวมทั่วไป
อัตราคาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลองไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน
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ระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก ไมตํ่ากวารอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และ / หรือ
ระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนไมเกินกวา 30 วัน

หลักเกณฑและเงื่อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยอัตรา
Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครอง
หนวยลงทุนที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซดของบริษัทจัดการหรือผานทางชอง
ทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
ขอสงวนสิทธิ์
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริงไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมเกินอัตราสูงสุดที่
กําหนดไวในโครงการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหนวย
ลงทุนที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้ไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมตํ่ากวามูลคาการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก
และ/หรือ ไมเกินกวาระยะเวลาถือครองที่กําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมและเว็บ
ไซดของบริษัทจัดการหรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑและ/หรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกตางกันตามระยะเวลาการ
ถือครองหนวยลงทุน และ/หรือมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกได
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี)มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ใชเครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั้น
การพิจารณาใชเครื่องมือ
• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใช Liquidity fee ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด
โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก
1) ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) เชน bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการ
ซื้อขายทรัพยสินตนทุนและคาใชจายในการรักษาสัดสวนการลงทุน และ/หรือ ตนทุนและคาใชจายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง
(กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงตนทุนและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ เปนตน
2) ตนทุนและคาใชจายการทําธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคลองรองรับธุรกรรมขนาดใหญ (ถามี) และ/หรือ ตนทุนในการปรับใชตราสาร
อนุพันธเพื่อปองกันความเสี่ยง
3) ระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนที่
สอดคลองกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย
4) สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง
5) พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน
6) ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
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• ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวย
สูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถามี) หรือการเพิ่มคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวย
ลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถามี) และสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได
• ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน อยางไรก็ตามการใชเครื่องมือนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนตอไป เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อ
สรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด

- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อกองทุนปลายทางใช liquidity fee บริษัทจัดการจะดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง ตามขอมูลที่ไดรับจาก กองทุน
ปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดสวนจากการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออกที่ หรือเปนไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึง
ถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลทุนเปนสําคัญ ซึ่งจะดําเนินการตามภายใตหัวขอกองทุนรวมทั่วไป และเปนไปตามที่ประกาศที่
เกี่ยวของกําหนด

1.2 การปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing pricing)
- กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน ดวยวิธี
- Full swing pricing
- Partial swing pricing

หลักเกณฑและเงื่อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช Swing
Pricing ที่เปน Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือ
หนวยลทุนเปนสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ไดแก
1. ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) เชน bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการ
ซื้อขายทรัพยสินตนทุนและคาใชจายในการรักษาสัดสวนการลงทุน และ/หรือ ตนทุนและคาใชจายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง
(กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงตนทุนและ/หรือคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ เปนตน
2. ตนทุนและคาใชจายการทําธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคลองรองรับธุรกรรมขนาดใหญ (ถามี) และ/หรือ ตนทุนในการปรับใชตราสาร
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3. ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ ไดแก
1. สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง
2. พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน
3. ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไมใช Swing Pricing พรอมกับ Anti-dilution levies – ADL แตสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

ขอสงวนสิทธิ์
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี)มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ใชเครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา swing factor ที่เรียกเก็บจริง ไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมเกินอัตราสูงสุดที่
กําหนดไวในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทําการที่มีการใชเครื่องมือ
swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใช
เครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสิน
ใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบาง
สวนของวันทําการนั้นไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวย
ลงทุน ซึ่งเปนไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใชเครื่องมือ
• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใช Swing Pricing ที่แตกตางกันในแตละวันทําการ ที่มีการใชเครื่องมือนี้
• ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช partial swing pricing จะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีคาเกินกวา swing threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลคาซื้อขาย
หนวยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หัก
ดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
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- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อกองทุนปลายทางใช swing pricing บริษัทจัดการจะดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง ตามขอมูลที่ไดรับจาก กองทุน
ปลายทาง โดยใชหลักการ best effort ซึ่งเปนไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลทุนเปน
สําคัญ โดยดําเนินการตามภายใตหัวขอกองทุนรวมทั่วไป และเปนไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวของกําหนด

1.3 คาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสิน ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)
- กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน

หลักเกณฑและเงื่อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยู
ภายใตกฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานที่มี
อํานาจอื่น ทั้งนี้ การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของ ไดแก
1) ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) เชน bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการ
ซื้อขายทรัพยสินตนทุนและคาใชจายในการรักษาสัดสวนการลงทุน และ/หรือ ตนทุนและคาใชจายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง
(กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงตนทุนและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ เปนตน
2) ตนทุนและคาใชจายการทําธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคลองรองรับธุรกรรมขนาดใหญ (ถามี) และ/หรือ ตนทุนในการปรับใชตราสาร
อนุพันธเพื่อปองกันความเสี่ยง
3) ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการจะ
คํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของที่เกี่ยวของ ไดแก
1) สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง
2) พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน
3) ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน
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ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไมใช ADLs พรอมกับ Swing Pricing แตสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพ
คลองอื่นได

ขอสงวนสิทธิ์
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี) มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทําการที่มีการใชเครื่องมือ
ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ
ADLs ในวันทําการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่
เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทําการนั้น
ไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ซึ่งเปนไปตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา
หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก เพียงฝงใดฝงหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกําหนดไว รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันได และขอสงวนสิทธิที่จะมีขอกําหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บ
เฉพาะรายที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในปริมาณมาก
ตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกําหนดได
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บจริง ไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมเกินอัตราสูงสุดที่กําหนดไวใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซดของบริษัทจัดการหรือผานทางชองทางอื่นที่
บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใชเครื่องมือ
• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใชการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของ
กองทุนเทียบกับ มูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีคาเกินกวา ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลคาซื้อขายหนวย
ลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวย
มูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใชขอมูลดังตอไปนี้
1) มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขามากกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
2) มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขานอยกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยน ออก
ทั้งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที่ตางกัน
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• ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน อยางไรก็ตามการใชเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผล
กระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยที่ยังคงลงทุนในกองทุนตอไป เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนแต
อยางใด

- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับ
กองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อกองทุนปลายทางใช ADLs บริษัทจัดการจะดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง ตามขอมูลที่ไดรับจาก กองทุนปลายทาง โดย
จะเรียกเก็บตามสัดสวนจากการทํารายการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ออก หรือเปนไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลทุนเปนสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต
หัวขอกองทุนรวมทั่วไป และเปนไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวของกําหนด

2. การกําหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัดในการรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (notice period)
- กองทุนรวมทั่วไป
เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยลงทุนมูลคาขั้นตํ่า ตั้งแตรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน จะตองแจงบริษัทจัดการ
ลวงหนาเปนเวลาสูงสุดไมเกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑและเงื่อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที่ผูถือหนวยลงทุนตองแจงลวงหนากอนการไถถอนหนวยลงทุน (Notice period) ไดตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แตไมเกิน Notice period สูงสุดที่กําหนดไวในโครงการ รวมถึงแจงมูลคาการไถถอนหนวยลงทุนที่เรียกเก็บจริงไดตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมตํ่ากวามูลคาขั้นตํ่าที่กําหนดไวในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุน
รวมและ/หรือเว็บไซดของบริษัทจัดการหรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช Notice period รวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่น ไดแก Liquidity Fee, Swing pricing,
ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพคลอง และ/หรือ
ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุนในขณะนั้น วาการใช Notice period เพียงเครื่องมือเดียวอาจไมเพียงพอในการแกไขปญหา
สภาพคลองของกองทุน ซึ่งอาจตองใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลอง อันไดแก Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs
ในสถานการณที่เห็นวาตองชดเชยตนทุนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขายในปริมาณที่มากหรือราคาที่ไมเหมาะสม และหรืออาจตองใชรวมกับ
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลอง อันไดแก Redemption Gate ในกรณีที่ไดรับชําระคาขายหลักทรัพยไมทันหรือไมเพียงพอตอ
การไถถอน เพื่อเปนการชะลอการไถถอนหนวยลงทุน และหรืออาจตองใชรวมกับเครื่องมือ Side pocket เมื่อตราสารผิดนัดชําระหนี้ หรือ
ไมสามารถจําหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล หรืออาจตองใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลอง อันไดแก Suspension
of Dealings เมื่อมีการกระทบตอสภาพคลองโดยรวมของกองทุน และการใช Suspension of Dealings จะเปนประโยชนตอกองทุนและผู
หนวยลงทุนที่ยังคงอยูในกองทุนเปนสําคัญ

ขอสงวนสิทธิ์
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• ในกรณีที่มีการใช Notice period และมีเหตุที่ทําใหตองใชเครื่องมืออื่นดวย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคําสั่งที่ไดจาก
Notice period นั้นเชนเดียวกับคําสั่งที่ไดตามปกติในวันที่ทํารายการดวย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Notice period รวมกับ
เครื่องมืออื่น ไดแก Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือ
เครื่องมืออื่น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที่ผูถือหนวยลงทุนตองแจงลวงหนากอนการไถถอนหนวยลงทุน (Notice
period) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงมูลคาการไถถอนหนวยลงทุนไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมเกิน Notice period สูงสุดที่กําหนด
ไวในโครงการและไมตํ่ากวามูลคาขั้นตํ่าที่กําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมและเว็บ
ไซดของบริษัทจัดการหรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี)มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ใชเครื่องมือ Notice period ในวันทําการนั้น

การพิจารณาใชเครื่องมือ
• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใช Notice period ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชและกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่
บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก
1) สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง
2) พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน
3) ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให
สอดคลองกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อกองทุนปลายทางใช notice period บริษัทจัดการจะดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง ตามขอมูลที่ไดรับจาก กองทุน
ปลายทาง โดยใชหลักการ best effort ซึ่งผูถือหนวยอาจจะตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน หรือ เปนไปตามดุลพินิจของ
บริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลทุนเปนสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใตหัวขอกองทุนรวมทั่วไป และเปน
ไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวของกําหนด

2.2 เพดานการขายคืนหนวยลงทุน (redemption gate)
- กองทุนรวมทั่วไป
เพดาน Redemption Gate ขั้นตํ่า ไมตํ่ากวารอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
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เพดาน Gate period สูงสุด ไมเกิน 7 วันทําการ ในแตละ 30 วัน

หลักเกณฑและเงื่อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไมตํ่ากวารอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณ
เปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไมเกิน 7 วันทําการ ในแตละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัท
จัดการกําหนด
• ในกรณีที่บริษัทจัดการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate threshold ในกรณีดังกลาว Redemption Gate จะใช
เฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีคา
เทากับหรือมากกวา Gate threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่ มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลคาการซื้อ
หนวยลงทุน (subscription) บวก มูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption)
และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดสวน (pro-rata basis) ของ
คําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแตละครั้งแตกตางกันได แต Redemption Gate จะไมตํ่า
กวา Redemption Gate ขั้นตํ่า และ gate period จะไมมากกวาระดับเพดานที่ระบุไวในโครงการ
• คําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกสวนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนถัดไป รวม
กับคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหมตามสัดสวน (pro-rata basis) โดยไมมีการจัดลําดับกอน-หลังของคําสั่งรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกสวนที่เหลือได ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่
บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไมเกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ณ วันทําการ
รับซื้อคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ เวนแตกรณีที่กองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่ประกาศใช
• บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบเมื่อมีการใช Redemption gate โดยไมชักชา
• ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

ขอสงวนสิทธิ์
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต
ไมตํ่ากวา Redemption Gate ขั้นตํ่าที่ระบุในโครงการ และไมเกิน Gate period สูงสุด ที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณ
เปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่ประกาศใช
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการทํา Redemption Gate ไดแก การยกเลิก Redemption
Gate กอนระยะเวลาที่กําหนด การใชเครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรือรวมกับ Redemption Gate เปนตน (ถามี) ทั้งนี้
ในกรณีที่ไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนในสวนที่เหลือได บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดที่คางอยู
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ในรายการ และแจงผูถือหนวยลงทุนที่ถูกยกเลิกคําสั่งโดยไมชักชา
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี) มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การใชเครื่องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั้น

การพิจารณาใชเครื่องมือ
• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใช Redemption Gate ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณไมปกติ หรือประเมินวาสถานการณอาจจะไมปกติ โดย
บริษัทจัดการอาจกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate threshold ได โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก
1. ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพยสิน
2. สภาพคลองของตลาดทรัพยสินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคลองของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินวาสภาพคลองของกองทุนจะไม
สอดคลองกับปริมาณการไถถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถถอนผิดปกติ เนื่องจากมีการไถถอนมากกวา Redemption Gate ที่
กําหนดไว
3. ปจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการ
ใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อกองทุนปลายทางใช redemption gate บริษัทจัดการจะดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง ตามขอมูลที่ไดรับจาก กองทุน
ปลายทาง โดยใชหลักการ best effort ซึ่งผูถือหนวยอาจจะไดรับชําระเงินจากคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก เฉลี่ยตาม
สัดสวน (pro-rata basis) ของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช Redemption Gate หรือเปนไปตามดุลพินิจของ
บริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลทุนเปนสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใตหัวขอกองทุนรวมทั่วไป และเปน
ไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวของกําหนด

3. การดําเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปญหาขาดสภาพคลอง
หรือไมสามารถจําหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวม
เพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย และกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน

4. บริษัทจัดการจะไมขาย ไมรับซื้อคืน ไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลว หรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อคําสั่งขายคืน คําสั่งสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนได เฉพาะในกรณีที่กําหนดไวในโครงการ ซึ่งตองไมเกินกวากรณีดังตอไปนี้
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(1) ตลาดหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีดังตอไปนี้ โดยไดรับความเห็นชอบของผูดูแล
ผลประโยชนแลว ซึ่งใหกระทําไดไมเกิน 1 วันทําการ เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล
(ข) ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเปนอื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
(3) กองทุนรวมไดลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ และมีเหตุการณดังตอไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอกองทุนรวม
อยางมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพยที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพยแหงนั้นเกินกวารอยละสิบของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณที่ทําใหไมสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไดอยางเสรี และทําใหไมสามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงิน
จากตางประเทศไดตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูเหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูดูแลผลประโยชนเห็นชอบดวยแลว
(4) เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน แกผูลงทุนเฉพาะราย เนื่อง
จากปรากฏขอเท็จจริงดังตอไปนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
1) การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไมวาจะเปน
กฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ
2) การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
3) การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสิน โดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระสําคัญ
(5) อยูในระหวางดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตนอันเนื่องมาจาก
การที่บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยวาดวยการดํารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพยและการคาหลักทรัพยและการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งให
กระทําไดไมเกิน 3 วันทําการ

5. เมื่อปรากฏเหตุตามขอ 4. และบริษัทจัดการประสงคจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซื้อคําสั่งขายคืน คําสั่ง
สับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการไมขายไมรับซื้อคืน ไมสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนโดยพลัน และหากเปนเหตุตามขอ 4. (1) (2) (3) หรือ (5) บริษัทจัดการจะเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปให
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ทราบถึงการหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดวยวิธีการใด ๆ โดยพลันดวย
(2) รายงานการไมขาย ไมรับซื้อคืน ไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนพรอมทั้งแสดงเหตุผล
และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปดนั้นใหสํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไมขาย ไมรับซื้อคืน ไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนหรือหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน คําสั่งสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนตามขอ 4. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี้กอนการเปดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน คํา
สั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
(ก) รายงานการเปดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปด ณ วันทําการ
สุดทายกอนวันรายงานนั้นใหสํานักงานทราบภายในวันทําการกอนวันเปดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
(ข) แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเปดขาย รับซื้อคืน สับเปลี่ยนหนวย
ลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบถึงการเปดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน คําสั่งสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนดวยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที่บริษัทจัดการไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ได
รับมาแลว หรือหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนก็ได

6. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ไดรับมาแลวหรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่ง
สับเปลี่ยนหนวยลงทุน ในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคาขายหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลใน
รายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคาขายหนวยลงทุนที่ถูกตอง
ตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคาขายหนวยลงทุนที่ถูกตอง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขาย
หนวยลงทุน หยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ใชในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และแจงใหผูที่ไดมีคําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ทราบโดยพลัน
8. คาธรรมเนียมและคาใชจาย
8.1 คาธรรมเนียมรวม
ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไมเกินรอยละ : 4.280 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ่มเติม : 8.2 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 2.140 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.696 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.134 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม
คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไมมี
คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่นๆ : ไมมี
รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :
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8.3 คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end fee)
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน : ไมมี
- เงื่อนไข
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end fee)
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการซื้อคืนหนวยลงทุน : ไมมี
- เงื่อนไข
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (Switching in)
อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา :
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (Switching out)
อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก :
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน : มี
คาธรรมเนียม : 53.50 บาท
ตอหนวยลงทุน : 1000.00 หนวย
หรือเศษของ : 0.0 หนวย
คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน : มี
ฉบับละ : 53.50 บาท
คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่น : มี
คาธรรมเนียมอื่นๆ :
ในอัตราไมเกิน รอยละ ของมูลคาหนวยลงทุน : 0.0
รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน) : 8.4 วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม
ไมมี
8.5 การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมและคาใชจายตามขอ 15.2 และ 15.3 โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังตอไปนี้

15.5.1 กรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงคจะลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามที่ไดระบุไวในโครงการและไดดําเนินการดังกลาวแลว ใหบริษัทจัดการเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบอยางทั่วถึงภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่มีการลดคา
ธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาว ทั้งนี้ การเปดเผยขอมูลตองกระทําโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาวอยางทั่วถึง เชน เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหนวย
ลงทุนทุกแหงของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) เปนตน

การลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใหแตกตางไปจากโครงการ ใหถือวาสํานักงานใหความเห็นชอบการแกไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกลาวเมื่อบริษัทจัดการไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว
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15.5.2 กรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงคจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไวในโครงการ บริษัทจัดการตองคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ และตองเปดเผยขอมูลดัง
กลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางทั่วถึงดวยวิการที่เหมาะสมอันทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาวอยางทั่วถึง โดยอยางนอยตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุนทุก
แหงของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้

(1) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นไมเกินกวาอัตราขั้นสูงของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามที่ระบุไวในโครงการ ใหบริษัทจัดการเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนการเรียก
เก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้น

(2) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นเกินกวาอัตราขั้นสูงของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามที่ระบุไวอยางชัดเจนในโครงการแลววาบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกลาวได ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลายอนหลัง 1 ปนับแต
วันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงคจะขึ้นคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาว ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑดังนี้(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นไมเกินกวาอัตรารอยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดัง
กลาว ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วันกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่เพิ่มขึ้นดังกลาว

(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นเกินกวาอัตรารอยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกลาว บริษัทจัดการกองทุนรวมตองไดรับมติพิเศษในการเปดเผยขอมูลตามวรรคหนึ่ง มิใหนํามาใชกับกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไดรับมติ
พิเศษ

15.5.3 การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามขอ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย

9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของกองทุนรวม
10. กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนและราคาหนวยลงทุน :
คํานวณภายใน :
และประกาศภายใน : 1 วันทําการ
รายละเอียดเพิ่มเติม : ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง บริษัทจัดการจะดําเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กําหนดในประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนและหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยวาดวยเรื่องการดําเนินการในกรณี
ที่มูลคาหนวยลงทุนหรือราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง
ในกรณีที่ไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน เนื่องจากมีเหตุจําเปนและสมควรที่อยูนอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุ
ดังกลาวสงผลใหบริษัทจัดการไมไดรับขอมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพยสินที่กองทุนลงทุน หรือไมสามารถคํานวณหรือประกาศมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืน หนวยลงทุนได บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทาง
ปฏิบัติใหผูถือหนวยลงทุนทราบผานชองทาง ที่เขาถึงไดงายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจ

หน้า 23 / 24

กองทุนเปดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1
ลงทุนได

หน้า 24 / 24

ขอผูกพัน
กองทุนเปดธนชาตไชนาชาเลนจ#1 Thanachart China Challenge Fund#1

กองทุนเปดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1

ขอผูกพัน
1. บริษัทจัดการ
ชื่อบริษัทจัดการ :
ที่อยู (ภาษาไทย) :
หอง 902-908 ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0-2126-8399 โทรสาร 0-2055-5801 Website:https://www.thanachartfundeastspring.com
ที่อยู (ภาษาอังกฤษ) :
Units 902-908, 9th floor, Mitrtown Office Tower, 944 Rama 4 Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel: 0-21268399 Fax: 0-2055-5801 Website:https://www.thanachartfundeastspring.com
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
บริษัทจัดการมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้
(1) ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพยสิน ซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนครั้งแรก และดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
ตามวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2) จัดการกองทุนใหเปนไปตามโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับ
บริษัทจัดการอยางเครงครัด
(3) แยกทรัพยสินของกองทุนไวตางหากจากทรัพยสินของบริษัทจัดการ รวมทั้งจัดใหไดมาซึ่งผลประโยชนที่ไดจากการนําทรัพยสินของ
กองทุนไปลงทุน และนําทรัพยสินและผลประโยชนดังกลาวของกองทุนฝากไวกับผูดูแลผลประโยชน
(4) เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอยูเทาที่จําเปน ทั้งนี้ เพื่อรักษาประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุน (ถามี)
(5) ดําเนินการทวงถาม ฟองรองและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื่นใดแทนกองทุน กับผูออกหลักทรัพยที่กองทุนลงทุนหรือมีไว เพื่อใหไดรับ
การชําระหนี้หรือไดมาซึ่งสิทธิในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่กองทุนพึงจะไดจากการลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยดังกลาว
(6) รับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน และดําเนินการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ ตามรายละเอียดที่ระบุในโครงการจัดการกองทุน ยกเวน
กรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหนวยลงทุน และกรณีการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อ หรือหยุดรับคําสั่งซื้อ ตาม
เงื่อนไขที่ระบุในหัวขอ “การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน”
(7) ดําเนินการเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว หรือยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการขายหนวย
ลงทุน หรือวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน แลวแตกรณี
(8) เลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุใน
หัวขอ “การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน”
(9) สั่งจายคาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆ ตามอัตราที่ระบุในหัวขอ “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวย
ลงทุนและกองทุนรวม”
(10) ไดรับคาตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที่ระบุในหัวขอ “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวย
ลงทุนและกองทุนรวม”
(11) เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามหัวขอ “วิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการ”
(12) ชี้แจงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนชี้แจงขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนหรือ ผูที่สนใจจะลงทุนทราบใน
กรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณที่มีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือตอการตัดสินใจในการลงทุน
หรือตอการเปลี่ยนแปลงในราคาของหนวยลงทุนของกองทุนอยางมีนัยสําคัญ
(13) ยกเลิกกองทุนตามที่กําหนดในหัวขอ “การเลิกกองทุนรวม”
(14) คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน และตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(16) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชีหรือของรอบปปฏิทินและรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุน ตามที่คณะ
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กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และสงรายงานดังกลาวแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือน และภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นปบัญชีของกองทุน ตามลําดับ
การจัดสงรายงานดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนนั้น ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการอยางนอยดวยวิธีการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(1) จัดสงรายงานดังกลาวในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพหรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส
(2) เผยแพรรายงานดังกลาวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยตองมีการแจงชองทางการเขาถึงขอมูลดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบดวย ทั้งนี้ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนแจงความประสงคใหจัดสงรายงานดังกลาวโดยวิธีการตาม (1) ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนิน
การตามวิธีการดังกลาวดวย
ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดทํารายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนตามรอบปบัญชีของกองทุนโดยไมจัดทํารายงานรอบระยะเวลา 6
เดือนหลังบริษัทจะนําสงรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุนภายใน 3 เดือนนับแตวันสิ้นปบัญชี เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบหรือมีประกาศแกไขเปนอยางอื่น
(17) จัดทํารายงานการซื้อขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนเปนรายวัน และสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกวันทําการนั้น
(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเปนรายวัน และสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกสิ้นวันทําการนั้น
(19) จัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยที่มีมูลคาเกินอัตราสวนที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ซึ่งมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดหลักทรัพยมาเพิ่มเติม พรอมทั้งวันที่หลักทรัพยมีมูลคาเกินอัตราที่กําหนดพรอมสาเหตุ และ
สงใหผูดูแลผลประโยชนทราบภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่หลักทรัพยและ/หรือทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราที่กําหนด
(20) แจงการแกไขเพิ่มเติมขอมูลที่ไดจดทะเบียนแลว กรณีอื่นนอกจากการจดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทุน และการแกไขเพิ่มเติมจํานวนและ
มูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ไดแกไข
เพิ่มเติมนั้น
(21) จัดทําหนังสือชี้ชวนใหมทุกรอบปบัญชี เพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ้นปบัญชี และจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นปบัญชี รวมทั้งจัดสงหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญพรอมกับใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูสนใจ
ลงทุน และจัดใหมีหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไวที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทุน เพื่อประโยชนในการแจกจายแกผูสนใจลงทุนไดตลอดเวลาที่เสนอขายหนวยลงทุน
(22) จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของผูดูแลผล
ประโยชนของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุน และแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนตามเงื่อนไขในการ
เปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนที่กําหนดในหัวขอ “เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน” ทั้งนี้ โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กอน
(23) แตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุนและจัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
(24) จัดใหมีผูสอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม โดยถือตามขอกําหนดแหงประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
การใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพยและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย
(25) แตงตั้งผูชําระบัญชีของกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(26) แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(27) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหถึงซึ่งวัตถุประสงคของโครงการ และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
(28) ปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และรายละเอียด
โครงการ กําหนดใหเปนหนาที่ของบริษัทจัดการ ทั้งในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติมโดยเครงครัด
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามขอผูกพัน โครงการจัดการกองทุน กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจตลาดหลักทรัพยแหงกฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ในกรณีที่ขอกําหนดในขอผูกพันหรือโครงการ
จัดการกองทุนรวมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนไดดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งนั้น ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุน ไดปฏิบัติใหเปนไปตามขอผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแลว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไมวาโดยคําสั่งของสํานักงานหรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมตองดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมเขาทําหนาที่ตอไปไดซึ่ง
รวมถึงการสงมอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหแกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม
2. ผูดูแลผลประโยชน
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู :
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กองทุนเปดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1
เลขที่ 1 ซอยราษฎรบูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบูรณะ แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท 02-4703200
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้
(1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราที่กําหนดในโครงการ
(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุน รับเงินตางๆ ที่กองทุนจะพึงไดรับจากการจัดตั้งและดําเนินงานของกองทุน เชน เงินซื้อ
หนวยลงทุน และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย เงินไดจากการจําหนายหรือเวนคืนหลักทรัพยและเงินอื่นใดของกองทุนและนําเขาไวในบัญชีเงิน
ฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพยสินของกองทุน ตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(3) จัดใหมีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จําหนาย สงมอบและโอนหลักทรัพยตางๆ ซึ่งเปนทรัพยสินของกองทุนตลอดจนรับชําระหรือชําระ
ราคาคาหลักทรัพยดังกลาว ทั้งนี้ใหเปนไปตามคําสั่งของบริษัทจัดการ เมื่อตรวจสอบหลักฐานถูกตองและครบถวนแลว
(4) จายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเปนคาใชจายตางๆ ของกองทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(5) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนตามราคาที่เปนธรรมในกรณีที่วิธีการคํานวณมูลคา
ทรัพยสินตามปกติทําใหมูลคาทรัพยสินไมเหมาะสมกับสภาวการณในขณะคํานวณมูลคา หรือกรณีที่เปนทรัพยสินอื่นนอกจากที่กําหนดไวใน
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(6) จายเงินเฉลี่ยคืนคาหนวยลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนเทาที่คงเหลืออยูเมื่อเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูดูแลผลประโยชน
ทราบลวงหนาตามสมควร
(7) ทําหนาที่ในชวงระยะเวลาการชําระบัญชีดังตอไปนี้
(ก) ดูแล รับฝากทรัพยสินของกองทุนจนกวาการชําระบัญชีจะเสร็จสิ้น
(ข) ดูแลและตรวจสอบใหผูชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู
ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเวนกระทําการตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 จนกอใหเกิด
ความเสียหายแกกองทุน ใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบโดยไมชักชา
(ค) จายเงินสวนที่เหลือจากการกันเงินเพื่อชําระหนี้ทั้งหมดของกองทุนแลวคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามสวนของหนวยลงทุนที่ผูถือหนวย
ลงทุนแตละรายถืออยู
ทั้งนี้ หนาที่ของผูดูแลผลประโยชนจะสิ้นสุดลงเมื่อผูชําระบัญชีไดดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(8) รับรองความถูกตองในการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุนที่บริษัทจัดการไดคํานวณไว เมื่อเห็นวาคํานวณถูกตองแลว ผูดูแลผลประโยชนจะตองรวมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิด
ขึ้นจากความผิดพลาดในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัท
จัดการไดคํานวณไวและผูดูแลผลประโยชนไดรับรองความถูกตองแลว
(9) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพย การรับดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงมูลคา
หลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลตอการถือครองหลักทรัพยของกองทุน โดยทันทีที่ผูดูแลผลประโยชนไดรับขาวเปนลายลักษณ
อักษร
(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังตอไปนี้ และสงแกบริษัทจัดการ
(ก) รายงานเปนลายลักษณอักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจําหนาย หลักทรัพย ดอกเบี้ย และ
อื่นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนที่รับฝากไว
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน
และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุน
(11) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนและขอผูกพันระหวางผูถือหนวย
ลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติมโดยเครงครัด
(12) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามมาตรา 125 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติ ดังกลาวโดยเครงครัด หากบริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามให
แจงบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนหรือไมปฏิบัติหนาที่
ตามมาตรา 125 ผูดูแลผลประโยชนจะทํารายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวโดยละเอียด และสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน
นับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูถึงเหตุการณ ดังกลาว
(13) ผูดูแลผลประโยชนจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไวโดยเครงครัด
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(14) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบเปนหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพยที่จะตองปดโอน หรือกําลังอยูในระหวางทําการปดโอนในชื่อ
ของกองทุน เพื่อประโยชนในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพย การรับดอกเบี้ยและอื่นๆ
(15) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตนหรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัท
จัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คาใชจายในการฟองรอง
บังคับคดีเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนใหเรียกรองจากทรัพยสินของกองทุน
(16) ใหความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่งขายคืน
หนวยลงทุนของกองทุน กรณีไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลว หรือหยุดรับคําสั่ง
ซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน กรณีการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง
(17) แจงการเลื่อนกําหนดชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื่องดังกลาว พรอมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการให
ความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนบริษัทจัดการ
(18) ใหความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นแทนการชําระหนี้ตามตราสารแหงหนี้ตามวิธีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
(19) แสดงความเห็นของผูดูแลผลประโยชน เกี่ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชีหรือรอบป
ปฏิทินและรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุน เพื่อแจงแกผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วันนับ
ตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือน และภายใน 4 เดือนนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นปบัญชีของกองทุน (ถามี)
(20) รับรองความถูกตองในการคํานวณจํานวนหนวยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหนวยลงทุนแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตามจํานวนเงินที่บริษัท
จัดการโอนเขาบัญชีของกองทุน และจํานวนหนวยลงทุนที่ยกเลิกจากการขายคืนของผูถือหนวยลงทุนในแตละวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน
ตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(21) ชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการแกผูขายคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ และ/หรือ ชําระผลประโยชนหรือ
ทรัพยสินอื่นๆ ของกองทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(22) รับเงินคาซื้อหนวยลงทุนของผูลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเขาบัญชีของกองทุน
(23) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเปนหนาที่ของผูดูแลผล
ประโยชน
(24) ดําเนินการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(25) ดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการขออนุญาตนําเงินตราเขาออกนอกประเทศตามคําสั่งของบริษัทจัดการ โดยจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอบังคับวาดวยการปริวรรตเงินตรา
(26) นําสงภาษีที่เกี่ยวของเนื่องจากการลงทุนในตางประเทศ (ถามี)
(27) จัดใหมีผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศหรือศูนยรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศ (ถามี) สําหรับประเทศที่กองทุนนําทรัพยสินไป
ลงทุน เพื่อทําหนาที่เก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศ โดยผูดูแลผลประโยชนมีหนาที่คัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติของผูรับฝาก
ทรัพยสินในตางประเทศวาถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด มีฐานะมั่นคงและมีศักยภาพในการดําเนินการเปนผูรับฝากทรัพยสินในตาง
ประเทศของกองทุน โดยผูดูแลผลประโยชนจะตองรับผิดชอบการปฏิบัติหนาที่ของผูรับฝากทรัพยสินนั้น
(28) รับรองผลการนับมติในการแกไขเพิ่มเติมโครงการของผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไมเกินรอยละ 55
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ โดยบริษัทจัดการมีหนาที่สงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติ
ใหแกผูดูแลผลประโยชน
ผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม และตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนาที่ดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู
ดูแลผลประโยชน ผูดูแลผลประโยชนรายเดิมมีหนาที่ดําเนินการตามที่จําเปน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรายใหม สามารถปฏิบัติหนาที่ตอไป
ได ซึ่งการดําเนินการดังกลาวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกตอง และครบถวนของสิ่งที่สงมอบใหผูดูแลผลประโยชน
รายใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน
ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนกระทําการ งดเวนกระทําการ หรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ในการดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ผูถือ
หนวยลงทุนอาจใชสิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในการ
ฟองรองบังคับคดีกับผูดูแลผลประโยชนเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงได
ผูดูแลผลประโยชนตองไมกระทําการอันเปนการขัดกับผลประโยชนของกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนไมวาการกระทํานั้นจะเปนไปเพื่อ
ประโยชนของผูดูแลผลประโยชนเองหรือประโยชนของผูอื่น เวนแตเปนการเรียกคาตอบแทนในการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนหรือเปน
การดําเนินการในลักษณะที่เปนธรรม และไดเปดเผยขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนทราบกอนอยางเพียงพอแลว โดยผูถือหนวยลงทุนที่ไดทราบ
ขอมูลดังกลาวมิไดแสดงการคัดคาน
ในกรณีที่การดําเนินการใดตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมดําเนินการขอมติใหผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจ
ดําเนินการตามที่จําเปน เพื่อขอมติของผูถือหนวยลงทุนได
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เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน :
การเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุนและการแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทน จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ การเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุนมีเงื่อนไขดังนี้
(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่ง มีความประสงคจะบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน โดยบอกกลาวให
อีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชน ไมปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดตกลงไวผูดูแลผลประโยชนหรือบริษัทจัดการอาจ
บอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลใหบริษัทจัดการและผูดูแล
ผลประโยชนไมสามารถตกลงที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับประกาศ คําสั่งระเบียบและขอบังคับดังกลาว ทั้งนี้ เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลใหเปนการเพิ่มภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชน และผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับหนาที่ดังกลาวตอไป ผู
ดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไม
นอยกวา 90 วัน
(4) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติโดยเสียงขางมาก ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมดของกองทุน เรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน
(5) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมีคุณสมบัติไมเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวย
คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนแกไขคุณสมบัติใหถูกตอง
ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการทราบเหตุดังกลาว และแจงการแกไขดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต. ทราบภายใน 3 วัน
ทําการนับแตวันที่แกไขเสร็จสิ้น
ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดแกไขคุณสมบัติใหถูกตองภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดูแลผล
ประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต . ภายใน 15 วันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาดังกลาว และเมื่อไดรับอนุญาตแลว บริษัทจัดการ
จะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนรายใหมแทนโดยพลัน
(6) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนหรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของไปเปดเผย หรือใชในทางที่กอหรืออาจ
กอใหเกิดความเสียหายตอกองทุน หรือกอใหเกิดประโยชนแกผูดูแลผลประโยชนเอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผล
ประโยชนได โดยบอกกลาวใหผูดูแลผลประโยชนทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 15 วัน
อนึ่ง ถาการเปนผูดูแลผลประโยชนสิ้นสุดลง ใหผูดูแลผลประโยชนจัดการโอนหรือสงมอบทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุน
ใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหม หรือตามคําสั่งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื่นใดที่
จําเปน เพื่อใหการโอนหรือสงมอบทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดเปนไปโดยเรียบรอยโดยฉับพลัน เพื่อสามารถทํางานไดอยางตอ
เนื่อง
ในกรณีผูดูแลผลประโยชนกระทําการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทุนรวม หรือผูถือหนวยลงทุนที่ไมเขาขอยกเวนใหกระทําได
หากเปนกรณีที่มีนัยสําคัญและไมสามารถแกไขใหหมดไป ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได
สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :
ทรัพยสินของกองทุนจะเก็บแยกจากทรัพยสินอื่น ณ สํานักงานของผูดูแลผลประโยชน คือ
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู : เลขที่ 1 ซอยราษฎรบูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบูรณะ แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท 02470-3200
และ/หรือที่บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ที่ผูดูแลผลประโยชนอื่นที่มีคุณสมบัติเปนไปตามที่สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต กําหนด
3. นายทะเบียนหนวยลงทุน
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนธนชาต จํากัด
ที่อยู :
หอง 902-908 ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
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โทรศัพท 0-2126-8399 โทรสาร 0-2055-5802
4. ผูจัดจําหนาย
ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
5. ผูดูแลสภาพคลอง (Market Maker)
ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
6. ผูลงทุนรายใหญ (Participating Dealer) : 7. ที่ปรึกษาการลงทุน
ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ :
8. ที่ปรึกษากองทุน
ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ :
9. ผูประกัน
ประเภทของผูประกัน :
ชื่อ :
ที่อยู :
ประเภทและการประกอบธุรกิจของผูประกัน :
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของผูประกัน :
สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ :
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ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือ :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
รายละเอียดเกี่ยวกับการประกัน
เงื่อนไขการรับประกัน :
จํานวนเงินทุนประกัน :
จํานวนผลตอบแทนที่ประกัน :
ระยะเวลาการประกัน :
วันครบกําหนดระยะเวลาการประกันแตละงวด :
วันที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับชําระเงินลงทุน (และผลตอบแทน) :
ผลของการขายคืนหนวยลงทุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการประกัน :
ผลของการขายคืนหรือไถถอนหนวยลงทุนเมื่อครบกําหนดระยะเวลาประกัน ในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนสุทธิสูงกวามูลคา ที่ประกัน :
การแกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใดอันมีผลใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน จะตองไดรับมติของผูถือหนวยลง ทุน :
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูประกัน :
10. ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) : 11. คณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน : 12. Prime Broker
ชื่อ :
ที่อยู :
13. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน
สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :
ใหเปนไปตามหัวขอ "การรับซื้อคืนหนวยลงทุน"
สิทธิในการรับเงินปนผล :
ไมมี
สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :
1. ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหนวยลงทุนได ทั้งนี้ ตองไมขัดตอกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีวิธีการ
โอนหนวยลงทุน ดังนี้
(ก) ผูโอนและผูรับโอน จะตองมายื่นคําขอโอนหนวยลงทุนดวยตนเองที่สํานักงานนายทะเบียนหนวยลงทุน ในกรณีที่ผูรับโอนไมไดเปนผูใช
บริการกองทุนเปดกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองกรอกรายละเอียดในคําขอ ใชบริการกองทุนเปด และยื่นตอนายทะเบียนหนวยลงทุน
พรอมคําขอโอนหนวยลงทุน
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(ข) ในการโอนหนวยลงทุน ผูโอนซึ่งเปนผูถือหนวยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ และผูถือหนวย ลงทุนประเภทนิติบุคคลจะตองแสดงเอกสารสําคัญที่แสดงถึง
การทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้น เชน หนังสือรับรอง หนังสือมอบอํานาจกระทําการ และหนังสือบริคณหสนธิของนิติบุคคลนั้น ตอ
บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
(ค) ผูโอนหนวยลงทุนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด และหลังจากที่นายทะเบียน
หนวยลงทุนไดรับคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนแลว นายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบ ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี พรอม
หลักฐานการรับคําขอโอนหนวยลงทุนแกผูโอนและผูรับโอนไวเปนหลักฐาน
(ง) ทั้งนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุนของ ผูโอนและผูรับโอน
ในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยนายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนหรือเอกสารแสดง
สิทธิในหนวยลงทุนทางไปรษณีย แกผูโอนและผูรับโอนภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคําขอโอนหนวย
ลงทุนพรอมเอกสารครบถวนตามที่กําหนด
ทั้งนี้ บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิใน
หนวยลงทุนเปนสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน(Fund Book) หรือรูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบ
ใหดําเนินการได ตามรายละเอียดในขอ 15 “การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน”2. ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวย
ลงทุนไดตามปกติ แตทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนไมอาจโอนหนวยลงทุนใหกับหรือเพื่อประโยชนกับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมีถิ่นฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐ
อเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูถือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหางหุนสวน เปนตน ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กลาว
3) หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผูลงทุนซึ่งติดตอหรือรับขอมูล หรือสงคําสั่งเกี่ยวกับหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหนวยลงทุนดังกลาวใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผูลงทุนที่ใชตัวแทนหรือผูจัดการที่ตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกลาว
5) กองทรัพยสินของบุคคลและนิติบุคคลดังกลาวตามขอ 1 - 4
ดังนั้น บริษัทจัดการจะไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน หากการโอนนั้นเปนการโอนหรือจําหนายใหกับหรือเพื่อประโยชนกับผูลงทุนที่มี
ลักษณะดังกลาวขางตน
ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน :
1. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน ไมวาทอดใดๆ หากการโอนหนวย
ลงทุนดังกลาว อาจทําใหบริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใตการจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงดานภาษี หรือความเสี่ยงอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและตางประเทศที่มีลักษณะ
เดียวกัน
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2. ผูถือหนวยลงทุนสามารถไมอาจโอนหนวยลงทุนใหกับหรือเพื่อประโยชนกับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมีถิ่นฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐ
อเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูถือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหางหุนสวน เปนตน ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กลาว
3) หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผูลงทุนซึ่งติดตอหรือรับขอมูล หรือสงคําสั่งเกี่ยวกับหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหนวยลงทุนดังกลาวใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผูลงทุนที่ใชตัวแทนหรือผูจัดการที่ตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกลาว
5) กองทรัพยสินของบุคคลและนิติบุคคลดังกลาวตามขอ 1 - 4
ดังนั้น บริษัทจัดการจะไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน หากการโอนนั้นเปนการโอนหรือจําหนายใหกับหรือเพื่อประโยชนกับผูลงทุนที่มี
ลักษณะดังกลาวขางตน
สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทําการ แกไขเพิ่มเติมโครงการ
ทั้งนี้ เปนไปตามขอ “วิธีการแกไขโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ”
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัท
จัดการหรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน (omnibus account) จะไมนับคะแนนเสียงของบุคคล
หรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ทั้งนี้ เวนแตคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนดเปนอยางอื่น หรืออนุมัติเห็นชอบ ยกเวนหรือผอนผันใหดําเนินการเปนอยางอื่นได
สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนหากกองทุนตองเลิกไป โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เห็นชอบเปนผูชําระบัญชีโดยจะไดดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุในหัวขอ “การชําระบัญชีกองทุนรวมและวิธีการเฉลี่ยเงินคืน
ใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ
สิทธิประโยชนอื่นๆ :
ไมมี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
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ผูถือหนวยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไมเกินคาหนวยลงทุนที่ยังสงใชแกบริษัทจัดการกองทุนรวมไมครบ
การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไมวาในทอดใด ๆ ใหถือวาผูถือหนวย
ลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกําหนดในขอผูกพันซึ่งลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวม
โดยชอบ
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบริษัทจัดการกองทุนรวมจายผลประโยชนตอบแทน และคืนเงินทุนไดไมเกินไปกวาสวนของทุนของกองทุน
รวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบงชนิดของหนวยลงทุน สิทธิในการไดรับประโยชนตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผูถือหนวยลงทุน
แตละชนิดตองเปนไปตามขอกําหนดของหนวยลงทุนชนิดนั้น ๆ ดวย
14. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :
เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :
(1) นายทะเบียนหนวยลงทุน จะดําเนินการบันทึกชื่อผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ซึ่งในกรณีผูถือหนวยลงทุนตั้งแต 2 คน
ขึ้นไปแตไมเกิน 4 คนถือหนวยลงทุนรวมกัน นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกชื่อผูถือหนวยลงทุนเหลานั้นเปนผูถือหนวยลงทุนรวมกันใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในใบ“คําขอใชบริการกองทุนรวม” เปนผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนหรือผูรับ
เงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน
(2) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ไดรับคําสั่งซื้อพรอมเอกสารประกอบ ที่สมบูรณครบถวน
และไดรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากผูสั่งซื้อเรียบรอย นายทะเบียนหนวยลงทุน จะออก “สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน” ใหแกผู
สั่งซื้อหนวยลงทุนภายในวันทําการซื้อหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ไดทํารายการ
ซื้อหนวยลงทุนนั้น โดยผูสั่งซื้อหนวยลงทุนมีหนาที่มารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนดวยตนเอง เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนใหดําเนินการเปนอยางอื่นได
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุน อาจมอบหมายใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้งเปนผูดําเนินการดัง
กลาวตามวรรคหนึ่ง หรือใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเปนผูดําเนินการดังกลาวในนามบริษัทจัดการหรือนายทะเบียน
(3) การสั่งซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อจะสมบูรณตอเมื่อคําสั่งซื้อถูกตองครบถวน และบริษัทจัดการไดรับเงินคาซื้อหนวยลงทุนและบริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนไดทํารายการเพื่อจัดสรรหนวยลงทุนใหผูสั่งซื้อแลว โดยสิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียน
หนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อขาย สับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น
(4) เมื่อผูถือหนวยลงทุนซื้อและหรือขายคืน และหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนแตละครั้ง และบริษัทจัดการไดทํารายการดังกลาวสมบูรณแลว
ผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ที่จะตองนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนไปบันทึกรายการใหขอมูลเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยสามารถทําได
ตั้งแตวันทําการถัดจากวันทําการที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ทํารายการนั้น ๆ สมบูรณแลว
(ในเวลาทําการ ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ) เวน
แตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนใหดําเนินการเปนอยางอื่นได
(5) หากเกิดกรณีที่ขอมูลในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและขอมูลในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามขอมูลของนายทะเบียนหนวยลงทุน
ไมตรงกัน บริษัทจัดการและนายทะเบียนจะถือวาขอมูลและยอดคงเหลือของหนวยลงทุนของกองทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน
ตามขอมูลของนายทะเบียนหนวยลงทุน เปนขอมูลทางทะเบียนของผูถือหนวยลงทุนที่ถูกตองและเปนปจจุบัน
(6) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน เฉพาะในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นสมควรหรืออนุญาตให
ดําเนินการได เทานั้น
(7) หากปรากฏขอผิดพลาดในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน และ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองทําการ
ทักทวงขอผิดพลาด ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน
เงื่อนไขอื่น ๆ
หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
(1) นายทะเบียนหนวยลงทุน จะดําเนินการบันทึกชื่อผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ซึ่งในกรณีผูถือหนวยลงทุนตั้งแต 2 คน
ขึ้นไปแตไมเกิน 4 คนถือหนวยลงทุนรวมกัน นายทะเบียนหนวยลงทุนจะ บันทึกชื่อผูถือหนวยลงทุนเหลานั้นเปนผูถือหนวยลงทุนรวมกันใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในใบ“คําขอใชบริการกองทุนเปด” เปนผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนหรือผูรับ
เงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน
(2) ในกรณีที่หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนเปน “หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน” นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออก “หนังสือรับรอง
สิทธิในหนวยลงทุน” ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อหนวยลงทุน เพื่อเปนการยืนยันจํานวนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน และจะจัดสงหนังสือรับรอง
สิทธิในหนวยลงทุน พรอมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถามี) แกผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนโดยทางไปรษณียหรือใหผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนผูมอบให ภายใน 15 วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหนวยลงทุน ที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนที่
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นายทะเบียนหนวยลงทุนไดสงใหผูถือหนวยลงทุนฉบับลาสุดเปนรายการที่เปนปจจุบันและถูกตอง
(3) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน เฉพาะในกรณีที่ผูถือหนวย ลงทุนรองขอใหบริษัทจัดการ
ออกใบหนวยลงทุน เพื่อนําไปใชเปนหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบัน การเงินหรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทั้งนี้ ในการออกใบหนวยลงทุนทุก
กรณีจะกระทําเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควร เทานั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้
(ก) ผูถือหนวยลงทุนกรอกคําขอใหออกใบหนวยลงทุน ซึ่งขอรับไดจากนายทะเบียนหนวยลงทุน
(ข) ผูถือหนวยลงทุนยื่นคําขอใหออกใบหนวยลงทุน พรอมชําระคาธรรมเนียมการออกใบหนวยลงทุนตอนายทะเบียนหนวยลงทุน
(ค) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุน แกผูถือหนวยลงทุนตามจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนกรอกในคําขอ
ใหออกใบหนวยลงทุน สําหรับกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนกรอกจํานวนหนวยลงทุนในคําขอใหออกใบหนวยลงทุน มากกวาจํานวนหนวยลงทุนที่
ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะใหออกใบหนวยลงทุนสําหรับ
หนวยลงทุนจํานวนเทาที่ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น
(ง) ใบหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการออกแกผูถือหนวยลงทุน จะมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ่งจะระบุชื่อผูถือหนวย
ลงทุน และในใบหนวยลงทุนจะตองมีลายมือชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือลายมือชื่อ
นายทะเบียนหนวยลงทุนหรือใชเครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจะอนุญาตใหทํา
ได จึงจะถือวาใบหนวยลงทุนถูกตองและมีผลสมบูรณตามกฎหมาย
(จ) ผูถือหนวยลงทุนที่มีใบหนวยลงทุน หากจะขายคืนหนวยลงทุนจํานวนดังกลาวจะตองนําใบหนวยลงทุนมาสงมอบคืนแกนายทะเบียน
หนวยลงทุนเพื่อโอนหนวยลงทุนนั้นเขาระบบไรใบหนวยลงทุน (Scripless) กอน จึงจะขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวได
(4) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการใหมีการออกและจัดสง “รายงานการถือหนวยลงทุน” ซึ่งไดรับการปรับปรุงรายการใหเปน
ปจจุบันอยางนอยเปนรายหกเดือน โดยวิธีการใดๆ เพื่อใหผูลงทุนทราบขอมูลดังกลาวในชองทางที่เหมาะสม เชน ทางไปรษณีย หรือทาง
จดหมายอิเล็คทรอนิกส (E-mail) เปนตน แกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนหนวยลงทุน ณ วันที่ออกรายงานดังกลาว
(5) หากปรากฏขอผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองทําการทักทวง
ขอผิดพลาด ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน
(6) บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจากสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หนวยลงทุน (Fund Book) เปนหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบ
ใหดําเนินการได โดยบริษัทจัดการจะปดประกาศลวงหนา 7 วัน กอนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่
ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง
และในกรณีที่เกิดเหตุการณฉุกเฉิน หรือเกิดเหตุอันจําเปนและสมควร บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะใชรูปแบบของ
หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนที่พิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสมกับสถานการณในขณะนั้น โดยจะเปนเพื่อประโยชนของกองทุนและผู
ถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ และไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยในกรณี
ดังกลาวบริษัทจัดการจะปดประกาศที่ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัท
จัดการแตงตั้ง โดยไมชักชา
และเมื่อบริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ใหถือวาหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
รูปแบบที่ใชในขณะนั้น เปนหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนแทน หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนรูปแบบเดิม
(7) บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเงื่อนไขในการออกหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและ
ระยะเวลาการสงมอบ เพื่อประโยชนแกกองทุนโดยรวม หรือเพื่อปกปองผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือเพื่ออํานวยความสะดวกให
แกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยไมถือวาเปนการปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน และไมถือเปนการแกไขโครงการ
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถใชอางอิงตอ
บริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนจําเปนตองใชใบหนวยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดทําใบหนวยลงทุนมอบใหแกผูถือหนวยลงทุน
15. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :
16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน :
หากมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมจะไมสามารถชําระหนี้ได
บริษัทจัดการจะรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นทั้งที่เปนหลักประกันและมิใชหลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ ผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหนี้ ดังนี้
16.1 กรณีที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย
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16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนย ผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ
วันที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยเปน ผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้
16.1.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะไมนําทรัพยสินดังกลาวและเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระ
หนี้ มารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได
โดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ เวนแตกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระ
หนี้ตกลงรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินดังกลาวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็น
ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินนั้นได
และในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากเงินสํารองรายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการบริหารทรัพยสินนั้น
16.1.3 เมื่อมีเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่
ไดจากการรับชําระหนี้คืนใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธินั้นภายใน 45 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่มีเงินไดสุทธิ และจะแจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการได
เฉลี่ยเงินคืน เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเปนอยางอื่น
ในการเฉลี่ยเงินคืนแตละครั้งตามขอ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงใหเห็นวา เงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ไม
คุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวไปรวมจายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ย
เงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนจะคุมกับภาระคาใชจายก็ได ทั้งนี้ หากไดมีการจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้จนครบถวนแลว และ
ปรากฏวาเงินไดสุทธินั้นไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวมารวมคํานวณเปนมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมก็ได
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยแลว ตอมาปรากฏวากองทุนรวมไดรับชําระหนี้ตามตราสารแหงหนี้
หรือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในขอ 16.1.3 โดยอนุโลม
16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไมไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย
16.2.1 กอนการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน
โดยมติเสียงขางมากซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือไดรับความเห็น
ชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยผูดูแลผลประโยชนไดตรวจสอบและแสดงความเห็นพรอมเหตุผลวาในขณะนั้นการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสิน
ดังกลาวเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนมากกวาการถือหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้น
ในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนหรือผูดูแลผลประโยชนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่
กองทุนรวมจะไดจากการรับชําระหนี้ มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการคาใชจาย พรอมเหตุผลและความจําเปนในการรับชําระหนี้
16.2.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะนําทรัพยสินดังกลาวมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
โดยจะกําหนดราคาทรัพยสินนั้นเพื่อใชในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับทรัพยสินดังกลาวดังนี้
(1) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการอาจมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปเพื่อเปนทรัพยสิน
ของกองทุนรวมก็ได
(2) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมไมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการจะจําหนายทรัพยสินดังกลาวในโอกาสแรกที่
สามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินดัง
กลาว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาว
ในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม
16.3 กรณีที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหนี้ได บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูถือ
หนวยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไม
สามารถชําระหนี้ได เปนผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอื่นที่ไดจากการรับชําระหนี้ก็ได ในการดําเนินงานดังกลาวบริษัทจัดการไมตองนํา
ตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้นมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
การชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน ณ เวลาที่กําหนด เทานั้น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกบุคคลที่เกี่ยวของอื่น ๆ (ถามี) :
17. การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน :
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บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑที่ออกตามมาตรา 125(5) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
ใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบียนหนวยลงทุนถูกตอง และการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการใหสิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด ๆ แกผูถือ
หนวยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากไดกระทําตามขอกําหนดในขอผูกพันหรือตามกฎหมายแลว ใหถือวา
บริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหนวยลงทุน ในกรณีดังนี้
(ก) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนที่มิใชรายยอย และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผูถือหนวยลงทุนไม
เปนผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญ หรือผูมีเงินลงทุนสูง ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผู
ถือหนวยลงทุนไมเปนผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหนวยลงทุน ดังนี้
1. หนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายใหผูถือหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเปนกองทุนรวมหุนระยะยาวที่
จัดตั้งขึ้นกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
3. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการลงทุนของกองทุน
ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน และขอจํากัดในการใชสิทธิออกเสียง (ถามี) :
หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน:
การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวม หรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได
ดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบใหดําเนินการดังกลาวและมีผล
ผูกพันตามมติ
มติของผูถือหนวยลงทุนที่ใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมาย ใหถือวามตินั้นเสียไป
ในกรณีที่เปนการขอมติเพื่อแกไขขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวย
ลงทุน (มติของผูถือหนวยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไดไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งเขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
เวนแตกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน นอกจากจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
ขอมติ ผูถือหนวยลงทุนที่กําหนดไวในขอผูกพัน หรือที่กําหนดไวในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กําหนดในประกาศนี้แลว
ใหเปนไปตามหลักเกณฑเพิ่มเติมดังตอไปนี้ดวย
(1) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนไมเทากัน ตองไดรับ
มติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
(2) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือ มติพิเศษของ
จํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
(3) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของ จํานวนหนวย
ลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
วิธีการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน :
การแกไขเพิ่มเติมสวนใดสวนหนึ่งของขอผูกพันที่เปนไปตามวิธีการที่กําหนดไวในขอผูกพัน และมีสาระสําคัญที่เปนไปตาม และไมขัดหรือ
แยงกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑที่ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกลาว ใหถือ
วาขอผูกพันสวนที่แกไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคูสัญญา
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ เรื่อง
ที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ใหรวมถึง
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(ก) ขอกําหนดเกี่ยวกับผลประโยชนตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน
(ข) ขอกําหนดเกี่ยวกับการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามขอ 6 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่ ทน. 19/2554
(ค) ขอกําหนดเกี่ยวกับการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น
(ง) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประกันตามขอ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกันและ
ขอกําหนดเกี่ยวกับ การแกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน
(จ) เรื่องที่ผูดูแลผลประโยชนเห็นวากระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในลักษณะ ดังตอไปนี้ ใหมีผลผูกพันเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยไมตองไดรับมติของผูถือ
หนวยลงทุน
(ก) เปนการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันใหมีสาระสําคัญสอดคลองกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แกไขเพิ่มเติม โดยไดรับมติโดยเสียงขางมาก
หรือมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน หรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน แลวแตกรณี หรือ
(ข) ผูดูแลผลประโยชนแสดงความเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจําเปนหรือสมควร และไมกระทบตอสิทธิของผูถือ
หนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันไมวากรณีใด
ตองกระทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อ โดยบุคคลผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งประทับ
ตราบริษัท (ถามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอผูกพันเปดเผยไว ณ ที่ทําการและเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อใหผูถือ
หนวยลงทุนสามารถตรวจดูได รวมทั้งจัดสงสรุปการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน พรอมทั้งเหตุผลและความจําเปนใหผูถือหนวยลงทุน พรอมกับ
การสงรายงานประจําปของกองทุนรวม
18. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไมมี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
19. การเลิกกองทุนรวม
เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน เมื่อปรากฏกรณีดังตอไปนี้ 22.1.1. หากปรากฏวากองทุนมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุน
เปนจํานวนดังนี้
(1) มูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดของกองทุน โดยคํานวณตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน ลดลงเหลือนอยกวา 50 ลานบาทใน
วันทําการใดและบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุน เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
(2) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 รายในวันทําการใด
(3) เมื่อมีการขายคืนหนวยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
(4) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลา 5 วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวา 2 ใน 3 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ทั้งนี้ ความในขอ 22.1.1 (3) และ (4) มิใหนํามาใชบังคับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา
การเลิกกองทุนรวมจะไมเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยู เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพยสินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพ
คลองอยางเพียงพอ และผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยูจะไมไดรับผลกระทบจากการขายคืนนั้น
ทั้งนี้ ความในขอ 22.1.1 (3) และ (4) มิใหนํามาใชบังคับกองทุนรวมดังนี้
(ก) กองทุนรวมตลาดเงิน
(ข) กองทุนรวมหนวยลงทุน
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(ค) กองทุนรวมฟดเดอร
(ง) กองทุนรวมดัชนี
(จ) กองทุนรวมอีทีเอฟ
22.1.2. เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการเลิกกองทุน เนื่องจากบริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวน กระทําการจนกอ
ใหเกิดความเสียหายแกกองทุน
22.1.3. เมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน
22.1.4. ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถจัดการกองทุนใหเปนไปตามนโยบายการลงทุนที่กําหนดไวในโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนเพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือกรณีที่ภาวะตลาดการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลง
สูงจนมีผลใหอัตราผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะลงทุนมีความผันผวนจนอาจทําใหการลงทุนในตางประเทศขาดความเหมาะสมในทาง
ปฏิบัติ
22.1.5. เมื่อกองทุนครบกําหนดอายุโครงการ
22.1.6. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป หากปรากฏกรณีดังตอไป
นี้ เวนแตคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนดเปนอยางอื่น หรืออนุมัติเห็นชอบ ยกเวนหรือผอนผันให
ดําเนินการเปนอยางอื่นได

(1) บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น เวนแตเขาขอยกเวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(2) ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณวาบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการใดๆ หรือบุคคลใดถือหนวยลงทุนโดยรูเห็นหรือตกลงกับบุคคลอื่น อัน
เปนการปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริงในการถือหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ประสงคจะถือหนวยลงทุนเกิน
กวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป

22.1.7. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาอาจมีการ
จัดตั้ง จัดการ หรือใชกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชนจากการลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเปนการเฉพาะ หรือ
เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยสินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด และสํานักงานไดดําเนินการแจงใหบริษัทจัดการ
กองทุนรวมหรือบุคคลที่เกี่ยวของทําการชี้แจง แสดงเหตุผล ขอเท็จจริง และหลักฐาน ภายในระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด ซึ่งในกรณีที่ไมมีการชี้แจง หรือชี้แจงแลวแตไมอาจพิสูจนหรือทําใหเชื่อไดวาการจัดตั้งกองทุนรวมเปนการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู
ลงทุนทั่วไปอยางแทจริง และสํานักงานสั่งใหบริษัทจัดการกองทุนรวมทําการแกไข หรือดําเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาที่กําหนด เพื่อให
กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นนั้นเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริงและบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการตามที่สํานักงาน
สั่งได หรือดําเนินการแลวแตไมสามารถทําใหกองทุนรวมเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง

22.1.8. กรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะดําเนินการเลิกโครงการกองทุนไวในรายละเอียดโครงการ
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22.1.9. ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังตอไปนี้ สํานักงานอาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมได

(1) มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแยงกับ
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว

(2) มีการจําหนายหนวยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิไดปฏิบัติหรือดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการเสนอขายหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการจัดสงหรือแจกจาย
หนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหนวยลงทุน

(3) ในกรณีที่เปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฏขอเท็จจริงวามีผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนบุคคลอื่นใดที่มิใช
ผูลงทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม

(4) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมปฏิบัติหรือไมสามารถดําเนินการตามคําสั่งของสํานักงานตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมถูกสํานักงานสั่งเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง หากไดมีการเสนอขาย
หนวยลงทุนแลวแตยังมิไดมีการจดทะเบียนกองทุนรวม ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใด ๆ ที่
เกิดขึ้นจากเงินดังกลาว (ถามี) ใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนภายในหนึ่งเดือนนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนนั้น ตาม
สัดสวนของเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน โดยในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อและผลประโยชน (ถามี) ใหแกผูจอง
ซื้อหนวยลงทุนไดภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี้ยในอัตราไมตํ่ากวารอยละเจ็ดครึ่งตอปนับแตวันที่ครบ
กําหนดเวลานั้น จนถึงวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระเงินจํานวนดังกลาวไดครบถวน

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมถูกสํานักงานสั่งเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมภายหลังจากมีการจดทะเบียนกองทุน
รวมแลว ใหดําเนินการใหมีการเลิกกองทุนรวมทันที

22.1.10 บริษัทหลักทรัพยจะเลิกกองทุนรวม เมื่อสํานักงานมีคําสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อสํานักงานมีคําสั่งเพิกถอนการ
อนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน

22.1.11 เมื่อบริษัทจัดการตองดําเนินการเลิกกองทุนอันเนื่องมาจากจํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงหรือมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา
จํานวนที่กําหนด หรือปรากฏขอเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุน
เกินกวาจํานวนที่กําหนดและการเลิกกองทุนรวมจะเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนสวนบุคคล
หน้า 16 / 18

กองทุนเปดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1
การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน เมื่อปรากฏกรณีดังตอไปนี้
22.2.1 เมื่อปรากฏเหตุเลิกกองทุนเปดตามขอ 22.1.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี้
(1) ยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตั้งแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1
(2) แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1 โดยวิธีการดังนี้
(ก) แจงผูถือหนวยที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนโดยชองทางใดๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยลงทุนได
(ข) แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน
(ค) แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน
(1) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเปดดังกลาวภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเทาที่
สามารถกระทําไดเพื่อชําระคาขายคืนหนวยใหผูถือหนวยโดยอัตโนมัติ
(2) ชําระคาขายคืนหนวยตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมเงินที่ไดตามขอ (3) ใหผูถือหนวยภายใน 10 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณ
ตามขอ 22.1.1 และเมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยแลวใหถือวาเปนการเลิกกองทุนเปดนั้น
22.2.2 เมื่อจะมีการเลิกกองทุนรวมเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา บริษัท
จัดการจะดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนดังตอไปนี้
(1) แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบกอนวันเลิกกองทุนกองทุนเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ
(ก) แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนโดยชองทางใดๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยลงทุนได
(ข) แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน
(ค) แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน
(ง) แจงตลาดหลักทรัพยในกรณีที่หนวยลงทุนของกองทุนนั้นเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
(2) ดําเนินการดวยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนทราบเรื่องดังกลาวกอนวันเลิกกองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ เชน
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เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวม เปนตน
(3) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย และตั๋ว
สัญญาใชเงินที่มีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จสิ้นกอนวันเลิกกองทุนรวม
20. การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน
เมื่อไดดําเนินการตามขอมูลโครงการ ขอ 22 “การเลิกกองทุนรวม” แลวปรากฏวายังมีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคงเหลืออยู บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม และจัดใหมีผูชําระบัญชีที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเปนผูชําระบัญชี โดยจะไดดําเนินการใหมีการจําหนายทรัพยสินและ ชําระภาระหนี้สินของกองทุน
และแจกจายเงินคืนแกผูถือหนวยลงทุนเฉลี่ยตามจํานวนหนวยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันเลิกกองทุน ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต ประกาศกําหนด
ทั้งนี้ คาใชจายและคาตอบแทนในการชําระบัญชีกองทุน บริษัทจัดการจะหักจากทรัพยสินของกองทุน และเมื่อการชําระบัญชีเสร็จสิ้น ผู
ชําระบัญชีจะขอจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนแลว หากปรากฏวามี
ทรัพยสินคงคางอยู ผูชําระบัญชีจะจัดการโอนทรัพยสินดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผานการแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปนสวนหนึ่งของขอผูกพัน
ระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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